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BALKANLARDA 
YATIŞTIRMA 

HAVASI DliiH ' el lnönu ·dün a 
uar1ş1ar1n1 , r 1 e i i 

Ankara, 8 (Hususi) - Milli Şef l smet lnönü bugün 
lpodromda yapılan at yarı§larını ıereflendirmi§ler ve 
halkın coıkun tezahüratile kartılanmı§lardır. 

Ilir Yımaıı Jt&ldl7e 1a.1e kolu cepher e r iderken, satcia Yun:ın ba~ku.manda.nı teneral Pa.paıos 

Bulgarİstanın 
son vaziyeti 

Tagmise göre Bulgar 
hükumeti Türkiye ile 
bir yak/aşma plô.nı 

hazırlıyor .insan ve hayvanlar ayni 
gemilerle nakledilmiyecek ltalgada 

istifalar 
biribirini 

1Qkib ediyor 
Donanma Genel 

rnay Başkanı da 
değiştirildi 

~giı· -
'Zier halyaya karş1 
harekete geçitmesini 
taleb ediyorlar 

~~~ -
fto 8 (AA.) - D. N. B. ajnnsı -

llıadakt muhabiri bild.rıyor~ 
deniz kurmny başkanı n -

~ . ico cnvagnarı kendi ta. 
rıne ''aıifesınden affedilmiş -

8 <A.A.) - Stefnnı blldlri -

tararından imıa t'diJı>ıı. bir 
ile, çekilmek arzusunu iz. 

b donanma p;enel kurmay ba§ 
l::ıo ahriye nczareti müs~nrı n-
ı lllenıco ca vngnari vazıfesln. 
'e 

t ~ dilerek filo kumandanı ami. 
° Caınpione donanma rcnel 
başknnııı;ına, filo kuman -

k Angelo Yachıno da do -
11nıandanlı~ına tayın edil -

istifasının ehen\miyeti 
8 fA.A.) ..... Badoglıo'nun ıs-

~~ltua. geldiği zaman itıbnrile 
ll) tr. 
t"~ı 3 üncü sayfad a) 

"41oskovada 
Qskeri bir 
konferans 
toplandı 

~lılordu generalleri 
sında yeni tayinler 

tr -
ıakşark askeri 
kası merkezinde 

t toplantı yapıldı 
lt ( 

•tto~a 8 (AA.) - .Re u ter n -
ıı ıtıYor. · er • a. aı Grıgori Stern, Uzakşark-

at kumandanl~ınn tayin e -
~eneraı POpof birinci ordu, 

tkıyer de ikinci ordu ku -
tayin olunmuşlardır. 

Stern 1938 senesi ba.şlnncı
birinci ord u ku -

Yapmış ve Khalkhigol 
t)ı Japonlnra karşı bü-

1. lııarrcriyct elde etmiştir. 
~aıı 1 O..Skcrt mmtakruıı merke-

• ıtı 1 :tn bir toplantıda birinci 
b er~lıvnffakiyetlerini hatırla -

a Popof şunlan s5y!emi.Ş -

~ll ır 
lt~b ı Şernit dahilınde olursa 

) ltıda. harbetıneie ve her 
~o ellınefe hazırız. ıı 
lt~ 1\terans esnasında general 

~ '~ ~ 0~dusunun bugün ku !ıa -
~ ·~-aetıni tahlil etmiş ve demiş. 

ttt11 
1•hazırdaki vnziyet karşı -

'ttlllıızun tekemmülü ve kuv. 
t)ııuıı Için mütemadıycn ça. 

aıast.&ned.e bir 7a.raL.ı ne röriitür Iten 

Askeri vaziyat 
ltalyanlar1n 

denize dökülmek 
ihtimalleri 

YAZAN ----. 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
•Son Po.!ta, nın ukert 

muharrlrl 

Ergirinin zapt1 
şerefine butun 
Yunanistanda 

şen ~ ikler yap1hyor 
halyanlar mühim mik
tarda harb malzemesi 

terkediyorlar 

Çarşamba akşami cadde ve 
sokaklarda lambalar yakilacak 
Ankara 8 (Hususi) - Bu hafta sokaklarda beşte bir 

içinde ve galib bi: ihtiınıtle göre ti d ahilinde lambal<lr 
Çar§:ımba . akşamı, cadde ve lacaktır. 

nisbe -
yakı-

Amerikalılar 8 milyon 
kilo tütnn alıyorlar 

Bulgariatanın Ankara elçiai 
Sofyada mü,a verderine 

devam ediyor 

Asker ailelerine 
yard1m için yeni 
kararlar alinacak 
Millet Meclisine bir 

kanun layihası 
verilmesi muhtemel 

Ankara 8 (Husuei ) - As
ker ailelerine yardım için ma -
halli belediyelerin alacakları ted • 
birierin mahiyeti etrafında yeni ka
rarlara varılınası ih tima l kuvvet -
lidir. Bu yardıma karşılık ola rak 
temin edilecek vnrida.tı·n bir kanun 
mevzuu olduğu mu:alrnsı hakim -
dir. Bu münaşebetlcdir ki h ükume
tin bu husust(ı yokında Büyük Mil-

Denizyolları idaresi eski bazı vapurları 
tamir ettirerek hayvan nakline tahsis 

eylerneyi kararlaştırdı 

Denizyolları İdaresi muhtelif se
beblerle havuzlara çekilmiş bulu -
nan bazı m uattal vapurları peyder
pey tamir ettirmektedir. 

Bu cümleden olarak yandan 
çarldı vapurlardan bir kaçı araba 
vapuru haline konulmaktadır. Di -
ğer eski vapurlar da tamir edildik
çe hizmete başlıyacaklardır. 

Hitler itatyay1 
kontro U alttna 

almak istiyorınuş 
Bir İngiliz gazetesinin 

verdiği dikkate 
şayan malumat 

Haber aldığımızıt göre bu nıpur

lardan bir kısmı bilhassa bu rnev -
simlerde Karadenız hattında ınüte

kasif bir vaziyet nlan hayvan nak
liyatı işlerine tahsis edilecektir. Bu 
suretle insan ve hayvanların ayni 
vapurlariJl nakli usulünden imkan 
nisbetinde u:zaklaşılmış olacaktır. 

ingiliz ve A!man 
tayyarelerinin 
şiddetli ak1n!ar1 

Ingilizler Dusseldorf'u 
Almanlar da Bristolü 
bombardıman ettiler 

Lig maçlar1n1n birinci 
devresi dün nihayet buldu 

Beşiktaş başta, 
Fen er bahçe ikinci 

Dün Galatasaray Beyoğlusporla berabere 
kaldı, Beykoz ise V efa yı yen di 

t:Sasra 'yolu esaslı bir inkişaf gösteriyor, 
Amerikadan talebler arttı, evvelce bu 
memlekete ısmarlanan maddeler de 

ayni yoldan gelecek ' let Meclisine Lir kanun liiyihası tev 
d i etmesi ihtimali kuvvet lidir. 

\ • 

0\Ömalik • eteklerde tütün 
Önüm üzdeki h~fta içedsind e A-

temizleııir ken 

--,..--------
"ingilizierin harbi 

ka ybetme:eri ne 
imkan yok, 

Nevyork 8 (AA.) - İngiltere-
de 43 gün ikametten sonra d önen • 
Amerika hava generali Chaney. har GalatasAray - Beyoğluspor maçından heyecanlı bır sRfha 
bin neticesi hakkında ingiltere hesa- İstanbul lıg maçlarının ilk devre o- ı bir müdnfaa yaptı~ı bir!nci devreyi 
bına çok nikbin olduğunu vazmuk - nları dün nlhayetlendi. 3 _ O mnğlubiyetle bitirdi. Ilk gcılu Su. 
tadır. . . yu Gelecek haftadan ıtibaren ikinci leymanıyeliler ~endi knl:ıerıne kcn -

General dıyor kı: d vre mnçlarına ba§lanmış olacak _ dileri attılar. Ikinci golu Orhan, i.\. 
!ngilte~~ ~~r ~a~e g~bidir. l~giliz- t~. çü~cuyü Hakkı yaptı. 

lenn bugunku gıJışlerıb har bı kay- Kadıköy sahasında. Bcykozun \e - Ikinci devrede Sülcymatıiye ezil -
betmelerine imkan yoktur. !aya gallb gelmes~ Galatasarayın ı mcden oynamasınn, hatta arasıra 

-.-·w--- iberabere kalması rll'v-j ciddi hücumlar yapmasına rn!;men 
sayılı sürprizidir. 

1 

Şcrefin iki ve son dakikalarda S.lb -
Be ikta§ 6 - Süleymaniye O rinin yapt~ı çok güzel br ..ıayı ile 

f daimi hAklmiyetı ı ltın- gollerin adedına altıya çıknı d !cı · ve 
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Hergün 
Fransatltı yeni bir 
Mübadele ve tediye 
Sistemi: Çek -Para 

Resimli lllakale • = ltiyad tedcroi çar.esi ~bulunmıyan bir mikroptur Askeri 

Yazan: 1\fubitt.I.A Birlen 

C ihan bıubinin bir talom p
libleri ve bir takım mağ -

~lıblan oldu. Fakat, ~ h kikati §U
dur ki, o harbin ıısıl büyük mağlü
bu, ccPara» denı1en jçtimal ve ikti
sadi bir icad veyahud miiessesedir. 
Dnha vazıh söylemek için ilave e -
delim: Cihan Harbinden evvel ClPa
ra» ismini ta§Jyan iktisadi müesse -
ac, o haTbin sonunda artı!.: bizirn ö
udenberi büdiğimiz Para olmaktan 
çıkmı§b. 

Filhakika. Ciluın Harbine kadar, 
<~Para», vakit vakit, memleket mem 
leket, bnıı p.rthra göre daima İsti
halelere uğrayagdmjJtir, Hangi 
memleket z~ veya fakirae, han-

v:aziyet 
nfl t Ind IJS1f~' 

Bu talı:dirde halyan OT.tulJ~ 
arkalanru Avlonya körfezine ~ • 
nun Jimal ve cenu'bundnki b ıııJ 
lık Adriyatik aahillerint> .~1cJô • 
mecburiyelinde kalarak denızt 
kiı1ür1er. ,po 

gi devlet kuvvetli veya kuvvetaiz - ısır gun ımıerıımu orr naLJo ıı:enaısını Clinıeyenıere: 
ae, hangi bütçe sağlam veya zayıf _ Bugiin .köle~in 17 millet arasında. el'lm Yatamakt.a olduğunu biliyor 
ise, para da, kendi varlığının tarihi mUSWluz? diye sonnnşt.n. Ertesi--gün bir gazete şn cümleyi yazdı: 
içinde, o nisbette sağlam veya çü - _ Hatib sayıda yanılm:lştır: Kölelik ıtmgün 17 millet arasında. değil, dün
rük, sabit veya kolay değişir fakat yanın bütün milletleri arasında yaşamaktadır. Fakat adını değiştirmiş, 
daima ayni mahiyette bir lcymet e- cköt.ü huy» ismini almı§t.ır. 
aasına aahib olmu~T. fVleaelJi, ben ........ •••••••••••••-••••••••••-"_, __________ _ 

cKötü hUY» içki, kumar, sefahat, hırsızlık veya tembellik gibi herhangi 
bir damga rutına. girerse girsin hakikatte bir hastalık mikrobudur. öyle 
bir mikrob ki, :ten a§ısını bulmaktnn fl.ciz knlmı.ş, uzun .sabırla, uzun sene
lerde tedaviSi yolunu tutmuştur. Ne kadar e1ıemmiYetsiz olursa ol.stm fe
na bir şey, hele keyif veren cinsten olursa, iki defa. ynpnrakt::m çıeklniniz, 
it.)'ad kızdırJlın~ demirle ;vurulan bir damgadır, ibasılmca. çıkmaz. 

Böyle bir vazjyete d~ecek P." 
ltalyanın Arnnvudluk ordu1a7 ~ if 
lonyadan veya di~er Arnavudk~ • 
k.delerinden, ]ngı1izlerin Dön ~ 
te yaptıklan gibi, fogiliz ve Y ~ 1 

uç81danmn bo:nbal n altında, ôll' 
milere binrnderi ve halyaya h di 1 

1 

mderi pek :v.iiç. belki de ınu ~~ 
Ineağı için bu ordular burndtı fet' 
volmaV mah~.mı dahi olabiJı,ı ' 
Onun için b · ünkü vaziyette ~ 
yan orduannun aah ~de ee' 
cenahı takviye ederek, cent~ • 
nahm E....-giri ve Kli ura bo :Jb~ 
den çekilmesinden evvel, E ~ 
ve Beratı tahliye etmesine. ııı bi ~ 
vermemesi iktizn ed .. ..r. Bıttıı ~ 
dü~ncemiz ltalyanlan:ı tıık a1l'' 
şimdi bulunduklan hatta ttı"t 
mnmaları haline göredir. r'c''~ 

Bununla beraber lta1ynn h'' 
şimdiki şekilde az çok bozglll1Jof.f' 
'linde devam ederse, iiste:_~; p.r' 
aahil bölg ·ne ve • e:r ~ h111&1 

navudluğa atılsın, Elenler h~1 f!!l'\ 
halyanlan Arnavnd.luktnn çı~~oıı n~ 
· tiyecekler ve bunun için '!

0 
, 

lı:adar hatbedeceklerdir. k,illı:sıtl~ 

'--------······· ---·····-------· 
çocukluğumdanberi birk.nç nevi pa c B D D k 
ranın ortadan kaybolup yerine baş- y 
kasının geldiğini gördüm; benim 
babam Ye büyük babam da ayni 

u 
teYleri gÖrmü§tÜ. F akirleşen bir A 
memıekette, bir «mira~ediler clev- Parı·sı·n meşhur rJ• st 
leti>ı nin parası için bu hal mı~lı:ad-
derdir. Nitekim, ba,ka memleket - " lzmaritçibaşısı ,, 
lerin paralarında da bu nevi istiha-
leler ve tahavvüller görülmümlı. avdet etti 
Fakat, Cihan Harbmin aonufta ka -
dar paranın kıymetine e.u olan !ey 
hiç deği§medi; dn.ima ayni kaldı. 

Cihan Harbinden mağlub olmak
sızın -zaten o 'ıa:biı:ı yegnne galibi 
de Ingiltere değil miydi?- ~ıkan 
yegane Avrupa parası da İngiliz li
:rnsı oldu. Fakat, Cihan Harbindeki 
en hakiki mağlubun Para olduğur.u 
anlamak için kifi ddildir ki, İngi -
Jiz lirası da, hamden onrn, eırki 
kudret ve şevketim ancak dört eene 
:kadar muhafaza edebildi. Günün 
birinde. bu para da harbden aldığı 
yaralnnn ve etrafını istila eden bir 
hastahk mikrobunun tabiibatına da 
yanamıyarak kendisini kaptı koyu -
verdi: 

Altından aynldı, kıymeti dÜJ(ü. 
O gÜn, bugÜn, Avrupamn lnı en B 'tl Parisin en m~ sitnaların -
sağla'nı paraSt da sıhhatini ım:ıhafa- dan 'irl de Emest idi. Ona P.ari;;liler 
za edemiyor. cOogÔD Uı.kabını vermişlerdi. 

Para, yer yüzünde milletierin bu- · Ernest küçük yaşındanberi sokn~ 
günkü münasebet kesafetleri arn - larda izmarit toplamağa başlamış ve 
sında, artık yer yer, birbirinden bu ~ hiçbir vakit terkeylemenh'jtil'. 
nyn şeyJer değildir. Yer yüzünde Bu yüzden bir !hayli de pa.ra kazan.. 
bir takım parolar değil, bir tek pa- mıştu. Pnri..sin Almanlar taratından 
ra vardır. Bunun en biiyük delilini, i§gali sınısında orndan kaçan Erneat 
dotarda görürüz: Cihan Harbi için- §UI'I1da burada dola.f!IllŞ ve nihayet 
de en büyuic kuvveti ihraz etmiş gö- da.yıına:mıyara.k Par'.se ıı.vdet eylemiş.. 
rlinen dolar, lngı1iz lirasının uğradı- tir. 
ğı bı:ıygınlrktan aonrn uzun müddet Ernest~ Parisliler «İzmnır.it.etbaşı» 
ayak üstünde dolaşamndı, o da ken aırat1m vermiŞlerdir. O, imıarltlerln
disini salıverdi. Hatt3 bugünkü harb den isıifadeyi ince ~ .san'at haline 
bütün dünyanın altmını Ame - sokm~tur. 
rikaya toplamış olduğu halde, do - Resimlerimiz Emest'l izmaritleti 
lar, bugün bir sene evvdine nnza - hu.slı.!i b:ıı;t.onile topla11§1ıu, bunlar
ran daha çok dü künclrrr. Niçin? dan çıkan tütünleri harman edişini 
Çünkü, Cihan Harbinin en büyük göstermektedir. 
mağlUbü Para idi 1 

* Cihan Harbine kadar, zaman za
man, memleket memleket, daima is
tihalelere uğramı~ olan Paranın Ci
han Harbinin yegane mağ)ubu ola -
rak tanınması için ne gibi bir sebeb 
vardır) Cihan Harbinden sonraki 
((istihale, de ne gii:>i bir husu:ıiyet 
vardı ki, bundan dolayı Para mef
humunda büyilk hir dcği~iklik vu -
kua gdmi§ olduğuna hükmediyo -
ruz) 

* On üç ... çocuklu 
bir aile 100.000 

dolar alıyor 

-2- (*) 
Ari to hiç durnıak, wınnmak bil

miyen bir muharrirdi. Bugiin eaer· 
lerinin birçoğu knybolmu,7 hulW>u
yor. Fakat geri kalaniann mikdan 
da inaanı .hay.retten hayrete düşür
nıelttedir. Aristo metafi;dğe, mantı
i:ra. aatronomiye, rıuıadatı havaiye -
ye, tabii tarihe, ııhayvanların ak -
sami» na, «hayvanların hareket -
leri.o ne, cchayvan neali:t ne, in§lld il
mine, §Üre ve siynaete dnir yüz -
lerce yazı yazmı§lır. Bugün hangi 
babayiğit k.nlemini bu kadar dallı 
budak lı sahalarda dola~tırabilir?.. 
Üstelik, Aristo bu meYzuları deşer
ken hiç bir iiiete d~ malik değildi. 
Ne saati, ne derecesi, ne siklet ve 
hacim ölçülerini gösteren hnlu'Ki mi
yarı, ne mikroskobu, ne de havanın 

