
YEN 
Sigorta Sosyetesi 
~AT YANGlN NAI[LİYAT KAZA 

Galata - Tel: M969 - &0630 

llergün 

Sayfa çıkacağız 
~ Posta bugünden' Itibaren 
.;nı. aek1z sayfa ola.-ak i.nti -
ııı:..,eclecektir. Buııu, hükumeti
~ ÇOk yerlııde ve ıtükranla 
..:_~ lizun ı-elen bir ka
t~ borçluyııs. 
aıı edelim: 

~ 'lllaclan birkaç ay enel lJas
'ıl._ Illabemesi tedarikinde utra
' IOI'.ukla.r ve buna lnzınıam 
kL-: katıd l'ıatla.rının yüksellti, 
~etbnlze. birçok istihlik 
~erinde oldata ı-ibi kitıd 

......... n., .. da tasa.rnıfkir claY-

Iiizqmwuı ~11, 
tiadecıen olarak cueteıeri -
Ge 'bazan dörder, basan se -

tt ı...~Yfa olarak int~r etme
~aınışıantL Son umanda 
'ere ald kitıd stoku ıe -
' iınkin v~n bazı anlaş. 
'- )'apılmıştır. Fıa.Uarda dıı. 

~ beraber hafif bir te
~ byd~tir. Hükiıme
~te de, bu n.ziyeti nazım dik. 
~:t'd ~ pzete lbaclmterine 
Ille llh tabelidalı bir kararna
'-. .... ile orta.dan kalclinnıştır. Bu 
_.~ bir icabı olarak Son 
1 da bundan bö~ hergün 
~ çlka.bilecektir. Okuyu. 
~ da.ba. fazla yazı ve 
'fi 1 • 

51Uıabllmek imkinını ver. 
t~ıı,. ÇiJı. bu karaln fÜkranla kar
~-ot •e ka.rilerlmlzi de tlnıdi-

fll latiiJdeliyoruz. 
~· hıısusa miitedair olan ka. 
"~e h'USuai kısmunızda der
L~ir.) 

~~~~ 

Y uı itleri telefonu 20203 

Cepheden cetl.rlen yarlallar Atina. soka.kla.nnda tenbüratla karşılanırken, saida vetiabdin 
t. seveesi hastanede yaralıla.rla. cörütürkeıı 

Arnavudlukta 
Yunan cephesi 
şimale doğru 

ileri alındı 

Bir İtalyan 
taburu 

esir edildi 

Askeri vaziyat 
ltalyan ric'ati bir 
hile olabilir mi? 

YAZAN----, 

Emekli general 

H. Emir Erkilel 
c8on Poata. nın ukerl 

muharrlrl 

Ş imdiki Yunan - İtc.ılyan 
harbine dair dün, şayam 

dikkat bir mütalea ile karşılaş
trm. Bunda, ltalyan ordularının 

1 iT AL YAN YÜKSEK 
KUMANDA 

HEYETiNDE 
iK.INCi AZiL 

12 ada 
kumandanı 
değiştirildi 

Royter, İtalyada askeri 

Idare itleri telefonu : 20203 Fiab 5 Irarat 

Madeni mahrukat 
sabş1n1 Sümerbank 

idare edecek 
• 

lkt1sad Vekilinin beyanatı 
V ekil petrol araştırmaları, Karabük fabrika
sının faaliyeti ve Çatalağzı santral meselesi 

hakkında izahat verdi 
Ankara 7 (Hususi> - Mndent mah. 

rukat satışı Sümerbanka b~lanacak 
bir ~kill uhdesine verilmiştir. Bu 
t~ekkül muhtelif yerlerde şubeler 
açmak suretne madeni mahlukat sa
tışını tek elden idare edecektir. Bu 
husustaki kararname ne§rolunmak U. 
zeredir. 

Bir müddettenberi şehrimizde Sü -
merbank müesseselerinde tetklklerde 
bulunan İktısad Vekili Hüsnü Çakır, 
Vekaleti al~kadar eden muhtelif me
seleler üzerinde şu beyanatta bulun. 
muştur: 

Karabük fabrikaları 
•Karabükteki demir ve çelik fab -

rikamızın faaliyeti usta, işçi ve mü -
hcndislerimizin tecrübe ve müınare. 

seleri sayesinde gittikçe neriernekte -
dir. Fabrikanın pik demir istihsal 
eden kısmile birlikte çell.khane, had _ 
dehane, boru ve kok fabrikaları mun. 
tazaman çalışarak mamulatını mem. 

<Devamı 7 nci sayfada) Hüsnü Çakır 
Yugoslavya ya 

yeniden 300 İtalyan 
ve Arnavud askeri 

iltica etti 

Arnavudluktaki gayri tabii ad
dolunabilecek derecede aeri 
ric' atlerinde, Elen kuvvetlerini 
içerilere çekerek orada onlara 
bir varta hazırlamaları ihtimal 
ve imkanının bulunup bulunma

ve siyasi bir teşevvüş '-l-:-.n-g-,-.[-iz_l_e_r-in ___ 6 ___ 0_0_0_ita-l-ya_n_ 
mevcud oldugunu 

dığı araııtırılmakta idi . 
Bu mütalea veya ihtimali tet

kik edelim. Dü~manı kendine Yunanlılar §imdiye kadar ........... _ Ingiliz --::--ı !talyan tebUği dağlar •ilsile
tlna göre J' •inde Yunan tazyikinin devam 

bildiriyor harbe devam askeri Yugoslav 
kararı arazis]ne iltica etti 

QılKANLARDA ettiğini büairiyor 
lı\ Atina, 7 (A.A.) - Yunl\n ordu-

l\ ları başkumandanlığının 6 likka-

doğru içerilere çekerek, sonra, halyaniardan SOO mitralyöz 
ona mukabil taarruzla ~alebe iitınam ettiler Londra, 7 (A.A.) ·- Harbin, 
çalmak fikir ve arzusu bidayette serbest münakaşa an'anderinde hiç 
hazırlıksız ve zayıf olan tarafın· Roma 7 (A.A.) - Kral emirname- bir şey deği~tırmediği Ingiliz parla-

Londra, 7 (A.A.) - Yugoslav
yadan alınan haberlere göre, cenu
bi Sırbistanda İtalyan ve Arnavud 
firarileri için 300 ila 400 kişilik 18 
kamp mevcud bulunmaktadır. Ara
larında sık ııık kavgalar vukua gel
diği için İtalyanlada Arnavudlar 
ayrı ayn kamplara konmaktadır. 

kuvvetli hasım aleyhine muvaf- sile, general de Vecchi kont de Val- mentosunda müstakil anıele partisi-
fakiyetic kullanabileceği bir Cismon, talebi üzerine Ege ınıntakası l nin takr!.ri hakkında dün cereyan 
sevkulceyştir. ordulan ıkumandanlı~ındnn ve on iki eden muzakereler harbe devam 

Qo N VAZ.IYET nun tarihli ve 41 numaralı akeam 
tebliği: 

Cephenin sol cenahında kıt'ala

er Bulgarisianın 
kiyeye yaklaşmak 

t faptzgz teşebbüsleri 
( Oriiz ettiriyorlar 

nmız dü,manın Bistriça nehti üze
rindeki mukavemetini kırarak neh
ri geçmişler ve Ayasaranda §ehrini 
i1gal etmi,lerdir. 

(Devamı 7 nci sayfada) ada umumi valili~inden affedilml§ - hususunda millet mümessillerinin 
j . hemfikir olduklarını mi.isLet bir ııe-

"-------------" tır kildemeydana koymuştur. 
Diğer bir kral emirnnme.cıile, orge - 34 J rey ile har be devama karar 

Amerikanın 
Yunanİstana yardımı 

neral Ettoro Bastico on iki ada U - verilmiş, yalnız 4 meb'us lngiltere
mumi valıliğine ve Ege ınıntakası or. nin diktatöre cevnben şartlarını bil
duları kumandanıııına t.nyin olun - dirmesi lazım g,.Jdiğin.. dair Mac
muştur. vogen tarafından yapılan teklifin 

halyan ordusundan mühim mik
tarda kaçmakt:ı olnn Sloven ekalU
yeline mensub İtalyan tebaası içia 
Slovenyada başka kamplar 
cuddur. 

Cephe hattımız. fŞimale doğru i
leri alınmıştır. Düşman, ric'at ('der
ken şehri yağma etmiş ve ateşe ver
mi,tir. Tayyarelerimiz tarafından 
bombardıman edilen halyan muh-

7 (A.A.) - İngaiz matbu-~ ribinin limanda sulnr altında kaldığı 
dikkatini İtalyan _ Yunan görühnüştür. 

~etmektedir. • l Cephenin diiZe~ kısımlarında mu-

Vaşington, 7 (A.A.) - Ameıi· 
ka Birleşik devletleri reisi B. Ruz
velt Elenler kralı George ile yaptı· 
ğı bir mesaj teatisinde. Amerika 
Birleşik devletlerinin Yunanİstana 
yardım edeceğini vadetmıştir. 

Roma 7 (A.A.l _ General Bastico, kabul edilmesine taraftar olnıuş-
1876 da Bologna'da dogmuştur. Trab. lardır. 

Arnele partisi meb'uslarından 
Jams Griffith, harb ile sulh şıkla
rından birini tercih etmek mevzuu
bahs olmadığını, teıılim olmak ve
ya İngiliz imparatorluğunun havah
nı idame etmek lazım geldiğini 
söyliyerek meseleyi derhal hakiki 
sahasına intikal ettirmi tir. 

lus h:ı.rbine ve Umumi Harbe iştirak 

etmış olan general Bastıco, İspanya 
harbınde Santanderi zapteden İtnl -

Kaçan ltal:van zabiticri azdır. Fa
kat İtalyan ileri hareketi birçok I
talyan kıt'alarını, ya esir olmak 
veyahud Yugo~lavyaya kaçmak ııık
larından birisini tercih mecburiyet.i 
kar~ısında bırakmıştır. 

bir taraftan Yunan mu- harebe muvaffakıyetle devam et
ı, Ayasaraodanın zap. 

sultutunu ve diğer 
İtalyan yüksek .kuman. 

de~işikliği bahis mev
ir. 
Balkan memleketlcrın-

<Denmı 3 üncü sayfada) 

Ekmek nark1 
Yarın 13,5 kuruş üzerinden muvakkat bir 
nark konacak, ekmek fiatı Perşembe günü 

esaslı olarak kararlaşacak 
r----············---·--- ·--- ··-·--, 
~ Tüccar elindeki buğdayların mübayaaıı faaliyeti devam ~ 
~ ediyor, beyannameler yarın akf4111a kadar kabul edilecek! 
\-. ................... .._... ········-- _,., ... ____ ..................... ---" 

Şehri~ gelen bui daylar nakleclilirJren 
Hükfunet. tarafından bu~day ve ri yann akşama kadar Mıntaka Ti~a.-

(Devamı 7 nci sayfada) 

isveç isli k' ali ni ve 
demokrasi rejimini 

müdafaa edecek 
lsveç Başvekilinin 
mühim bir nutku 

«Tak i b edilecek en iyi yol 
hür milletierin if birliği 

yapmalarıdır )) 

Stokholm 7 (A.A.) - isveç baJJV~
klli Hanson, Gothembourg'da söylc
diii bir nutukt.a bazı günün mesele
lerine temas etmiş ve isveç efkln u. 
mumiyesinin heyeti umumiyesi itiba
rile mutmain bulundu~unu tebarüz 
et tirdikten sonra sözlerine şöyle de -
vam etmiştir: 

Milletin kendi d~üncesine azçok u. 
mumi bir mahiyet verebildiği vak'a _ 
lar, bu düşüncemi teyid eyleıniş bu_ 
lunmaktadır. 

Hadiselerin seyri, hükümetin, mem 
leketin bitaraflı~ını idame ve elimız. 
deki bütün vasıtalarl& İsveçin istlk _ 
lalini ve ayni zamanda demokrasi 

(Devamı 7 nel sayfada) 

çaydar mevcudlarına el koymak ve ret Müdürlütüne verilmiş bulwıacak- Bu sabah gelen 
stok yapmak maksadile verilen karar tır. Bu beyannamelerde gösterilen 
üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi dün mallar, Toprak Ofisi mümessillerile, Haberlerİmı 
sabahtan itibaren İstanbul Zah!re Ziraat Müdürlfilü ve Zahire Borsası 
Borsasında, tayin edılen ı fiatlar müme.sslllerinden mürekkeb bir heyet 
üzerind8D aatışiara tarafından tefrik edilerek, fiatlan 

Yeni aıarıa, ol'IID&OUtır Bundan aonra 

~== 

(Devamı 3 üncü saYfada) 

İtalyan intikamındl'.ln korkarak 
birçok sivil Arnavudlar dn Yugo.., 
lav hududunu geçmektediri ·r. 

Yugoslavyada t-nterne cdilmit 
olan halyan aqkerlerinin ftdedi 
6000 i geçmektedir. 

Körlerin konseri 
Dün Eminönü Halkevinde çok muvaffakiyetli 
bir konser veren ama san'atkarlar musikiye 

nasıl çalıştıklarını anlatıyorlar 

Genç •an' alkarlar kon serlerini veririerken 

Türkiye, sağır, dilsiz ve körler söylemeliyim. Allahın en iyi görmek 
tesaniıd cemiyetine mensub üç göt- saadetini verdiği istidadsızlann au 
miyen aan'atkar dün, Eminönü ve sözdeki beceriksizliğini düşünür
Halkevi aalonunda bir konser ver- seniz, gözlerinin vazifesini di~er u
diler. Görmiyen gözlerin, piyano- zuvlarına nakletmiş bu zavallı in

tutlanna ve kemanın yayına., eanların hasaa,iyetlerinın uluvvu, c• 
de:rec,eye kadar hakim olacağını. nabına aığınarak böyle güç bir l .. 



2 Sayfa 

Yunan - /talyan 
Harbinden 
Alınacak dersler 

Y~: Muhittin Birı:en 

panm: olduğu kadar ııebeb
eiz ve haksız bir bMkma 

u~ bir milletin nasıl çetin bir 
düşman olabileceğini önce Epir, 
sonrn da Anıavudluk sahnelerinde 
cereyan eden mücadele He ltalya 
biraz hayret ve biraz da mahcubiyet 
içinde seyredip duruyor. 

Filhakika halyanın Yunanistan 
karŞJsmdaki bugünkü askeri ırazi
yeti, herkes için bir sürprizdir: ltal
ya Y unanistandan, nüfus~a altı ke
re daha büyüktür. Askerliği Yuna
:nistanın askerliğindon çok eskidir. 
T alim ve terbiyesi de kendisine 
mahsus bir an'aneye sahib olncak 
derecede kıdemüdir. Hareket ve 
harb malzemesi bakımından, kadro 
bakımından ltalyaınn çok faik olan 
mevkiini de hesaba katarsak, bu
günkü vaziyeti askerlikçe izah et
rnek pek müı,ıkül bir iş olur. Hatta 
hiçbir nskeri teknik bugünkü vazi
yeti izah edemez. Jzah için başka 
sebebler aramak ltııım gelir. 

* Bu sebebler hakkında ben §()yle 
düşünüyorum: 

SON 

Suther Burb:ı.nk ölümünden kısa bir za.mnn önce şu sözleri söylemişti: 
- cBir nebatın bir milyon çeşidlni yetiŞtirir ve ibunlann arasından en 

iyl olan bırkaçını nlıkoyduktan sonra geri kala.nlnrını imha 

POST].( 

= = Sandalda yedek kürek bulandurunuz 

Bir1ncik~ 
.,·-------~ r 

Sözün kısası 
Asım Baba 

B. Ekrem T11ld 
o ıl' 

G ençler hiç tnnıınıız.· ;~ 
çağdakiler ise hnyııl Jl1 1.1' • 

hatırlarlar mı~ bilmem: Bir. "11ıtle • 
ler, en mühim eğlenceleriı:nıı: ı.ıt 

·ı ll ll" yıınında orta oyunu deııı e tıır" 
şey, o OTta oyununun da hnlk ~ 
fındnn sevilmiş, rağbet kııZ11 

bir kaç siması vardı. cP.'-
Bunlnrdnn kala kala bir . itti 

Baba) kalmış. Itiraf etmeli) Jd 
ben şahsen bundan habercla~ ~ 
dim. Geçenlerde evvel~' Vıı • ~ef 
sonra da Ulunay arkadaşlarıftl ı~ıı' 
di gazetelerinde bu geçmiş yı d•• 
sevimli ve kıymetli bergüzııJ'd~: 
bahsettiler de öylece vakıf ob. rJ. 
Asım Daha sağ .imiş ve .. bittıı ı 
rünüyormu§l. ol' 

Istanbuldan gayri bir yerdRe~ • 
saydı ve İstanbulun Belediye, dıır 

Luther Burb:utınn fikjrl hayatın her faaliyet sabıı.sı için aynen mu te- liğin de çok muhterem Lutfi l'Jf JJ" 
beı-dlr: Yaptıjtınız ve yapacağınız işde tek bir plfi.n ve tek bir kozla iktifa dan başka biri bulunsaydı ıırk~alı' 
etmek hata olur. Birçok plAn yapınız, birçok koz bulunuz ve bunlann nra- tarımın o yazılarını «nakış ~. 11 b' 
smdnn en iyilerini 6CÇilliZ, sırıı.sınn göre birbiri nrko.sından kullanınız. telakki eder, kendim de bu~fJ,ı 

........... .._. ............................... __ ._.... ____________ _. •• _ • ._.. .................... - •• ··-····--····----··---............... ______ ._ mevzua nvdet eylemezdinı· . ~ 

J 
gerek İstanbul muhiti ve gertr f' 

ederim. 

• r 
yf lar 

ri...._ e e Belediye Reisimiz, san'ntın ~~",;;?' 
besine ve snn' atkfırın her tiiı 11~Ji' 
her vesile ile yakın ve yiikset 0ef' 

Fransa neden bu kadaır çabuk -- man ordusunun nasıl dev adımlarlle kalannı şimdiye kadar biıço biçsı' 
mağlub oldu? Me8elesi yeni bir mcvzu F d büyüyüp arttıfı haber alınıyOr ve göstermiş bulunduklarından t' a, 
değildir. Fransa yıldınm barbi daha ra nsa n e 8 n hattO. a.şikft.r görülüyordu. Yeni Al- Asım Babanın müessif vaziye ı J' 
cereyan ederken ve bitmesini mütea- man ordusu mütte!iklere meydan O- zerine dikkat nazariarını çek~ı? 
kib, bu sual dünyanın hemen her ta- kumıya bile başlamış ve Dk icraat ten kendi kendimi alıkoynfl'l

11 

~tl' 
rafında soruldu ve bin ıürlü cevab b k d r olarak, Büyük Harbın somında müt- Ağlemıyan çocuğa men'le sil;d·:· 
alındı. Napolyon gibi büyük kuman- u a a tefiklerin muvakkat işgal ve nezareti mezler .. türkçe bir söz te~~~ 

y a.zan: Re~ad Ekrem dan yetiştirmiş, 130 yıl evvel Avrupa- U kin şwıu da takdir etuıefu' gfl' 
:1' ya hükmetmlş ve geçen harbin galibi altmda bitaraf bir böl~e baline getiri- ağlamamak, fışkırmn istidadıt\re' 

Miladın 1655-1656 yıllarını ls- olan Fransanın, altın babası ve ko- çabuk len, Alman Ren eyaletini, 
7 

Mart teren gözyaşlarını, nefsine ce 11e' 

Padişah dördüncü 
Mehmedin portresi 

tıınbulda geçirmiş olan Jan dö Te- ca bir sanayi memleketi olmasına 1936 da ser! kat'i ve azimil bir hnre - dip tutmak, bazan da terbiye~ Sf 
veno adında bir Fransız aeyyahı, rağmen 45 günde mağlOb olmasının itetle işgal ve Rnyha ilhalt etm~ti. cabet ve hnysiyet eseridir. A!' uf 
zamnnm padişahı dördüncü Meh - sebebleri elbette derin, esaslı ve mü- Alman Führeri bay Hitlerin kurdu- ba.nın, sokaklarda karemelS 5ll ,ç' 
med hakkında §U satırları yazar: teaddid olmak gerektir. m gv 1 u" b o 1 d u ? . ~u yeni ordunun bu hareketi mütte- yı şuna buna ~ızlanarak a'"'~ "' 

((Dördüncü Mchmed, Sultan Ib _ Fakat Frans:uun neden bu kadar 1 fiklerin gözünü açınağa şayed kafi mağa tercih eylemesini, ben d ~i lı' 
rahimin oğludur. Benim lstıınbulda çabuk mağlüb olduğunun sebebini gelmedise 12 Mart 1938 de Avustur - vaktile pek iyi tanıdım, on 

11 

bulunduğum 1655 senesinde on beıı söylemek mevkiinde olanlar, bunu ek- _ 3 _ yanın llhakı ve gene 10 Birincltcşrin faziletieYe veririm. htılitl&~ 
on altı yıı.şlannda kadardı. Narin seriya kendi bak:ımla.rındnn, tck bir •••••••••••••• yAZAN : ••••••••••••• 1938 Alman Sudet eynletinln iŞgalile Evet: Asım Baba bu tıılil yapılı, teni güneş yanığı, melanko- aıeue ifadeye çalışırlar: McseH\ blr neticelenen büyük Alman askeri ma- kimseye derd yanmamışttr: .di ~ 

İtalyan milleti bu harbi sevrni
yor; hatta bunun için sebeb de gör
müyor; sevrneyince ve sebeb de 
görmeyince, İtalyan askeri kendisi
ni ateşe atmıyor, harbi tutmuyor. 
Acaba, bunun böyle olması halyan 
askerinin halyan olmasından mı 
ileri gelir? Zannetmiyorum. halyan 
milletinin askerlik kabiliyeti hakkın
da pek te parlak olmıyan bir takım 
fikirler bulunduğu maiUındur. Fn
ltnt, ne olursa olsun, iyi techiz edil
miş, iyi talim ve terbiye görmüş bir 
ordu, biraz da aded faikiyetine sa
hib olduğu zaman, İtalyanlann bu
gün yaptıklarından daha i.ri bir 
harb yapabilir. Binaenaleyh, ltalyan 
ordusunun bugünkü harbi tutma
ması için ba~ka sebeb aramak lazım 
gelir. 

lik bir çocultu. Sol yanağının üs - bedbin &ze cFra.nsanın bu kadar ça- Emekli General nevra nümay~leri göze batmalı idi. den şikayet etmemiştir. Etse~i~ J, 
tünde bir yara yeri vardır: Bir gün buk yıkılmasına sebeb olarak onun Filvaki Almanya 1935 yılında mec!>uri önce muttnli olacaklardan "lı~ * babası sarho~uş, kalkıp oynama _ içinden çürüm~ olmasıınl» gösterir. ~~.~~W! askeri hizmet usulünü kabul etm~ ben idim. Diyorum size: SııSot ~ 

Bu başka sebebi ben §U noktada ğa başlamı1, oğluna da kalkıp ken- Diğer bir zat, cFransız ordusunun n. ~~ Versay muabedesinln müsaade bu - dan bile haberim yoktu. fa; 1'~ A 
görüyorum: İtalya için, sade Yunn- disile beraber oynamasını söylemiş. iyi dövüşmcdijtini, uçaklannın uçmak «Son-Postaımın Askeri mnharriri d uelları dahllinde, geneı-nı V. Seeckt ~liedaulymdauyıktamna~~ynernv, eonsau~'ııt: ~. • 
nistana tnarruz deği), hntta bu hnr- Fakat, küçük, •<ben deli degwilimb · t d'"i · ta kl ka t ıoo :................................................. tarafından teşkil edilm~ .. olan makine- ~ ... 
be gı'rmek ve bilhns!la fütuhat •ev- f iS eme ıe; nı, n arının ç ı6ını, ... b' b lO.kk' d' f1'l 11 " demi~. brahim kendisini knybet - elho.sıl Fransız askerile sUbayının vn- li tüfeksiz, bomba topsuz, a~ır top, ır orç te ·ı e ıyoru · Jıı dasına düşmek için hiçbir mühim mi•, ecdemek ben deliyı'm hn~ 1..» ta f av uçağı bulurunasına karşı Fransız Mnişeti böyie bu kadar ,.ıı., 
sebeb yoktu. Hıı.ttii, bazı derin ve 'S n, namus ve şere için ölmek i.ste- başkumandanlığının elinde yalnız 100 tank ve uçaktan mahrum ve nncnk mış değil, eli, kolu, kafası, ıııı" 

'hA b bl b 
1 

d w dd diyt-Tek oğlunun yanağına ha~nçt"rini medil;ini• söyledikten sonrn: cElha&l '1 piyade ve 3 süvarı tümeninden iba- h 1 w o1\l 
tan ı se e er u un ugu i ia e-

1 11 
( "') 1-l A Id ,_ hezun' etin Fraru'--'ann barb etmeme- bombardıman ve 420 n v uçn!P varmış. t k- ü enüz ça ışmnga ve Y ... 'i1:~ .~ 

dilse bile bunlar ya hnlkn izah edil- sap nmış ... atta 0 iirf"C('K- ::').U.~ Üstelik bu bombardıman uçııklo.rınm re • uç k ve gönüllü eski Alman or- müsaid, uzun senderin ağır '"~~ t"' 
:merni•, yahud da halk bu ı'zahı an- miş, kadınlar kurtarmışlar. Bnz.ıla- leı-indenıı ileri gel~lni beyan eder. 64 tancs'ı eskl modelde imi"ler. Av dusu yerine, barış zamanına 'llahsus, I b d b'nmeı1'1' Jt " d b b Nihayet bir ictım· niya+"' •Fr"nsan"" :ı muz arına u erece ı 'b t" • .ı lnmamı"tır. Üçüncü bir ihtimal ola- n a u yaranın aba!lı tarafından .....,. ~ .. ..,.. uçaklannın çoıır.• da B'ırleşik Amerı· _ 39 piyade, 3 dn~, 4 hafif ve 5 zırhlı artistierimize ı'übileler tertt .-.'C' 