Yazan: İbrahim Hoyi 

ağırlığına dair bilgis! vardı .. Ari•to, biat) in hikmeti vücudü yalnız er -
tek başına, kendisinJen evvel g elen kek yaratmaktı, kadın ayni tabiatİn 
bu ak:ideleri yıkmıya savaşarnk, ak- "zaf» ından başka bir şey değı1dir. 
lın alamıyncağı bir coşkunlukla bü- Jllet ve gayelerinde mükemmel 
tün kainahn ııırJarını çözrneğe knl - olan bu tabiat malzemesinin umu -
lcştı. miyetle kusurlu ob~undan, !bazan 

Demokritin atom nazariyesini hata yapar, ve bir erkek ma:hlfık 
reddetti. yaratmak için elde ettiği rnnlzeme-

Empodoldesin evolüsyon imala- nin kifi derecede iyi ;ve tok çıkma-
rma karşı dudak büktü. yışı, (kadın) mahlukun meydana 

Fisagorun, .anın merkezi bir ateı gelmesine sebebiyet verir 
etrafında döndiiğü tasavvurunu ip - Bundan dolayı da 1cnaın, erkr;ğin 
tai, ve eşki telakkiyi benimsiyeTek (cölmezıılik keyfiyetinde lfi:zımı gay
arzın k'&inatın :nerkezi olduğunda ri müfarilı::i olan bar unaurclur, ki A
ısraT etti. Hele, elierin teşekkülü .ile ri to lm keyfiyete bir bny1i tee üf 
insan zekisının kes'kinlesti~ini ı:öy- eder. 
liven Anııksogorosla alay etti, ve Ariata nüfustın tahdid edilmem, ve 
bilakiıı kocaman hir beyne, koca - büyük bir ,ehrin W binden fa:zln 
man bir elin Jazım olduğu kanaatini nüfusu bulunm mam ıkanaatini bes
besledi. )erdi. Bundan ötüıü, bir y,andaıı ço

Bütün bu orijinal fikirlerine :ra~- cuk telefatma karşı gelirken, bir 
men, Aristo tam manasile bir !en yandan da çocuk dü1ürterek doiu
adnmıy~ı. Renonun dedii'H gibi. mun bir düzene konulama~ını id -
dünyaya fcnni getiren odur. dia ederdi. He1e kaCimlann erkek -

Filhakika, fen dünyasına embri- ler gibi tahsil görmelerine ve cemi
yoloji ilmini hediye eden, iki bin yet hayatına Jcanşmalanna büsbü -
sene soma Mende1in cevab vereceği tün muarızdı. Fikrince kadının tek 
meşhur irsiyet, l..an meselesini ilk bir vazifesi vardı. O da doğurmak 
defa düşünen; 19 uncu nsırda Her- ve çocuklarını emzirmekti. 
bert Spencerin, uhluca kurduğu, · Aristonun ilahı elli! tutult\Jl'IJVan, 
hayv.anm teşek.kül Ye tektımülü art- u~nklarda olan. ve 8lrt kainatı hare
tıkça z:ürriyetinin azaldığı nazariyesi kete geçirmek için sürüidenerek ge-

Bu sunlin cevabı §udur: Ghan ni, Hazreti laanın doğumundan üç len biT ccşeyıı iCJi. Bu ilah, ke:n<li!li 
Harbine kadar Patıının kah kı)me- yiiz st'lle evvel kesfeden, ve nihayet hareket etm'iyen bir ctHareket etti· 
ti, kah şekli, kiih ismi deği,ir, fakat, mantık .ilminin bilfü1 kurucusu ve .ricil) idi. Arz hareket etmez -
mahiyeti daima ayni kalırdı. Cih n yarntıc.ısı gene ATistodur. Hayvan- di. Giineş, ay ve seyyareler bu ar-
Harbinden sonra, Paranın büny~si lan tasnif buBUSunda Atistonun bul- ıln etrafında dönerlcrcli. Ariııto ha-
ve karakteri de~işti. O zamana k~ duğu usul cidden mükemmeldir. Bu yatınm eonmıa kadar gözlerine inan-
dar «muknddeso olan Par, • harb - sahadaki hilııi~ ftııla münaka~a ka - dı, güneşin doğduğunu ~görem, biT 
den onra hu lı:udaiyetini kaybetti. bul etmez.· Zürriyet meselesine fnz- adam gözlerinin kendisini .aldatabi-
Filhnkika, düne kadar, her insan e- laca bir alaka gösteren Aristo, hay- leceğine nasıl hükmedebillrdi? 
lindeki parayı istediği gibi kull nır. van züniyetin~ dair birçok doğru 

1 

Aristo her ne kadar seyyahların 
is~edi.ği ye~e. götürür.: en müateb~d Resmini gördüğünüz bu on üç ÇO. hiikümlerde bulunmuş ise de, in - bibnez tükenmez maceralarını din-
bır ruzam ıçınde dah., parn ının bu- euk bir Kanadalı a.ilen!n """'""ıan - ..:~......,: hakkında - her ned•ns ... • ı · b 1 k d tm' · d .. k I . ,_.. .. fla _....,.. san .c.u"'Y"" - '"" ... eını~. ve un an av e ış ıse e 
tun ıymet erıne ve .outun vası - dır Bu ane önüm1i7x:leki KA.nunu.sani b·tg· • 1:~-·ı '-nbul etmiyerek 88"- ... fy ek k d h . diled·v· b' hak' lu d B · ı ısızn~.•n T • .. cogra aya p o a ar e emmı -
n.~a .. ıgı ~ ~ am 0 Ar u, u- 1941 eymdn. mü"fat ola.ra.t 100.000 ma sopnn şeyler yazmıshr. Iddia - yet vennediCi n':llaşılıyor. Filvnki u-
gun ly~e degıld:r, I kmesel ,kpl dnıyı dolar alacaktır. Bu mükD.!atı te.'is amca çocuğun cinsiyeti bab2nın kuv zak ülkelerin devlerinden b hset -
mem.e. etten,_~em e etel 1_ na k~ e- eden bir Kanadalı fabrikatordur. Fab vetli ve zayıf olmasına bağlı idi. E- mekle be'l'nber, :rzın öte tarafın -
me~aıruz. .. Y~ooıncı mem e&ette ı P - rltator 1916 aenesinde bir vo.s!yetna- ğer babanın bünyw kuvvetli ise, d ki alemelen hiç dem Vllrrouyor. 
Tanızı hukumete haber vermekle .. ~~•-- ı ı..+t ... Bu ....... ~1 .... -a r.ı f • ,_ ._, " d A · A • d~ d k. d • • h -ı . A d ki :ıne ~ ey eml'j...... • .... "'"" - o_. an, zayı · ıse, :~ı:r: aogar ı. n!l- nsto, unya a 1 aımı tu avvu 
v~.kolrf bırıne mn e ~tda a mede, 1 Klmunusa.nl lOfl senesind1! tonun kachnlan pek hAkir gördüğü ve iı:ıkılabları, yağmurların yai;ı§lnı. 
mu. e l ) u uku;aunuz; Y u.;.,: e_n KJınndrı.d.a trunüssıhh:ı. en fnzla ço - muhakkakhr. Ona bakarsanız (ta- üyperen denizin sonsuz balkahımi -
~m~n C 

0 nrn asa~ . etti&&DIZ Cu!:"U olan naeye 100.000 dol:l.l' Veril • 1}ı:ı"rinı, dağlana yuvarJamşını, yeni 
ngıltere B nk mıdakı altınınıza ~ bildirmil lAzım olan parayı (*) Ilk ynu_. 5 Birincikanun nüs- . ••]caekJ'kl • •. d bul §UJlu· 

halyaniann elenize dö .r111 
balinde Almanların ona ya~~~~ 
ınüdahaley_e kıy.am .etm.~ ltefı ~ 
Elenleri, eger mukted.T fBe ı'#' 
kat' i galibiyeti elde. .etmekten~~~' 
demez. İta1yanlann denize doJ~ 
meleri A•manlan müdaha1eY~ •eıır·· 

lup eriyişini, ovalann çöle dönüş\i- bilalds. eier bu yolda bir w> ~te' 
nü, çöllerin en miir.bit ovalar hali- Yarsa bundan vazgeçrneğe !e"' 

1 
ne gelişini, milletierin ikbal ve id- der. tıil ' 
bannı, insanın doğum :ve öliimünü Düşmanı denize dökmek }:ııııı1''~ 
kozmik bir filozofun gönu .se-yrd- duğu halde bunu kasden ynP: ';lo 
ti, ve bir çiğdemin kaybolu ile, gibi vnzjyetler harb ~tıırihinoe 1 i' 
bir gül yaprağının açılışında bnya - olmanuş değildir. Meseliı 23 >"eJ' 
tın ebediyet &leminio Jiçindeki soo - vel bir Alman, AYusturya ve ]ıı~'~ 
suz tekerrürlerine şahid oldu. gar ordusundan :nürekkcb bU \'1 t * Makenzen ordular ı;:rllPU T~tııV 

Bilgilerini, tecrii'belmini arttır _ malden cenubn geçer~ Sı:;l.ı~ j~: 
mak, dahili muvlannı l:iyıkTie öğ • Karad ~ :askeri bvvetlerıoS f>J' 
renrnek için hayvanlan t~n ma- hadan ve Mannstır - Doyradoıı'"~ 
aa•ına yatırarak etmfik tetkik eden tının cenubuna kad r Make J>ıP' ~ 
Ariston un bazı yan lı~ zehablnn yok yı .istilA dan sonra ııackce so selY' 
d~-il. Nihayet bir ~adde kadaT nü- bir mesafede kalmış olnn ~~ 
fuz edebilen mi.i~hedeleri netice _ zaptolunmak ve ltiluf ord~lnÇıı , 
einde meydnnn gelen biT takım dip- radan abimak istenmemi~tıf· ~, 
siz faraziyelerin günaManm ondan bu takdirde burada harb ed& ~A.I 

lif ordulan yo Fransız şark ct r 
ııonnıya hakkımız yok. Dırrvin bile sine veyahud da Gelib. olu ynıtf, '/, 
bakınız ne diyor: Jbıll>' ..ı 

Linnaeus ile Cuve ... ayrı ayn sa- sına gönden1eceklerdı. Hıı "ır.:, 
halarda o1mAkln berabeT benim 00 lfıniğin şimalinde bir ceı:he .... ~i. 
ilahımdı. Fakat bunlar Aristonun duğu ve bu <levam ettinl ~~ 
Yanında meltteb talebeii gibi kahr· dirtle bura!llnı büsbütün B ~ ~J 
1 rd terketmek ve buna rağmen ı. ~ 
a ı. l.tilaf kııvvetle:rini i~al euııeı' t,}, 

Aristo cla ~övle va,.ıyor: 1 J • 
ola.calctı. Nitekim öyle o ,,u: ·rı?.,, 

- B~n hazıra konmadım. Taklid A!manlaT harblo eanunu gel~tif-", 
edecek bir modele tevar:üs etme - dikleri için, ltilafcllar da, . • 111~1 dim. Ilmin her sahasındaki her adı- h • • . , d an' ıv•. 
mım ;lk binaenaleyh gayet küçiik cep esını ışte oura an y ·bildi-

bir adımdır. Muvaffak olduklanmı dony'rf.a k~p~~'!'/d~~.:·~ 
takdh etmek, tekmillemeleTi için 
ha kalanna hıraktıklanmı da hoı, • V'4=~ /~ 
törrnek siz okuyucularıma aiddir .•. » ~~ , 

Hüliba edeiiın : ı~ 
Calilenin zuhuruna kndaT Jlim Elenler harb ihtiya~ 'ı 

dünyamıın en büyük siması ol~tn A- 1.-tı1 
risto: karşılık yüzük ~· · 

1 - Dünyanın en büyük biyo - veriyorlar 
loğlarından birincisi, 
2- bk embriyo]oji .mütebasmsı, Atina 8 (A.A.) --: _GtJı~ 
3 - Mantık ihninin kunıeu ve hergün baıb ıibGyaçhı.., ıçırı v f>") 

yarahcıaı, paraları olmadığından doln)'1 <tJ'• 
4 - Tabii tarih ülkesinin ilk yüzüklerini, bilez.ikteı:. 0eıılt 

tasnifcisi. kıymetli e,ya1annı tebemı e J 
Ve ilk büyük endüktif .müte.fek- listesini neşretmektedirler. .. b" 

kir idi. Biitün bunlar kendisine huşua Bu bal milletin fednkUıl~~ 
yn'L:ın bir hürmet beslernemize ılcafi bulunduğunu gôstermekt~' 
değil mi).. y . d k. sifil 

tbrahim Hoyi unamstan a 1 ·şi 
------ hatyan rdan 279 kt r 
KAhtanın nUfusu arttr memleketerine dönOYI 

Kahta (Huausl) - Burada nüfus neı.,.,...d '8 (AA) _ c&euter 
sayımı netice.ai belli olmuştur. ..u _ .. 

Kaza dört nahiyeye hağlı olmak bildiriyon : scP 
h Atina ve Romadaki Macıır it ~ 

üzere :iki yüze yakın köyden i a - lerinin tavassutüe aktedilen ')) ıı,t\ 
rottir. Artış nisbeti vayanı me.m - name lle Yuna.ni.standa buJılll 1~ nuniyettir. Bu neticeye gi;re kasa - sivil İtalyanın ayni miktnrda s 
ba, kendisine bağlı köyleT dahil ol- Jianlının memleketlerine . 
mak üzere 75 5 7, Tokaris nnhiyesi · 't.Inelerı 
5392, Narince :nahiyesi köylerile mukabilinde ıtalyaya gı 'ilesi 

ınştı.rılmıi ve İtalyan ktU / 
birlikte olmak üzere 1 0614, Alut os1 ad ,. .... ı..+·r 

h. . 4515 s· 'k nhi • 6784 Yug avy an ge.,...LI!i"1 • ,,.-na ıyesı , ıncı n yesı , .. _ .................................. N1 
~r.cG~=~n 3~!~e~c0~=-n~~!~: T A K V 1 
dnnnın 32,61 J olmasına göre artış 
2251 dir. Bununla beraber yol mü
kellefıye(ıne dahil olan arnele ve 
askere gidenler de ithal edilirse ka
za nüfusunun 3 7 bin kadar olacağı 

İngiliz büklımeti tarafından ambar • b k tırrn' ... _ h mızdadır. byenhı yu 
1 e~ .vucu b h u ' 

• d'td·-· h d d A :ı.n aya ya tŞw.ı.. a ann yeşe:rmesmt. son ann so-
go vaze ı ıgıne veya u a, ~ ~==;;~~;;~;====;~;;========~~~;;;;~~~;===~~~~;;~==~~==~~~~===============;;;;;;;=;;;=;;;;;~~;;, 
meriknda bulunan altınlarınu:ı om- ~ 

kabul olunabilir. 
1940 

dan alıp baJka yere götilimf:'ğe da
vet olunduğunuza şahid ol.ıhüiıai -
niz! 

Buııünkü Pora, ke.ndisjne yeni bir 
hayat, 'kıymet ve mübadele müva -
zeneşi araını:ıkla me~gul buluJ)lUl 
bir dünyanın elinde, bütün o tarihi 
1evket 'e hn,aıetini kaybetmi§. mav 
lub Te ~rişan olmuş bir P ıadrr. 

Mübalağ ı:zca süyliyebiliriz ki 
bugün yer )iizünck ru nevi aeyyah 

ISTER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Arkad!\.llanmızda.n birinde: 
- cDebrell Başa.na. hitnb eden •bir açık mektub ç.ıktı. 
Debreli Hasan bi.r vakitler Hamidin amyı önünde :nöbet bekliyordu. 

Sonra hürriyetin ilAıı edildiiti senelerde muhtelif roD r yaptı, daha sonra 
elde b1a Kaç:ınllı: ~amıda gör:üldiı. Şimdi ,Y1llarcn. bir ik~eye a~ 
lmldıktıuı a adı tekı:ar bilir. 

Ve arkadaşmız içinde, Debteli Hasana vsiye ediyor: 

JS TER i NA N• 

- &ıkm vatıuımı mtidnfaa etmekte olan Yuno.nlı delikanlıya ~§Un 

at.nQyaınn. 

Arkada§muz etizel dÜ§Ül:l.m hele güzel yamıl§, ~ sevkle okuduk. 
kat arkndfl.§lmnın :nıerak:ını ta.tmin edelil:n: 

- Debreli Hasan e1mdi Ama.vudlulttn de~dir, elinde martini de yoktur, 

YU&QSlaVJayıı. ~tir. 

INANMAl 

PAZAR TE 



e 
Bir Elen gazetesine! 

göre italyan1n 
bugünkü vaziyeti 

r ~ giliz ticare 
anlaşmasının tatbikatı e Bir kıssanın hissesi 

Yazan: Selim Ra gıp Emeç 
ccBoğazlan ve lstanbulu aşarak 

Anadolu içerilerine nüfuz edecek 
elli bin .lcişili.k bir ordunun, Fırat va
dilerine kadar inmesine lüzıım kal
madan, lngiltereyi dizüstü getirip 
bloklaşmış Avrupanın arzulatma 
rame<leceğinden şüphe olunamaz .. 
ilh ... )) 

Mussolini 
Başkumandan 
mı oluyor? 

"Faşist rejimi 
SQrsdmamışsa /talya 

temelinden sarsılmıştır, 
~~!.ina 8 (A.A.) - «Atina ajansı bfi-

li'or• • 

~~ .faşist reJiminin arsıldı -
~ 4 dair ecnebi memleket.lerden ge -
\iııı haberleri mevzuubahs eden K'o. -
le ;rini gnzetesi, ba.şmakalesinde §07 

.l'lnektedir: 
~lt.aırado. neler olduğunu bilmiyo. 
tar" Fakat herkesin bildiği bir §EY 

~a o da, gerek işgal altında bulu. 
·~ terek işgal edilmem~ olan Fran. 
ları topraklarına ve hattfı bu ıoprak -
ıı::~n Ötedenberi İtnlyanların göz koy 
~ı Old~u kısımlo.rına blle bir tek 
~ Yan askerinin ayak basmasına 
J.t ~ade ed arnemiş olmasıdır. Keza. 
~ d'l'rablusdaki İtalyan ordusu :Mısır 
~ U<ilarına yığılmış olnrak. durınıı.k 
~ı bıırısetinde bulunduğu gibi Ha -
lib <standaki İtalyan kuvvet.ıerinin ir
'~~n endişe do~racak bir surette 

!Jıı; ~ bulunmaktadır. 
~laİer taraftan 12 ado.daki İtalyan 
lıııtu arı sıkı bir abluknya alınmış bu
~~tken Arnavudluktnki İtalyan or. 
~ da dannada~ınık olmuştur. 

~~ ~r barieden gelen haberler doğru 
'a b e ve faşist rejimi sar.sılmamış -
t•~ıı Utıun manası, bütün İtalyanın 
tb, Yetten dunnuş, cansız bir cisim 

~~~:~:::::danı 
İngiltere ye 

lllali yardımı 
~e\'y 

~'dir ork 8 (AA.) - ııReuter ajansı 
Yor ... 

~iatecİ Press'in Vaşington mu
.~•ne göre, hükfunetin salil.hiyettar 

\!ı Urları ingiltereye mail yardım-
Ulunnıak maksadile bir proje ha. 

~ .ı.ınaktudırlnr. Yüksek mevki işgal 
bazı memurlar bu projenin ka

~ ( edllece~inl ümid etmektedirler. 
~ ur Plana göre İngıltere, harb ıe-

~t pıı lnübayaatmı Birleşik Amerika 
I! :.ıerındeki mevduatüe ödiyecek

\ <\u nıevduat bitti{;i znmo.n Bi.rle -
ltıerlka devletleri ingiltereye kre-
U Cağın:ı. dair alelMe bır vô.dde 
ac:ıktır. 

r'------------------------------ra: s1z • Alman 
"teşriki masaisi 

~· li•. i 8 (A.A.) - 1-lavas ajansı 
1:' 11Yor: 

~ · :"naadaki Alman iktisadi te!l -
~ ı,. nın şdi 1' eintz tarafından Pa
ci,ıı Y~.Pılan beyanat şu noktalar -

f' ;ıuhirn telukki edilmektedir: 
tıı,tı ~ela bu beyanat FransıZ'- Al
~ rı 'lj riki meOJaisinin yalnız mürn