" 1 b' · d Id nüfus:nnluktan mağlub olduğunu. ifa ., .. beı· rak tn ~nu farzedebiliriz ki esasen att an ır ŞJşe en o uğunu söylü - kanın verdiği Curtiss tipinde bulunu- tümenle 'bir süvari Iivo.sından mürek- mürüvvetlerlni, takdirlerile rr , 
halk için bu sebebleri anlamaya da yorlar. de edebilir; blr Iç siyo.set adrunı dn yorlannış. keb muazzam bir kara ve bununla onlardan esirgemiyen. kııo~~~·( 
imkan yoktu. Pndisnh, sarayında sıkılınca, de- belki •ma~lubiyeti Fransadn yahudi- mütenasib büyük bir hava ordusu hemşerilerirne, yaşlı iseler ~e ~ııV. 

ı ler·n b"kim b'ır rol oynam 1 d Mütte!ikler tümen sayısınca da Al- ıı .. talya, az zaman içinde çok inki- niz gezintisine çıkıyor. Bazan da, ı "' n arın a kunnıya başlamıştı. rini, genç iseler habnlannt .. ce ı 
taf etmiş, bir taklm müstemlckdere nadir olarak, karada, şehir içinde vei:hud :fannasonlarla komünist ve manların çok dununda idiler. Fransız FevknlO.de bir sih'nt lle kurulan ve lerini, zarif. nezih san'atı, ~~( o 
sahib olmuş, halkı, kendi imkanlan geziniyor. Halkın kendi aleyhlerin- en masyanalist teşekküllerinin sulh- genel kunnayının verdiği rakamlara hergün büyük bir hızla inkişaf tden tif nüktelerile tenotit eyleıil 
il rnütenasib olmak üzere, hergün de padişahn istida, kağıd ''ermeme- cbulluk ceöretydnn bve pdrlopa~nndalnnnda göre, 10 Mayısta 'karşılaşan Alman ve Alman ordu teşkilatı, zırhlı ve ~ıçak (Asım Baba) yı hatırlatırtf~·~ıfı1 
hayat şartlannı daha ziyade ıslah leri için, nazırlar, kendisinin '""hir u urD. e e Ir plomat cFransa- Fransız ordulanndan birincisinin 125 Bu hususta, Doktor Lüt ı .. ..,.•!' 
imkanlannı elde etmi" bir memle- içinde gezinmesine muni oluyorlar. nın 1 ı e, .ngiltereden başka Rus- tümenilc her birinin 500 zer tankı bu- nn da her yeYe yetişen. ." Je lı ""' ı 9 4 d i kıt'niarı gizli şeyler de~ildi. Bunlan ,.,.,.. 

.. d k .ıı gazete, mecmua ve kitabiarda so _ o 
kettir. Eski Roma imparatorluğunu Şikayet kağıdlnrı, istidalar pnni~h yayı ~ enuıne müttefik etmek ve lunan 10 zırhlı tümeni vnnnış. Mütte- kaklnrda, manavralarda ve , hattA fetheden rneşkur himmetirıı 
yeniden kurmak sevdası, halkın yü- geçerken, kalabalık arasından sırık- l sonra Italyayı müttefiklerinden aynr- fikler iSe bu büyük orduya karşı ynl- metle dileyorum. b!~t 
reğinde yer tutncak bir duygu de- lann ucuna bağiannrak uzatıhyor, tara ·~ndi arafımı çekmek suretile nız 90 Fransız ve 10 IngiliZ tümenile Kış geldi. çnttı. Mazi e1l ıı e' ı k k t 

. filcd mareşaı V. Hindenburğ'un Ta- d v-

ği1dir: çünkü, zamanımızdn, holk bunlan gören padişah da ndnm harbe sıyaseten, l!J39 dan çok daha yani cem'an 100 tümcnle mukabele nenbergdeki muazzam askeri cenaze digur olan ihtiyar san'ııtklihi, 
kalbine fütuhat ve şan ve ~ıeref için göndertip aldı rtıyor. ı iyi bir surette hazırlanmış olduğunu. edebilecek bir vaziyette im..,ler. Bu - alayının alınmış filmlerinde bile gö - de .ihtimal ki bir manga I d~ ..,,c~ 
h b ek d k So .. ylemekle Fr h · •· 1 ı b a.b ı· il' .. - n1 · · rerek uyanmak kabildi. Demek 'iSt.ı-' H 1 k d oı> ar etm sev asını so maya im- Dördüncü Mehmedin sııraydan ansız ezıme.ın n se - nun a er cr ng ız -..ume erını.n • tur. atıra ar ne a aT ç bil ' 
kan olamaz. Şu halde, bugünkü . cıktığını bir çok defalar gördüm. beblerini harici si~t ll:ıakınnndan üçte biri serbest hareket edebilecek yoruz ki Fransa, kendisininkini ~.:>ktnn met1i dal\i olsn bir adatn'··rfı"~ 
harb, ltalynn kütlesi için ccsebebli» lik gördüğümde bana bir yıldan _ deşmiye çalışır. Bir asker ise; cFran- bir kabiliyettc değilm~ler. 16 tümen geçmiye başlamış olan Alman harb tan sonra, şairin iddiası hı ı.ı ı 
bir harb değildir. beri sarayından ilk çıktığını söyle _ siZların ha.rbe hazLTlrklnr..ını, ordu de umumi 1htiyatta alıkonulmuş ol _ hazırlıklanndan ve Alman askeri teş- tamaz da. mes'ud da eden'le C 

Buna mukabil, Alman milleti, bü- mişlerdi. Şehir icinde bazan pek az teşldlfıt ve tcslihatı bakımından, nok- duğırna. göre, FranslızlaTla. İngilizlel' kilAtından ürkerek kendisi de kuvvet.. İstanbul nanköY dd~ildiA~ııt' 
yük bir ekseriyeti ile harbı bugüne bir maiyet ile, bazan da, muhte,em san bularak. veyahud -.müttefiklerin 135 Alman tümenine karşı ancak 80 lenmcnin bır yolunu bulabilir idi. nirn ki. sesimi duyacak: ( ı lı 
kndar çok kuvvetli ve iradeli bir el- bir alay ile dolaşıyor. Deniz gezin- har b planlarında snkntlıklar görerekıl tümeni e har b etmiŞler. Bir de ileride 1 Netekim bunun için kafi paro.sı vardı. ba) son demlerini knygusu.;ı:e 
le t~ttu. Niçin~ Çünkü, orada halk, tilerine gelince, kadir~ı\Slna biniyoY. ve nihayet belki, «muharebc tarzin _ göreceğimiz gibi Almanları~ tank Bizzat Fransanın nüfusu yetmiy'Jrsa şerllerine dua '!tmek le geçt 
lıakıkaten sıkılmıştı. 918 den sonra Bu kadirga, daima, Galatanın kar- rınaa fahiş hatalar sezınek suretile• mevcudlan çok kuvvetli 10 zırhlı tü- milstemlekeleı-inde ı65 milYon halk tir! / /JI 
Almanın hayatı cidden çok müokül şısmda durur. Fransanın neden bu kndnr çabuk menine karşı tnnkça zayif yalnız mevcuddu. Almanya barış zamanın- C Ck rvtl J 
olmustu. Bay Hitler, Alınaniann Pndişah kadirgnva P k b' ma~lfib oldu~nu izaha gi.rişir. bir ak- 2-3 tümen çıkarabllmişlerdir. daki ordusunu 50 den fazlıı tümene ' lllllM _-/_ 

?~nn _layık o!madıih fikrini halka maiyet ile biniyor. Aazan Ka::ı~e ': t~aliteci. m~~arrir de bir gü~ bu ve Yalnız bu rakamların müt.aleası ve çıkarır, bahusus 5 zırhlı tümm ya- - e ıyıc.e 1~nh ettı. (cH.aya.~ sahaıı))) nn- nizekadar gidiyor. Bu kadirı:a. fev- dığer bır ~un şu k~uru .Fransanın blribirlerile muknyesesi bile, mütte _ par ve büyük ölçüde de tank ve uçak Almanyanin lsvBÇ ~Jj 
zanyesı, o.!:ayn. bır futuhat davası kalade zengin. muhteşem nltın yal- ~ağlublyetıne sebeb gosterır. Ne bile- fiklerin harb hazırlıklannın ne dere- inşn ederken Fro.nsn uyuyamazdı. Fn- 3Lı ola~~ degıl, ~lman hayatının zn- dı:ılar içindedir. Baştan aşağı yalan- yım?l ~erkes. Fransanın seri mnğlü- eelerde noksan olduğunu gösterıniye kat Fransız genel kurmayının Fransa Yugoslavya ile ikliS 
rurı bu ~ese!esı olarnk atı!~'· Halk cı mücevherlerle donntıhnış, yirmi biyet sebeblerıni daima kendisinin ilı- ve hezimetin sebeblerini izaha kl\!1 harbi b~ladığı zamana. nid olo..rak 
lm. naznnyeyı tuttu, ken~ısıne. mal dört oturrıkttr. Yani dört çifte kü - tıSas beslediği veynhud chemmiyet gelir. Ayni zamanda bu rakamlar neşretti~i rakamlar gösteriyor ki Al- mUnasebatl 
ettı v\ondan d~~avA~ır kı har~ı tut- rektir. Her küreğini iki bostancı ne- vcrdi~i bir bakımdan iznha çalışmıŞ- müttefikleı-in harbin lbldayetinde Po: manyanın mütb~ barb hazırlıkları Lizbon 7 (A.A) - Stefani' ı1 ı 
mnkaJn ~rardv;r ı:. hmabnynb, ~nku~ feri çekiyor. Ayaklarında beyaz tır ve çalışmaktadır. lonyaya neden, hiç olmaz ise hava Fransayı harekete gcti.rememi.,tir Bcynelmilel ro'ahfcllerc geıe,. ~ 

<>cne ınan ıgı gun ar ı ugun u d 1 1 d · 1 b B b bl b lk v · j;sfC.,. evk ile tutınkatan muhakkak au- 1 on adr vf~l.sı~tka.:'l~hla rnıhntan.arb, al!l u se e erin e i hepsi vardır ve kuvvetlerine bile, yardım edeınemiş Bunun neticesi kolayca ve süraUe beriere göre Almanya ne -_.,ıflt' 
rett,. vazgeçer. ann n .. ı ızı u ~ ar, epsı ?Y u doğrudur. Zaten Fransa gibi eski ve olduklarını aydınlatır. Bundan başka yapabilec~i harb tedarikAtını bile manya. lle Yugoslavyo. nr:ıçill 

B 1 I h b k d boslu guzel delıkanlılnr, hepsı de büyük bir }nillet bir iki ınetıe bu de.. bu rakamlar Hitlerin neden, mütte- mühim iktısadi anlaŞma n"tdit• 
. e~ce,. t.a ya~ı~. ar a~sın a- bostancıbamnın gözdt>leri olduğu i- recelerde mağlub ve perişan olnmaı- fiklerden Qekinmeksizln Polonynyı ihmal ederek hnrbe tam hazırlık - zakereler ceı-eyan etmeıtted · 

h ı:'b'>t:tind ed?" r:alh eieck.ek ~!an (Devamı 4 Ül\CÜ sayfada) dı; bunda mütenddid ve derin se _ ordularına çi~netuğini ~n bc1iğ su _ SIZ. girm'ı§ ve tm yüzden ma#lQb ve İlk anlaşma mucibinCC ..,, 
se <" ura a ı.. a va a ı Te)ım, bebler olmak gerekti B bö 1 tte lf d d 1 perışan olmuştur. . '15 l"_n 
kf"ndi kendisine bu izahı yapınava · unun Y e re 01 e e er er. ..·-····••••••••••••••-••••••••••••-••••• .. •••••• Isveç ihracatmın yüzde ııı"· 
• t'kb ı · · b .. h d d d · (•) Osmanlı kaynaklan bu yara olduğunu iznh için geçen tetrilmda Fakat burada çok dikkate şaynn l ea .... buna mukabD AJnlAil ııı ı n ıçın u muşa e e en ers . b bs tt'~im Fra . İn •ıt d k.. •• ... 
alarak ona göre sivaeetinde bir ta- hakkında ŞU satU'lan yazarlar: Ço - a C ı~ nsız genel kunnayı - ~ılıetler vardır. Fransa ve glltere, tA Dgt ere e OmUr recektir. ~ '~ t d'll .. d tı' w cuıtun nnıı.sı Turhan sultan, padi _ nın yenı neşretmiş oldu~u tarih,..,de.. Itolyan-Habeş harbinden ve dahn ki f Yugosla"""n ile vnpılan atıl rım a ı er vucu e ~e rme~f'! mec- o • Y"' st ı T,J J" 
burdur. Bazan oahalı da olsa d~rs ~ahın, prensln sfitninesüe ve Mehme- kı şu çok dıkkate de~er bazı rakam- doğrusu buna taknddüm eden, Al - 0 ari az a ayni derecede mühimdlr· 
<:} .. Tstir ve onda:1 istifade etme.cıini din sütkardeşi De fazla alAkadar ol- !ara bakalım: Tarihçede Almanlarm manyanın Versay munhedesi ahkfı _ Londra, 7 (A.A. ) _ fngilterede ................................ a 11 
bilen için h .. ,. ı>:amnn F~vrlalıdırl masını kıskanır. Bir gün İbrahimc 7500 zırhlı arabasına mukabil mütte- mmdan kurtularak ordusunu istediği kömür stoklan geçen sene bu mev- T A K V 1 IV' _ "'! 

1 
I1J ~lunu göstererek sevilmesi lfızım ge.. fiklerln yalnız 2000 tankin muharebo gibi teşkll etmek salfthi'y\!tini kendi sime nisbetle yüzde 35 fazladır. 

(A{ u.ltiltbı (.,.(,Jit!l)l!lf ıen çocuğun. bu QMu~unu sö3ier. ettikleri yazılıdır. Bundan başkn Al _ kendine aldı~ı 16 Mart 1933 tarihin- Hükumet memleketin muhtelif nok
Hiddctıenen Ibrııhim de küçük o~ _ mnn garb cephesi b:ı.şkumandanlı!;- denberi, Avrupada işlerin ve kuvvet talannda küçük müstahsiller nefine 

Eski Fransız Hariciye 
üsteşart mahkOm oldu 

Clcrmont Ferrand 7 (A.A.) - Fran
s:mın eski hııriciye müsteşa.n yüzha_ 
şı Vıennot divanı harbce 8 sene hnp
se, rütbesinden mahrumiyete, 20 sene 
müddetile medeni haklarmdan isti -
fade edememe~c ve devlete para ce _ 
eMı verme~e mnhkfun edilmiştir. 
Vıennot'nun hapis cezası tecil o -

lunmuştur. Buna. sebeb 1914/18 har
bindeki bareket1erldi.r. Üç defn ya _ 

lunu havuza fırlatır. Çocuk, ölümden nın emrinde birinci hatta kullanıla - müva.zenesinin değişmektc olduğ'unu beş milyon ton kömür dağıtmak-
mucize knbllinden kurtulur. bilecek 3500 bombardıman ve 1500 pckfUCI. sezmişlerdi. Ondan sonra Al- tndır. 

1 sT ER i NA N, i ST ER INANMAl 
Bir nrkada.şımız var, işi sabahları 8 de ba.şlıır, akşamları 5 tc biter. 

buna rn~en işte şöyle böyle bir lıaf a var ki, arkadaşımız sabahları 7 de 
gelmeyi, akşamları dn 7 ye kacfar kalmayı itiyad edindi. 

Merak ettik, acabn evinden mümkün oldu~ kadar uzak kalmasını 
lstüzam eden bir sebeb mı vardı, gelip geçici bir tırtma karŞlSlnda mı kal
mıştı? Nihayet sorduk. Güldü ve endişcmizi bir iki cümleyle teskin etti: 

- Sebeb çok basit: Bütün İstanbul halkı işine ayni zamanda gidiyor, 
~iiKlcn ayni zamanda çıkıyor, bu ba.kımda.n sabahlan 7 ile 8,5 ara -

~ST ER 

sındn, akşamları da 5,5 ilc 7,5 arasında tramvaya binrnek maddeten he
men hemen iınkftruıızdır. Normal zamanda bile ihtiyacı çok güç ka.rşıla... 
yan araba. ndedini beş misli arttırsak gene sıkıntının önüoo geçemeyiz. 
Evim şehrin bir ucunda, işim öteki kenarında, yağınurda ve soğuk.tn 

ımatıereo tramvay beklemektense soka.ğn tramvayların bomboş olduklan 
saa.tte çıkıyorum, bu sayede de normal znmanlıı.t'.lD. ba.yab.n.ı ~ıyorum, 

dedi. 

1940 

PAZAR 

Zilkade 

8 



elgrd, Te Ve Telsiz erler· 

~eri li rken ve sekizer sayfa olarak • ;:::~;a~;t yarıdan fazlasını 
ltna italyB:_nlar b intişar edecekler t ~::.:,5:~.:~ .. E:: ingilizler alıyorlar 

vudlugun gar Anlcara, 7 (H-ıı"··ı) - Gu""nlük" gun·· dörder ve üç oün de ııekizM Me""'V:UY~tyaapmtıkla.khar~r ~r~~z h:::ı~~t t 

h .. ""' "' yv y- z.mir 7 (A.A.) - İnhisarlar İdare- tütün rekolteSinln yarısından fazla -
t~ l"ln& dogwru gazete sayfalannın tahdic!i hakkm- .. yfa init~ar edebilirler. tur. Meçova, feyizlt Tsalya ovasına si tütün mübaynası için hazırlıklarını sının ingiliz ticaret birl~i tarafmda 
"C1 da k.ool'dinasyon heyetinin karan b - Bir aayfasının eb'adı a frk- ge9id veren yol üzerindedir. Yunan ikinal etmiştir. Şehrimizdeki Amerikan 

bugün neşredilmiftir. Yeni kara n rasandaki miktarlardan az olan ga- ordularının da mü him nttsak nokta- ku.mpa ft 1 ll 1. . k tl d b satın alınaca~ı hakkındaki haber 

Ç k•J• 1 · f -'- nyouar e yer ı şır ·e er e u 8 1 1 yor ar aynen bildiriyorum: zeteler günde sekız sayfadan nz.m larından biridir. Bu noktaya yapılan husustaki luı?:ırlıklarını tnmnmla _ müstah.siller tarafından memnuni _ 
1 - Milli korunma kanununun inti§ar edemezler. taarruz muvaffak alamayınca Pindo makla m~guldürler. Ete nuntakası yetle karşılanmıştır. lit 21 nci maddesindeki salahiyete c- lnt:işar etmekte bulunan ga- da~larında harekete memur İtalyan-----------------------------

., \Te Delvino Yu- müsteniden Resmi Gazete ve Kı- zetderin 1-11-940 tarihindeki eb"a- kuvvetieri gernemiye mecbur olmu§- 60 b 1 k v d Q k 
~at)ll}arın e}ı"ne c:ı".ı~çti" z:ılay gazetesi müsteana olmak üze- dı hiçbiT suretle deği.otirilemez. lardır. Merkezln geri çekilmesile yan. i n ton U i n sör Ü ünün 

o - re günlük gazetelerin sayfa adedieri 2 _ Ulus gazetesi resmi tebligat lan tehlikeye düşen İtalyan sa~ ve 

~ - aşağıdaki şekilde tahdid olunmuş- Ve ilaniann çok yer ·~al ettiği gün- sol cenablo.n da fazla ileri gitmiş bir su··per dretnotlar Amerl"kalılara ft;j cı Ve Uskumbi arasında tur: ler sekiz sayfa çıkabilir. • vaziyette ko.lamıynrıı.k gerilemişlerdlr. 
~m. kavayi külliye.ile fOk a- Bir snyfutmn eb'ndı 0,-42 X 3 - Cümhuriyct Bayramının ilk Göricenın Yunan kuvvetleri tnrn - d 1 k h b 

lt
etlt mu harebeler oldu, 0,58 metre yani sathı 0,2436 mu- gününde ve Atatürkün ölümünün fından işgalt işte böyle vukubulımış, inşa e i ec e ita es i 
cdl'anlar pek ,.

0
k esir rabba metre ve daha büyük olan yıldönümünde bilümum guzeteler Kalamas nehrini aşmaları . gene bu 

3' gazeteler günde altı sayfadan fazla hiçbir suretle sayfa tnhdidine tabi sayede mUmkun olabilmiş, Itnlyan - Fılo.delfıya. 7 (A.A.) - Amerıkan Nevyork 7 (AA.) _ Reuter: 
A. Vererek aerilediler intişr edemezler. Siı kadar ki tabı değildirler. ların h!Ua bir yerde dikiş tuttura • bahriyesine dünyanın en büyük ge _ Dük dö Wınd.sor tahttnn ind1kteı 

~etinb~ ~ (AA) _ Resmf teb _ makineleri altı sayfa ha mnğa mü- Karar bugünden itibaren mer·i- mamala? da.. gc~e bu muazzam .,ha- milerini inşa edecek muazzam tezgah- sonra ilk defa olar~k radyoda bir nu 
~ll. ildarildiğine gÖTe, Yunanlılar id olmıyan gazeteler haftada dört yete konmu~tur. tamn bır neticesı olmuştur. Erglr1 nin larm tesisi için Delawarc nehri tn _ tuk söylemiştir: 
~ b"randa ve Ergiri yoltma ya - · elden . gitmesi, A~arandnnın sukut rarunaktndır. Bu doklarm icabında Evvelki gece Uassau radyosund 
~ir lı~ Delvinoyu i~gal etmiı- Amerl· kada harb ·lng·lll·zıer Afrı· kada eylı:miŞ bulunmasile ~vazzuh eden 60.000 tona varabilecek süper dret - söz söyliyen Duk, muharebeye i~tıra 

l ~ ~~~ eephderde Yunan ilc- ~azıyet Yunan_Iılnrın ik1 ~nahtan bir notları inşa edebileceklerı tnhmln e- ederllerin ıztırablnrını azaltmak ıı;ıı 
~nı.e-.etl devam etmektedir. Dün ihata hareke~ıne . teşebbus etmekte dilmektedır. Bu zırhlının inşası için sarfett&kleri gayretlerden dolo.yı A 

tesmı mehafilde yapılan bir gemisi inşaati tecavüze mi oldu~U:nrmı goster~~r .. ~cnba Yunan. mutad olan 4 senelik müddetin, üç merikalllara teşekkür etmiştir. 
göre, Yunanlılar dUn Aya- lılnr !talyan tebl~lerın1n zaman zn- buçuk seneye inecc~i de zannedilmek.. Dük, bilhassa Kızılhaça karşı min 

ıl,rt t"'e Premedinin ilerisine doğ tesrJ" edJ"II• yor geçı·yorlar ?. man ortnyn nttıklan tafrntur~uk - tedir. nettarlı~ını izhar ettikten sonra de 
nareketl~ne devam etnü~- lnra kulak kabartarak çok müsaid bir miştir ki: 

n safhaya girmiş olan hareketlerini ,. n g ,.,,. z A 1 ma Mikrofonda yanımda bulunan Du 
~~~;~ette lmlyanlar Korfunun Vaşington, 7 (A.A.) -Birleşik Londra, 7 (AA.) - Garbi çöl- du~d.uraca'klar mıdır? Yoksa asker - ' n şes, birçok vatandaşlarının gO.sterdı 
ı..~ -nılindeki Amavadluk ırra _ Ameri'ka, on iki günde bir harb ge- deki İngiliz ordusu nezdinde bulu- lerı~ın hızl~ d~vam .ede~ ileri hare. h k tl . . dostane· faaliyet ve hiısnü niyete kar 
'ıı;;'\i'- bulunan lt lyan kıt' alaril<" misinin donanma ya iltihakını temin nan Royter ajansının muhabiri ya- ketıne, Adrıyntık sahillerınde mi mola ava uvve er J n 1 n şı büyük bir gurur ve allı ka hıssett1 
bth'ıu kavbetmi,IM"dir. edecek derecede inşaat programını zıyor: vereceklerdir? İb:ı.lyanla.Ta bo.kılırs:ı ğıni size bildinnemi rica ediyor. 