rı v lllakla kalmayıp daha :;imdi-
ı. <ıkı•) • d•v• • •• tın,.k " nr arasına gır ıgını ş;os -
ı tı " t~dir. Ikincisi de Fransa -
Q" '!! . 1t "~k nı Avrupa nizarnında fakir 
~l!a't''daba muamelesi göreceği ve 
·~"t/ en. mahrum bir ziraat mem
lır'~bil hnlıne çevrilecef,i hakkındaki 
d J:'tali:llndavı tehib etmektedir. 
~rı ı .n~"\nın mümeyyiz vasıfları n -t, Qırı .. : A A o "h 1 ... "•tıd k• c.ırıu ve sı n nı ıstı sa atı a -
~., b a ı Uygun aht"nktir. Hüku -
~~~~ .. rı u tniivazeneyi idam'! için e -
lıı ti 1., •• ı:~ldii(i hdn:- çnlı'!acaktır. 

~'-'llf kıı !!ll beynnnttnı 7.ikretmek 
yil. ı olur: 

~~";i tırıın .1\vrupa.,ında Fransız sa -
1 t~r· · b 1 tr. lı- J:' ını u acaktır. 

~ •had l ranııız rica li mı-mleketi bu 
~ı..,,. .. e e ekonomisi., .. doğru !CV -

\ta~~. karar vermi.,Jerdir. 
"'•ı b";• d 8 ( 1\.A.) - Ro} ter a
l lrır 1 

clirivor: 
tııı tıı:ı;n~cioneıı gazetesinin Ber -
ıt "'<~ıı ahırine göre. Lavalin Berii
l \luhı:n~ı seynhnıı,.n vazgecilmiş-

t rıbır şunları ilav~ etmekte -

t l'lıı A 
~ııj)11 .. 1 rnıınyar.ın ln~iltereye kar 

. :1'1 . ;ı tniicadt•l .. dr her tiirlü Al-

ltan<~ız i"birliğinin tehir e-
o duv d J• ..___ •una e ulet eder. 

~ AfriiUıda harb 
ı- te 8 
~ll<! ( A.A.l - Resmi teblığ: 
~ll a dun topçumuz Matemma 
rı e tn~vzaerini yeniden boınb:ı.r
<le ~lı, tir. Bombardıman n eti -
t 11J•ddet.ıi infılaklar vukun gel. 

ll1ı.ştir. Kassala'nııı çimlll mın 
da. topcumuz faaliyet gös_ 

İzmir 8 (A.A.) - Ingiliz ticaret 
korporaayonunun Türkiye rnümea -
aili Kraf yanında rnesaı arkada:ıları 
olduğu halde buraya gelmiştir. lngi-

Elenler bir italyan 
distroyerini 
zap te tti ler 

Atina 6 (AA.) - Ingiliz hava 
kuvvetleri karargahının tebliği. 

5 Kanunuevvel tarihli tebligde 
bildirildiği vechile Ayasaranda sa -
hili açıklarında üzeri~ iki tam isa
bet kaydedilen diişman uistroyeri 
Yunan filosuna mensuh gemiler ta
rafından zaptedil~iştir. 

Distroyer o kndar ağır hasarn uğ
nmuştır ki en yakın liman olan A -
yasaranda limıınına girrneğe mecbur 
kalmıştır. 

Royter ajansının bu münasebetle 
haber aldığına göre, İngiliz hava 
kuvvetlerinin bu hadise hakkındaki 
tebliğlerinde gösterilen tevazu Yu -
nan 8İyasi mahfellerinde çok müsaid 
bir intıbn hıısıl etmişti. Tebliğ Yu -
nanlılarca ancak 36 saat sonra ta -
mamen teeyyüd etmiş bulunmakta-

dır. ---------

ingiltere sakin 
bir gece geçirdi 

liz korporasyonu mümessili muhiti -
rnizde çok iyi karoıl:ınan yeni ticaıet 
anlaşması tatbikatı için alakadarlar 
ile temaslarda bulunacaklardır. 

ingiltereye tesUm 
edilen Amerikan 

muhribleri 
Nevyork 6 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
New York \'<' orld Telegra m ga· 

zetesine Vaşingtondan gelen bir ha
bere göre, Amerika bahriye neza -
reti Ingiltereye 50 Amerikan torpi
do muhribinden fa:da olarak bir 
miktar da ı:;izli surette torpido ve -
rildiği hakkındaki haberleri tekzib 
etmiııtir. Gazete, Ingiltereye devre
dilen gemjlerin ismini ihtiva eden 
bir listenin }>ahriye nezaretini ya -
kında neşredileceğini bildirmektc -
dir. 

50 torpido muhribinden 6 sı, 
müstesna olmnk üzere hepsinin In -
giltereye teslim edildiği öğrenilınil'
tir. 

Fransanin yeni 
Suriye kumiseri 
Vichy 8 (A.A.) - Transodan 

ajansı bildiriyor: 
Londl"n 8 (A.A.) - Hava nezart•ii Hükumet, Paris sabık askeri ku-

bildiriyor: ı mandanı general Henri Dcnetz'j 
Dün gece İngiliz ndaları üzerinde Suriye fevkalade komiaerliğine '\'e 

düşman, hava faaliyetinde bulunma_ askeri kuvvetler ba~kumnndanlığına 
mıştır. tayin etmiştir. 

Manşta Alman uzun 
menzilli topları 

tekrar faaliyete geçti 

ltalyada kömür 
tuğlalarına kum 

karıştıranlar mevkuf 
f~onudra 8 (A.A.) - Sisle ört~ Milılno 8 (A.A.) - D. N. B. bildirl. 

lü Fransız sahillerine yerlcştirilmi~ FOr: 
bulunan uzun menzlilli Alman top-1 Panne'de kömür tuğlalarına mühim 
lan üç gün sustuktan sonra bugün miktarda kum karı.ştırarak sattıkları 
öğleden az evvel tekror faaliyete 
geçerek Pas - De Cnlais boğazı üze
rinden ateş etmişlerdir. Bombardı
man az sürmü~ ve şiddetli olmu~ -
tur. 

Almanya Fransada 
2.000 tayyare inşa 
ettirınek istemiş 

Londra 8 (A.A.) - News Chronic
le gazetesinin hususi muhabirinden 
ibiri Almanların Foramadaki işsizlilii 

azaİtmak bnhnnesile işgal altmda 
bulunmeyan Fransadaki fabrikal:ıra 
2000 tayyare sipariş ettiğini temin ey_ 
lemektedlr. M~ Petain bu siparişi 
reddetm!ştir. 

İngilizlerin Warspite 
zırhlısı Atlantikte 

Londra 8 (A.A.) - Reuter Ajnnsı 

bildiriyor: 
Buraya muvnsalat eden Uı-uguay 

Itruvazörü znbitleri, cenubi Atlantik. 
te yaptıkları uzuc. sefer esnasınd:ı İn_ 
gilizlerin Warspite ismindeki zırlılıları. 
na rasladıklarını soylemiŞlerdir. 

Macar Hariciye Nazır1 
yarm Belgrada gidiyor 

Budapeşte 8 (A.A.) - Kont C~aky
nin 10 K~nunuevvelde Belgradı zıya. 
ret edeceği zannedilmektedir. 

Belgrad 6 (AA.) - Belgrad si
yasi mahfelleri, diplomatik yollarla 
hazırinnan Yugoslav - Macar cloııt -
luk paktının Macar hariciye nazırı-
nın Bclgradı 2'iyareti esnasında jmza 
edileceğini tahmin etmektedir ler. 
Müteakiben de Yugoslav l-laıi
ciye nazınnın bu ziyareti iade ede -
ceği öğrenilm~tir. 

için, iki müessese sahibi tevkif edil_ 
miŞtir. Bu tuğlalardnn tahminen bin 
kentaı piyasaya süıiılmü.ş bulunmak-
tadır. 

Stnmpa gazetesi bunlar hakkında. 

fevknlade şiddetli cezalar tatbik edU. 
me.sini istemekte, çünkü harb zaman. 
lannda camiaya karşı işlenen suçla
rın fevkalftde ibir surette cezalandırıl. 
ması icab edece~ini bildirmektedir. 

İngiltere Üzerinde 
uçan İtalyan 

tayyarelerinin akibeti 
Londra 6 (A.A.) - Ingiltere 

üzerinde cereyan eden ltalyan - Jn -
giliz hava haıbinin bugüne kndor o
lan bilançosu şudur: 

İtalyan tayynrcleri 1 1 ve 2 3 Te~
rinisani tarihlerinde iki hücum yap -
mak fırsabnı bulmu~lardır. 

1 1 T eşrinisani akınına iştirak e
den 25 tayyareden 13 ü düşürül -
müştür. 23 Teşrinisnni akınına işti -
rak eden 20 tayyar~den 7 si düşü -
rülmüştür. Bunlar kat'i olnrak te$bit 
edilen zayiattır. Bu,.lardn ba!;ka 
tayyarelerin de ciddi hasara uğra -
dıkları ve muhtemel surette kay -
boldukları malumdur. Bu hava mu
harebesi eıınasında hiç bir Ingiliz 
tayyaresi zayi olmamıştır. 

Balkanlarda 
yat1şt1rma havasi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Ankaraya tevdi edece~i zannedllmek. 
tedir. Plfm hududda toplanan Türk 
ve Bulgar kıtaatı meselesi de dahil 
olmak üzere Türkiye lle Bulgaristan 
arasında mcvcud meselelerlu heyeta 
umumiyesıne aid bulunacaktır. 

Daily Telegraph'ın Bclgrad muha
biri yazıyor: 

Pariste 1.141 komUnist 
tevtt f edildi Balkanlarda İtalynn _ Yunan harbi 

Paris 8 (A.A.) - linvas ajansı bil. başladı~ındanbcri hiçb r zaman vaki 
dlriyor: olmıyan şekilde bir yatıştırma hava. 

Geçen Temmuzdanberı Paı:i.s bol - sı yükselmektedir. Popof Yugoslavya 
ge.sinde 1141 komünist tevkif edilmiş_ ae iyi münasebetler idame etmek is -
tir. tediği hakkında Belgrad gazetelerin_ 

Bu satırları okııyncak bir kimse
nin okuduğunu iyi anlıyabilmesi 
için evvela duraklamasını, sonra bir 
deli saçmasile karşılaşıp karşılaş ~ 
madığını kendi kendine soruştur -
masını tabii telakki ederiz. Fakat 
şayed bu okuyucunun tarih bilgisi 
kuvvetli ise o zaman hnfıznsının ya
vaş yavaş har,kete !!~lcceğini ~e 
vaktile buna b•nzer baz şı.-vl(>re goz 
gezdirmiş olduquıtu hatırlıyarak 
zihninin şöyle bır toparlanncağını 
sanırız. 

Filvaki bu satır!ı'lr, zannedilebile
ceği gibi ne bir delinin sncma sn -
pan hezeynnları. ne de karillası 5'(e
nis bir havalin hudud tanımez mah
sulü ddHIJ,.rdir. Bunla-, 1808 yılı -
nın Şubatında Rua Carı bi•inci A
lehandra Nanolvon 'tarafında:" 
tarafından ~önderilmioı olan bır 
mektubun mülıim bir onrcnındır. O 
zaman <fa bugünkü ai'l:ıi Ingiltereye 
karsı bir Avrupa bloku meydana 
~etirilmek iııtennıiıı. o 7a•nrın da. 
kuvvetli ordularla bu büvük kıırl -
rf"te kan~ı Eimansız bir mücadele a
ç.ılmıs. 1-Rtta 1\lııııra taarru'T. için 
garb volundan devil. ı::ark istikame
tind,.n ordular sf"vki r,. .... vanla rı hfı
"ıl olmus ve ııonr=> •• Ehl"mınive•siz 
bir tedib i~i div,.. l"naıwav el atıl-
mış. fakat bu eh,.mmivet1it ~e~ib işi
nin sonu bir tiirlü gcll"memı<.tır. 

halyanın küçük, fakat kahraman 
Yunanistana karşı bazı üslerin iı: -
galini istihdaf ederek giri:tiği .taar -
ruz da. işte böyle ehemn,ıvetııız a~
dedilen, fakat sonu gelemi~ecek ~ır 
tuhaf hareketin ·inkiııafını zıyade"ıle 
andırmaktadır. Iş bu lmsndan bir 
his!le çıkarnııra gelince; 

Ufak bir kum zerresinin bozan 
büyük çarkhı.rı durdurrluğ\1 stiLi ta
rihin muazzam ııeyri de, ekscriya. 
küçük vak' alarla mectnsını tebdil 
edebiliyor, der geçl"riz. 

5 elim &a.f~-1-11- c""~"' 
Atlantikte yaralanan 

İngiliz kruvazörü 
süratle tamir ediliyor 

Atina 8 (A.A.) - cAtlna ajansı bil
diriyorıı : 
Mareşal Balbo"nun şüpheli ölümün

den ve kuvvetlerinin Mısıra ciddi bir 
taarruz yapmaktan fı.ciz olduklarını 

açıkça söylemiş olan mareşal Grazi -
ani'nin sadece bir süs rolünde bırakıl. 
masından sonra İtalyan kuvvetleri -
nin Arnavudluktaki inhiznmı üzerine 
mareşal Badoglio'nun dn vaZifesinden 
çekilme.si, faşizmın harbe, mar~al -
lerinden mahrum olarak ve hatta on
larm mütnlealnrı hildfına devam et -
rnek istediğini göstermektedir. 

Altı ay muharebeden sonra Musso. 
lini'nin vardı~ı bu netıce, Duçenin et
rafındaki müsbet dimntlnrdan ay -
rılmak istediğini ve İtalyadn askerlerle 
faşiStleri ayıran çukuru hergün biraz 
dahn kazmak-ta devam ettiğini i3bat 
etmektedir. Bundan anlaşılıyor ki 
Mussolini ayni zamanda dtktatör \e 
başkumandan olacaktır. 

Yunanistan bütün 
ihtiyat ordusunu 

Arnavudluğa yığmadı 
Atina 8 (A.A.) - Atinanın umumi

yctle iyi malıimat alan mnhfclleri, 
Yunanistnnın İtolyt\'ya karşı olan 
mücadelesınde kendisine yardım için 
İngiliz kıtnntı gönderilmesıni istedi -
~ine dair olarak İtalyan ajansının 
Lizbondan veıdiği haberi yalnnlamak 
tndırlnr. 

Ayni zamanda Yıınanistanın bü -
tün ihtiyat mevcudüniı Arnavudluk 
cephesine yığmış olduğunu da ıddia 

eden bu hnber yalandır. 

ltalyada istifalar biribirini 
takib ediyor 
(B:ıştarnfı ı inci saybda) 

Bu istıfa, genel kurmayının noktai 
nazarı hılafınn memleketini Yuna -
nistana karşı harbe süriikliyen İtal -
yan diktatöriintin nüfuz ve itibarına 
indirilen ciddi bir darbedir. Part~nin 

menfaati bu istifanın önüne geçmek
U, istifanın vukuu ile faşist partisi -
nin zMı meydana çıkmıştır. 

Askeri bakımdan B:ıdogllo'nun ge -
nel kurmaydan a~Tılması İtalyan or
duları için büyük bır kayıbdır. Çün. 
kü mareşal Habeşistan muharebesi -
nin muvaffakiyeti kendilerine ntfe -
dilen yüksek şefierden biridir. Dadog. 
Ho 1935 de Bono'nun yerine geçmeği 
kabul ettiği zaman cmUmkün olması 

Montev deo 8 (A.A.) _ ctReuter bil. şartile hi9bır güç vazifeyi üzerime ol. 
makro tereddüd etmem» demişti. Ma
reşa! şimdi istifa etmekle Arnavud -

Perşembe günü Alman korsan ge- luk muharcbeslne kaylbDlmuş na~m-
dlriyor : 

. ile cenubi Atıantiktc muharebe e-m.s . . rile baktığını söylemiş olmnktadır.Son 
d Carnıı.rvon Castle adındakı sı -

en • zamanlarda nınreşalin Arnavudlu~n 
lahlı İngilız ticaret gemiSi Cumartesi giderek vaziyeti gözü ile gördükten 
akşamı Montevideo limanında havuza ve meselenin bütün unsurlarını blz _ 
girmiştir. zat tetkik ettikten sonra isttfa kara _ 

Gemi limana girdi~i zaman altı rını aldığı anlaşılmaktadır. 
sıhhiye otomobili ve doktor ve hııstn . İ ·ı!_ • • • . 

k ıl d ·· ekkeb bir heyet u_ Bır ngııu gazetesının tavsıyelerı ro ıc ar an mur L d 8 (AA ) B ·· k"" 
h ""'-" ., i emrae rıhtımda on ra. · · - ugun u 

ruguay uı.uımewn n • Londra gazeteleri Arnavudlukta 
hazır bulunmakta idl. Fakat gemi ae. ki muvaffnkiyctlerden bahset -
mir atınca mürettel>:lttnn yaralı o - mektedirler. 
lanlarm hepsinin de hafif yaralı ol- Observer' de B. Can• in diyor ki: 
duklan ve hiç kimsenin hnstaneye halyayı harb harici kılarnk Mih-
knldırılmıısınn lüzum hfısıl olmıya - veri yıkmak niyetile ilkbnhara ka
ca~ı öğrenilmiştir. Gemi müretteb:ıtı dar -ve hazırlıklnrımız tamamalndı
büyük bir halk kütlesi tarafından kar ğı takdirde dah:ı evvel- Akdeniz 
şılanmıştrr. Ne kumandan, ne de tay_ veya Afrikada veya her iki~inde 
falar Alman korsan gemlsile yaptık - birden kat'i harekete geçmekliğiıniz 
lnrı muharebeye dair hiçbir şey söy_ lazımdır. 
lememi,şlerdir. Fakat neticeden fev - B. Mussoltrıi nfılıoc; hatasını iş -
kalade memnun oldukları anlaşılı - lerneden ve Yunan destanı yara -
yordu. tılr.ıadan evvel dahi, faşist idarenin 

Mürettebat.ıa yapılan konuşmalar_ genişliği de nazarı itiba ra alınarak 
dan o.nlaşıld~ına göre, yaralılar hem en çürük ve ~ok tehlikeye maruz 
o.dedçe azdır ve hem de yaraları cid- bir si"tem olduğunu tebnrüz et -
den hafıftir. tirmiştik. 

Geminin aldı~ı yarnlara gelince. Adriyatik denizi Arnavudluktaki 
mühim ltalyan ordusuna ana vatan

bunların da pek mühiın olmadı~ı Ö~- dan ayırmaktadır. Bu ordunun ia -
renilml.ştir. Gemiyi ziyaret ve teftiş şesi tamamile kesilmek tehlikesin~ 
eden Uruguay memurları gcmtnin li- maruzdıır. Trablus-Garb· da deniz 
manda 72 .saat kalmasına müsa<Jde kuvvetine güvenmiyt:n van bir par-
etmlşt(r. çadır. Grazyani, kendisine fırsat 

Buradaki deniz mahfellerinden öğ- verildiği müddetçe pa~if kalrnnk 
renildiğine göre, Carnarvon Castic'in mecburiyetindedir. Grazyani ordu
mübrem ve müstacel tamiratı Pazar. sunun mevı:udiyetini. techizatını, bil 
tesl gününden evvel bıtirilm'ş olacak. hassa maneviyntını k·ırmcısı miış -
tır. Gemınin 48 sautten fazla Urugu. küldür. Trnblusgarbtan 160 kilo -
ay sularında kalmıyaca~ı zanneıta _ metre içeriden dahn uzak bir mın
mektcdır. \aknda Eritre, llnbe!;ist:m '\e Soma

li vardır. 
Hns:ı.rın en ehemmıyetlisi geminin 

ön tarafında, su ke.simınden biraz yu. 
kanda b Jlunan ynrndır. 
Korsan gerni'i yakmcl~t yakalanııcak 
Moııtev deo 8 (A.A.) - Reuter biL 

Bu hafta polis Paris ve mülhaka - den Politiknyn yaptığı beyana u tek_ dıriyor: 
tmdn. mühim harekata tevessül eyle- rarlamıştır. İtalyanların Yun:mistnn- Cnrııarvon CasUe sU\ nrisinin, Al
miştir. Gizli beyanname tab 'Ye tevzi d& maruz kaldıklan muvaffnkiyetsiz. man korsan gem.slnın ctddi surette 
eden 9 t~kilM keşfedilmiş, eleb:ışı_ lik Balkan memleketlerinde bilhassa hasara u~rndığını ve yakında \ aka. 
lan tevkif ve malzemeleri milsadere Bulgaristnnd:ı istıkllll hareketini teş_ muhi<'n el bulunduğunu 

Ve iptidai izah:ıt, B. Mmsolini
nin vaz.iy"tinin çevrilen Ingiliz - Yu 
nan sil:ıhlarına knr'!ı barınamıynca
ğın göstermektedir. Nelson'un ve
cizesine uyarak. binayı tam yık -
mak için kat'i bir azimle hi;curn et
meliyiz. Nelson cıen ciir' et kurane 
tedbirler. en emin tcdbirJ,.rdirıı de
miştir. Bu vaziyct Çörçilin elehası
na muharib kuvvetlNin ve milll"tiD ...... ,,..,._. ·: .. 

etmişt"r. -. UU\IUI 