~ ~ iııo Ve Himara arrısında Yu- tesr:i etmiştir. Maamafih fabrikalar- Göriinli§e nazaran garbi çöldeki m~hur Ep ir krallarından Pyrrüs de m u·· te kab ·ı k 1 
~, lttnı~ \:aT'ljısında halyanlar ?a~i alat v.e. edevatı~v~ki~.esi .. ':e muharebe bir intizar devresi geçir- vaktile Roma lejyonlarına kn11ı buna 1 a 1 n ari 
ı_~alctodırlnr Ballaın a- ı~ı meselesrnın arzettıgı mu~külat mekte ise de son znmanlnrda tedri- muşnbih bir muvaffakiyet elde etmiş 

~, l'lıldan ahnn.n hab~rle _ dolaytsile İmnlit azami randımanını cen inkişaf eden vaziyet t şebbüsün ve on.:ıarı ~üb etti~ini sanmış. Londra, 7 (AA.) - Hava ne-
.... __ kt- _.. f Halb ki ,_,_al ıl zaretiniıı tebligwi: bj"""'lran Kukc!l ve Us- venneme ~rr. ngilizlere geçtiğini göstermektedir. u ~ ann :ın.nksadı bir · 

~1 IL -ta,rnda ve bilhufta büYük Milli müdafaa komisyonunun bil- İngiliz ileri müfreı;elerinin hare- hud'a tıniş. Pyrriis'ü kuvvetli me~iln- Ingiliz hava kuvvetlerine mensub 
-..._ oq~ 1 d" d"v' '" b" k ·· •· · d d'""'p uğ bombardıman tayyarelerinden mü-l""' ~•Ilde tal.,.....tnr Yunan hü -j ır ıgıne gore, ıt ruvazorun ın- ketleri o kadnr tecavüzkar olmue- en .._,.ı ratınca k!i.rını itmam 
• ı 11ııı.ı d J •• ., ' • • ı· 1 L k sekiz " et:m k Im rekkeb kuvvetlı bir filo, dün akşnm-~·r urdurmak ıç' in ç:olc nddet- şası ıçın .8 2:Jtll. 0 an ı;;ır nyın . - tur Jcj her zamankinden dnhn "id- e zor 0 amış. 
ıl h ,... d b" ,__~._ d lt l b " ıs· te dan itibaren gece yarısından eonrn-1' ı.. llrekete o-mi lerdiı. Bura- e ır nısoetm .. e. a.zn ı m~ı, • ır detli ve adeta matörize bir kol t"'- me'kl.e yapabilmek arasında 
ı.. Q~._ ... -.. d · 1 b .. ya kadar, Fransada ve Halandnda 
""~ " rnuhnrebeler cereyan et - enıza tı gemmn:n ~n~ın ıçın .ıea. arnızu ~eklini almıştır. lrıWlizlcrin mevcud bulunan bfiyük mesafe - tayyare meydnnlarına ve Ingiliz a-
~~~11: Po~r de,.;~ cenubunda da eden otuz aytn ytrmı dort aya ındı- mevzilerine yaklaşmasını ~klemek- ye bakılırsa, Şimdilik, bu İtalyan d 1 k 

ı ,... 1 1 d d · ih~-- a arına arşı gece taarruzlan için 1 k rnuhıır!"b"l:"'T olmu tur. tal- rilmesi ve diııtroyer erin e enıze Bizin lta}yanlar sİperierinden çıkıp · ~·. sadece bir arsunun ifadesine 
lı\"alfi '···n· · • · lr·• • ••nt inmeleri için tnyin edilmiş olan müh- kaçmaktadır. inhisnr eden kuru 'bir ltiftnn ibaret kullanılan düşman üslerine muvaf-
lltı L 1 h İ fakiyetli hücumlnr yapmıRlardır. $i-

la. ll~~; için sörülmemJ, gayret- letten evvel yetiştirilme eri tısu- Bundan başka kıtaatımızın geri- kalıyor v~ anlaşılıyor ki talya, mn • mal denizinde ve Manştoki limnn-
' Y t!:rni~tır. c lt:.ıl:r n:1ld• sunda yeni nşuller tatbik edilmek- lerinde büyük miktarlarda yiyecek nasız hareketinin cezasını savuştura.. lara, Dünkerque, Cal is ve Boulogne-
,:, rı ileri hareketini durdur - tedir. ve harb malzemesi stokları viicude mıyncaktır. Buna, elcez:ıü min cinsfil- ye de hücumlıır yapılmıştır. 

;ı rıe de çevirme hareketi yap· ge~~~r. lhtiynt kıt'alanmız, Amel, derler. Eden bulur ve bulmnlı... Tayyarderimizden ikisi üssüne 
\r~"affak olabilm;şlerdir. ftnl- Amerikada lngı•ltere yeni efradı çöl harbine hazırlamak dır. dönmemiııtir. 

•rndi YllV !1 vavas Arnavucl- için gerilerde büyük manevralar 5 -m ı;;; Almnn tebliği 
L •• <l~alrb s hilinedo ğru çekil - hesabına On biner yapmaktadır. llli.m UCatJLfl. l-11tll9 Berlin, 7 (AA.) - Alman or-

l ır ~r. \ "'\ 0 • • duları başkumandanlığının tebliği: 
lit tan Yolu üzerirıde Yunanl• - tonluk 6 gemı ınşa A • k • • 1 · 6 Kanunuevvel geces:, havanın 
~-ı~~asabasını ioıS!RI et~lerdiT. d·ı· merl a lngl ereye Ingilierede fenalığına rağmen, muharcbe tay-

•• 
1 

tnuh:\r!"b· iki gün devam e ı ıyor yarelerimiz Londra ile Portsmouth 
tr. F. f 1 kd" b" • k • 

1 "ile ~~un ar SI\Va~ı ta ır ır Nevyork 7 (A.A.) - Salfı.hiyettar para 1 raz e 1 or hasara ugiJrayan üzerine hücum etmişlerdir. Bomba-
~ .... ek lv n _dumdarlnrını ta - deniz mahfeUerine göre, Amer1ko.n larin birçok büyük yangınlar çıka-
~~ f'OO ,.,ıT almıoılardır. Ay-~ · t tezgfıhları ingiltereye Vaşington 7 (A.A.) - Amerika ma- h nlmıştır. Gündüz kc~if tayyareleri-

~ '1ii : ;oo ftl'llvnn askeri de e- gemi ınş:ı.a h bı . 10 ~ton hacm'n.. :liye nazırı Morgentihau, ingiltereye tar ı• 1 bı• n alar miz müteaddid keşif uçuşları ve 1 ı~ t~t,tir. ~u nokta calibi dt'k - ınahsu.s ve er rı ı ı·z·nç tanrruzları yapmışlardır. 
ı "'•· he d A dl lt 1 1 de 60 .şUebln inşasını temin mak!ıadi- yapılacak ik.rautm emniyetli ve fııy. 

'1 r, kar; ~er e trnak~ ar hal- le bir ooylı tevsi edilecektir. dalı bir yere yatırılmış p:ıra oldujtu Londra, 7 (AA.) - Royter: 7 Kanunuevvel gec~si muharcbe 
~tı ı ıryan e me e ve 0 

- • .. • • hususunda Yones ile mutnbık bulun- fskoçyanın cenubu garbiıılne ya- tayy1ırderimiz Bristol şehri ilc ~i-
~-- rı tÇet~ harbi ile oyahyarak, ye- İngılız mübayaııt komisyonile .!'me. pılan bir hava hücumunda Edin- mal kanalı sahilleri boyundaki nıü-
~t'd tıkılutlMmasın::ı. mAni ol - rika bahriyc komisyonunun motör ve- duğunu söyle~tir. burgdnki Hollyrood-Houııe"un par- him askeri hcd~Elere toarruz etmiş-
~~~ trlar. ltalvnnlnr bunları ten- saire gl.bı yedek parçalann memlelret. • h d k b" b b d ler ve b"ı-ok bombn otmıQlnrdır. 

ı. . "lleJı: · Erler1·m1ze e 1·ye tedar·k· ına •r om a üştiiğü ifşa edil- " ~ ~··~vlld •cin birçok knsabnlarda dahilinde imalini temin edecek bir 1 1 mektedi'r. Bu binıı, Jskoçya kralla- Harb filomuza mensub karakol 
ı~ e~k~k. kadın ve çocukları plfın hazırlamakta olduklan bildirll- için TUrk Ticaret nnm tarihi sarayıdır. Bomba eski ~emileri torpil atmaya mahsus iki 

~~ ~!.._nnektedirler. mektcdir. Bu parçalar, yerlerine ko. kilisenin yakınına düşmÜ$ ve fskoç- Ingiliz tavvar(''lini düşürmüQI('rdir 
l.ı !Qanı R nuımak uzere te~Ahlara gönderile Bankasi 5000 lira verdi ya kraı ve kraliçetennin mezarları 
~~~t • ar, omanyanın cektir. açılmıştır. Bundan başka sarayın 

esıni kendi ellerine Ayni _meluıfilde ~ olunduğuna Ankara, 7 (AA.) - Türkiye bazı pencereleri de hasarn uğrn-
' ala ki ! göre, Ingiltere Birleşik Kızılay Cemiyeti umumi merkezin- mıştır. 
~~ ca armış gemi tezgihları kunnak niyetinde den: Kezalik Grenwich rasadhanesi-
~ fA.A.) -Burada Alman- deti]rlir. Çünkü bahriye komisyonu Erierimize kı hecliyesi tedarik e· nin de, son ~nlcrde yapılıan havn 

~ t~ llnyayı d~rudan do~ruya ~vcud tezgablann kifi derecede ge. dilmek üzere Türk Ticaret Bnnknsı hücumları esnasında hasara uğra-
~d elı; karannı verdığİ kanaatı nişlet.ilebileceği kanaatindedir. ve şubeleri namına umumi merkez dığı bildirilmektedir. Rasadhanenin 

t tıı Ur. Q~ü, pOlis teşkalı.tı veznesine beş bin lira yatırılmış ve zarar gören kısımlarindnn biri 
daniUıatıüann elinden aluıarıık Hava l{urumuna cemiyetimizce bu hediyelerin teda- 1675 senesinde inŞ& edilml§ti. Rn-

1 lllar do~ruya devlete verilmiştir. . rikine derhal tevessül edilmi!ltiı. sadhanenin mütehaırrik kürresi ile 
'-lt ~tın' ltoınanyad:ı.kl petrol is - 1 d 1 Kızılay Cemiyeti \ımumi merkezi, meşhur saati ve teleskop snlonu dn 
li~~{~ &oltteye utrnmasından yapran yar Jm ar Türk Ticaret Bankasına bu kıymet- haımra uğramıııtır. Fakat hakiki za-
~'-l~ar. )i yardımından dolayı müteşekkir- manı bildiren top muntazamnn ı§· 
·~1 b lemektedir. 
ht oaşvekil Flanden Ankara 7 (A.A.) - Hava Kurumu- dir. -------
r a na yapılar. yardımlar hakkındaki aı. . F H" d. 

llsız kabinesine ~ımız haberler. Orhangazi halkı Amerikan İspanyol ransız ın ıstanı 
dah"l ı nın evvolee Kuruma vermiş olddk - hu··r Fransızlara 

~ 1 o uyor ları 416 liraya ilaveten 163, lirn teber- görüşmeleri 
~.~~~; (A.A.) -D. N. B. rü eyledıklerrni, Cihanköyü Va~ngton, 7 (AA.) - Bugün mÜzaheret ediyor 
~ •• r.etJ~ ~n gelen hnberlerde, bazı da 71, Ortaköy halkının 57 lira ver- at konf~ransında, Amerika 

itı ._;i j deği,iklikler vukua ge- döklerinı bildirmektedir. Birleşik devletleri haneiye nazırı B. 
~~irrn" kn dolaşmaleta olduğu- Boı.d~an kazasının Yenipnza.r na. Hull'den, Amerikanın lspanyol bü-

• ~lı&u e tedir. hiyesi halkından 3020 vat<ı.nda.ş Ku - yük elçisi B. Weddelin. lı.panyanın 
1\\ ~~ırta bu okşam toplanacak ruma aza yazılmış ve 1313 lira para harb dışında kalması şartile, gıda 

1tlı,.r heyeti içtimaına bü- taahhüdünde bulunmuşla.rdır. maddeleri v~ iptidni maddeler alın-
~~ t •oıı 1~.et verilmektedir. Ez- Giresunda ismini bildinnek istemi- mak üzere lepanyaya kredi verilme
~ ı·~b1~ ~un lerde Vichye gelmiş yen vatanda,la manifaturacı Ali Ek- si için bir tekiifte bulunduituna dııir 
~k 1}-e n,vekil B. Flandtonin mek9i Kuruma 50 §er Ura teberrü ey- Lizbondan gelen hab~rle:- hakkında 
~ rı dll~ırlığına getirileceği ve lemişlerdir. bir sual sorulmuştur. 
b ~~1oıı~ 'Ye nazırı bulunan B. mter taraftan Mersinde İş Ban - B. Hull bu suale atıağıdaki tarz-

• 
1~ ~ ~ ınüstemlcke nczaretini kastndan Tevfik Atalay, Bergama - da kısa cevab vermekle iktifa eyle-

ıo t ı..,_Yr 1Yece~i söylenmektedir. ..a..~ K"-il Emin ve İsmet Emi!, Na _ · · 
~ ~ ittif tan adliy,. nazırı B. Ali- ,_., ıuıı mışbr: 

1 
~t~dı' • etmi, olduğu da bildi- zıllıden Mustafa Metinkuyum ve eşi Gıda maddeleri için muhtem ... J 

Ll ....::_ detme ~ferndı.Yr.üzüklerlni Kurumo. teberrü kredi itası hususunda fspanyo • ile 
~ '9' diplomatik müzake .. ,..Jer yapılmak-

l ~~~anlar Ayasaran- tadır. rakat henüz bir anıa maya 