~~~~--~~~~ 

verilirk e~~ 
ingiliz hava 
kuvvetlerinin 
yeni ak1nfar1 

Işgal al h ndaki Fransız 
bahri inşaat tezgahları 
şiddetle bombalandı 

Londra 9 (A.A} -Hava ne
zaretinin istihbarat servisinden teb
liğ edilmiştir: 

Cumayı Cumnrtesiye bağlıyar:. ge 
ce sahil müdafaa tayyarderi Brest 
ve Lorient• deki deniz inşao.t tez -
gahları ile doklsrını bombardıman 
ve buralarda yangın ve infilaklar 
tevlid etmişlerdir. 

Brest dokları iızerir>e :yapılan ta
nrruz şimdiye kadar yapılan bütün 
tannuziardan şiddetli olmuetur. De
niz mektebi:ıin dört çevrt'.sinde yan
gınlar çıkmış ve derhal bütün bölge 
alevler içinde kalmıştır. 

Nişan alına., diğer hedefler ara
sında havuzlar vardır. 

Lorient Uzerine vanılan baskın 
esnasında havuzlur boyunc.n ''e ha
vuzlar f!trafında bulunıuı deniz te
sisatının bir kısmındı. l 5 yangın 
savılmı!ltır. 

Diğer hedı-fleri. inoıaat tez~ah -
ları Vt" tersant>lf"r t,..,kil etmistir. De
nizaltılara iaı::c:- vnife,i gören rıh -
tımlar civarınd!l da yangınlar çıka
nlmıştır. 

Hür F1·a stz 
kuvvetleri ne illihak 
eden yeni ge1ni er. 

Londra 9 (A.A) -llür Frnn .ı 
matbuat servisinden tebliğ edilmicı -
tir: 

General de Gaulle dlir. İngiliz li
manlanna giderek yeniden le&lım 
edilen h ür r ransız kuvvetlerin 
mensub gemilerin ikinci !ilosunu zi
yaret etmiştir. 

General czcümle iki torpido muh 
ribi ile muhtelif torpidolurı devri\ e 
ve mayn gemilerini tt'ftiş etmi tir. 

General müteakibe:ı i'ltikbalin 
genç deniz ııüb, ylarını yetistirMekte 
olan h ür F ransızlnrııı deniz rnekte
bini ziyaret etmi:?tir. 

H ür F ransıziarın reisi gördüğü 
mükemmeliyetteo dolı:ıvı pı>k ziyade 
memnun kalmış ve Amirnl l\1use
lier'i tebrik etmiştir. 

na 
tebliği 

Atina 9 (A.A.) -Resmi tebliğ; 
Yunan kıt'nlarının ric'at etmekte 

olan İtalyanlan sıkı bir surette ta -
kib eylemekle olduğunu kayıdla ik
tifa etmektedir. 

halyada bir tayyare 
kazası 

Roma 9 ( A.A.) - Stefani ajan
sı ·bildiriyor: 

Bir askeri tayylue Roma ile To -
rino arasında seyahat ederken henüz 
meçhul bir sebe.hden 7 Kiinunuev -
velde Piemont vilfiyeti dahilindeki 
Acgui civarında y~re dü~mü:tür. 
Tayyarede ltalynn - Fransız ınÜtR-
reke komisyonundaki İtalyan de]a · 
gelerinden hirkaçı bulunmakttt adi. 
General Pietro Pıntro !le hnva ge· 
nerali Aldo Pellegrini bu kaza neti
cesinde ölmiıştür. 

Amerikada tayyare
lere daha kalın 

zuh ksnuyor 
Vaşington 8 {A.A.) - Ruter Ajansı 

büdıriyor . 

Harbiye nezareti, halen imal edll. 
mekte olan askeri tayyarelerııı dün • 
yanın en ıyi tayyarelerıne muadıl ola
ca~ııu bildirmektedır. 

Şubat ayında, bugün yapılm(lkta o. 
lan bilyuk sıpariı::ler gelmeden on e 
alınan tedbirler, muharebeler esna. 
ısnda meydana çımış ol;ın noksanl::ı

r.m telafisine medar olmuştur. Telft.fi 
edllen iju kusurlar meynnında daha 
kalın zırh tabakası kullanılması ile a. 
tış kudretinin ylikı:eltı!mesı gıbl key_ 
fiyetler siltredaebılır. 



( S ehir Ilaberieri ) Bugün ekmeğe 
yeni n rk onacak 

.. 
üskudar yolcular1n1 

te aşa dUşüren 
bir hadise 

72 numaralı tirket vapuru 
makineıi bozulaTah deniz 

ortasında kaldı 

72 numaralı Sirket vapuru dün 
sabah Üsküdardan Köprüye gelir -
ken makinesinde ant bir anza ol -
muş ve vapur denizin ortasında kal 
mıştır. 

Cemi lodosun tesirilc fena halde 
.allanmnğa başlamış, halk büyük 
bir tcliı§a dÜ§."llÜttür. Nihayet 7 l nu 
maralı vnpur imdad~ yetiı~Crek yol
culıırı almış ve bo~lan vapur da 
:romorkörle çekilerek Köprüye ge -
tirjJmi:tiT. 

Ziya Gökalp1n 
ö:umunun 

ytldönümü ihtifali 
Büyük Türk mütefelddti Ziya 

Gökalp'ın ölümünün yıldönümu mü 
nasebetile dün şehrimizdeki bazı 
Halkevlerinde ihtifaller yapılmış -
tır. Bu ihtifallerde Ziya Gökalp'm 
hayatı ve e~erleri hakkında konfc -
ranslar verilmiıı, eserlerınden par -
çalar okunmuştur. ----------

Körkütük sarhoş 
olan bir adam 
mahkum oldu 

Şehtemininde oturan Muıstafa j .. 

minde biri evvelki ak am çok ııar -
hoş olduktan sonra sokağa çıkmış
tır. Fakat sarhot kafa ile yoldn yü
:rüyemediğinden karanlıkta Ali is -
minde birinin e:, kapısına yığıımı,_ 
tır. Tazyik netice•i keoı da açılın -
ca Mustafa olduğu gibi içeri dü~ -
müş ve kalmı~tır. 

Hadise zabıtayo ak~etmi~ ve suç
lu yakalanarak. karakt'la götür:.il -
müştür. Özru kabtthntinclen büyük 
olan Mustafl\, orada da tek durmı
yarak komiser mu vini Tnlat ile 
polis Osmanı yazifelt>ri esnasında 
tahkir etmi~. bnğınp, çağırmı~tır. 

Bu suçundan dolayı dün adli -
yeye eevk.edil~n mGznun. Atıliye 
6 ncı ceza mahkemesinde yapılan 

cJuru~ma sonunda 1 ay 6 gün müd
detle hapse. 36 lira parR ce.zastna 
mahkGm edilerek derhal tr-vkif o -
lunmu~tuT. 

Alemd r ocağınd!\ dünkü 
konferans ve temıil 

Dün C. H. P:ırt&si Alemdar ocıı:mın 
Alaykl)$ündcti merkezind~ bir top -
la.ntı yapılm1Ji, ötretmen Tunk Zafer 
Tunnya tarafından cMillt emniyet.. 
mevzulu bir konferans Terilm~tlr. 
Konferansı c Es lti ldetıer• isimli bir 
komedi taltib etm~tır. 

Bir kadın tramvaydan 
düıerek yaralandı 

Bohor kw Cayn isminde bir kadın 
enelki akşam saat :ZO de İ&ttklil cad-
desinde tramvaydıın inerken, birden
bl"e dii.şmü~ ve a{;'lr surette yaratan
mıştır. 

Yaralı. Beyoflu Belediye huıane
sme kaldırılmıştır. -------

Halkevi konseri 

lntizamsızlıklar ve tedbirsizlikler varid 
değil, tamiratta da çok muntazam 5ekilde 

meşgul oJ unuyormuş 1 

tramvaylarda göriilen kalaba11klardan 
Son günlerde trnmvay idaresinin 

yolcu servislerinde bir takım inti -
zamıuzlık olduğu ve idarenin tedbir 
ler nlmndığı yolunda bir kısım ga -
zetelerde neşriyat yapılmaktadır. 
Sehrin tramvay işleri ettafında dün 
kendiaile görüştüiilmüz trnmvay, e
lektrik ve tünel işletmeleri idaresi -
nin salahiyettar bir Tüknü bize bu 
hususta şunlnn söylemiştir: 

- Gazetl"lerde Heri sürülen me
se1elerden bir kısmı tamnınile haki
kati tahrif oldu2u gibi. bir k:smı da 
bazı imkaraız.lıklar dolayısile bizim 
de bütün arzu ve gayretimize rağ -
men maalesef ye:ine getirrneğe mu
vaffak olamadığımız zanıretlerdir. 

İddin edildiği ıı:ibi tramvav idare 
islerini irkdten devir alır almaz ta
~ir atelyesi kapanmak şövl" dursun 
bilakis daha esa:ı!ı bir ~ekilde tak -
viye etmiş bulunuyoruz. s:~Jtideki 
büyük tamir etelyemizi~ hagına mü-

Avukatlık kanununun bir 
maddesinin tatbiki 

geri bırakıldi 
Adiiye Vekiıleti mna1 veya üe -

reti devlet, vilayet, belediye 'Yeya 
bunların mürakabf'.si altındaki mü -
essesclerden verilen avukntlatm yal 
nız bu daire ,•eya rr:i.ie8'Jeseleıe Rid 
itlerde avukatlık yapabüeceklerl 
hakkındakı avukatlık kımununun 
beşinci maddesinin tatbikini bir se -
ne daha geriye bırakmı~tır. V l"ka -
letin bu karart bütün adiiye teşkila
tma tamim olunmuştuT. 

tehassıs bir TUrlc malcinisli getirile • 
rek faaliyete geç.ilmi,t.!r. Bu atclyc -
de halen dingil ve bandajdan maa
da bütün tamirat Türk jfCileri tnra
fından mııvaffakiyetle yapılmakta -
dır. Hatta en mühim aınai itlerin • 
den biri olan bandaj}ar dahi birkaç 
kere elektıik kaynağı ile tamir edi
lebilmiştir. 