~~~tlt a. Mussolininin lsviçre Ingilfareyi varıımnmı .. tır. 
• 

pıyasası l ~cısınini vermişler protesto etti Üzüm 
~~~~~.A.) - Yunan ordusu_ Berne 7 (A.A.) - İsviçre büküme. İzmir 7 (A.AJ - Son günlerde 

~ '' Ayasaranda şehri MUS- t.i, 4/5 İlk:kfl.wn gecesi Oenevre mın- borsada üzüm satışlarının ha.raret _ 
ltının 4erefine İtalyanlar takası üerinden İngiliz tayyarelerinin lanınesi ü:zertne muhtelıf numara ü _ 

diYe tnaın e_ Londra nezdinde fieldetle zümlerde bir, bir buçuk kuru.i bir 

Pondişerri, 7 (AA) - Fransız 
Hindistanının teşrii meclisi kabul 
ettiği bir karar suretinde bütün müıı
temlekenin general de Gaulle'ün i
dare ettiği hür Fransa hareketine 
tam bir müzaheret göstermektedir. 

Sovyetlerle Slovakya 
arasında ticaret 

muahedesi imzalandı 
Moskova 7 (A.A.) - Tass ajansı 

b!ldıriyor: 

Sovyetler BirliğUe Slovakya cUm _ 
huriyeti arasında 6 İlkkanunda Mos. 
kovada bır ticaret ve seyrisetnin mu
ahedeslle tıcari mfibadeleler ve te _ 
diyat hakkında bir ani~ imza 
dllmi.ştir. Muahedede en Ziyade maz
harı müsaıı.de devlet hakkının tnt _ 
biki mütckabilen derpiş edilmektc ve 
sıovakya cümhuriyetlnde bir 
ticaret heyeti bulund'Urulmasına c.la.ir 

2.500 Arnerikah 
tayyareciKanadada 

ottava 7 (A.A.) - Kanada harb 
komitesinde beyanatta bulunan 
Brockington, bugün Kanada ha vn 
kuvvetierinde 2.500 Amerikalının tn. 
lim görmekte oldu~unu bildirmiştir. 

lngilizrerin harbe 
devam karari 
(~rafı 1 Inci s:ırlada) 

Avam KamaraSlnda yapılan mü
zakereler memleketin hükumeti itti
fakla taııvib ettiğinin yeni bir ddi
lidir. Mücadele halinde bulunan bir 
memlekette ilk olarak görülen bu 
münakaşa serbesttiği efidin umu
miyenin zayıf olmııdığtnı iııbat et
mekle kalmamış, onun sarsılmaz az
mini de tebarüz ettirmiştir. Düşün
mek ve yazmak serbesttiğini ortn
dan kaldırmak suretile memleketi 
idare eden Hitler, her tiirlü fikirle
no ifadesi e88SI Üzerinde ilcurulfin 
demokrasinin kuvvetine hayran ka
lacaktır. 

Taymisin makalesi 
Londra, 7 (AA.) - Dünkü Ti

mes gazetesinin basmakalesinde 
dikkate şayan bir ı:ckilde tebarüz 
ettirildiği veçhilf!" harbden sonra In
gilterenin hedefleri daha iyi bir içti
mai teşekkülün kurulması gayesini 
takib etmektedir. Herkes müsavi 
şartlada buna i_ftirak edecektir. Fa
kat dünyanın bu mütekabil anlayış
tan istifade edebilmesi için ilk şart 
Nazizmin inhizama uğramasıdır. 
Bunun içindir ki içtimai bakımdan 
Almaırıyanın ~rtlannı ileri ııüreceği 
bir ııulhü kabul elmek mevzuuhaha 

Arnavudlukta Yunan 
cephesi şimale doğru 

ileri ahnd1 
(Başt:ırafı 1 inci sayfada) 

mektedir. Elimize geçen ganaim a
raııındn iki top bulunmaktadır. 

halyan tebliği 
ltalyada bir ma hal, 7 (AA.) 
halyan ordulan umumi kararcu

hının 1 83 numaralı tebliği: 
Amavudlukta Pogrııdeç\n gar

bındaki dağlar silııilı"ııinde düşmar 
sol eenahımızın ucunu tnzyike de 
vıim etmekte ve cephenin diğer kııı 
mında Ergiri mıntakasınd:ı mahall 
tasarruflar ile iktifa etmektedir. Ta 
rafımızdan yapılan mukabil tasar· 
ruflar muhtelif mevzilerin istird ıd 
imkanını vermiştir. 

Bolzamo dağ taburu ikinci Ber
zaglieri alayt ve kolordunun 26 nC' 
topçu alayı bilhaFsa yararlık göster 
mi~lerdir. 

Hava kuvvetlerimiz ff'nn ha'\ 
ııartlanna ve tayyare dnfi bntarya 
Innnın faaliyetlerin .. rağmen alçnk 
tan uçmak tsuretil~ birçok tnnrruz
larda bulunarak bomba atmak ve 
mitm)yöz ile ateş etmek suretile 
düşman kıt'nianna motörlü nrnbn
lara. iaşe kollımnn hücum ebnisler, 
vollarda müna'knlatı durdurmuşlar 
ve takviye kuvvf'tlc-rinin ııeldiğ" 
merkeziere darbeler indirmislerdir. 

Zante ve Arte askeri hı"defleri 
ı:iddetle bombal\rdıman edilmistir 
F.rsekede bir f:ephane deposu infi
liık Jıettirilmi~tir. 

Bir ftalyan taburu esir 
Londrn. 7 (AA.) - Roytt"r a 

jansının Yugoslav - Arnnvud hudu
dundaki hususi muhabiri bildiriyor: 

Cepheden gelton haberlere göre. 
Yunan kıtaatı, Amnvudluğun ce
nubu şarki ınıntakacının merkezi v~ 
İtalyanlann müstahkem bir üssü o
Inn Ayasarandavı i"gal etmitlerdir. 
Ta'kriben bir ltalyan taburu esir e
dilmiş ve birçok malzeme ele geç
miştir. Bu malzem~" meyanında dört 
ağır top, birçok sahra topu ve mit
ralyöz mevcuddur. 

Gene cepheden ~efen haberlere 
göre ftaJyanlar. bütün şlmııl cephesi 
imtidadınca çekilmekte ve Yunan
lılar da Kum~. DeveTi ve Oııun ır
maklan vadilerinden, İtalyanfıınn 
mühim askeri me,·zii olan EJbnsan 
ve Berot istikametinde ilerlemelcte
dir. 

Yl~oslavy&ya iltica r.denlet 
Son iki gün zarfında 300 ftalyan

Amavud askeri Yugoslav makama
lına teslim olmu~tur. Bunlar, ftal
van ordusundaki vittikçe nrtan inti
zamsızlıktan ve A'"nnvudluktn hal
van otoritesinin ne~ yakındn orta
dan knllrnrıo~nıdıan bahoıediyorlar. 

Ingiliz layyan•lt>rinin 
mırvaffakiyetleri 

Londra, 7 (AA.) - Ingiliz tay
yarelen Yunan tahminlerine göre 
Çarşamba ~ünii hiçbi,. tayyare tah
rib etmeden düşmanın 6 tayyaresi
ni Clüşürmüşler ve bir diı~nn di.
troyerine, iki i~abet kaydetmişler
dir. Geminin yanına da birkaç bom
ba düşmü~ür. Gemi durmuş ve iyi-



( S ehir Ilaberieri ) Milli Piyangonun dtinkO 
keşidesinde kazanantar 

., 
üç çivi muhtekiri 1 Daireler sabahlari 

daha yakayı . d 
Kad1köy 

malmüdürlüğünden 40 bin lira 252698 numaralı bilete isabet 
etti, 10 bin lirayı 131797 ve 48309 

numaralı biletler kazandı 
e~e verdiler saat 9,30 a çahnan 5.000 lira 

Çivi tüccarı olmadıkları hal
de1 207 ıandılr çivi depo ede
rek parti parti •atıyorlarmı§ 

Mühim bir ihtikar hadisesi etra
fında müddeiumumilikçe tahkikat 
yapılmaktadır. Hadise, şudur: 

Heri.son, $aki ve Helsin isimle
rinde üç phsın Ni~anta§ında bir 
dükkanı depo haline aokarak, bura
da çivi s:ıkladıklan znbıtaca haber 
alınmıştrr. Bu ihbar üzerine derhal 
icab eden tedbirler alınmış ve bah
sedilen yerde ani bir arama yapıl
mıştır. Bu arama neticesinde 
203 snndı'k çivinin dükkfına depo 
edildiği meydana çıkarılmıştır. Ha
disenin tnhkikatı derinle!ltirilince 
Herisen ve arkadaşlarının hakikatte 
çivi tüccan olmndıklan, ancak depo 
ettikleri bu çivileri peyderpey !nt
tık ları anlaşılmııJtır. 

Bunun üzerine maznunlar adliye
ye verilerek, müddeiumumilikçe 
haklarında hazırlık tahkikatı açıl
mıştır. 

Müdddumumilik h&diseyi esaslı 
bir şekilde tetkik ettikten sonra, ih
tikar iddiasını sabit görmüş ve maz
ııunlan milli korunma kanonuna 
muhalif hnrek~t f>Uçundan sorgu ha
kimliğine sevketmi tir. 

Dünkü vesaiti nakliye 
kazaları 

Dün şehrimizde dört vesaiti nak
liye kazası olmuş, neticede dört kışi 
ynralanmıştır. 

Şoför Recebin idaresindeki 1 7 7 
sayılı kamyon Üsküdarda iskele 
meydanından geçerken, Söhret a
dında bir kadına çarpmıftır. _ 

Bu çarpma neticesinde baınndan 
yaralanan Söhret, teda~ edilmek 
üzere Nümune hastanesine kaldırıl
mış, kazaye. sebeb olan şoför yaka
lanarak hakkında takibata başlan
mıştır. 

Soför Süleymanın idare,.indeki 
2338 sayılı taksi otomobili Bele
diye cnddesind~n geçerken, Münire 
adında bir kadına çarparak, vücu
dünün muhtelif yerl~rinden yaralan
masına sebebivet vermistir. Münire 
tedavi altına alınmııı, Si:t .... -man ya
kalanarak hakkında takibata baş
lnnmıııhr. 

Eyübde oturan Ali adında bir 
genç te, Sirkeci cRdde~i.,den geçer
ken, vatman Alinin idaresindf'!]d 
119 7 sayılı tramvayın aadm~ine 
uğram1~tıT. 

Kazazede tedavi rıltına alınmıı;. 
hadise etrafında tahlcikata başlan
mı,.hr. 

&>för Kemalin idaTe,.indeki 2032 
sayılı otomnbil dün köprüden 
p-çerk~n. Ka ravi;mriik te oturan 
Necmettin adındA birine çarpmı!'l ve 
ağır surf"tte yaralanmasına sebebi
yet vermiştir. 

N,.cmettin tedavi ,.dilm .. \ Ü7.ere 
c .. "'"'h"'a•a ha'ltRO'"!Iine kaldırılmıŞ, 
~oför Kemal vakalanmıııtır. 

n·nftmitlf'! OVnl'~"n k~tn1Cl 
Karagümrükte oturan kapıcı Hüse

yin adında biri. dün eline geçird~i bır 
dınamit kapsülü ile oynarken, kap -
stil birdenbire ateş alın~ ve dinarnit 
~iddeUe lnfilfik eden•k Hfıseyinln yü. 
zünden a~ır surette yaralanmasına 

sebeb olmuştur. • 
Knzazcde kapıcı, tedavi edilmek Ü

zere Cerrahpaşa hastanesine kaldı -
nlmış, hadise etrafında tahk.lkata 
başlanmıştır. 

Baro dün toplanamadı · 
Baro umumi heyeti dün .senelik iç. 

Umaını aktedecekti. Fakat auların 
ekseriyeti hazır bulunmadığından, iç
t.ima. kanunun emri muc.ibince, gele
cek haftaya tnlik edilmişt&r. 

Pil iht:karı yapan kadın 
Tarlııb:ı ında dükkAnı bulunan ts 

pıro kızı Eleni isminde bir knduı, f.ı.zla 
fıatln pil sattığından dolayı, Beyo~ -
lu adlıyesine verilmiştir. 

Eleni:yi muhakeme eden Bey~lu 
me~hud suçlar h6kimi lht.ikft.r suçunu 
sabit görmü.ş ve kadını 25. lir:ı para 
cezasına ınahkfun etml..~. 

(._. __ Y_e_n_i_n_e_sr_i_v_a_t_) 
i linı - Tilrk Anslklopeıdisi - Her 

taraftA çok büyük rağbet kazanan bu 
muazzam eserin üçüncu s:ı.yısı i:ıtişar 

etmiştir. Bu sayıda yazıları bulunan 
muharrırler: Profesör İsmail Hakkı 
İzmirli, Ömer Rıza, temyiz mahkeme. 
6i reıs~eri Fund Hulftsi, Ali Hinımet, 
Fahrettin, müderris ömer Nasuhi, 
Dr. Fahrettt'n Kerim, Tahir O}fun, 

işe başliyacakiar 
Re11mi da.irelerle, mekteblerin sa-l Vekalet:iııe müracaat edildiğini yaz

bahlan ayni aaatte mesaiye başla- mıfh]ı:. • 
ması üzeıine tramvaylarda talebe- Öğrendiğimize göre, Dahiliye Ye
lerin sıkıtık bir vaziyette seyahat et- kaleti bu teklifi kabul etmittir. Ve
melerinin önüne geçmek ve tehrin kaletin buna aid karan bugünlerde 

k ı . d vilayete bildirilecektir. 
uza semt enn e oturan memurlann B L .. • " d • 1 u .. arar uzenne re11mı aıre er-
vaktinde itlerine yeti~ebilmesini te- de sabahlan .aat 9 yerine 9,30 da 
min etmek mnkaadile, Istanbul için mesaiye ba§lanacak, buna nıukabil 
sabahlan mesai saatinin Q,30 olarak bir buçuk anatlik yemek tntili bir 
d~~tirilmesi hususunda Dalliliye saate indirilecektir. 

Tuccarlar1mtzm H1va 
Kurumuna yardrmlar1 

devam ediyor 

lşık'arrm iyi gizleyemedik
leri için 350 kişi ceza 

görEcek 
Tüccarlnnmızın Hava Kurumuna Işıkları maskeleme ve söndürme 

yaYdımları devam etmektedir. Ku- mecburiyetinin kontroluna chem-
ruma teberrüatta bulunan manifa- miyetle devam olunmaktadır. 
tura tüccarlarından bir kısmının lis- Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfı 
tesini yazıyoruz: Kırdar, geceleri şehrin muhtelif 

Avram Tazartes 1000, Abdülve- semtlerini dolaşarak teft:i~ler yap-
makta, noksnnlnr üzerinde alaka

hab ve Hasan Tatari 750, A. Cüm- darların dikkatini çekmektedir. 
büşyan (tasfiye halinde) 750• A. Simdiye kadar ışıklannı jyi mas
Kamparasyan (ki şirketten) 750, kelemedikleri için haklannda zabıt 
Nesim ve Leon Saban SOO, Meh- tutulanlann miktarı 350 ye yaklaş
med Hüseyin Tatri ve oğlu Sami ve ı mıştır. Bunlar hakkında kaza idaTe 
Ort. 375 , Yuda Belu\ Kiirkçiyan ve heyetlerince beş liradan yirmi beş 
Mitrnmi 300, Avadis HaddeleT liraya kadar para cezası kararı ve-
250, Ziya Nafi Paker 250, Ahmed rilecektir. 

Hamis Hoşer 150, Vahi Cideciyan 
100. Teberrüat yekunu 5175 liradır. 

Üzerine arnbarın kapağı 
düttü 

Yakında pil buhranı Geliboludan şehrimizc gelmekte o -
kalmıyacak lan Mersin vapuru yolculanndan Gül-

Şehirde pU ve balimum '"lk gizleme ten adında bir kadın, dün vapurun 
-. nhtıma ynna.ştığı bir sırnda bulun -

eşyalarmda görülen lhtikft.r hfı.diseleri 1 d ğ b d ka k ü 1 . _ _ _ u u am ar an çı r en zer ne :ım. 
üzerine Mıntakn Tıcaret Mudurluğü b k ~"" d;\......,- b tl 

arın nıx>öı ""i"' u, ve u sure e 

5000 liralık paketin odacı ta
rafından çalındığı anlaııldı. 
Hıuız odacı paraları yerken 

yakayı ele verdi 

Kadıköy malmüdürlüğü maat 
tevzi memuru Ali, evvelki gün za
bıtaya müracaat ederek, kasasında 
mevcud 621 O lira paradan 5000 li
ralık bir paketin maacı dağıtmakla 
meşgul olduğu bir sırada meçhul bir 
el tarafından çalındığını söylemiııtir. 

Tahkikata el koyan ve mahallin
de tetkikat yapan zabıta, memurun 
ma~ tevzi ettiği gişe ile içinden pa
ra çalındığı iddia olunan kasa ara
sındald mesafenin vakınlıl!ını gözö
nünde tutarak hu hırsızlığın dAhil
den yapıldığı kanaatin~ vnrmı~tır. 

Bu suretle tetkiklerini ~enislt"ten 
zabıta memurlan, nvni günün akşa
mı, maliye tahsil ı;ubesi odacılann
dan Süleymamn bir miTDsyedi ~ibi, 
~t.-de heride bol bol paya ıtarfet
mekte olduSiunu da sı:örmüşler ı:e 
kendisini yakalamııılardır. 

Maliye binasının alt katında yat
makta olan odncı Süleyman, kasa
dan ı; 000 lirayı c;a ldı~ını itiraf ede
rek, bu onranın mühim bir kısmını 
odn~ıııdaki küpün içine sakladığını 
söylemiştir. 

Para saklandığı yerden alınarak 
alaka!'larlara, hırsız odncı Süleyman 
da adliyeye teslim edilmistiT. 

Evini soyan hırsızı 
üç ay 

takib eden adam 
Üç ay evvel Edirnekapıda Ah

med isminde birinin evine hırsız gir
miş ve birçok eşya çaldıktan sonra 
firar etmiştir. Hırsız, bütün araştır-§lddetli taklbnt yapma~a başlamıştır. - d- ü hteı·r 1 1 d r. vucu un n mu ı yer cr n en ae.ır 

All\kalı ekipler faaliyete ceçcrek bu surette yarnlanmıştır. malarn rağmen bir türlü bulunnma-
malları satan dükki\nlnn sıkı surette Gülten, tedavi edilmek üzere Ha _. ~ıştır. Ahme~ ise. Hi.i~eyin isminde 
kontrola t!tbi t.utmaktadırlar. , seki hastanesine kaldırılmıştır. bır şahıstan. şuphelenmış ve h~~ ye~-

de onu takıbe baslamıştır. Huseyın 
Di~er tnrnftan, pa buhranmın ya -

kında. kalkncnı;ı bildirilmektedir. Ha- Mücevher h1nızı 3 seneye 
ricdcn bilhassa Yunanistan, İtalya ve mahkum oldu 
Macaristandan külllyetli miktarda Bir müddet evvel Beyoğlunda Anna 
pll gelecektir. Aynen şehrimizdeki pil isminde bir kndmm kaid kınnak . :ru _ 
fabrikası da randırummı birkaç misli retile evine girerek, mücevherat, gü_ 
arttırarak ihtiyaca yetecek miktarda mü.ş kemerler, zebercet taŞlan ve da
pil çıkaracaktır. ha birçok kıymetli eşya çalan Ahmed 

isminde birinin asliye 2 nci cezada 

lzmite gitmiıı, oradan I lcndek kaza
sına geçmiş: çok sabırlı ve inatçı bir 
adam olan Ahmed gene takibe de
vam etmiştir. Sonunda muradına 
ermiş ve Ahmedi evinden çaldığı 
bir geeuğu Hendek pazannda bİr 
köy)üye satarken, yakalatmı~tır. 

3 ay sonra suc;u meydana çıkan 
Ahmed 1stanbu1a sevkolıınarak, ad
liyeye verilmi~tir. ••••••••••••••••••·····-··......................... yapılan duruşması dün nettcelen -

Suçlu, dün Sultanahmed 2 nd 
ııulh ceza mahkemesinde yapılan 

Mahk~me suçu sabit bulmuş ve soTgu:runu müteakıb, tevkif edii-B!r rloktorun gUniUk 
notlarmdan 

miştir. 

Abmedi 3 sene müddetle hapse ma.h- · ..: 
kum etmiŞtir. 

mı,ur. 
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Milli Piyangonun ikinci keııidesi 189044 20618 185374 2 • 

dün Ankaradaki Sergievinde çekil- 2 3442 195926 oı94 
mittir. Kazanan numaralan yazıyo- 7986 

Son dört rakamları j,~# ruz: 

40 bin lira kazanan 

252698 
1 O bin lira kazcmanlar 
131797 48309 
5 bin lira kazananlar 

ve 7951 le nihayet bulan ~ ,;1: 
1 000 lira, gene son dört ı .f ;sı~ 
4529, 2045, 2722, 4900 ve JF 
nihayet bulan biletler 500 Jirıı 
caklardır. s49 ll 

Son üç rakamı 530, 599·
1
. ~ 

00 ırll• 
nihayet bulan biletler 1 ı,ilıl' 
iki rakamı (91) le sona ereJ1 

280292 
197968 

ler 1 O lira alacaklardır. 'bllf 
9689 2 ı 8300 82797 2 ·ı ııı r 

Son rakamları 7 ve 1• e 41 bile 

2 bin lira kazananlar 
bulan biletler 3 lira amortı. ~~~t~ 
te 80 lira teselli mükiıfatı 

205608 ll 1934 140105 229521 mışlardır. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: "" 
Sirkecide bulunnn idare ga.rajına ald salaşm keşifnamesi dahiliilde 
~q~~~~~~~~~ ~ 

Ek.siltme 18/ 12/ 940 Çarşamba saat 16 da B. Postahane binası kal1 toP' 
Valide ham ikinci katta Idaremiz umumi depo muhasibl~i odasırıda 
lanacak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 911 lira 65 kuruş, muvakkat teminat 69 llradıı;. ıeıııi: 
Taliblerin olbnbt.nk.i keşif ve şartnamelerini görmek ve muvattat bıtiıı" 

natıannı yatırmak üzere çalışma. günlerinde B. Postahane binıı.sı t.ıJide 
katta idari kalem binalar ve Levazımkısınına, eksiltme gün ve .ss; ili" 
de en az .bir taahbüdde 500 liralık bu işe b~nzer iş yo.ptı~ına da~ 
relerinden almı.ş olduğu vesikalara 5stinaden Istanbul vilflyetinO ııı a J ~ 
atıa tatil günleri hariç 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yıııtı ıs ' 
Ticaret Odası vesikası ve muvnkkat teminat. makbuzu ile birlikte fı3ı5' 
nda toplanaca~ı yer yazılı komisyona müracaatıarı. ' 

Tek sütun santJmi ......... -......... ._. 

maktu 500 . 
•ahile 400 ncı )) 

ncı •ahile 250 )) 

ncü aahile 200 )) 

•ahile 100 )) 

ıahile 60 )) 

sahile so )) 

Muayyen blr mUddet :ımrtında 
fazlaca mikta rda iliın yaptıra
caklar ayrıca tenztlfıtlı ta.rıfe. 

mizden istifade edeceklerdir. 
Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
llo.nlar lçln ayrı bir tarife der
pı., edUmLştlr. 

Son Postanın tlcarl Dı\nlarına 
aid işler Için şu adrese müra. 
caat edllmelld!r. 

İlincılık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Dan 

Büyük Aşk f'ılmindell 

en ihtlraslı, en müşfak 
c-üzeı aşk rıııııi= 

KALP 
SIZILARI 
siTM"EP 
sineması 
aeyircf.erini ga.şyedi!O'· 

Baş rollerde: . 

CAROL LOMBAR~.S 
KAY FRANR~~1 

CARY G 11;,ıı 

Anjinlerin- Ba 
İltihablarznzn 
İhtilô.tlarz : 1-

--------"' Krz1lay balosu haz1rhkfarr Doktor Hafrz Cemal 
( KUçOk haberler ) Kurban Bayramının üçüncü gü-

Bugün saat ll - de teJJS 
matine 

. · nü, Taksim Belediye gazino~mnda 

e Maarif Vek.Aleti, serbest meslek 
sahiblerile müt.ekaidlerden yedek sU
bay olaralt askere alınmı.ş olanların 

Ieyll mekteblerde okuyan çocukla -
nnm pansiyon üeret.lerinde Cbabalan 
askerde bulun<lukları müddetçe) yüz. 
de on nisbetinde bir tenzilM yapılma
sını knrarla.ştırmış, keyfiyeti alfıka • 
darlara bildtrmiştir. 

e Emniyet Müdürlü~ü 6 ncı şuoc 
memurları dün, Şişllde HalfiskargR.Zi 
caddooinde 251 sayılı Osmana aid fı
rında ani bir kontrol yapmı.şlardır. 

Bu kontrol neticesinde, satışa çı • 
karılan ekmeklerden 105 tanesinin 
muayyen vezinden noksan oldu~u gö. 
rülmüş ve mü.sadere edamiştir. 
Fırıncı hakkında takibata başlan

mı.ştır. 

e İsveQ · tonsolosu, dün Mıntak:ı 
Ticaret Müdürü Avni Sakınanı ziya • 
ret ederek bir müddet görü.şmü~tür. 

verilecek Kızılay balosu hazırlıkia
nna başlanmıştır. 

Dahiliye' Vekili Faik ÖztTalt, ba
lonun himayesini deruhte etmiş ve 
vilayeteı bir tezkere gönder~rek it-ab 
~J~n müzaheretin gösterilmesini bil
dirmiştir. 

Dün Kızılay miimessillerinin işti
rakile Vali Muavini Ahmed Kınığın 
yanında bir toplantı yapılmı~ balo-
ya aid itler görüşülmüş:....tii_'r_. __ _ 

Tarihten sayfalar 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

çin bu hizmete aynlmışlardır. Bu 
kürekçiterden sağ tarafta oturan -
lann hepsi devşlrme hiristiyan ço -
cuklandır. Soldakiler de Anadolu-
lu Türk çocuklarıdır. Bunların bir 
kısmı bostancıbafı)ığa, yeniçeri a -
ğahğına yii1:se1irler. Paşa olurlar. 
Vali olurlar. Bir kısmı da saraydan 
yevmiye seksen akçe tirnar ile çı -
karlar ki, mühim bir paradır. Eğer 

(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 1 04 No. da hergün 
hasta kabul eder. 

Telefon: 21044-23396 

Kahkaha Krallan LOREL -HARDY uiJJ 

S A R A Y Sinemasında 
gösterilmekte olan emsalsiz derec:ede neş'~ 

• BABDf 
ARASINDj 

LO BEL 
HAYDUTLAR 

Türkçe sözJü komedisini gorup candan gülünüs. 
Buı-ün saat ll - de tenzilitıı matine. 

~--- Seans a.r: 11 - 1 • 2,30 - 4,30 _ 6,30 _ suare 9 da 

Bayatmı beşeriyet için blır fe.iket olan 
ınüea.delesine feda eden 

Mal(lmdur ki bir hastalı~ ih
til~tı demek o hastah~ın başka bir 
hnst.alı~a karıfması demektir. Bir 
çok defa eheınmiyet vermediğimiz 
boğaz a~arı vucudün muhtelif 
uzuvlarında çok mühim, çok teh
likeli olabilen bir takım ihttl~tlar 
husule getirir. MeseH\ anJınlerin 

en çok ıhtUat yaptıklan uzuvla -
rımızın birincisi kulaklarnnızdır. 
Bokaıımızla orta kulak arasında
'ki iştirak malumdur. Ekserivetıe 

bağazı ağrıyanların azçok kulak
larında da alırlık ve hassıuıiyet 
görülür. Fakat bazan da çok ~id
detJi kulak iltihablarına sebebiyet 
verir. Anjin geçmek üzere iken 
bir veyahud iki kulatta şiddetJi 

evca, yüksek ateş ve ıztırabla or. 
ta kulak i.lt 'ıabı başlar. Bu iht.i -
!Atın nasıl hitam bulncakı hiç 
kestlrilemez. Hafif geçebDir. Gera
hat toplayıp kulak zarmı delerek 
aktıltı da çok görülür Bazan da 
kulak arkasında Cmastoid) deni _ 
len kemik ve Civarına da Utihab 
intişar eder. O zaman sfıratJe mü
dahale ~ılme2.Se çok mühlik bir 
hal alır. Zaten bu müdahale ele 
yn.nl ameliyat da oldukça mühlm 
ve tehlikelidlr. Nihayet büyük 
mü.ş.kültıUa ve ıztırablarla geçen 
bu iltihabın kulakta bırnkacağı 
!nzaları da besab etmek lfmm
dır. İ4itme kudretinde azçok :.nil
him bir tenakus hAsıl olur k.l ar
tik bu hayatın sonuna kadar dü
zelmez. İ§te anjinln birinci ve~ 
lıca iht.1AU .bu kulak iltaıablan _ 

İsveçle ticari müna.sebatın takvıye. 
si iÇln alfıkndarlar arasında temııslar 
yapıldığı ~enilm.ştır. Haber alındı... 

~ına göre bir isveç ticaret heyet.! mem 
leketimızde temaslarda bulunmak ve 
ayrıca bir anln.şmn yapmak üzere 
şehrımize gelecektir. Bu heyet bllhas.. 
sa deri ve pnmuk tüccarlarile temas.. 
larda bulunacaktır. 

ROBERT KOCK 
ÖL0ME KARŞI SAVAf 

_.ul· 
fllminde: E:\IİL JANNİNGS tarafından yaratıJrtıı.r 

Bugün SA KA BY A ~inemasındıl 
Seansla.r: ll - (ten:ıllitlı) 

bu kürekçilerden biri. kürek çeker
ken lı:üreğini kırar~a. padişah onun 
kuvvetini takdir ederek bir avuç 
a1cçe. vahud bir avuç altın verir. 
Bununla beraber, küreklere hiç bir 1 
zaman olanca kuvvetlt•rile asılmaz
lar. Gayet dikkatle, muntazam çe
kerler. Kadirganın dümenini boş -

• MUU Piyangonun 1941 yılbaşı tancıbaşı tutar.>l 
piyangosu bu ayın 31 inci günü gecesi R~ad Elaem ••••ıa••••••••••••••••••~·~=-
Thb~Bel~~~~~un~~~o- ••••a••••••••••••••••••••••••••-••••---~~ tomatik kürelerle çekUecektir. oto _ .ııı'l • }}ef~ 
matik kUreler bu ay sonuna do~ru BUGÜS KALPLERİ titreten bir müzik - Göniı 
Ankar.adan şchrimize getirilecektir. M E L E K ' '. e Pıyango İdaresi yılbaşı için mütenev- heyecan veren bir aşk - Renk.ı 'V 
vi ve bol iiramiyeli bir plan nazırla... şahane sahnelerle dolu 
mı.ştır. Sinemasında 

e Transilvanya vapurile, Roman _ 
dır. 

1--------------ıl ya ve Macaristana mühim miktarda so N s 
Ceub lstıyen ok.,uculariAWl 

posta pal u yol:aınalana.ı rlea • _ 
derlıa. Abi takdlrch l1te1derl 
8111bbdelb blüUir. 

portakal, limon, mandalina, kestn.ne, 
zeyt1n, iç tmdık, ıkuru ' incir, pamuk 
çekirdeği gönderilmif ve İsviçreye de 
incir, pamuk 9ekir<ieli sev.kedilmi§ -

LEEDS 
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TETKiKLER:J f~KADIN 1 

Balkan memleketlerinin 
tiKTISADI 

iktısadi ehemmiyeti .. 
Yazan: Hasan Ali Ediz 

dii Balltanlar, gene. yavat yavaı\ fazla bir yer verilrneğe başlanmış -\hayvan yetiştirmek 0 kadar inlti _ 
ı..~h siyasetinin siklet merkezi tır. ~f etmiştir ki, Yugoslavlar, hayvn
~ alınağa batladı. Tabii, bu Balkanainn en mühim mahııulle- natın kalitesile bunların cinslerinin 
~et, hiç de tesadüfi değildir. rioden ve ihracat maddelerinden ıslahile uğraşmak lü:z.umunu hile 
~Ü: Balkanlar Avrupadan Ya - biri de tütündür. Yunanİstanın tü - hissetmişlerdir. 
lı.. r\a giden :~olun üzerinde ve tün mahsulü ı 936 yılında f 93 7 yılında Yugoslavyada bey
l\ı.!olun en kısasıdırlar. Diğer ta - 1,107,000 he:Ctarlık bir aahayı kap- girlerin sayım 1,249,000 i. aığırla -
ı..;~. gene Balkanlar, Akdeniz lamaltta idi. Yunanİstanın başlıca nn sayısı 5,900,000 nu: domuzla
~iyeti bakımından da mühim tütün mıntakalan: Trakya v~ Sarki nn sayısı 3,ı80,000 i bulmuştu. 

ıJol oynamaktadırlar. Makedonyadır. Son yıllarda Yugoslavya ihracatı • 
l.... • ~ltat bütün bunlar haricinde, Bulgarİstanın başlıca ihracat nın % 25-35 i, muhtelif cins hay-
~ltü dünya har bi şeraitinde maddesi tütündür. ı9 38 yılında vanat mahsullerine ai d bulunmak -
~ aniann rolünü arttıran en mü- Bulgaristanm tütün ihracatı, bütün tadır. • 
~d~llerden biri, Balkaniann ik- Bulgar ihracatı.nın no 42,4 ünü tut- Bulgaristandaki beygir miktan, 

ı ehemmiyetidir. makta idi. Bulgaristanın ı939 yı- ı937 yılında 431.000 i; sığır mik-
a Bir Balkan hükumeti olan Yu - lında"ki tütün mahsulü 3S bin ton o- tarı 2. 797,000 i, domuz miktan 
(~laVya, Bulgıırya ve Yunanistan larak kabul edilmektedir. 9 ı 6,000 i; koyun miktarı 6,190.000 
rı ~tn anya bugün fiilen Alman la - Balkaniann ba. lıca tütün alıcısı ni; keçi miktan 1, 186,000 ni bul 
~lfgali altında olduğu için ondan Almanyadır. H~men hemen bütün muştu. 

Çok şık bir örgü bluz 

Sa~fa S 

1 HAduel er KarfUlnda 1 
Eski eserler 

Meraklı geldi: 1 da şehrin diğer semtlerindeki eser 
- ~azetede bir havadil gördüm. lerin tesbitine devam edilecekmiş 
DedL Sordum: - Anlamasına anindım amma 
- Gezetede bin~erce ?~va~is bundan sonranın sonu ne vakit g 

var, sen bunlardan bır tanesını gor- lir onu merak ':ttim. 
düğüne göre hangisidir} - Merak edecek ne var~ 

- Eski eserler hnkkı_nda.. - Buna benzer havadisler çok 
- .Anla§ıldı. Ehemmıyetsız bir okumuştum da bundan sonralar j 

havadıs. . . çin, bir ay mı desem, bir yıl mı de 
-.- Merak ettım, neye ehemrm- sem, bir asır mı desem, diye dü§ii 

yelsiz olsun~ nürüm. 
Eski eserler dedin ya... - r r ı r ı ı ı 

- Eski .. eserler işt~ v - T edricl ve arraya konmak ü 
- Malum ya, esk.ıye ragbet ol- zere tamir ve muhafaza edilecektir 

saydı, Bitpazarına nur yağardı. ne demek onu da mera'le ediyorum 
- Bu sefer ynnılmış olmanı te- - Tedrici yani yavaş yavaş 

menni ederdim. Şu havadisi sana o- - Yavaş ~avaştan yavaş ya~a 
lruyayım. . . şa Fark vardır da merak ettim. Ya· 

- Oku, dınlıyorum. ni bir senede yapılncak bir iş iki se-
- uMüzeler Jdaresile, Belediv• nede vanılırsa yın•aş yavas yllpılmu 

tehrin muhtelif ı~emtlerindeki eski olur. Yüz senede yanılırsa efa gem 
eserleri tesbite baslamıştı. Tarihi ve yavaş yavaş addedebiliriz. 
mimari hakımından ehernmivetli - ı r ' ı r ı r 
görülen bu eserler, Evüh ve Defter- - T edrici olarak tamir edilme 
dardn ikmnl edilmiştir. Bundan son- lerini havdi hoş ~ötelim. Fakat mu· 
ra şehrin diğer semtlerindeki eser- hafazalanna ne diyelim. f edric.i O· 

lerin tesbitine devam edilecektir. larak muhafazanın ne manası vur
Kıymetleri tesbit edilen eserler dır . . . Onu da memk ediyorum. 

sırasında birinci derecede olanlar - 1 ı ı ı ı 1 ı ~ lelnıiyeceğiz) her şeyden önce Balka"l ihracatın\n yarısından faz - Bulgar iktısadiyatında tavukçu _ 
)tt er ziraat memle.ketidir. Bu mem- Iası Almanyaya gider. luğun da mühim bir mevkii vardır. 
'tl etler halkının % 68-80 Illi zira - Son yıllarda Balkanlarda en faz- Tavuk ve yumurta ihracatı, uzun 
~~e ~e guldür. İşte bundan ötürü - la ehemmiyet kazanan ziraat mah- yıllar, Bulgar ihracatında jkinciliiH 
re:k lu; Balkanlarda ziraat tekniği sullerinden biri pamuk tur. Balkan muhafaza etmişti. 1 Q 3 7 yılında Bul 

Yaprakl~on zincir üstüne iki ta'"_ derhal, diğerleri de tedrid olarak - Yani sirndi muhafaza etmi-
ve sıraya konmak suretile tamir ve yorlar. Muhafara:nna ehemmiyet raflı örül:müştür. Sivri uçt.an yani 
muhafaza edilecektir.» vermiyorlar da. tedrici olarak mı e-

dipten başlanır. Zincirin üstüne sıra - Apaçık bir havadis, merak hemmiyet verecekler} 
ile önce birde aonra iki ve üçte çe - edilecek bir tarafı yok. - r ı ı ı ı ! t lrı alade iptidai olmasına rağ - memleketleri pamuk z.iraatine. bil - 1!'aristandaki tavuk ve buna benzer 

l~etl y . .. d"w 
""tü' unamstan mustesna, ıger.. haasa kendi mensucat ~nayiine ip- iki ayaklı haY'·anat mevcudu, 9 
lı.;t ~ Balitan memleketleri hubu - tidai madde bulmak bakımından e- milyonu buluyordu. 
ıt-.ı ihrac edebilecek bir vaziyette- hemmiyet vermektedı"rler. Bu hu - y ·• er T b unanistan, hayvanata teallük 
~t ·... ütün, üzüm, ve buna en - susta -. fazla muvaffak olan Yu -d h 1 h b k -... eden gıdalan, kısmen dışandan it-

kilen sık ~neler örülür. Yuvarlak yer
de bir yere fiç kere yatılır. Yaprağın 

yarısı b~tmiştir. Yarısı da büyükten 
başlıyarak gittikçe küçüUiilen on ta-

- Ben mernk ettim. - Merak ettim, ya onlar tedri-
- Neresini merak ettin sövle.. ci olarak tamir·e,. muhııfazava baş-
- Merak ettim, Müzeler Idare- lavıncaya kadar, bütün eski eserler 

d,tı ~ei ma !lU at i racı B ımın- nanistan, iKinci derecede Bulgaris - hal etm~k mecburivetindt!dir. Fa -

~tı.~88 ~:~:nbt::~~ili:r~S:~! : tandır. kat buna rağmen '.'unani!!tanın bev 

sile Belediye müşterek bir çıılışrnay- tedrici olarak rnahvolup ~iderlerse 
la §ehrin muhtelif semtlerindeki es- ne olaca'k} ••• 

ne sık i~ne ilmi~ ne -yani tıpin bi- ki eserleri ne vakittenberi tesbite ri ll 
rinci yarım gibi- örülür. Sivri uca başlamışlardı. • J ofwtllt .::f-.1-u.li'l..!l 

"1} Balkanların üz.üm Ye zeytin mnh gir mevcudu (f937) 3.7ı5,000, 
{) sulü de mühimdir. Bu sahada bil- !tığır mevcurlu: 9 <>;ı,OOO; k~çi 

lltıdenhlerin ablukası delayısile dı- hassa Yunanistan ı" lk pla· nda bı"r J 5 2 88 000 k 
varılıma yün kopa.rılır. B"lm - ı em .• 

Romanyada askeri 
mahiyette isyan ÇJkaranlar 

idam edilecekler 

a · k d d h l cl mevcuou: . . . : eşe mevcu-
~ n Ytyece mn esi it n e e- mevki işgal etmektedir. 1939 yı- du: 411,000: katır mevcudu: 
~~en Mihver devletleri için, Bal - lında, Yunanistandaki zeytin yağı 186,000 tutmaktadır. 

..:_ Ben de bilmem amma, ak
Çizgileri silen bir krem lımda kaldığına r{Öre bu tanda ça

lışmalam başlanalı seneler olmu§tu. 
- Belki. '•d arın ehemmiyeti i§te bu nok - mahsulü 139 bin tonu bulmuştu. y k k 1 ,_ 'n h 1 unanıistamn eçi mi tari e, e'eıı;. 

flahc a~ ar. 19 38 yılında Yunanistandaki ü - miktannın fazlalığı, memleketin 
o"<: an memleketleri, her şevden züm mahsulü 2,587,000 hektarlık da~lık oluşile izah edilmelidir. 
lt;. \,hububat ziraatile m~guldür - bir saha isgal etmekte idi. Gene Yugo~lavya orman bakımından 
il! Ugoalavyada ckilmeğe rnüsa- ayni yıl içinde Yunanisıanın üzüm Avrupanın en zengin memleketle -
% ~';zinin % 80 i· Bulgari'!tanda mahsulünün kıymeti, bütiin diğer rindcn biridir. Yugoslavya ara:risi -
~~~b ı;6 li; Yunanistanda '"h 66,9 u zirni mahsulat luvmetinin % 15 ine nin "'n 3() undan fa·zlnsı ormanlıktır. 