Anıbaların arka arkayu tahriki 
meselesine s:telince, biz bu iııleri hal
kın kalabalık bulunduğu zaman ve 
semtlere göre tanzim ediyoruz. Bir
biri atkasından :ahrik edıldiği iddia 
edilen bu anıbalann muhakkak ki 
hepsi de dolu ve knlabnlıktırlaT. A
rabalardn yalnız hareket v ... muvn-

lat ·saatlerini tesb:t edebiliyoruz. 
Bunun hllridndeki tedbirl.-~in tatbi
L-ine imkan bulamıyoru7~ Cad•Jf'le -
rimi1:de sadece trnmvav amhalan 
~~yrii!! .. f,.r vnpmadığın~an hunlnn 
tren gibi işletmek kabil değildir. 

Tütun amalesi dUn 
çalışarak yevmiyeterini 

Kızılaya verdiler 
lnhisaT idaresinin Osküdar tütün 

depolan grupu ile Plfşaliınanı, .Şaık, 
T optaoı. Pendik ve Kuruçetmcdeki 
tütün depolarında çalışan bütün me 
mur ve işciler dün Pazar olmasına 

taimen iı;leri batınil gide -
rek çalışmışlardır. 1 ı;iler dünkü yev 
miyelerini askerlerimi:.ı:e kı§ hediye
leri alınmak üzere tamamen Kızıla
ya teberrü etmiilerdir. ' 

Dün Üsküdarda bir Bir kadma ve bir harr.ale 
ev kısmen yar-dı çarpan otomobiller 

O k d 
Şoför Kemalin idate etligwi 2032 

Dün öileden 1onra ü ar numaralı taksi olomobiU Köprı.i ü -
$t'I1Uipapda bir yangın olmu,tuT. zerinde Necmettin iaminde bir ha-
Şemsipap cütün deposu yanındnki mala çarpaınlc, yaralamı:tır. 
Basriye aid üç l:ntlı evin baczı.sı ku- Yaralan ilKır olan lıamal C:errah
rumlann tutupna ile yanm~ıı ba§- paşa hastanesine knldırılmı~ suçlu 

şoför yalcalanmıştır. 
lamış, ateş sür'atle bii)Üyerek bü - Kocamustafııpaşada oturan Mü -
tün çattyı sazmıııtır. Hadiseden ha - nire isminde bir kadın Eminöniin -
be:rdar edilen Üaküdar itfaiye frlU· den geçerken, fOför Muradın ida -
pu derhal yangın y"'rine ııelerek fa- resindeki 2 3 38 numaralı takai ~en
aliyete geçmiş ve yangın e' in çatısı diııine çarpmı,trr. 
l6 metre kadar yandıktan sonra sön Kaxa neticesinde ayaiından ve 

kalçasından ağır surette yaralanan 
dürüJmü~tür. --------- kadın hastaneye kaldırılmıttır. So-

Eminönü Halkevi orkestrası dün sa- för yakalanarak, hakkında tahkilc.a-
at 15 de GCf Cemil Tfırtarmaıun ida. Bir portakal sandalı Harem ta başlanm1Jlı:r. 
resinde aylık ko!l.M!rfnl nrmi,tir. Kon islielesine "f'Urdu - - - ------
8erde garb mnsilt~nden seçme par. Dün osnbah Üsküdarm Harem lske- İhracat birlikleri umumi 
çalar çalmmıottr. lesine bir aandal vurmuş ve içerisin- kati~i Ankarada 

Konserden evvel, doçent Suad is- deki portakallar .sahile dökülmüştür. İhracat birlikleri umumi katfbi sa. 
rnaıl Gurkan .nış baltımının ehem • Bondalın kime ald old~u ve nere - lih dün nkşamki ekspresle Antaraya 
mıyetiD mewulu bir konferans ve Ço. de.n geldiği anlaşılamamıştu'. Sandal- gitm~tir. Umumi kf\tib Ankarada bir
cuk Esırgeme Kurumu talebe korosu emın blr kazaya kurban gidip &itme- lllderin vaZiyeti etrafında Ticaret 
da bir konser verm~tir. d~i araştırılmııktadır. Vetruetile temaslarda bulunacaktır. 

Pezar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey geçenler. 
de gazeteler yar.ınıtıard.ı. 

... Oroenland aduı • 
hm-. 

.. .. iosan a~ı buma.. 
1W4 yerlerinde parçalan • 
malar, çatlamaJar, kop -
IDalal 'NIJWI. 

Hasan bey - Yanılı • 
yor, bunlar vlki ile ora.. 
Jara mntıa.ka insan ayalı 
lıasmıftu. 

Sular Idaresinden 
haklı bir taleb 

Buğday tüccarlarının beyanname verine 
müddeli bu akşam bitiyor, buğdayların 

muayenesine yarın sabah başlanacak 
Fiat Mürakabe Komisyonu bugün vilayet, zirnat müdürlU:ll ve z~ 

öğleden evvel Mıntaka Ticaret Mü • borsa.sı mümessillerinden ınüt:s~.,. 
dtlrlü~nde fevltalMe bir toplanh ya. bir komisyon taratmdan ınuııYiı" 

İsim ve adresi bizde mahfoz, paeak ve ekmek fiaUanru tetkik ed e- dilrneğe ba.şla.nıı.caktır. . ..tl 
Beyoilund.a. ot'Uran bir okuyucu.- cektir. Bilo, depo ve umumi ınal~ 
muz, röoderdlli bir mektubda. 'u Belediye ve OfiS tarafm.dan delir- bankalar da rehin veya t,enıillllı f. 
tiJllye&I.Di.D alika4aı1arm naaarı men n tınnlarcıa tesbıt olunan ıer- rak muhafaza. ettikleri bu#d&1ve~fl 
Cl!kkat:ne koymamııı Istemekte • h dir: best piyasadan alınmış buiday vazl- darlann miktar, nev'l ve sa l' 
cBey~da oturuyonmı. Her yetine göre bugün e~e yeni bir gösteren bir listeyt bu akşınııa 

sabah iŞime yetişrnek için saat nl- : nark Jtonacaktır. vüllyete vereceklercL"r. uı4J! 
tı altı tıu,...•ırt.a blkn.rım hazır- : Ekmek fiatları bugün ak§ama ka. Vilfcyet, mü'bayaa. edaccek b 1 .tı. ' ro ' • '"':ll y l.ığun yedi buçu!n kadar .sürer . • 

1
· dar eski na.rtı muhafaza edecek ve ve çavdarların muayene tııruu 

Fakat. ıbu müdde~ zarfmda yıkan- yarın sabahtan itib~ren yeni narkla kadarıara bildirecekUr. • • 
mak için musluklarda su bulmak 1 satılacaktır. Bugün konulacak nar • B~day Te çav<larlan muayerı~ 
imkilm yoktur: Zira, bu saatlerde 1 kın 13,50 13,75 kurU9 olacağı zanne _ <lecek olan heyet bcyannıurıe, 
Terkos ~esilmiŞ bulunuyor. Su - = dilmektedir. Bıi narlt üç gün için mu. gô.1terilen yerleri birer biret ıe 11 
yun bazı def_!l kesilmesındeki lU-ı teber ola.ca.k te serbest piyasadan a- mal s:ı.hibinin huzurunda buAd1l1 
zumu anl:ırun. Fakat her sabah JC01': aynı saatlerde ve aş$ yukarı lınan b~dnyınr Oç gQn içinde istlh- çavdarlanı evsafına göre. rı~; , 
herkese ırı.zı.m olduRu bir sırada • Ul.k olunduktan sonra, Perşembe gü. caktır. Bu fı:ı.t koyma ~~ bı.o 1 ,.. 
kesllmesini t>ir tfirUl aklım almı.~1 nü ekmek fiatJarına son ve kat'1 nnrk v~~.sne tesbit edU,.cektir. ~sı ~ 
yor. Öyle zannediyorum kJ. mez. konacutır. hı bi tesbit edilen vasıllıı.rıı iti fJ. 
kfir saatler, a.şa~ı yuk.ıı.rı bü • • Cuma aabahından itibaren tatbit duğu t.ak<lir<le bu itirazını zabıt ~· 

1 tün çııl~anla.nn ~e gitmek üzere·! rata.sına ltaydettirecektir. BU ,.. 
hazırlandıklnn ve .-.nxı ihtlya" 1 olunacak olan bu nnrkın da 14,50 _ . 1A .. rı ~. 

U .. ,J- l ~ • : yet.te ftiraza meV%11 olan ına ~~· , 
ları oldufu ınmanlardır. Bu sı. • 14• 75 kuru~ arıısında olac$ tahmin garl tki tiloluJ: l:ıil' nfunune aıııı_.-. 
rada dıı suyun kesllmcsi Sular i. edilmektedır. e P" 
dar~ine pek de hayır dua ettir _ Diğer taraftan ellerinde 500 kilo • tahlll edü.mek ~ere Tfcar~t ~~ 
miyor. Acaba bu su kesme ana- dan fazla buğday ve çavdar bulunan re Bor.sa.sınıı gonderüecektir. a)U~ 
tini daha evvele almak, halkın ih. §:ı.hıslann verme~e mecbur oldukları verilecek tııhlü raporu tat1 :ın 
tlyacı olmadığı saatiere inhis:ır beyaıınaıne müddetl bu aqam bit _ olacaktır. ~ 
ettirmek mümkün değil midir? • m ektedir. Bu beyannıı.meler vill\yet Beyannamelerin orısce aıındıll ~ 
bu ~roJ~-:;-, Ok~Ttzun taratmdan Toprak Mahsulleri Ofisine rihten itibaren 20 gün Içinde :;-
.. D··- ~!'L'--~t!111 • -'~ ar arm verilecek, ve yıırın .sa.b:ıhtan itibaren tcdiye olunarak mfibayna e<fll .ırıl• 
-..--.. • o-. ıne arZCUJYOT\1%, • ır:>"" '. J beyannamelerde gösterilen bulday ve buğday ve çavd4rlar .serbest b 
............................................ çavdarlar Toprak .1.1:nhsulleri Ofisi, m~-Ş sayılacaklardır. 

Askeri mahkemeler 
birl<aç gune kadar 
faaliyete geçiyorlar 

İstanbul. Çanakkale ve Çorluda 
teşkil edilecek olan askeri mahke -
melere aid hazırlıklar ikmal olun -
maktadır. Askeri mahkeıneleıin bü
tün reis ve azalan tayin olunmuş, 
şehrimize gelmişlerdir. Adiiye Ve -
kaleti de bu ıuahkemelerin sivil a -
zalarını tayin etmi.§tir. 

Askeri mahkemeler bir kaç güne 
kadar faaliyete geçeceklerdir. Cüm
huriyet Müddeiumumiliği mahke -
meleri alakadar eden suçlara aid 
dosyaları bu mahkemelere verec~k
tir. 

..._ ...... ·----·-· ·-· ............. ·-·-·····-

HERGÜN 
<B&ftarafı 2 ncl sayfadal 

vardır: Muhacir veya mülteci insan, 
muhacir ve mülteci para! 

* Paranın yer yüzunde uğradığı bu 
hezimetin, son rnisolini Fransada 
görüyoruz. Bu mcmlekc:t, bu defaki 
harbe, geni~ bir altın 8tokile gıri -
yor ve zannediyordu ki böyle bir 
stoka sah.ib olmak, mükemmel bir 
hava ordusuna aahih olmaktan da
ha iyidir. 

Hidiaeler işin aksini gösterdi ve 
Fransa, bugün, altından kalkılmaz 
maaraflar ve ihtiyaçlarm kaTflSında
drr. Cihan Harbinden aonra markın, 
Avuaturya kuronunun, Ru3 tublc:Q.. 
nin batına gelen felaketler, Fran -
sız frankının haştnıa üstünd~ dalat
mağa başladı. Fransanın bugün 
ı 8,000 tonluk, yani takriben 
ı ,800,000,000 Türk lirası kıyme -
tinde bir al tm stoku vardır. Fakat, 
hazıra ne dayanır? Bir taraftan iş -

Bir doktorun gUniUk gaı ordusunun mananannı ödemek. 
öte taraftan Fransavı yeni baştan 

notlarmdan yapmak mecburiyetinde bulunmak •-==================:1 bu çok altın stokunun pek kısa za-
1- manda erimesine küfi aelir. 
An) inierin 
ihtillitları: 2 

AnJinlerin kulaltta ihtilAt.a mani 
olmak iÇin hafif bile olsa aıkl ıe_ 
dartyi tatbik etmek llzımClır. Htır 
ne şekilde olursa Olswı bademcik 
iltihablarmm gargaralar üe bu • 
runa damlatılan ilAçlar ile dahi.. 
Ien alınan rübyazol veya pronio
.siller ile muntazam bir tedaviye 
tAbi ıutulmnsı a&la ihmal edilme
melidir. Birıaç gün nde i.sti.rabat 
etmcli, krundora maruz bulun. 
mamalı, az miktar klnin ve as.. 
pi.rin almalı, günde iki defa ayak
ları sıcak suya koymalıdır. Böy. 
lece bu mikrobun fidd,ct.i.ni kırmak 
ve vücudün mukavemetini art.tır_ 
mak suretile süratle §ifayı temin 
etmek mümkündür. Bu eekilde 
şüphesiz lhtilatıar da artık mev. 
zuubahs olamaz. 