au ıu :ı:irantine aynlmıştır. muadil bulunmakın idi. Dünyn ü - Yugoslav ormanlnnndını her yıl 
~lkanların en nıühim hububat züm mahsulünlin r;. 28, ı 5 ini Yu - 124 milyon metre mjkô.bı kereste 
d, tılü; buğdaydır. Yugoııla\'ya - nanistan vermektedir. Fakat üzüm istihsal edilmektedir. Kereste, Yu-
1g3~rıelik buğday mahsulü ( 1938/ ve sarab ihracatında hissedilen giiç r{oslav mahsulnhnın en ileri ~den 
llııı Yılı) 3,030,000 tonu bul - lükler, Yunan hükumetini bazı ted- ihracat maddelerinden hiridir. 
~tr 1111

• Bu keyfiyet Yugoslavyarun birler ittihnzınn sevketmi,, ·ve beş Memlekette, kereste biçrneğe mah
~ç Yıl 400-500 bin ton buğday ih- sene miiddetle yeni üzüm kütüğü sus 3300 imalathane ''ardır. 
n ~tmesine imkan Vt-rmektedir. d ilcilmesi menedilmistir. Bulgarİstanda orman lar. Yugo!--

!ıııtd'1&aristanın ayni yıl içindeki Yugoslavyadn 19 3 7 yılında bağ- tavvaya na:r.aran daha azdır. Bu 1 -
~lt·~ mahsulü ı ,700.000 tondu. lar. 214.845 hektarlık bir saha iş - 't"ılristandaki ormanlu 3.200.000 
~~ •tıatan da her yıl ı 00 bin ton gal etmekte idilı-r. O yıl zarfandaki hekts .. ·lık bir saha kapinmaktadır -At buğday ihrac dmektedir. üzüm mahsulü de 487. fOO tondu. lar. Bu ""hanın 77S bin hektarı dev 
~ br",.ziai dağlık olan Yunanistan - f 938 yılında üzüm mahsulü, bir yıl lete, 1.880.000 hektan ise b,.]edi • 
ttr (;Rday mahsulütıün vaziyeti di- evvelkine nazaran ~'C' 40 nisbetinde velere aid bulunmaktadır. Bulga -
' alkan hükumetlerine pek ben bir artıŞ kaydetmi.ıtir. nstanın St"!'I'"Jik mecmU k,.reste is -
~~!. Yunanistan, eklirneğe mii - Yugoslavya. Bulg'lri'ltan ve Yu - tih~"li 5 milyon metre mikabıdır. 
''iıı lrarlsinin ı /3 nü buğday zira- nanistanm üzüm mahsulleri, umu - Yttt>ımistan, onnan bakımından, 
': tahsis etmi~ bulunuyor. Fakat miyetle ihraç edilmektedir. Bunla - 2erek Yugoslavyadan. 2erek~e Buı. İşte ~izgileri silen veya azaltan mfi-
ıı;.. • tağmen 1939 vılında Yuna - nn en büyük alıcısı Almanvadır. •nHi .. tımdan daha fakirdir. Orman -
t......_rıırı ]d · .. · b- w d h · kemmel bir krem... Bu kreml yalnız ", e e ettıgı ug ay ma su - Yugoıılavvada meyvacılık da ol- larla kaplı saha. 2.400.000 hektar-
~lc 966 bin ton tutmaktadır. dulrr.a ileridedir. Yugo"lavvanın ~n dır. yaşlan geçkin olanlar de~il cildlerin
.ı_) . idndir lci Yunani,tanın buğ- mühim meyvaııı. kl\rn eri~dir. Yu- Gelecek va7.lmızda Balkaniann de kuruluk yüzünden hafif çizgiler be 
~~•tihsalatı kendi halkının ihti - ~oslavyada 4 ı 9,000,000 Jcıııra en1c • .. 1-ıii zenginliklerinden hahsedece - lirme~e başlıyan genç kadm ve kızlar 
llrtıı nı ancak '~ 60,5 nisbetinde ağacı vardır. Yugoslavya bundım ~zı da kullanmalıdır. Bilhassa bundan 

~~~ıı ~ra bilmektedir. 19 39 yılındlı n,.,,'i sahsına münhasır bir nevi al - Has~ın Ali Ediz 
'~:~j~tanın ithal ettiği buğday kollü içki imal ettiği ı;ribi, pekmez sonraki sıcak havalarda güne§in deri 

y u 475 bin tonu bulmuştu. olarak da ihracatta bulunur. Af k d h b üzerindeki zararlı tesirlerini gidermek 
~~rıaniııtan, diğer hububat mah- Yunanİstanın ikl:mi miisaid ol _ ri a a ar için bu k.remden son derece istifade 
~d ~hasında. mesela mısır sa - duğu için burada limon, portakal. edilebilı:r. Yüı.e süriildilRü gibi ellere 
~ " kendi ihtiyacatını ·~ 78,5, ve mandalina da yetişmektedir. Nairobi 7 (A.A.) -Dün Uşam ne§- de ·yi gelir Tıpkı yüz g"bl ellerin de 
'~hasında: ':- 96,3 kar~ılaya- 1938 senesinde de Yunımistanda redilen resmi İngniz teb1~i: 1 

• 
1 

A. tedir. 1 32 milvon limon, 176 milyon por GeQen hafta içinde Turkana mın- sıcaktan ve kuruluktan vakitsiz çiz -
~--~"·.yulaf, çavdar, Balkaniann takal, 142 milyon mandaline mah- takasında çok -büyilk devriye faalıyet_ gilenmelerine mfmi olur. 
:~ı oy •lttısadiyatında mühim bir !'lulii alınmıştı. leri olmuştur. Borut.h'da kara.kolumu- Ben mari de 70 gram - Lanalin an
~. "ı rıarnamaktadır. Bu ;mahsul - Bulgaristarun en ınühim mahsul- za karşı düşmanın akim kalan bir ta- hydre lle 15 gram TaSeline pure'i eri -
t~~ıı.; ltcalc dahili ihtiyaç için kafi lerinden biri güldiir. Bulgaristarun arnrzu vukubulmuştur. tinlz. üstüne 2 santimetre mikt\bı cau 

'· ~ 'edir. gu··ı .,_.agıv ı"hracatı mühim hı"r mev _ Bu devriy-e faaliyetlerinden biri es_ 
d ru • distill~e d'bamamclls'i dökUnüz. Ve 
lı\ç8ltoal.avyada mısır mahsulü ol- ki tutmakta idi. Fakat son zaman- nasında kıtaatmuz düşman çeteJerın- . . . . ..... 

lııt~ıed':'llihim bir mevki işgal et _ larda pıırfümeride kjmyevi csans _ uen ve Merille kabilesine mensub a _ Itreını kuvveUı lı:uvvetiı dovunuz. Son-
~~1,\>yır. Mesela 1938 yılında Yu- lar kullanılmağa haşlanıldığı için damlardan müreklı:eb mühim bir mü! ra döle döve hallediniz. Ateşten çe -

,0() 
0 
anın mısır mahsulü Bulgaristandaki gül yağcılık da ya - reze ile karşllaşmı.,tır. Şiddetli bir kip soğuyuncaya kadar gene dövme k-

~ 00 tonu bulmu,tu. vaş yava~ sönmeğe yüz tutmuştur. müsademeden sonra düşman a~ır za- te devam ediniz. 
~~ .. "! Yıll.arda, bı"lhaıısa Almanya- Balkaniann iktı,adiyatında at, sı yiat vererek çekilmi$tir. Zayiatımız V k " b h U b ..., ı. a h• ıraz za me i ir ~. Fakat 
tıi.. "• 'tdı tazyilci neticf'si olarak, ğır, domuz, koyun keçi gibi hayva - yaralı oldulu tahmin ediJen ve kay-
:"li t~ •rda, iptidai madde vazife- nabn da mühim bir mevkii vardır. bolan bir sübay1a Afrikab askerler a_ netice zahmete d~ece~i için çekilene 

- Merak ettim. Sad~ce Evüb 
ve Defterdardaki eski eserleri tes
bit ~ebil~ler. Koskoca Istanbul
da .eski eser yalnız Eyüble Defter
clarda mı var} 

- Sen okuduvunu doğru dürüst 
anlamıvoraun szalibn, bundan sonra 

Bükreş 7 (A.A.} - Stefıı.ni: 

Neşredilen bir kararname 
ce askerl mahiyette isyan <,;ıA.anuu~""-~ 

idama, bu harekete iştirak edenler 
müebbed küreğe mııhkfi.m edılecek -
lerdir. 

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

Niçin evlenirler, niçin ayr1hrlar? 
Bir aile faciası etrafında derd ya

nan bir erkek okuyucumun rnek -
tubunda sık sık tekrar edilen bir 
cümle var ki, nihayet beni de dü -
§Ündürdü. 

Bu aile faciasını size anlatamam. 
E.suen bu dakilcada hadise son sö
zünü söyle~ de değildir, ümid e
derim, karşılıklı fedakarlıkla, 
tesamüh ile bir anlaşmaefa ni
hayet bulması pek mümkündür. 

Evet, size bu aile faciasını anla -
tamam. Fakat \şte her şeyin bu su
al etrafında döndüğü meydanda -
dır: 

- Niçin evlenirler, niçin ayrılır
lar~ 

Bu, başlangıcın galet görme, ga
let düşünmesidir. Sonun sebebi ise 
bazan bu hataya düşmüş olmanın 
nihayet doğurduğu isyanla baıılar, 
bazan ise bir anla~mama:z.lık tohu
mundan çıkmış fırtınadır. To hum 
evvela yer altındadır, yavaş yavq 
büyür, inki~f eder, sonra bıuit bir 
menfez bularak birden sivriür. 

Bay A. G. de, hana uzun uzadı
ya derd yanan erkek okuyucumda 
ba~langıcın olduğıı gibi, aonun da 
sebebleri mevcud. F Rkat h:lfif, pek 
hafif, o derecede diken bir nefesle 
devrilebilir. Işte kendisinden soru -
yorum: 

- Ya sen, genç kızın size bai
ladı~ bütün ümidleri yerine getire
bildin mn 

Her vak'anın ayrı bir sebebi var
dır, fakat elı.seriyet umumi hatlan 
itibarile tek nolctada toplanır: 

Evlenmek anusu daima hislerin Bu mukabil sunli hısna okuvucu-
yanlış tablilinden, dairr.a fazla coş- mun mektubunda gördüğüm küçük 

bir cümle ilham etti: masından, ha7an da vazivetin van -
lı!! hesab ~dilmiş olma•ından do - - ~unu yapar.aktı, yapamadı. 
ğar. aynimak karan da ,.kseriva bir fakat kabahRt ~tbette istememiş ol-
aniR~mama:ı;lığın netic,..ııidir. m~ı•,..,da değildir. 

Bir dakilı:a dii.,ününiiz: Mümkün, fakat genç kız, bugÜD 
Sevdiğinizi !'landınız. y<lht•,:ı da g~nç kadın neden seni taklid ede • 

bu b:.-ı .. cımede bir menfant ı-e:r.di _ re k sadece neticeye bakmasın ~ 
ni7';) Fakat hi'lııinizi uzun uzadıva Bay A. G. adresini biraz daha 
tnhlil etmek uıhmetine Jriristiniz vazıhleştirirse kendisite mektubla
mP \.-.k .. iir>hPlidir. prak daha ıyı <lerdle~ebiliriz. O 

Nt-den 'levdiniz, :nuhntabınızın zamana intizaren hadiselerin cere -
sizi c;f'lrr:n hacl,.ti onda sı:nrc,.kten yanını tezleştirmemesini iııtiyece • 
mevcud mu) Sonra bu menfaot ha- gım. 

ı TEYZE OrebiJece~ zirai mahsullere Me~ela son yıllarda Yugoslavyada rasında bir miktar ölüden ibareLt.'r. katJan.malı. 

~~p~~~.=,=n;ı;n~ed;eb;;t~ro~m~an~ı:;;2;;5~~============================~fi~d=ir=.=()n~=u=n~b=e=n=im===n=işa==n~l=ım===o=lm==a==-~ru=r=.=Se~l=im==i=g=o=.ru= .. =ru= .. =m=.============~===_=_==N~ı=.~=·n~B~e=n=i=k~i=m==ın==e=n=ed~eb~ı~.l~ir~~===v=e=rrn==e~~~t=e=n==m=e=n=e=t=ti~.~~~e=m==en===m=a~k=i .. -

dığını tekrarlama anne. bu yalan - - Nereye gid,.ceksin) Onun - Beni neye koştu ve ahizeyi kulağına ko-

A 1_
1 

dır, bıiz hala birbirimize nişanlıyız. hangi hastanede olduğunu biliyor - Benim artık vasiye ihtiyacım yar koymaz bağırdı: 
CK 0 - Yavrum, ben sana Halide musun~ olmıyacak kadar büyük olduğumu - Ah, siz misiniz doktor) Se -
~ Hanımın fikrini söyledim. Çocuğu - - Sen biliyorsun yaı unutuyor musun anne? Üm nasıH Evet anlıyorum, arneli -

Oynanmoz 1 nun yaşaması için cupınan bir ana - Hayır bilmiyorum; fakat bil- - l'•.ıyır unutmuyorum amma yatın ertesi günü çok ağır olur. 
• ile fazla münaka~a edilemez. Bir aem de ~ana söylemem. bu yaşta ik.en de benim söziimii ı Hakkınız \'ar, ümid kesilmez. sükU-

bı••••••••••••••••'-ıiıııiilı .. llli .. • ' ~ün, birkaç saat daha hekle, ~Jim Annesinin sesindeki bu kat'i ve dinliyeceğini ümid ediyorum kı - ' net le beklemek lazım. Elimden gel-

q"~ A 
Nakleden: Muazz.ez Tahs-n Berkand 

~~t~ flne, korkuyorum. Bana 
'i .._~ııu söylemedin, benden bir 
') y ıY.orııun. Selim ölmedi değil 

) ~llıın et anne, ölmedi değil 

\:Set.... wd k . 
"' ··• aag ır ı:ıım; yenun e -
,,~ 
~~t ed le ise hana ııöylemeie ce -
\j"~~ll ~llıediğin eey nedir} Biü -

'ttı~:• hen çok cesurum, sözle -
'i~~ı' v:"etle dinliyebilirim. 

~cuğum, küçük lı.ız.ım be-
~ .. 

~ li ""i; anne, çabuk söyle. 
L ~- ıde Hanım senin Sdimi 

.. ~rı ~üııaade etmiyor yavnnn. 
0 fke ile yerinden fırladı. 

rnüaaadesioi i.temiyo 

Onun yanına gitmekten beni kimse 
menedemez. Ne yapıp yapıp onu 
göreceğim. 

- Makul düşün kızım. Se1im ar
tık senin nişanlm değildir. Dün sen
den aynimak için buraya gelmişti. 
Annesi bunu biliyor. 

- Birbirini seven iki insan ara -
&ında böyle kavgalar olabilir. 

- Halide Hanım ~ninle ayni fi
lı:irde değil. O, Selimin aenden ay -
nldığını ve senin de. intikam Rlmak 
için onu yaraladıKım zannediyor. 

- Ziyan ı yok; ona hakikati an la
br, Selimin beni hiLl eevmeltte oldu 
iwıu aöyleriz. Onun «tetiii çekme 
Neerinl• CÜye yalvaran ve titriyen 
lelliııi hlli duyuyonım. Bu 

biraz kendini toplayınca, sayıkla - kırıcı ahenk genç kızı titretti. Onun zım. Bu dakikada bütün sande6n, diği kadar sakin olmağa çalışaca • 
ması • durunca kazayı bizzat anne - ağzından bir kelime çıkmayacağını bütün istikbalin tehlikede bulunu - j ğımı ,·fıdediyorum. Annem mi~ Ya 
~irı~ anlatacak ve lnında senin ka - anlamı"tı. Bu sebebd~n miinaka~ayı yor. Ufak bir düşüncesizlik seni i- ı nımdadır, telefonu ona veriyorum. 
bahatin olmadı~ını ıoıövliyeeektir. uzatmağa lüzum görmedi ve o da lelebed bedbaht edebilir. 1 ı~niiz Te~ekkür ed~rim doktor, Allah siz

- Bekle, Beklı-1. llayır, artık az.imkar bir sesle su cevabı verdi: her şeyin tamiri kabil iken tedbiı - den ra7J olsun. 
~abnm kalmadı. Selim orada nteş- - Pekala, benden gizlemek iste- sizlik edip saadetinl~ oynamak cok Mf'diha hanımın doktora v,.rdiği 
ll"r içinde yanarken b<-n burada elim nilen şeyi ben kendim bulurum. fenn .. bir netice verir. Sen ııimdi gi- cevahlar dahil kf'sik ve kısa oldu: 
kolum bavlı. ~özlerim telefona di - Dün g~ce elimi nvağımı kınırdata- dip Halide hanımla vÜ7yÜze gı-lir- - Evet, pek iyi, anlıyorum, e • 
kilmi... kulaklarım k~ıpıdısn ~den mıyacak kadar lıa:!la VI"' bitldndim, sen ikiniz de kendinize hakim ola- vet. te.,ekkiir ederim. 
gÜrühiilere takılmı~ oturamam. Hem yan baygm bir halde sıı dh•anm rnadan müthiş bir fdiikete ırebebi - Muhavere bitince Mediha hanım 
telefondan bir haber aJ.ıınk r.la buna üzerin,. vığıldım kaldım: fakat şim- yet verehilirs;niz. Dinlt> b,. ni rs - doğruldu ve co k azi m kar bi• tavır
: na mr mı yı m) Kimin le konu•aca - di muhakemem ve müva:r.eneın av- rm, bir lı:aç ı<aat daha sabrrt, S·li- In kızına hitab etti: 
~m~ Hastane nöhetçisi vevahud d et etti. Bizim doktorumuzun has- min aklının başına gelmes;ni bekle, - Senin Selimi hiç olmazsa bir 
hastabakıcile ... ~e cevab alacafbm} talannı ,her zaman hangi hastaneve Halide hanım la ıuanııa ebediyen iki ciRl.:-il-ıı eörmcne MÜsaRde etme
Baıotan aavma vevahud avutunı bir götiırdüğünü hatırlıvorum. Mutlaka unutulamıyacak kadar fena ve aeı sini Halide hanımdan rica etmeai 
!tae kelime... Ne Halide Hımım, Selimi de oraya götürmü~ olacak. hatıralar aokma, onun bu ümidsiz için doktora yalvnrmıstıın. Kabul 
ne de doktor hsatavı bırakıp b~ Gider soranm. anlarında kendini ona t;Öster~rek elmiyormuş. Bu kadında merha • 
nim)e konuflllağa gelir. Hayır anne, Nf'.arin odasına doğru yürüyordu, ıztırahını ve kinini körükleme. Yal- met d,.nilf'n ~yden eser yok. Bina-
benelen kuvvetimin üstünde bir teY annesi kolundan yakaladı. Nemn, annenin sözü- ,.,naleyh lenin için sabredip beit -
istiyorsun. Hemen ~nip hutaneye - Gitmiyeeeltein. !ernekten başka çare kalmadı kı • 

as~Ll*;·~·ı.. . 



(:Me 
Yurdda 

Askerlerimize hediye 
hazırlığı hararetle 

devam ediyor 

Gemlik (Husuai) - BüyUk or
durnuıu.n kahraman erieri için hal
kumzın yaptığı hediyeleri teabit et
mek inere Cümhuriyet Halk parti

, ainde tıoplanan yüzlerce vatanclat 
her mahalle için bqer kijiden mü
rekkeb birer teabit komitesi aeç -
miş, bunlar faaliyetlerine başlıya -
rak çok kısa z:amanda bediyeleri 
toplamağa başlamıtlardır. 

Bigada 
lfiga (Hususi) - Şebrimizde de 

geçen Pazar günü öğretmenlerle 
mahalle mümessilleri tnrafmdan 
semt semt gezilerek kahraman as -
kerlerimize kışlık yün hediyeler 
toplanmış, müracaat edüen en fa -
kir aileler bile bu güzel teşebbüse 
iştirak etmi!ltir. Bir günde toplanan 
1500 kadar muhtelif cinsde kı~lık 
en a. ni d olduğu yere gönderilmi~ 
tir Kıohk eşya tedarik edemiyen 
bir takım aileler de kudretleri yet
tiği kadar yeni hasır hediye etrni§
leıdir. 

Ceyhan da 
Ceyhan (Husuai) - Sınırlan -

ınızdaki Mehmedciklere, kışlık he
dzye temini faaliyeti Kasahada ol -
duğu gfuj bütün köylerde de ayni 
hızla devam etmektedir. 

Doruk köyü muhtan köy halkın
ann topladığı -166- lira -22- kuruş 
para),, Mehmedçiklere kı§lık giye
cek alınmak üzere Kızılaya yatır -
mıştır. 

Maraş (Huııusi) - Yurdun her 
tarafmda olduğu gibi memleketi -
ınizde de :kahraman askerlerimize 
kışlık hediye temini hararetle de -
vam etmektedir. 

H lk Partisi, Halkevi ,,e Kızıl -
ay Kurumumuz tarafından zama -
nında gereken tedbirler alınmış ve 
faaliyete geçilmi§tir. 

Bununla beraber ceçenlerde Hal 
kevinde toplanan memleket bayan
ları bu iş üzerinde lüzumlu karar
lar vermişler ve arnlarından bir ko
mit!!' seçmi lerdir. 

Valimiz S:ı.lim Günda}"Jn efi Nec 
miye Günday'ın başkanlığı nitında 
te ekkül eden bu komite, derhal iş 
bölumü yaparak faaliyete geçmiş 
ve mahalleleri dolaşarak hl\lkın ve
rec,.ği hediyeleri tesbit ile toplama
ğa başlamıştır. Ayrıca öğyetmen -
lerden müteşekkil bir komite de 
Kızılay Kurumuna yardım etmekte 
ve hnlkımınn teberriilerini tt-!'bit 
etll'f"'ktedir. Bu tıahadaki vazife!ini 
mudrik hamiyt-tli halkımız hediye -
lerini seve seve getirip cemiyete 
teslim etmektedir. Birc;ok genç ve 
ihti ın kadınlanmız da bizzat ken
di tollerile hediyelerini örm,.kte ve 
haz ~~amaktadırlar. 

SON POST,. 

leket 
Kadırlı ve ~oz~nda ~ika.yetıer ve edatlar atılacak 
portakalcılık ınkışafta Ihtiyaclar 
Ancak birçok vasdalardan mahrum bulunan 

müstahsile bir fidanlık temini 
Gemlikte bir türlü 
yapdamıyan bir yol 

Gemlik ( Hu.awl ) - Yalova. 
13Se3inin Gemliie girdiği nok -
tadan ba§lıyarat B~ipek fab
rikası müntehasına kadar de -
vam eden, fehir hududu içindeki 
0008 tamamile geçilmez hale 
gelm.iftlr, Hele Pirine fabrika. -
sının ba.Qlndı~ı ııoktada.n nıea 
.köpıiiBüne kadar olan kıs -

Vali resmi daire, kaza ve nahiyelere bi~ 
tamim göndererek " manzuru sami, buz . 
ali" gibi terkibierin kullanılmamasını bildirdi 

mutlak lazımdır 

paçalan sıvamak 

Adana (Husus!) - Valimiz Fa
ik Üetün, bütün resmi daire reis 
ve Bmirleriyle kazabra. nahiyelere 
d'rin yaphğı bir tamimle, dilimizde 
Osmanlı düinden kötü bir miras 
olarak kalan terk.ib ve edatların 
kullanılmamaaını emretmi§tir. Vali
nin cidden gÜzel ve çok yerinde o
lan bu mühim tamimini aynen alı -

retile bfie müruru 
detildlr. Geçen sene de şi
ıkAyet ettiğimiz bu yol, o zaman. 
danberi hiç tnmlr görmedikin -
den bütün bütün bozulmuş, kü
çiik küçük gölcükler vücude 
gelmiştir. 

yoruz: 1, 
«Bazı resmi yazılarda eski Os -

manlı dilinde yer tutan yabancı 
terkib ve edatların kullanılmnktn 
olduğu görülmektedir. Türk Dili -

Ncfls portakallanmızdan bir kaçı 
Adana (Hususi) - Eskiden na- ye çıkm~tır. Bilhassa Kadirli mm

rinciye ziraatı yani daha doğrmu takasında çeltikçilik menedildikten 
portnkalcılık yalnız Mersin ve Dört ııonra, halk büyük bir hevesle no. -
yolo. mahsus bir imtiyaz ve bu mey rinoiye ziraatine sanlmıştır. 
vanın Çukurovada, ba~kn yerlerde Halkın bu rnğbetini t~vik için 
yeti§llliyeceği zannolunurdu. Bu - sür'atle tedbirler alınması ico.b eder. 
gün, ovamızın diğer mıntnknların - Bu tedbirlerin ba~nda ise her şey
da yetşein yüz binlerce portakal ve den evvel iyi bir narinciye fıdan -
limon ağacı bu zannın ne kadar lığmm tesisi gelir. 
yanlış olduğunu .m.eydana ko}:muş- Bu iş için Kadirli ve Kozanın na
tur. Kozan, Kadırh ve Osmnruyede rinciye zirantinin tekaüsüf ettiği Bu 
meydana gelen portakal ormanlatı k tak k el · l'd' N'h 
narinciye ziraatinin bu toprnklarda ca mı~ ası ço vlenşkı .ılrk. dı fa 
d · ff ki tl' b' yet tesıs. masrafı o arıı. ı e a n genış ve muva a ye ı ır su - . . . • • • 
rette ynpılnbileceğini isbat eder. Üç b~ş, altı bın lıra ~ıbı c:hemmıyetsız 
beş sene gibi kısa bir müddet esna- bır p~:ranın .sarfe~ıl~esı lazım .. ge -
smda bu üç kazamızda yanm mil - len boy~e ~ır nanncıye fid~nlıgının 
yondan fazla narinciye fidanı ekil _ mevcu .. dıyeti bu .ı_n~ntakadaki portn
miş ve yetişmiştir. ~al~ılıgımızın . sur atle ve me~?~~a 

Yalnız gittikçe arto.n bu zirantın mkışafını ternın hususunda buyuk 
inkişafı için kafi derecede fennl ted faydası olacnkhr. 
birler alınmamıştır. Osmaniye, Ko- Kozan ve Kndirliler yakında a -
zan, Kadirlideki portakalcılık artık çılacak olan vilayet uml•mt mec -
ehemmiyetle mütıılea edilecek ve lisinin bu ehemmiyetli ve faydalı 
naznrı itibara alınncak bir derece - işi halledeceğini u:nmaktndır. 

Bu gölcükler yalnız yağmur 
mitdığı Z!l.mnnlam mahsus de _ 
~ildir. Bu mevsimde tfı. yazın 
ortasına kadar suları çekilmez, 
doğrtıSU Gemlik gibi Bursanın 
yanında, İstanbulun burnu di
binde, binlerce lira belediye va
ridntı olan bir yerde bu yolun 
ihmal edilmesi, akşam ve hattA. 
gece burudnn gidı'p gelmiye mec.. 
bur olcı.nlarm a!fetmiye muktc -
dir olamıyncakları blr keyfiyet 
teşldl etmektedir. Belediyenin 
na2arı dikkatini celbeder, her işe 
tercihan bu yolun ynpılmasın _ 
daki Iüzuınu bir defa daha ha _ 