AnJinlerin ikinci mühim lhtilatı 
böbreklerimiZ fizerinde yaptığı 
iltihabtır. Yani böbrek hastalı~ı. 
dır. Hakiltııt.en bazı anjinler1 mfi_ 
teakib bel ağrıları, göz kapakla
rının ~~e.!i ve idrarın mittannın 
azaJma.st Te at'eşın devam etmesi 
gıbi ara:ı &lirillmlyc ba.şlar. Der. 
hal böbrek ihtHfttmdan fÜphe edi. 
lerek idrar tahlili yaptırılıyor ve 
idrarda albomin tubit edilrnce 
böbrek lhtıHitı da böylece mcy _ 
dAna ~ılcnlf bulunur. Böbrek ih
tilatının tedavisi istirahat n &:kı 
perbizdi.r. Bu perhiz baft,a aüt, yo. 
iurt, hoşar, limonaıa, ıblamur, 
çay gibi hnfıt meşrubat Te g1tgide 
albomin azaldıkça •Ave edilen dl
~er hafif yemeklerden i.be.reUir. 

Devam edecegiZ. 

Cnab lsUyea ot.uyDCalanmm 
posta pulo yo~:aaaaı.uu ,.._ •
dert& Abi tüdJ.... fılteldei 

aırab•ea.ıa kalatlllr. 

Bu vaziyeti gören Vichy hükQ -
meti, yeni Alman rejiminin bundan 
sekiz sene evvel tatb:lt f'ttiği usul -

Ileri hatırladı ve, şimdi bir derer~ye 

ı kadar 8tandard şekiller almış olan 
bu usulü bazı yeni ilavelerle ;ıFran 

ı 
sızlatbrmayu çalııarak tatbika ka
rar verdi. 

Şimdi, Ftansada i§lerin en büyük 
kısmı para ile değil, ttçek ı,le ~örü -
lecektir. Yani, hükumet, bir takım 
büyük ve umumi işleri Fraı•sız ban
~ası üzerine verdiği çeklerlc: ödeye
cek, fabrikalara rekrıır ;şe ba~laya
bilmeleri için vereceği kredileri c;ek 
leri avalize elmek su~etile ac;acak, 
sonra, bütün büyü~ t•iccarlar, hnt -
ta perakeadeciler, alı~ verİcılerini 
çek]e yapacaklar. HI\Lta, k.iracılar, 
aylık kiralarını çekle ödeyecekler. 
Burıdan maksıtd, para hacmini art
tırmahaın iş hacmini çoğaltmak ye 
bu suntle enflasyona mani olmak -
tır. Bu sistem. Almanyada kullanıl
mış olan usulden biraz. daha ileri, 
biraz daha farklıdır : Fraruıacfa. he
men herkesin bankndd bir hesabı o
lacak ve bütün toplu tediyatını çek
lt! bu hesabdan yapacaktır. Bundan 
dolayı, yeni hazırinnmış bir kanun -
la, bankadaki he!!llbındn para ol -
maksızın çek imzalnıan herkes, tıp
kı piyıuaya blp 'pllr1'l c;ıkaran bir 
insan gibi Cl'zalandmlacaktrr. 

Demek oluyor ki kıymetini nltı -
nın ayarınclan ıılan para ıti!temi 
Fran,.ada da nihavete err:li VP orada 
şimdi yeni bir l"&r1\ usulü meydana 
c;ıkıvor: Çek - Para. 

Maliyeciler içi.l tetldk<! değer ye
ni bir mevzu. 

l-fluhift/n. cJJ:~t:)eH 

Iki gazete tatil edildi 
Tnsvili EfUr ve Tan a:ııeroleri He-

7eti Vetile tararile muvakltaten tatil 
edilmiflerdir. 

BANKA 

KO ERÇiYALA 
ITALVAN~. 

Tamamen tedlye edUmil ~ 
700.000.000 lta!yan Lı 

IUERKEZİ: l\IILANO 
Bütün tt.n.ıya.da, fatanbul, 

Londra ve New-York'ta 
oubeler1 vardır. 

Hariçteki Jıa.nkalanmnı: ı'-
BANCA COMMERCİALB :tr.tJ.1,ıJ~A 

(P'ra.nce) Pari.l, Mar.sellle, 'J'OU Jl'ı 
Nice, Menton, :Monaeo, J.{Oıt~elJ" 
Cannes, Juanles _ Pıns. vnıefr
sur - Mer, Ca.sablanca c~uroe>·~~ 

BANCA COMMERCİALE tı•JJ-13f'il" 
E ROMENA: Ducnreat •. ,Anlod, gi~ 
BraMY, Cluj, Costanz:ı., CalllZ. 

Timichoara. p."' 
BANCA COAtMmCİALE tr/J ~tı 

E BULOARA So!la, Burgas, pJO 

varna. ~tl~ 
BANCA COMMERCİ.AJ.E i'J"~!·:::..,A 

PER L'EGI'I'TO. Alexandrfe d'fP' 
Elkahlre, Port - Baid. ıJ,P 

BANCA COMMERCİALE tr.~ 
B GRECA, Atina, Plre, SelAnit ıJ.~ 

BANCA CO GtERCİALE tr/o 
TRUST COMPANY. Phtın.deJpll f.4-ıtl 

BANCA COMMERCİALE :!:'f~J. 
TRUST COMPANY- Ne'llV- 'fO 

Mü~tenk Bankalar f"J~ 
Banque Françalse e~ ttaııennr. 

ı•arne rl~ue du sud, PariS. fl.r)IJ 
A:rjant.ınde: Buenos _ Aites. 

rio de Sant.a f~ .,; 
BRESİLYA'da: Sao • paulO ft 

ııcıı ,fehlrlertnde ,ubeler. ~ 

CHİLİ'de : 83ntıago, vaıpat rf'' ' 
COLOMBİA'da: Bogota, :S!! 

quilla. Medellin. 
URUGUAY'da: Montevldeo. ~~~ 
BANCA DF.LI •. '\ SVİZ7..mA tr.ı\!1 ı,o ' 

Lugano, Belllnzona., Ch!Aset'• 
cardo. 

Zürlch . Mendr!sio. ~· " 
BA.SCA 'UNGA RO - tT 1 İ J{~!)tl,(. 

peste ve başlıca sehtrl ~e 1 
HRVAT"'...KA BANK D. D. 

zagreb, Su.sak. 
BA...'IqCA fT,\l,1ANO - l.f~.4 ıel 
Llma {Peroul da başlıca ~eııır 

şubeler: ac11' 
SANCA İ1'ALlA'SO GVı\fı\ 
ouayaquU. 
istanbul m~rke:d: tl-~1' 
oa.ıat.a, Voyvoda caddesi, I'B 

pnıas. Telefon: 44845. 
istanbul bli.tosu: 
Alalemclan han. Teıerorı: 

1a rııtıuıs. 

Beyoğlu b tiroso: -ttl~tıf 
tstıtı!ıl caddesl No. 247. 

(100!. 
Kasalar icarı: İtalyı> ve 1 

tan ıçin Te Tourı.ııtıcıue çekler 
c. 1 TRAVELLl!!R'S çek.lerL 



Ince yün ··den 1 
şık bir rob -· rı i 

Bugftnlerde onadan ayrılmıt saç -
lara pet fazla tesa4Uf edil~. Bu 
tarz aaçi.a.r bUılanna yakıftJiı halde 
bamJarına dA ~. Ywtm& -
&mm ft ya.tıtmamyuun eebebi T&r-

dıt. 

OrUdan a)11].an ~ 7tri )1lsB 711 -
vartak ga.terlr. Eter 7aradılıftan JU
nrlak fiWU fsenb ~latınızı orta -
da.Ii aflrıp yaniara taramııJ& ~k 
ditka~ ediniz. BUlkia ınce, dar çebre.. 
l iseniZ bundan istifıı.de7e bakınız. .. 
Eğer boynunuzun daha beyn.z gö -

rflnme.s!ni istlyorsanız: • 
a: Yallı kremlerden. 
b: Ve sıcak tompr ten ıstifade e-

• 4f:ni2t. 

İyi bir krem bulamazsanız bano -

Buklet yünden 
yapılmış bolero 

liRle axsonye yağlı krenı yerini tu- Bu .sene ceket kadar bolero da mo.. 
tar. Çenenizin altı da dahil olmak U- dı:ı.... HattA bolero geçenlerde ceket
sere tekmil boynunuzu bunlaraan bi- ten daha bo~ görtinUyor. Bunlıı.nn en 

• rile atar (taba · yukarıdan ~a~a şıt l5rneklerini yündcn örebilirsiniz. 
doğru), sı<:alı:: auya batırıJml§ iblr tnı.. Modelde görd~üz .bolero l~ci -
benelle u.rar.sınız. Bu kompreAin bo - verd ve beyaz rcnlı::lerde buklet yfin
yunda beş dakika kalması kfıfidir. den yapılmıştır. Makinelik ince bult-

HergUn yn.pma~ da lüzum yoktur. letten. 
Gençlikte haftada bir kere, Ja§lan - !.eyaz ıyaka ketenden, pikcden, 
dıkça iki 6~ defa yapmat yeter. ipelı::l.iden olabUlr. 

Yu urtan ayda 
v zarar ar1 

BOr r.nmanlar _ Bilhassa bundanıTamanıilc hazmolunur. Bunun 1Çt'n 
yirmi, yırmi beş sene evveı _ yumurta ynlnıa (kalori) sı yüksek olmakla kal-

ı. hemen hertes için çok faydalı bir cı- maz. Çok bcsleyicld.ir. 
~ ~ . da $S.yılırdı. Doktorlar netahat dev - Terkibinde yUsele (72J su olduıtu i-

lara &d n prıı.t.lk Ye ~k bir ~ reslndeki bastruarn, znyı!lara, vereme Q!n yenmesi hafifUr, susuzluitu gide 
\'aını:ı bu modeli t.av.s;ye edebı- müstaid olanlara çocuklara htllasa rir. İçinde et.tn <:ılbomin) ine benze.. 

:'Qı h"" artası düzdUr. DıA-er ta- hemen he.-kese ~1 bol yumurta ye- miyen bir nevi (albomin) vardır ki 
-.- Ycrevdir. Kollannda ve . t ol t .4:11· '"kdlrd ~"'"-k de Je . . meyi tav.sıye edcrlerdi. aze ara yen-ı - e ,.,u.,u; -

bt~ü nı t.arıı: peru ler var. Ge - Bugün de bunun tamnınilc aksine, lere dokunmnz. 
~~re k sentf1r'1lnün uçları ön - yumurttı aleyhine bir cereynn vur. Bir Bilhassa arısı yajt Ye (fosfor) dan 
\ t~re adar sar~ıyor. . çok kLınselere .:aman yumurta yeme- yana pek zenglndir. Balıktil ancak 
~~ük gonca Ytfıne aerpileştlrı - ymlzıı ayunıurtadıın sakınınızı. de - yUzde (2,5), etLe yüzde (2), inet sö -
~~ecı ~uvnrlaklar: ,Be:J ilrnlltllt nilınette. ttinde yüzde (1), ekmekle pırinçte yüz 
lıı~le ~·n fuıtnne on ıtl ilmlk sık Bu iki z:d cereyan nereden do~du, de (1) den daha az bulundui;u halde 
~~en ret ynpılmı,Ş.lardır. acaba hangiSI d~ru? ~te meşhur bir yumurtada yüzde (5,2) fosfor vardır. 
~ ~r~yıda ~~ek, yapra~ ve dok.t.orun buna dl!.ir yazdıkları. Vücudümüze lazım olan kireç cihe -

)er
10 

anınca orne4ın ü.st.~n?e Yumurtanın üç bilyt1k tusunı var- Unden de yumurtada eti, bal$, hattA 
tııt e dikllırler. Bunlan bitbır- dır" bir çok sebzeleri geçer. 
•e~~ak içın ~:nekte tek çiı- A. Yumurt.a çabu~ boznlan, çOrtıyen (60) gram etmek, (50) gram tere-

\te r.~ n Yerlere ıkı kat yiln uza- dal d dır Bu yüzden _ balık gibi- J&ette beraber yenaen 2 tane rafadan .....,._ti t k b . .bi ıı ar an . 
~ . ıp ı eyaz ıŞ yapar 11 bayaUar baynUamu muzır bir rehir yumurta (SS()) ltalorl yapar. Yani vii-

' ~a 1 . . . . hnlınl alır ve i.S~'!n!L'UZ herkese doku- cude blr &ünde lflzım ol n (kaloıl) nin 
b~ i yilecefı ıçin omru dı.ter nur Bunun ~m mümkün oldu5u ka- beşte bin. 
tık 'rdan daha uzun olan bu dar. taze yeme!~ tazelıği şüphell yu _ İçinde hem albomini, hem de Nı 

~lıoft endiai gıbi hazırlanın:w da ınurtadan zehırden kaçar gibı sa km- bulundl.liu için birçok yiyeoeklere pet 
, "' ttı~r. Sete aeve yapılacatından mnlıdxr. iyi uyar ve birlikte mükemmel blr yo
~ t~btı ~eı. YOn dantelin taşkUl B ,Yumurta. nehdnr ıaııe oluna mek yapar. MC.'!clA.: Patatesle birlikte 
,~ lltOl"dfılü bir mod dan böyle lsun k:ı.raci~eri rahat.sı.z olanlara do ~nen (omlet) pex iyi blr ~dadır. 

'lı ~ ifade et.mek tırsaLlDl tae-ır- ~nu~. I:Illtt~ bu, kat1leiğer hasta _ j Tn U ile de öyle ... 
~ ... .............. ı~ının ba~lıca aliımeUerınden biri s:ı- ı Ya (vitamin) o ne oldu dcmeyinlz. 
~ k yılmaktadır. Çünk~: Yomurtanın sa- YUmurtanın .sarısında (vitamin) de 
~ rısında bol ya vardır. Bu )n~ kara- ı vardır. Hele çiy sebze meselA. salata 

~.. Pati ~ fazla çalı.şıp nha.t.sı;ıJttının ile birlikte yenilirse bu (vitamin) b~ 
:~ ICan gUY.eCI artmasına .sebeb olur. Beyazı da <al- bütün kuvvet bulur. 
~ 11lın ~üs te tuyruk tarana- bomin) !ıdır. Bu to.lbornın) i de vücu-j Yumurtayı hangt ~tilde yemeli dl

)a~lı bir parça kuşbaşı do~ _ dUmüzfin (ıılbomlnl ne çevrilebllmek ye düşünmeytniZ. Çiy, rnfac!an, yan 
· l'eneer d k d ıçin li:araCiler çal. ır, yorulur. Eğer 1p~m;ş, ha.şlannuş, ya~da ... Ne tarzda 
e c e en 1 suyunu çe - ha!ta iSe daha çok ha.stalanır. pi..o;erse piŞ.sin hepsi iyıdir, hepsi besler 

~~kadar penbeleıur.1ir. Et taze Yumurtanın Uçüneü zararı görünü- ve cuılandırır. HattA vaktile yumur
t au U!ı.\'e ederek cu ııuyu çek- ıünün yjyenl :ı.ldatmasıdır. Tadı gü- bdan mahrum bırakıJan nazik bar-

~)le <llJıa lYi olur zel.. mldt-ye de bir asırlık venneı. Bu- saklı insanlar bile ona kendilerini ~ 
Ce ha · nun 1çın ırwın farkm:ı v:ırmac!an lü- lıştırabiUrler. 