tırıatırız. 

Biga şehir pa!rkı acınacak 
btr haJde 

nin kendisine mahsus grameri vü -
cud bulmuştur. Osmanlı grameri -
nin bir hata ve gnflet eseri olara} 
Türk diline musaHat ettiği bütün 
yabano tecavüzler bu yeni grame
rimizin dışında bırakılmıştır. $u 
halde türkçemize girmiş bütün ya -
bancı kelimeler arasında yalnız 
Türk sarf ve nahvinin hakim olma-
sı ve cemiler için de yalnız Cl er) e
d atının kullanılması ve bu suretle 
dilinüzin sadeliğine, açıklığına, gü
zelliğine ve Türk ahengine uygun -
luğuna saygı gösterilmesi lazım ge
lir. Bundan dolayıdır ki, { tearii i -
cabı), (manzuru sami), (huzuru 
ali), (ifadei meram), {mumniley -
ha), (merkurnun) gibi Türk gra -

Söğiitte 

Bir yanlışlık yüzünden 
bir değirmenci 

öldürüldü 

Bigadan ynzılıyor: Artık hava
lar kışa döndü, ~ehir parkı ta -
biatile kapandı. Fakat gelecek 
sene gene lfı.zım olan bu park 
içindeki itina ile yertcşt1rilmlş 

güller, fidanlar, altasyalar ko -
runmata lft.yıldır. Halbuki, içln
den mtisteetr çıkınca ynba~ı 
ellere kalan bu gmel parkın Söğüd CHususi) - Söğüdün Har -
demir knpiBı kınlmVJ. tarhların mnn köyünde bir cinayet olmuştur. 
arası pi.sliklerle dolmuş, sakız Ayni k!zyden Hakkı Yaprak isminde 
güllerinin dallnnnı civardaki ev- birisinin gece evinde ailesine meçhul 
lerln halkı tarafından yıkamnış bir şahıs taratmdan tanrruz edllmiŞ-

Ceyhanda domuz 
Mücadelesi 

90Cuk bezleri serilerek fena bir tir. Hakkı bu meçhul şahsın ayni köy 
şekilde hırpo.lanmıştır. den dc~nnenc.i Mehmed İZzettin ~ -

B iga da ta V u k Bedi1 zevkimizi aylarca tatmin minde birisi olduğunu tahmin P.tmlş 
eden, gölgelerinde bizi serinlen. ve değirmenin su bendilMie pusu ku -

H as ta llğl diren a~nçlarile ruhumuzu ok - rup Mehmedin gelmesini bE1Uemiştir. 

B (H ) B 
şıyan bu medent lAzimeyf oldu.lh. Mebmed akşam üzerı de~imıen suyu-

iga ususi - urada ı:;u nu kesip evine dönece~i m.rada. ptiBU-

Adana V ali si Faik O&tiit' tl: 
merindc yeri olmıyan yaball0~ 
kib Ye cemilerden ictinab ed ,~b 
ve ancak kli§e haline gelrni~ .~e ' 
ve cemilerde buna cevaz ,.erı ~ 
lidir. Buna, bütün memurlllrııı 'J 
olarak riayet etmelerini, burıllll til ' 
temadi bir mürakahe altında e i • 
tulmalannı daire reisierinden le ıi' 
dare amirlerinden ehenırniyet 
ca ederim.» __/-

Tr&bZODd
Bir muhtekir iki 

sene sürgüne 
mahkum olda 

- -~ 
Trabzon (Hususi) - f~e~ 

piyasasında un ve kantariye u J1 
senelerdenberi i§ yapmakta / 
tüccardan Jlyas Kölemenin sor. lı'' 
lerde satmaktn olduğu unlartil '!'( 
her çuvalında 25 kurut ihtik~ di 
tığı mahkemece sabti o)duğll:ııl ' 
iki sene sürgün cezasına çııtP i1' ' 
mıştır. İlyas Kölemen mahkiııtl # 
tini Ordu vilayeti dahilinde g 
cek tir. Ceyhan <Husus1) - Ceyhan köyle

rinde her sene mutad domuz müca
delesine geçilir ve her köyde beş on 

h ft d b • t k h ı x. h gibi unutup bırakmak do-· mU- ı; a a an en avu asta ıiiı zu ur t>•" da. bulunan Hakkı ""'nındn bulun _ 
· h' d k ı dur? Belediycmizin buraııın ka- ~- Lig maçlan . .» etmış ve §e ır e tavu a ım satımı durd··~u :ı::n.avurle Melımedin arka _ ,.ı~ 
k d'l • t' V t · l'k h pılarmı iyice yaptırıp kapatma. uo B 1 b'"l d h'l' d nıe' IP domuz it.ltı.f edilerek kuyru~u. ziro.at yo.sa e ı m~ş ır. e ermer ı çe ns sından dört el at-.... e+--!'"'ir. Çıkan u yı o ge n ı ın e •ıtııtıtt 

t ı k d 1 1 t k t ı h sı, gelecek ynza .kadar ... üzclce ~ w•üoi• ı· ı b ı tı ıv• "' mücadelesine teslim olunur. Ziraat a ı 0 ayısı e avu op ayıp a - 0 kurşunlar dum dum oldulnmdan de- ıg maç un n§ nmıf r. ,,,. 
" . . . rice sevketmek de memnu oldu - muhafaza etmesi lAzımdır. klübler arasında yapılan lig ı1l ~ 

mucadelesı domuz mücadt'le mevsı - ... d b . 1 1 1 1 • ~encinin .karnını parça parça. et- d_., tır.;. 
. ö gun an, u ı!J e meşgu o an o.r şım- · h "Id"....:.~.,.;;~ f d d'l · kl"'bl r .,.. J mi (telince, yanı bu meYsimde, k y dTk t til' f r t t • 1 d' T mış, emen o w.ııı~...u. nnn e ere e ı mı~ u e ı;se 

muhtnrmnnı eelbederek birkaç tüfek ~klar:'n ~k=kk~n eç:k~~j~~:~ d:w Smd1rgıda tutUn piyasasi Yapılan tetkikatta Mehmedin hnk- ada bu aene mekteblerden ldıtı'ıı' 
bı mikt,.,. da merm· V"r'r N"te d'l . Id .. d h' ki sız ve kabahatsiz oldu~. Hakkının manyurdu ve piı.·ade alayıA ve r -.. 1 '"' • • 

1 
- mene ı mış o ugun on ıç mse Smdırtı (Hususi) - Tütün piya _ e . g1rm d"ğ" anla§ılmışt J 

kim buaünlerde köylere tüfek ve mer- tavuklannı kümesten dışan salma - s=ısmın bir iki ay sonra a9ılaca~ı hak- Vine e ı ı ır. yurdu iştirak etmektedir. 

gelmişken, burada b::ı.zı mulfıhazaıar . ~~ada b;r !angın . ra gelecek sene ho.zırlığının yapıla_ De 1 t de · 11 1· lari 
C ('miyete teslim edilen 

S8yt'Jı binleri ao~ıştır. 

mi verilmesine bnşlanmVJtır. Sırası maktadır. • • kında çıknn haberlerden zıyade zür- Jl;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 

se=detmelı: Isteriz. Ceyhan Mlgesin- $ehnmızın Knrabıga ~osesı an - ınıyuca~ ihtimalinden b!ı.bsetmekte _ V 8 m1ry0 ari V9 lman 
eşyalann de, Hamidbey, Ka.ramezar, Alisaib ve !r~inde oturan Emine i~minde bir dir. 941 yılı için fide ve tarla hazır- işletmeSi UmUm idaresi ilanlari 

Oehveri bucakları gibi birçok bucak- ıhtıynr dul kadının hanesınde eeç~n lı{;ının ~imdiden başlamn.cıı icab e - ~i 

Bigada köy1Uye tohumluk 
buğday parasi dağllllıyor 

lar mevcuddur. Köylülerin her sene hafta ka~aen yan~n- zuhur et~ış, derken parasızlık yüzünden bu iş yn- Muhammen bedeli (4130) lira (70) kuruş olan 108 kalem muhtelifd,.f?" 
ıtı~ ettikleri domuzlar bu buca.kl:ı.rdn fakkat şe~ılr tul~mbası dd~rhnl ye~şle- pılamama.kta ve tütün müstahsili alM ve edevatı (16.12.1940) Pnznrtesi gunü saat (15) on beşte :aıı.Yıil~' 

re gem~. emesıne mey n n v ... en .- #.tu bir halde kalmaktadır. p, "'""nın usıı ürer ve serbestçe büyürlcr. E~er bu meden bır oda kısmen yandıgı bır u. Y"""" şada Gar binD.Sl dahilindeki komisyon tnrafmdan açık eksUtme 
muzır hayvanlan k!\.milen iUlif etmek d .. d" "l .. tü Kfınunuevvel 940 dn açılma.sı her se- tın alınacaktır. .,11t tl 

sıra .::__sadoın ~~.mHu lkr. • b. ne zürraa gelecek sene 'ıçı'n mUs""ı'd.ve n1 k teuw· lıf' B ga (Hususi> - Bura Ziraat Ban- istiyorsak evvelemirde bölgede :nev- &.HIS a ıı:::<Kı 8 evı ması .. Bu işe ginnek istfye erin (309) lira (81) kuruşluk muvak at ~oısl 
kasınca geçen haftadan beri köylü- büt ' b klan fcnnt bir şekil- banka oldu bol saha açıyor ve meydan bırakıyor- knnWlun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiitme günü saatine kadar 
lere tohumluk b .. "day parası tevzl cud un uca Seh . . d k' k' H lk • h' du. . yona müracaatları IA.zımdır. öıt· 

"'6 d b nmı7. e ı es ı ıı f"Vl ına- t 
ed lmektedir. Tevzi müddeti bitmek de ıslah etmek l~zım ır. Sa.nlyen, u ııı, Ziraat Bankası tArafından 2500 Her sene Sındırğı muhitlnden tü - Bu işe aid tartnameler komisyondan parasız olarak da~tıiınak aıs~' 
uzerE' olduğundan banka idaresi ge- bucaklar fennt bir §ckllde :ıslah edil- tirava satın alınmı<ı ve içinde bazı tün nıübayaatında bulunan Herman ~ 
eeleri dahi çalışarak tevziatı sona cr- dikten sonra ziraat mücadelesince her tadiltlt vaoılarak banka binası itti _ Espirer ve Di Amerikan ve Geri kum
dinniye karar vennlştlr. Bun\ln için sene birçok masraf ihtiyanna ıuzum hR,. ('rHlmistir. panyo.Iarile diğer müesse.seler he _ 
memurlar gece yanianna kadar çalış.. kalmıyacaktır. Ziro., bu ıslah ile ta. Bivl'ld,. tohumlar tamamen ekiidi nüz adamlannı göndermemiŞler ve 
maktadır. Tohumluk" buğdayın kilosu bl t.ıe kendileri de yok olacaktır. Her Köylüler burada tohumlarını ta- işe başlamamışlardır. Halen Smdır _ 
ekstra ekstra olmak uzere on iki ku - a mamMı ekmisler. bir dönüm ver bi- ~ıdn Glcn Amerikan kumpanyasile 
nı.ştur. Muhtaç köylüler vakit ve za_ halde bu lbucaklann ıslahı ~inde zl - le bo,. bırakmamt!!lardır. Havalar yerli ürünler ve İnhi<Jarlnr ve Büro -
man le piyasadan tohumluk tedarik raat mücadelesine köylülerimizin de mü~id gittiğ\nı:IPn nskeTde olan valılo.r e~erleri tütün menatıkını 
etnııŞ ve kısmı killiisi Uim işini ikmal azami yardımda bulunacakla.nnı um- vurdda$lann tarlalan emece ile e - gezmekte ve tesbitler yapmaktadır 
eylemışlerdır. makta.yız. lrilnıi•tir. lar. 

İzmir Belediyesinden: ~ 
1028 nci adanın 1526 metre muro.bbamda.ki 3 parselinden müfre~ıı ~ 

nın sa~ı. yazı işleri müdürlU~ündeki şartnamesi veçhUe kapalı zıır ıııil'~ 
:tırmaya konulmuştur. Muhammcn bedeli 16786 lira lnuva.kkat te d"dl' 
1285 lira 95 kuruştur. İlınlesi 30/ 12/ 940 Pazartesi günü saat 16,30 1~ 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahtlinde hazırla.runış teklif mektupıarı11~~ 
günü azam! saat 15,30 a kadar encümen riynsetine verfiir. «5330• 

4 ~ 

~on Poatanın nuıcera romanı: 55 fürler savurmıya baflamıştı. Besbel
li idi ki kendini kaybediyordu. Ü -
midııizlik içinde korkunç bir tehev
vürle ııarııılıyor, dişlerini gıcırdatı -
yor, ağzına geleni söylüyordu. Kee
ne onun seııi..i daha ziyade yükselt
meainden, hatta bağırıp çağırma -
sından korkmu~tu .. endişeli bir sesle 
yalvararak: 

Bu hadise yüzünden kendine ge
len Kramer: 

artık rastgele bir istikamete atıl - sarsıldı, ellerini ileri uzata~ e.~ 
mıtlardı. Az ötede i,ittikleri bir koyun yere yuvarlandı. Ket ':/ 
aes, tahll§ŞÜd .kampı firarisinin de doğru uzandı. Eğildi, seslen 

1
' r" 

kendilerine pek yakmdan kaçmak- hude, zavallı bir saniye içinde J 
ta olduğunu gösteriyordu. Bu fira - lanmıJ ve ölmü~tü. . • 00 d~ 
rinin çıkardığı sesler kendisini on - İngiüz müthi;ı bir aciz ıçın d,J , 
lardan saklamaya lüzum görmedi - ruldu; artık biçare yol ar~de dj, 
ğine delalet ediyordu. Keene bu çin hiç bir şey .{apacak halı ~ ,1 
halden hayrete düştü. Fakat belki ğildi. Orada bir saniye da ıa jıt" 
de o biçare dehşet içinde, bir deli- mak, kendi ölüm heratını dil , 
ye dönmüş, kendini kaybetmi§, ne lamak demekti. . ,.ı; 
yaptığını, nereye gittiğim bilmiye - Tekrar harekete geçti, bır bit , 
cek bir hale gelmişti. Burada deli - tan ötekine atlıynrak, arada Ic ~:~ 
lik nadir bir şey değildi. Bu husus- lanara k, nefes alıp dintenere J31l 1 
ta en mevsuk membalardan b:rçok ranlıkta kaçıyor, kaçıyordU· ş'~~.ıl 
tafs.iliıt verilmekte idi. çış esnasında her türlü ~.e ıittl'l 

Ke<.ne bu adamcağızın bel -
Ja yorgunlukt&n, belki faz-
la heyecandan artık . başı -
na gelebilecek. felaketleri bile 
düııunmek iktidarından mahrum ol
duğu kanaatine saplanıyordu. Bu -
nunla beraber birdenbire o kadar 
hızi ı ve ihtiyatsızca yürürneğe baş
ladı ki Keene onu tutmıya mecbur 
oldu: 

- O kadar hızlı yürürniye lüzum 
yok ~e kadar az patırtı edersek 
kurtulmak şansımız o kadar büyük 
olacaktır. 

Kram~r anlaşılınıyan bazı oeyler 
ınırıldanda ve Keene onun ne •öyle
cliğinı ıtOrmıya Hizum görmedi. 

Nakleden: Behçet Safa 
larile tahdid edilmiş olarak sol kol
dan ilerliyordu. Fakat ıınğ tarafta 
bu duvann bir ucu, belki beş yüz 
metre kadar geride kalmıştı ve işte 
bu taraftan yakalarını kurtarmak 
ümidinde idiler. Fakat başka bir 
tehlike baş gösterdi. 

Bir aralık çam dalları ayaklarının 
altında o kadar çıtırdıyordu ki Kee
ne bu seslerin, mevcudiyetlerini ih
bar etmesinden korkmaya ba~ladı. 
Ormanın bu kısmında ağaçlar daha 
sıktı ve kışın şiddetli rüzgarları bir 
çok dallan kırarak toprağa atm~tı. 
Birkaç kere düşmernek için birbir
lerini tutmıya mecbur oldular. 

Bu sadmeler arasında birkaç 

- Allah aşkına ııusl.. 
Deyince K ram er titredi, sustu: 

fakat ne özür diledi, ne bir tek söz 
söyledi. 

Birdenbire, karanlık içinde bir 
gölge uzandı ve onlara doğru atıldı. 
Keene bu baskınla bir lahza ken -
dini kaybetmiş ve şaşırmış olmakla 
beraber çabuk toplandı, elini uzattı. 
Zayıf, bedbaht bir omuza yapıştı. 

eçhul adam onları orada bula -
cağını ummamıştı ve böyle bir te -
sadüften hiç memnun olmadığını 
gösteren bir hareketle silkindi. Tek
rar karanlığa dalarak kayboldu. Bu 
hareket öyle müthiş bir korkunun 
eseri idi ki değil, gece karan)ığında, 
hattl gündüz, günet altında bile ol-

- Kirndi bu Allah aşkına? 
Diye sordu. Keene heyecanlı bir 

sesle: 
- Onlann peşine düştükleri 

mahpus olacak. Fakat bu adarnca -
ğızın bizim iPınizi herbad etmesi 
muhtemeldir. 

Çok hakkı vardı ve doğru tah -
min etmişti. Ötede muzafferane bir 
ses i~itildi ve iki arkadaşın bulun -
duğu yere doğru ate~ edilmeğe baş
landı. T esadüfen 3tıldığını zannet -
tilderi ille kurşun bir ihbar mahiye
tinde imiş gibi yanıbaşlarına düş -
tü. Diğer biri biraz ötede bir ağaca 
çarptı. 

Keene acele fısıldadı: 
- Haydi, 3avuşalım, burada bir 

saniye duramayız. 
Kartılanndaki adamlar lambala

nnın ışığmı takib ederek kendile -
rine doğru yürüyorlardı. Ağır çiz -
melerin kuru dalları ezmesinden çı
kan sesler artı.k kulaklarına kadar 

Bu zavallı kamp firarisi deli ve- mütehammil olan vücudün~~ ,,.~ 
ya akıllı olsun, herhalde iki t\Tka - liğini, ayaklannın kuvvetıt'ı 
da~ için çok zerarlı olmuştu. Fakat ediyor, ayakkabılannın sa 
bilmiyerek yaptığı bu fenalıktan do- na bir şey söyleyenıemeldd 
layı ona ne diyebilirlerdi?. fazla ağır olmasına kızıyor d ıl· ~r' 

Artık hakiki bir av başlamıştı. Ö- Yapayalnız olduğu hal e. 
tekiler yürümiyorlar, fakat bir kur- rinin son derece sessiz !( 
şun yağmuru yağdınyorlardı. Sonra hayret etti. O sırada 
bir istikamet bulmuşlar, o istikame- cesedi bulunmuştu. 7.avııtl! 
ti hiç kaybetmiyorlardı. Iki arkada- lı, onlan cesedi önünde bır 
şın etrafına kurşunlar aağnak halin - tevkif etmek suretile de 
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Madeni mahrukat 
satışnı Sümerbank 

idare edecek 
Ekmek nark1 SPOR Körlerin konseri 

• 
(Baştarafı ı inci sayfada) Fınnlar yann aqama kadar ınev- (Bqtuatı ı bıei sayfadal ı kiJi var, önde kimleT oturuyor?' 

day Derinceden sevkedilecektir. cud unlardan elanek yapacaklar Te Dün yapılan ainiz. Bu gönniyen an'atkanar, iku- Ne !~· görmemek, gaibe hite 
Dfin Zahire Borsasında Toprat O - bugünkü ekme}( nıırkını muhafaza e- )aktan dolma üç bet basit parça mı eder gıbı çalmak.. fakat onlar eml-

lııı.. <Battaratı ı inei sayfada> rıSi mümessilleri, tüccarlar ve le~a- deceklerdir. rnektab maçlari çaldılar? Ha;,.r .. garb mw:ilriainin nim ki kendi kendileri için çniU'ow-~ 'Ve ordu ihtiyacına vermektedir- zım funirliği mthnesslllerinden mu - F"ıat Mümkabe Komisyonu yann en büyük üsıadlanndan en aeçme lar, gene kendi kendilerinin muzbır 
• .:. liaddehanc t yuvarlak rekkeb bir heyetin iştirakile bir top- ~leden evvel Mıntaka T'.caret Mü - parçalan salonu dolduran kalabalık ri~ fakat. haasasiye!~ engin ruhlanDa ~Ir. ray "e petrollerıs;: meada son lantı yapilm~. mmtakn farkların __ - dürlü~nde fevk~lftde bir ~plantı Mekteb maçla~ ?ün Şeref saha- bir halk kütlesine kusursuz hatta hıtab edıyorlar. Boyle olmasa ),.. ~da sa da imal etmeğe bal- dan do~nn nakliye ücreti meselesi go_ yaparak ekmek fıatlannı tetkik ede.. .ıı:ında devam edilıniştı:r... muvaffakiyetli bir şekilde ~ndular. vec~d neye} "'lllftır ç de rüşülmüştür. Filhakika Sıvas ve Kay. cek ve değinnenlerde henüz un ha - . Galatasaray 1, Danqşafaka O Hepimiz onlan, takdirk&r. fakat K~~er bqladı. llııua~:.ca ara.ba demirleri seride b~day fiatlan ayni olmasına line getirilmemiŞ ve eski fiatla satın Iki taraf arasmda mühim bir çe - memnuniyerini iz.har için genişlemiş Dınlıyonrz. • 

p l la mukabil nakliye ücretleri arasında alınmış buğd:ıy vnziyctine göre ek - kişineye veslle ~kil eden bu ma çın dudaklamnızda muztarih birer te- Neler? .. Hepsı aklımda kalmaCiı, 
lletro1 etro &rafbrma n :ı;.... f ki bul nınktadır Bu suretle rneğe muvnkkat bir n nrk koyaeaktır. iki devresi de zevk ve heyecan ba.kı- bessümle dinledik. fakat sayabilcceklerim v~: Veronik 

\ •· araştırmalan Raman daı. ... - ar ar un · B narkın 13 50 kuruş olaca~ zanne mmdan iyi idi Konserden evvel sahne arkasm- Rigoletto operasından bır parça. "'ı... ocbir · tr ı d~an farklardan dalııyı aynen bir u ' & • - • • B 2 ı ı ıı..• • 
.. ":1lllcı edllmiştır. Burada pe 

0 mı. ıl ılnuync ğ 1 . dilmektcdir J::>e:1irnlenlerde serbest Galatasaray ve Daıilşşafakanın mü da onlarla konuşmak arzusundan ethovenin ı_ 11;?mı:ıra ı so m.aıona, ~ utunu kuvveUe ümid et.tirecck n: ynp ıp yap n ı me.se_ csı piyasadan ~mmış buğday ancak Cu- savi bir kuvvette ç:ı.rpışın::ısı devreyi kendimi alamadım. Orada bulunan- Moznrtm 4 uncu sona h, Mazorka, ~~~ t netıceler elde edilmiştir. üzerinde ynnn bir karar veraecektir. - - · ekm k lh O O b·t· d" larm h·.,..,.; en na...:k uzuvlaıından Şöpen, Marş dü depnr .• .. ~ı . . . ~er tarafta b ~d . sı . e ma gunune kadar şehrin e - - ı ır ı. Ly~· A.& d k k f k '''tııe Y:ıpı]mıştır. Btmlardan biriSi n u o..y cıru erın 1 tiync.mı knr.şılıyncnk vaziyette oldu.. İkinci devrede hemen hemen ayni mahrum vatandaslnrdı. Kulakinn Gözleri ünyaya apnnı a at ~treyi, d~eri de 203 metreyi bul- :bazı llfıveıe: yapılması ;u::t~~el- ğundruı ekmek narkı Perşembe günü oyun devam etti. duymuyor, kulaklan duyanın göz- ıs:-n'atkar ruhl~nna açık bu ge:ıç isS Amca d~r sondajlar ya - · Evvelce ikiy~ aynlan o.~ ıırın yeniden de~işecekt.ir. Devrenin 40 ncı dakikasmda Gala- leri görmüyor. gözleri gören konu- ~~a~Uan takd!r e.tmemek ka~ıl de-\ıı-r; gibi Hatayda da tecrübe son- bu suretle beş cınse çı.knrılaca!P zan_ Perşembe günü Toprak Mahsulleri tasaray soliçi Nuri, güzel bir şütle mn- şamıyordu. Duyanın gönn~ne. gıldı. Bu vazıfeyı burada. bır ~ere 
h.ı>ılacaktır. nedfimektedir. Or.sinin .ım~ayla.rı verecefi fiat ü - çın yegji.nc sayısını yaptı. Oyun 1-0 görenin dunnayana yardımile tah- daha yapıyor, onlan tebnk edıyo-~~ t.talağzı aantrah ~ fiatlan zerine ekmeğe son nark kanacaktır Galatasarayın gnliblyetı1e bitti. ri ri bir 'konuşma yapabilmek müm- !'!'!!?.· ............. !'!.:!~~~ .. ~~~ .. ç:?.!~ .. .. -~· Ça.taln~nda .kurulacak e - Belediye Iktısad Müdürlüğü, buğ - Ofis ekmeklik bu~ayı 9,75 kuruştan Vefa 5, İstanbul lisesi 1 kün olabildi. 

~- Bantrab hakkında da şunları day fiatlarının artmas:ı &zerine ek: - verd~i takdirde ekmek fiatı 14,75 ku. Vefa takımının. çok n~ır basan o- Beni, evvela konseri veren trloyu ~~ 
,..._ ifta: meklere yapılacak zam miktarı hak- ruş, 9,75 ten aşağı verirse 14,25.14,50 yunu karşısında Istanbul lisesi tnlo- teşkil ede-n 3 genç san'ntkihla tAnış- A 1 ~Santralın kurulacağı yerlerin landa dün de tet.kiklerine devam et- kuruş olacaktır. mı tutunamıya~a 'benziyordu. Ni- tırdılar. Bu üç görmiyen san'atkar S EL N K BANKA S 1 ~. b i bitmiştir. Mtlteaddid firma. m~. . Belediye İktısad Müdürl~tl bun - tekim ,Vefalılar ilk devreyi 2.0 bitir- u:zt\ttığnn eli bir hayli mü!'küliltla 
~ ~ çalışacak işçi ve müben- Dfin ~leden evvel IBeledlye Iktı - dan sonra her on beş günde blr Za- diler. Ikinci devre Vefa bir gol yeme- bulup sıktıktan sonra birer birer i

l! !Çın te&sııt yapmakla meşgul. sad Müd~nde de~innenciler ve bire Borsasından alaca~ vasati buf_ sine .mukabil oyuna çok hAkim oldu simlerini söylüyorlar. 11 ınntsaclla İngiltereden lil - Jar:macılarm lştira~e bir toplantı day satı.ş fiatlarını gözönünde bulun- "e 3 gol daha yaparak maçı 5.1 ka. - _ İsmet Dinçer! 

TesLs tarihi: 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA~ 1rtıaddelerin getirtUmesi Için li- yapılmış ve mevcud bu{tday ve un durarak ekmek n:ırkmı tesbit cde - zandı. _ Kenan Karaoğlu .. 
a 

1~ ve faaliyete geçilmiştir. stoku etrafında görüşülmüşttir. cektir. 8 k Ib 1 • - Mehmed Başer! .. 
)' havzanın müstakbel faaliye- İktı.sad Müdürlüğü, de~innen ve De~irmen ve fınnlarda francaiA, as e o şampıyonası Piyanonun başında Bavan İsmet Türkiyedeki Şubeleri: ~tecek ve inltişaf ettirecek ener- tırınlardnk.i stok bitineiye kadar ek- börek ve simideilik için daha on gün Mıntaka basketbol ajanlı!Pnın ter- DinçeT oturuyor. Görmediği halde. 

teceıttir. Ayrıca kömür havza- rnek fıatlannın aı1.ınaması hususun- ihtı'yaca yetecek tn.dnr un bulundu_ tib etmiş olduğu §amplyona maçlan- gören gözlerden daha manalı, öyle İSTANBUL, Galata ve Yenlcaım ~~ _tedbirler a.rasında Koz.. da çıok ba.s3aa davrarunış -.e ieab e - ğundan franealft. fiatlan ~dilik ar- na bugün de Eminönü HalkeVi salo _ derin bakışlan var ki .. bir müddet :wmsi:N, ADANA Bllrosu 
~'""ugwdala ballanması iÇin den tet!birlerl alınqtır. tırılmıyacaktır. nunda devam edilecektir. onu görüyor zannile. pot lcınnamak 
~Aleti faaliyete geçmqt.ir.• Kategori 3: Galatasaray B_ Kurtu- için çok dilc'katli olmak lüzumunu Yunanulandaki Şubeleri: ·lsveç ·sı· kf Ar· . ve •ltal U ksek lUf A. Galata .. w.ray B - Kurtuluş B. hissettim. Ilk .sualim ~u oldu? Askeri 1 1 a 1 n 1 yan y Kategori 2: İ.Spor - Beyo~luspor. - Parcalan kulaktan d olma mı BELANİK - ATİNA 
•azfwet demokrasi reJ•imini kumanda heyetinde ge~:ı~~~a.saray - Bozkurd Galata - saz~:r:a~a~!da:~orsunuz} Her nevi ban: muameleleri 

J Maçılara saat ı de başlanacaktır. - Havır, nota ile çah§lyoruz. 

~~ .. ~_:·~;·~:::;~u mUdafaa edecek ikinci azil Gureş hakem kursu k.!~o;;;..~d~tL~:;.~.~';,<;: ~ 
~:-ı~ e~llolı:taya di·lck· a. t e. tm. ek icab (~ ı ,.__. -yfa~-) rnek icin hemen il&vt' etti),.r: la ...... .... _ raft-tarafı ı lni'J sayfada) Güreş hakemleri yetiştirmek üzere 1.':' 1c b' f ki ib' • ta rdan bınaı bizim haZJT- '&HO<l - ra at ır ar a.. rzım no -

~e zayıf olmaklığımız, ikincisi rej~~_.izi ~üdb' afaa hustleasundd.,;:_!;~t1 yantem ~~alan1 ı:_~ Inıırumdanı olarak açılan kurs bugün ba.şlı~acaktır. lanrnrz kabaratmadır. 
-- - -

kuvveti' olmaadır. azmiDluu ıuıç ır sure "fS"'l"'uue - a,...., ey e .. '"ll .. ~· Kursu eski güreş ajanı lsmai! Hak. Bir tanesi cebinden kadanmıt bir 
.. tirndilci Arna~dluk bar- miştir. Royterin diplomatik muharririne kı idare edecektir. kağıd çıkardı. Bu lca1rn Uiıd üze- Ankara borsaSI 
ilt ..... ıı:.. •• Kursun saat ve günleri: ~-L-ı tarafın içinde bulunduğu Memlek:ettmiz bu bakımdan, ~· core ü rine \abartma olarak bir ~ ila- -···-

J t•ınamile aksidir. Yani ric' at yutan harbin bldayetindeki ayni va- Londra 7 (A.A.) - Reuterln dlplo- Pa~b:- Sdaııt lO - ll Kumkapı g - retler yapılnuttı. '1/12/1940 aç~ - kapanış fiatlan 
~~Yllnlar bilalcis Yunanistan& ziyettedir. Anl~ık dışmda kal - matik muha.rTiri yazıyor: reş uuu un e. _ Çalarken bu haJ'('.tlerden isti- L:~===~========-1 

taarruz için aylardan- mak ve diğer devletlerle dostane mü- General de Veeebi'nin de c-kendi ta- Salı: Saat 17 - 20 Fatih gfiref klü. fadeDiz mümkün olmaz tahit.. çün- ÇEKLER 
mı~ olmalan lazım ol- nasebetler klame eylemek hususun - lebi üzerineıı n.zifesınden affı, İtal - bü. kü eli azdan ayırmak lAzım 1 1-----__;~-------

ancak taarruzdan aonra daki defişmez azmimiz ayni olduğu ~da ~~ ve ask~t zimamd:ı.rl:ır Boks maçları , -Evet, yalnız çah§Jrken bu no- AçılıJ ve kapanlf 
~ferberliğ~ başlamtt olan ibi mu.h&riblerin bitaraflıiımıza hür_ zümresı içinde tam bır teşenü.ş mev- tadan imfade edebiliriz. Notanın Londra 1 eterlin 

13
5
2

·2
2
4
0 o~ d g cud olduğunun yeni bir mll.nidar biir- Çocuk Esirgeme Kurumu mentaa - New-York 100 Dolar •'<:IUSUndan a daha çok htiniye tilciL muhteoviyahnl tamamen lcafamrza İn 

29
.
7725 rnaliktirler. Bu vaıiyete met ed.ecekleri -.e . t "e is . ha.nıdır. Maretal Badoglio'nun çeki - tine tertib edtlcn bob maçları 15 Bi- naktettikten eonra mesele kalmaz. Cenevre 100 iÇ. Fr. 

nlarm timdi Ama- llmize tecavüz .niyetinde olmadıkları liŞinin kendi arzusUc vukua geldigi rincikft.nunda Mak8im. salonunda a&- - Bu konserde neler çalncalc- Atina 100 Dr&hml 0.9975 
t kJ · • tl 'hti • ha.kkındaki ternınatları da a,.nı ola - bahsinde en ufak bir şüphe mevcud at 14 de yapılacaktır. Sofya 100 Leva 1.6225 ı an ne a er ı yarı k kalm.a.ktad . K k bl • J b 1 aımz} Madrid 100 Peçeta 13.90 bir bozgun neticesi ve ra ır. ise, bu şüphe Italynn yüksek kuman- IZ me te eri YO ey o - Klasiklerden bazı parçalar .• 

olabilir. Bu !ebl"ble de bir Maamafih, bu, malfull olduğu üze_ da heyetindeki bu ikinci nzı'lle tama - bu konser İstanbulda ilk te~bbüsfi- Buda~t.e 100 Pengtl 26.5325 
rlamak maksadile yapı)- re, hududlarımız d~ında büyük dev- mae ortadan kalkrmş bulunmaktadır. mUsabakaları müzdür. Yakında daha büyük bir Btik:reş 100 Le7 °·625 

Reri çekili, manevrası sayı- letlerin harbi devam ederken, bitaraf. Gerek mareşal Badoglio'nun, ge - İstanbul Kız Mektebleri Voleybol orkestra vücude getireceğiz. Belgrad 100 Dinar 3~:~i~5 harita}"ft ve alımın hab'"r
da 3nlaşılır ki ne Elen 

ileri ho~htlerind c- b iT ra 
"Veya tehlikeli münferid j
Nie-r vardır ve ne de ltal-

P 0ricevi, Bograded, Mo:ıko
rernediyi veyahud Ayasa
B;:n~i arzularile terketmiş

ı k.is bu verleri bırakma
birçok, h("m de bnzan a

" "e kanlı d,.nN·ek muhare
el'rnislerdir ki bunlar ardcı 

le-ri olmavın biivi.ik kı•ım
~nn muharc-bel,.rdir. ltal

t erhan~i bir mevzii veya 
~rkederk,.n nyni zamanda 

11-ı t, top, silah. tank. kamyon 
dlllteıne ve mühimmat bırak

ll ~Österir ki onların nc·at
ve he-rhangi bir plana 

lı· lınakta değildir. Bundan 
ır ta~ra nazaran ~eril~de 

hevziJere ihtiyarile cekilrn 
er hafta bir kumandan 

k ~bi. bu ric'ati, 
lt'navesinde birviik kollar

ve tt!)a,sız bir surette 

. heraber ftnlvaT'Ilann 
l'ı,..'•tl • • :ı A 

1 .~ e-r netlc:e!lınrı,. rna-
ousbütiin kavb,.tmMDek 

" 'k~ndilmni zorlıyarak 
•e;tt~ndan hfrcok ve-ni hi

ı,...,l"f'ok, mesela Vio~ tr1nru 

""' Rf'"2thn c:enub batı••il .. 
MalakRstro. dt>r!usun

ve- bunun sim)ainde 
Moki'B da~lanndan rre

~ bir hatht vev,.hud dah" 
~~ ~umiv,.tle Sknmbi su-

·~lii hnde l<avaya - FHw•rın -
\~. a!.tı [!ibi Ancak 8ı; Km. 

lllıırlafaıwn ,.Jveri~l; lmv
~e"?ide- dımıra'k mü-dafaıt 

...... ,:,,_ "eyahud iislerinden fazla 
i. lnul-.ıt.,.l"h"I,.rl• f"lt.;lcçe 
oır halde bulunan EJMt-

~ biivük bir mukabil 
eçtnele-ri pek muhtemel
honlar icin bundan sonra 

llreketler ancak bunlar-

ki, Yunanh
a verPcekleri zayiatm 
h'llvıtnhr ric'atte ver
Üste-lik halvanlar ma-
1\n d" fazlasilf'! kaybe

"'n orduınınun üs1erindt-n 
tnah7urunu giderecek 

t!"f:lbirlerinin de E-

lık siyase~izin güçlük:lerle karşılaş. rek general ~ Veeebi'nin askeri ha - Lig Heyeti Başkanlığından: Nerede, nasıl yerde, ne vaziyette !~~~a !: ~ Fr. a
1
.o

975 nındığı ve her türlü endişeden azııde rekAttan çekilmek arzusunu bu da- 9/12/ 1940 Pazartesi günü Emlnö!ltl olduklarmı bilmedikleri için, gören 
olarak kendi hayatımızı yaşıyabildl- kilmda hisseylemiş olmalan herhalde Halkevi salonunda yapılacak maçlnr: arkadaşlanndan duruşlannın tashi-
~lmiz demek d~ir. bir te.sadüfe atfedaemez. • Işık lisesi _ Çamlıca lisesi saat 14 de. hini rica ediyorlardı. Biri •oruyor-

Tecriibe ibizc göstermiştir ki, bi taraf- halyanlard~~an techl7.alın İstanbul kız lisesi _ Kanda! i lisesi du: Erzurum - &vas 3 19.07 

lık SiYasetinde e.sn.s olan nokta, onu Londra 7 (A.A.) _Yunan ordula.. saat 14,30 da. - Salon~b~ü!yu~·-~k_:m~ü~.~i~ç_:en~·~d_:e~kıı~ç~~~~~~~~~~~~~~~ 
ilan etmek de{ffi, miida.taa etmektir. rmın harekA.tı hakkında T'ımes gaze- Bugün yapı'acak rık maçlar

1 FilhılAdka haklarımıza vaki teeavüz _ te.si diyor ki: 
lerden mevcud zorluklardan §tl:A.yet Heyeti umumiyesi itiba:rlle, ha.berler 10 İkhıciteşrlne tehir edilen maç -
etmek hiç de işe yaramaz. hnrb hareklitmın seyri hakkında ta. lar bugün Fenerbahçe, Şeref, Karn

Harb, harbdir. Mücadelenin dı- mamile memnuniyet verici mahiyette. gümrük ve Anadoluhisarı sahaların. 
§tllda kalan da fena muamele gör- dir. Muha.samatın başındanberi İtal- da yapılaeakUr. Maçlar sırnsile şöy _ 
meye maruz kalmayı beklemelidir. yanlardan alınan teçhizatın kıymeti lodir: 
Zira zaferi kazanmak gayc-ai ekseri- 2.500.000 İngiliz lirası tahmin edili - Fenerbahçe stadmck: Altmt~ _ 
ya üçüncü şahısların menfaatlerin- yor. Beş yüzd~n fazla m itralyöz alın. Topkap, Fenerbahçe - İst. Spor, Bey. 
den üstün tutulmaktadır. mıştır ki, bu ıtalyan işlerini düzelte- koz _ Vefa 

Bu hak.ikatin bilinmesi hattı ha- cek mahiyette değildir. Çünkü mal- Şeref stacimcıa.: Beşikta-ş - Süley-
relcitimizi tayine yarar. Bu sözle- zeme nakli meselesi düşman için ha. maniye Galatasaray - Bey<>ı!uspor. 
rimle sadece askeri hazırlıldarımıza yatı ehemrniyeti haizdir. K~ sahasında: Şişli, Gö _ 

güvenmemiz lazım geldiğini söyle- . Yunanlılar tarafından esir alınan ncş - Ortaköy Gençlik Galata Genç 
rnek istemiyorum. Hukukumuza va- Italyanlar, mukabil taarruz yapılaca- lik - K. Pazar, Aıtı.nsPor Karagfu:n. 
ki tecavüzleri ve kaqılaşbğımız ~ı vadile kendaerine m'l.lkavemet et. riik - Dem.lrspor. ' 

melerini i.stiyenlerin mes'uliyetinden . müşkülah tebariiz ettinnekJe iktifa şikliyet ediyorlar. Bu esirler ı\ınlrleri Anadohahigıo sahasında: Anadolu-
eylemek, muharibler)e olan münase- tarafından kendi hallerine terkediL AnadoluhJ.tıa.r, Alemd~ --: Rumelibi. 
betlerirniz hakkında yanlı~ bir fikir mişlerdir. sar, BeY.leı'beyl - HilAl. 
verebilir. Şiinal cephesinde Yunan topçusu 

Son Posta 
Yevml, Siyasi, Bavadis ve 

Esaslı gayelerine varmak ianyen fevkalMe faaliyet göstenn;., ve düş
bir siyaset, sarih olarale tayin edil- man topçusunu susturmuştur. Yunan 
mi§ görüt tarzianna ve gayet sağ- ileri hareketine mft.ni olmak için İtal
lam istinad nokta1anna malik bu- yanıann tahkim ettikleri ytibet te _ 
lunmalıdır. Bu noktalar bizim için pel~ri Yunanlılnr süngü hücmnu ile 
hürriyet ve i.stikliUden ibarettir. zaptetm~erdir. Bunun büyük bir e-
Memleketimiz dahilinde ve mernle- hemmiyeti vardır. Çünkü bu tepeler Yerebatan, ~i;;ıe sokak, 25 
Icetirniz hakkında karar vermek İtalya.nlann sıra dallar arkasında 

Baik gazete.ııl 

hakkırmza yapılacak her tecavüz harb malzemesi ve mühimmat naklet- ı S T A N B U L 

reddedilecektir. Bu noktada mille- rnek için yapmış olduklan yeni yola Gazetemizde çı:tan yazı ve 
tamamne hti.ki:m bulunmaktadır. ._,__,_ ~,. .. - '--'"' tirniz birlepniştir. Yalnız, tamamen B I'CIS~l.U >v.a.un ıU&JU&rı 

lsveçli gibi go"rmek ve dütu"'nmek adoclioııun çdci.JmeArım •ebebleri mahfuz ve gaeteı:ntze alddlr. 
Mareşaı Badoglio'mm çekilmesine --

meı:iyetini kayb~tmiıı mahdud ba~ gelince, bu 90k manalıdır. İtalyayı ABONE FIATLARI 
mahfelJerin muhtelif istikamet)erde YunanJstana karşı harbetm~e faşist 
tezahür eden kuvvetli sempatileri, partisi sevketmiştir. Parti öyle ümid 
bu hususta ehemmiyetsiz bir istisna ediyordu ki Ywıanlıla.r ültimatomn 
teşkil etmektedir. Bu birliğe istina- boyun eğecekler ve mukavemet dahi 
dendir ki kuvvetimizden bahsedi- et.seler süratle imha olunaca.klardır. 

1 G 
Sene .Ay 
Kr. Kr. 

3 
.Ay 
Kr. 

1 
.Ay 
Kr. 

yor ve hareket tarzımızı tayİn eyli- Times'in Vaşington muhabirine gÖ-
re, bu haber Amerikan malıfetlerinde Türkiye yoruz. 

1400 750 4VO 
2340 1220 710 
2700 1400 800 

270 
soo Eğer bu gayretlerin, bütün mil

letiere daha iyj ya!lama şartlan te-
hiçbir sürpriz tesiri yapmamıştır. Çün Yunan 
kü mezkftr mahfelle.r Badogllo'nun Ecneb1 

min edecek olan daha iyi bir dünya 
vücude getirmekten ibaret olan ga
yelerine erişmek lazım geliyorsa, 
herkesin hususi ve hodbin menfaat-

Yunan sergü2e.ştine es:ısen muhalif 
olduğunu biliyordu. Ayni mehafil, or. 
du ile parti arasındaki geçimsizljfin 
artmakta olduğuna .kani bulunma.t
tadır. 

lerini umunıi. menfa:ıte tabi kılma- __ G_Ö_Z_D_O_K_T_O_R_U--.., ... -
lan lazımdır. Fakat tam manatile ,.. 
memnuniyeti mucib bir neticeye Nuri Fehmi Ayberk 
vannak için takib edilecek ~n ıyı 
yol, kanaatimce, hür milletierin it
birliği yapmalandır. 

Kenciini bail• Ye IDII>IlDIUI 

Abone bedeli peşindir. Adres 
d~irmek 25 J;oınıştur. 

Gelea evrak geri verilmez. 
İli.nlardu mes'uliyet aluın.az. 

cevaö için mektublara 10 
klJl"UUluk Pul UA.Test lla:ınıdır. 

Posta kutusu : 1•1 İstanıbul 
Tlgmf:SonPosta 
TelefoR : 20203 

To1ta4 Sulh B3Jcjmliğinclen: Tokadın Yaşmeydan mahallesinden l"flre 
oğlu Mustafa Kcngil tarafından o mahallede Hüseyin O. İbrahim Etem 
Songür, Süleyman Songür, Hüseyin km Sulb.iye, Yusuf, ve Yusuf kızı 
immehan Cemal oğulları Osman, Enver, Haydar, ve kızlan Hatice, Ayte 
aıeyhlerinde Toltad sulh hukuk mahkemesine açtı~ı o mahallede kA.iıı .,. 
hududlan malfun bir bab hanenin m\ifterek bulunmasınıdan tazaen 
tak&mi da-va edilmiş ve müddea.aleyhlerin lbultınd.uklan mahal meçhul bU
lunmuş oldulundan nam.la.rına 18111./9441 günü için illnen yapılan tebll
P.t üzertne mahkemeye gelmemlf olduklarından baklannda ilA.n.en gıyab 
kazan tebl.iline T8 muhakemenin 23/12/940 tarih Pazartesi gününe talilü.. 
ııe tarar ~ oldutundan o ııtn'kil muhakemede biaıat TeJ& vetn 
IÖ'""""v .1Q1'8tUe mahkemede bam ba1nnJnadıklen -.ırettıe hatlarm -
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. • En dar zamanınızda '!>üe KOMPRİME ile telfı.ş etmeden misafirleriDizi a{;ırlıyabUirsiniZ. 

MERCIMEK, BEZELYE, BUCDA Y vesair ÇORBALIK KOMPRIMELERIMIZI 
HER YERDE EULABİLİRSİNİZ. 

Çapamarka Müstahzaratı: M. Nuri Çapa 
.Kuruluş Tarihi: 1915 

1941 Yılbaşı Planı 

İkrnmiye 
adedi 

ı 

ı 
ı 
ı 
2 

10 
50 
50 

100 
500 

1.000 
2.000 
5.000 

100.000 

108.716 

İkramiye 
miktarı 

Lira 

100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 
5.000 
3.000 
2 .000 
1.000 

500 
100 
50 
5 

2.584 Teaelli mükafah -----
111.300 

Tam bilet 

1 O lira 

İkramiye 
tutan 
Lira 

100.000 
50.000 
40.000 
30.000 
40.000 

{00.000 
250.000 
150.000 
200.000 
500.000 
500.000 
200.000 
250 ()()() 
500.000 

2.910.000 
120.950 

3.030.950 

Yarım bilet 

5 lira 
Bu seneki "(ılbaşı Piyangosunun en birinci husuııiyeti tam biletierin tam, ve yarım biletlerın yarım 

ikramiye kaz.anabilmeleridir. 
Halbuki bundan evvelki Yı lbaşı Piyangolarında yalnız onda bir ve yirmide bir biletler vardı. Onda 

bir biletler 1 O liraya, yirmide bir biletler de ( 5) liraya satılırdı. 
. 1 00 liraya satılmas~ icabeden ta~ biletler hJç satışa çıkRrılmıyor du. Şimdi yalnız tam ve yarım 

bıletler vardır. Tam bıletler ( 1 O) lıra, yarım bılctler (5) liradır. Görülüyor ki harb zamanında her 
§eyin pahalılığa doğru me~ il ettiği bir zamanda Milli Piyango İdaresi Yılbaşı biletlerini on misli ucuz
latmıştır. 

ÇOI< MOHIM 
Erkek ve uduc farkı yok 

ADEMI IKTIDAR, 
BEL GEVŞEKLİGI 

n zafiyeti umumiyeye k~ı 
llomıonıı fabrikasının 

GLANDOKRATIN 
Habları çaredir. 

Her eczanede kutusu 200 
kuru~tur. 

- Reçete ne satılır. --~ 

TIYATROLAR) 
Şehir 'liyatrosu 

Tepeba.şındn dram kısmın
da. Günduz saat 11, 

15,30 da 
Akşam saat 20,30 da 
BULUN:\l ı\Z UŞAK 

İstiklfı.l caddesi komedi kısmında 
Gundtiz saat ll, 15,30 da 
Akşam saat 20,30 da 

D A D I 
Son haftası 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamamen tediye edilmiş ısermayesl : 

700.000.000 hatyan Lireti 

~1ER~E7.i: MiLASO 

Bütün İtalyada, ~tnnbul, İzmir, 
Londrll ve New-York'ta 

şubeleri vardır. 

Hariçteki bankalarımız: 
BA.N'CA COMMERCİALE İTALİANA 

(Fra.nce) Paris, MarseUle, Touleuse, 
Nice. Mcnton, Monaco, Montccarlo, 
Cannes, Junnles _ Pıns, Vllle!ranche
sur - Mer. Casabianca (Mnroc). 

BANCA CO'MMERCİALE İ'l'.\LtANA 
E ROMENA.: Bucarest, A.rad. Braila, 
Brasoy. CluJ. Costanza, Calaz, Slblu. 
Timichoara. 

BANCA COMMERCİALE İTAI.İA'lllA 
E BULOARA Sofla, Burgas, Plovdiv, 
varn:ı.. 

YENI 

Oa udp ranlı. hepsi da 

1 Parieli ao o moduı Kutıı · 
ouo orlatındakJ t!a likt .. 

rrebllirl lola •• 

• f.nclte miimlıüo · oldotu 

2 taaavvur edilamiyen daha 
hafif d aha iou bir puılra. 

(havalandıulmıt) : dır . 

Ye"i wa ndia koku adeta 

3 Fraoaanıo Mıdı ha valeaio· 

deki çiçr kleri kokla mıt 

bi u iol bulacakaı o ı a 

4 
Bütü ıı r iiD u blt ~urur 
çOnlr:l " Kı-ema lıöpilıii " 
il~ karı,tınlmı,tır . 

Güu l · rıaimat " 

5 rü ıııir n r•ıım ur· 
dan ·~Y• t crle111a • 

,rlu lı atlıyu mfita · 
) tir olmaa. 

6 Buyük 111odelda 

yeol ya u tip kutu. 

SA YlN DOKTORLARIMIZIN ve 
HALKIMIZIN DİKKA TtN6 

UZUNLUGU 4 -10 METRE. YE KADAR 
C?_LA~{AŞpEST BOZAN) out iLEN ŞERiTlER i 
OLDURUP V.UCUDTAN 01$ARJ ATAN 
TAM TESiRLi BiR MÜSTAHZARDIR 

S . ve /. M. V~liö!elinm 8/J3 N" /u ...., 
14 - 4 - 1-'IO lar/li// r uAsaltm litllztlil' 

- R E ÇE. T E iLE S.A 

BA.NCA COMMERCİALE İTALİANA ı Cep, Kol Saatleri •ltın Ko··mu··r ve odun 
PER L'EOITTO Alexnndrle d'Egyptc, "' 
Elknhire. Port - Said. :\letal 15 sen~ garantili sobaları 

6 TAKSITTE .. T Sİ . 
BANCA COMMERf"İALE İTALİA~A 1----~===.F~~~=:!.-....!:==·~A:.:,K~~TT=l=~ ==-_., 

E GRECA, Atina. Plre, SeHinlk. 
BANCA COl\fMERCİALE İTALİA~A 

TRUST COl\-fPANY. Philadelohin. 

Havagazi ve elektri 

ocaldarı 

4 TAKSiTTE 

A E G Elektrik 
süpürge ve 
fırınları 

6 TAKSiTTE BANCA COMMERCİALE ITALİANA 
TRUST COMPANY- New- York. ---------' J,l lXOrt Radyola:rı ve otomatik gramofon.arı( 

Müşterek Btınkai lar 0 S M A N ~ A K A R . ve J, 

Banque Frnnçalse et tallenne P':lur '(. cJ" 
l'ame rlque du sud, Paris. Galata, Bankalar caddesi 59-47 Tel. 41378. Beyazıd, Üniversite 

Arjantınde : Buenos _ Aires, Ro3a_ ,. desi No. 28 Karaköy, ~kele caddesi No. 33/ 2 

no de Santa f~. 
BRESİL VA 'da : Sa u - t'il u lo ve b~. 

ııca 11ehlrlerinde şubeler. 
cHİLİ'de . SantiB.go, Valparai.so. 
COLOMBİA'da: Bogota, B:ı.rran _ 

quına . Medell!n. 
URUOUAY'dn : Montevldeo. 
B:\ SCA DF.I.I,A S\'İZZt:RA iTALİANA 

Lugııno, Belllnzona, Chlıo.sso, Lo -
carno. 
Zürtch, Mf"ndrlsio. 
Bı\SCA UNGı\RO - iTALİA~,\ S. A. 
p~e ve başhen şehirlerde şubeler : 

HRVATSKA BANK D. D. 

zagreb. Su.cıak. 
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İstanbul Belediyesi İlanları ı Yalova Kaplıcaları Müdürlüğünden : 
ı - Gazetelerde satılaca~ı evvelce ilfı.n edilen Kaplıcalarda Macar L. 

Vuli kona!ı kar.şısındaki Çocuk bahçesınde yaptırılacak mozayik merdi
ven vesalre illfaııtı açık eksntmeye konulmuştur. Keşif bedeli 6015 lira 
fil kuruş ve ilk teminatı 451 lira 16 kuruljtur. Keşif ve ljartnamesi zabıt 
ve muamelflt müdürlfı~U kaleminde görülebilir. ihale 23/ 12/940 Paz:utcsı 
günü saat 14 de d aimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
m akbuz veya mektupları, ihale tar ihinden 8 gün evvel belediye fen ışleri 

müracaatla ~acakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid ticaret 

Lang fabrikası mamu11itından monte edilmemiş 225 beygir kuvve
tinde yeni bir lokomobilın satışı 10.XII.1940 Salı günü saat 14 te 
açık arttırma ile yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 20000 lira olup makineyi görmek, fazla malfımat 
almak lstıyenler müdJriyete müracaat edebilirler. 

3 - Montajı fabrika yapacak, m akinenin nakli, montörün ve montaJ 
A.let.lerınin Kaplıcalarda.n gidiş gel14 mıı.ffafı alıcıyn aiddlr. 

T ürkiye lş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talii1ıi:ıi 

de denemiş olursunuz. 
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