~ ~ lOva.n zır!anan et t13Aranmış zrunundan fa:la yer. E-msen yumurta- Yalnız ifrata vannamak Jartile. 
'tıt ' ~~ . ' omates v~ .sternrse nın bır ınsana dokunmas! da eberi - Yumurtanın bütfin 741rarı lüzumun-
't tQ biber ve tuzla bırll~te bir yetle fııila yenmesinden ilerı gelir. dan r&Zla yerunesindedir. Bılhnssa ,,tl \'cce doldurulur. Üstüne Fakat bu u~ zararına karşı yuı:nur- mideleri yorgun olanlar buna çok dik

tta'tıııclan gOrününceye ka _ tanın ne büyiık faydalım vardır: Va- kat etmelidir. Giinde bir veya ikl ta
aı:UJu dökülür. li:t suyu ol _ $S.ti olarat bir yumurt.a (50) ıram - ne.si pek iyidir, fiç ta.ne faZladır. Hele 
~ 1flde su konur. ~ınna veri- dır. Bu (50) sramlılt gıda takriben ilç taneden faZla.c;ı tam bir ifrat olur. 

rlt
1
hatit a~te de p Şirilebilir. (85) kalori yapar. Zaten yumurtaya kusur bulanlar da 
n daha lyi:lir. Yumurta hemen hiç posa bıralrnıaE. bu yuzden bu1ab.1mişlerdir. 
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•· Ö·ı Ndlcden: Mua~%ez Toh1"n Beritand 
~tiqt~:;en 11onrıı hen hastane - eenin çılgınca bir hareketine leur -
~~ ~ 1~· Halide hanımı i:Öre- ban g:ui. bunu unutuyor n•usun 
Ll'd-tlli dinlediktrn sonra va- yavrum~ 
~"" Qll • • ı k ~ Qtr lYı anlıyarak sana kar - - O kurtu acıı tır anne, onun 
t k~i}'~Ce l.:in heslemiyec<:,ğini ü- beni sevdiğine ne kadar etQin em 
J~L~ lllın. kurtulaca.~na da o derece eminim. tı 1\ d:ı._ .,. 

r:ıl'\ırı ~tatle annesine bAktı. Bu dakikada o aletler içinde sa -
~)~ telefonda ona çok mü - yıklıyor. yanındaki anneı~i, do1ctor
. btk aöyl diği ve Mediha ha- lar ve hastnba!ıaeı\ar belki de onun 
1dl heyecan içinde olduğu yaşamasından ümidi kesmitlerdir 

l b nt\.t artıle: belki de birkaç dakika ev -
~':\ ~ıııı hınek .. dün al.: arndan - vel do\:tor aize Selimin ynşayaca -
~ ltır 1\. ~t> a.vni Jcelimeyi tek - ğını zannetmediğini s6ylemi~t1r. Fa
,~~tıttrı Neyi beldiyeyim} Ha- kat herkes ne dene desin, ben o -

tıq tn merhametini mi} Ben nun :iyile§eceğine eminim anne. Kal
~~dhn} Hayatım ve mu- b im ve N5lerim beni aldatmaz. 
0~den nefret eden o Ben onun ölmiyeceğine inanıyo -

ıni> nun. Görecekaniz naaıl kurtUlacalt. 
- lopllah kızım. ABah büiiik-

tür, ondan hiç bir vakit ümid ke -
8ilmez. 

ö~i~:!;~· ·;;,~;~.~~~;"ikici~· ·M~di -
ha iıanım hastaneye · gitmek için 
hazırlanmıştı. O vakte kadar ild 
kadın hiç bir şeyle meşgul olma -
dan, hiç konuşmadan karşı kar~ı -
ya oturmuşlar, bi2'.metçllerin na:ra -
tı dikkatini celbetmemek için tabii 
bayatlannı ya~ıyorlarmııt gibi bir 
tavır takınmı~lardı. 

Mediha hanım sokağa çı'kn1ak i
çin hazır olduğu ır:ııman kızına: 

- Allahaısmarladık Ne~rin, in -
p)lah iyi bir haberle dönerim, de
di. 

Annesinin bu soneri onu uylı:u -
ya benzeyen durgunluktan biraz a
ymk 

- Iyi ve mufn• al haberler ge
tir anneciğim. Selimin hararet de -
recesini, nabzını v~air tafsilfıtı 80t. 
Kabilse yarasını da gör. Alnından 
yaralanmıştı amma ne 'tıuaftan ol
duğunu göremedim, bütün batı 
lı::anlar içinde idi ve o sırada ben 
benliğim<len çlk.mı~. bıtllca bir in -
sao olmullWU. Mam'lcüa Olana ~ 

iKTISADi 
TETKiKLER 

Harb ve 
kahve buhranı 

Yazan: Hasan Ali Ediz 
Birçok milletleri içine alan büyülc 

harblerin, dünya iktısadiyatı üze -
rlndc çolc Karih ve çok tuhaf teait
leri oluyor. Bazı maddeler, pazar ve 
müfteri bulamamak yüzünden. ia -
tihsal edildikleri mıntakıılarda, ya
kılıp denize atılırken, diğer mınta -
lcalar bu maddelerin mıntuıını çe
kerler. 

Böyle bir felakete uğnyan iatJh
Ji.Jc maddeleriRio en ba§ında kahve 
gelmektedir. 

Harhle beraber Avrupada, bil -
hnsaa Avrupanın bazı mıntakalatın
da tiddetli bir kahve buhranı baı 
gösterdi. Bu buhran, yavnş yava§ 
memleketimizde de kendini hisset -
tirrneğe ba§ladL Harbin ilk ayla -
nnda kavrulmuş kahvenin peraken
de olarak kilosu 1 30-140 kuruşa sa;. 

blırken. bugün kahvenin kilosu 190 
Jı:uruıtur. 

Halbuki kahve 9-1 O yıl içinde 
müstemleke mahsulleri içinde en 
fazla istibsal edilen maddelerden 
biridir. Kahvenin en fazla istihsal 
edildiği yerlerden biri olan Brezilya, 
1931 yılındanberi aiat~li olarak 
her yıl müyonlarea çuval knhveyi 
imha etmekte ve yakmaktadır. Bu
nun başhca sebebi, istihsnl fn7lalı -
imın doğurduğu fiat düoüklüğünü 
izale etmektir. 

Brezilya, miitemadiyen artmak -
ta olan kahve mahsulüne daha ge -
niş b.iT pazar bulmak düşünceaile 
ka}ıve ihracatı üzerindeki bütün 
ta!y)dab kaldınnış, kahve ihracat 
gümriiğüna 4 mbli indinn~i. Bu 
teclbitler oldukça m~bet neticeler 
doğu~ ve 1936-JQ39 yıliann -
da Brezilyadaki kahve ihrncntı bir 
hayli artmıştı. 

Fakat bu ihracat fazlalığı, Q&şh 
mahzmlar doğurmu!l, kahve fiatı 
!liddetle düsmüetü. Tabit bu vaziyet 
d;ğer ralı:ib lcahve ihraeatçısı m~
leketler üzerine de tesir yapmaktan 
hali "kalmamıştı. Çiinkii Brezilya 
kahvelerinin ucnzlaması, bizzaTUTe 
diğer hhvelerin 8atılamamft!lını in
ta~ etmi!'ti. Me~eli JCH8-1939 '\'11-
lannda Bn-nlvıınm kahve ihrıır~ttı 
% lS arttıq, hftlde. diğer takib 
memlelrı-tlerin ihracatı % 1 O nisbe
tinde. diıanii$tÜ. 

1938-1939 nllannda dünva kah 
ve ihracatı 26,7 milyon çuvalı (be
hfrr (UVal 60 \:;Jo) bulmu~. Bu 
mikdar 1937-1938 yılianna naza
rl!n % S bir fulalık göstermekte -
dir. 

Fakat ihracatın artı~na tnimen 
Brezilya hükumeti, kahvedeki iatih
sal fazlalığının önüne geçmek, ve 
dünya piyasalannın kahve isteğile 
kahve btihsalatı arasında bir müva
zene leurmak hizumnnu hissetti. Bu
nun 11eticesi olarale iki senelik bir 
«kahve :istih~ısl plilnuı tanzim etti. 
Bu «kahve im"hsal planı» nın prog
ramma v:fazla kahveleri ifna'l) etmek 
g;rdiği glDi, yeni kahve ağacı dilce
memek de giriyordu. 

Yeni dünya hıubi Brezilyndalti 
kehve hnhmnınm kısmen önüne ~e
cebildi Bunun ha"'lren sebebi. Bir -
lecik Amen"'kanın. T..Stin Amerikalı 
pazarlannı lc~ndin~ bnV,lemak icin, 
diğa kahve ~llhcılannı bir kenara 
bırakarak münhuırftn Brezilva Pll· 
:rarlanndan kahve ııahn • almaıııclır. 
Maamfih bu hal bir vnndan Brezil -
yanın vanvetini ivil .. fltirirken, öte 
yandan. diğer kahve mÜ!!tahı:li 
m ... m leketlerin vaziyetterini kötüle~
tirivnrdu. 

Kahve fiatlan ancak Avnıpada, 
Balhnlarda. ve memleketimizde 

ffif"nnn '7 ncl c;ayf~a) 

1 HAdiseler Karpsmds J 

ŞEKER 
/,in ciddi tarafı: Dedi, fab günden güne artan fa

sulyn gUJümsedi: 
«Anadolu ajansı. ter fıat.larına - Kendini benim gibi nimetten mı 

hJç bir zam yapılması menuubahs zannettin?. 
olmodığını, alC\kalı mak:runlardan .Jf. 
yaptığı tahkiknta atfen, tıcyana me- - Karıcığım sana bir kutu §eker 
zundur.» getirdim. 

Gazeteler 
lgin ıaka tarafı: 

İlıtiltAr kuı1>anile, muhtek:ir ayni 
znmanda okudular: 

- cŞeker fiaUarına hiç bir zam 
yapılmıyncak.» 

İhUUr !kurban~ rahat bir nefe.a 
aldı: 

-Oh-. 
Muhtetir içini çekti: 
-Ahi 

- Yavaş söyle, kimse duymasın. 
- Neye yava§ söyliyeylm? 
- Konu komşu, seni ne cimri ol-

duğunu biliyorlar. Bann bir kutu te. 
ker getird~ini de duyarla.rsn,clnui 
adam, araya araya en ucu fCYi buL. 
muş karuıına ıetlrmi§, derler. 

* - Müsrif time derler? 
- Umumt Harbde .şekeri bol ka.hve 

fçene derlerdi. Şimdi de §eker1 JtS tah. * vesi bol kahve içene diJııOrlnr. 

~kek ik.arısma: * _ Şekerim. Meşhur tabirdi: 
- Sudan ncuz. 

DedL Kadının yil-zü güldü: Derlerdi. Ucuz bir şeyden b:ıhsedcr-
- Sana bir ~Y söyliyecektim. Dün ken bundan böyle: 

bir b~eZil: gördüm, onu baruı. alsnnıı. _ Sudan ucuz. 
- Işte bu olmaz. Yerine: 
- ~na şekerim diyorsun. Sonra _ Şekerden ucuz. 

da.. bir bilezi~i çOk görüyorsun. Desek, hata et.mernlt oluruz. 
- Şeker olmasma tekersin ... Amma, * 

teker fiaUarına da zam yapıJmıyaca- Şeker sandığının üzerindeki rıat 
~'Ull bilmen iktiza ederdi. etiketinf okuyan biri: 

• - Allah kem gözden kem nazardan 
Bakkal dükkfmında şeker: saklasın; dedi . 
- Benim fiatıma zam yapılmıyn ,...---, 1 

1 
cakmış. • J -rM.~~t d--1-ul.U.ı~i 

[ unları bi iyor mu idiniz ? =ı 
Multaddes inek!er diyarı 

Jnek Hindis- !1!'1-V.I!!•"'"--' 

tanda mukad - ı,:ı.J;ll", ""'""'c 
des bir hayvan ~ f!t.\ .. 
a d d e d i 1 - " '§i!~ 
mektedir. Ineği ,..:' • \ 10. ~ 
rahatsız etnıek- '" _ _ ~ 'J .t · 

-.-:c. ~ ... 
ten çok çekinen • - -. 
Hindliler, bir inek yol ottasında o
turup müruru ubura mini olsa da 
onu yerinden kaldınnazlar, kendi 
arzusile kalkmaaını beklerler. 

Benzin yerine zeytinyaği 
Tunusta, oto -

mobillerin mo -
törlerinde ufalc 
bir tadilat ya -
pılmak ~ureti -
le, bunların zeytin yağı ile i§letil
meleri tecrübe edilmi§tir. Tecrübe 
muvaffakiyetic neticelenmiştir. Zey
tin yağile otomobil işletmke. ben -
zin kullanmıya ru!lbetle çok ucuza 
mal olmakta inü~. ····-· ... ------··-----··---·· ... --... -·-·········-··-··--··-·····-··········-

fstanbulda (A.K.) ye: Jenelim. Birbirimizle anlnşama:unk. 
Bu bahis insaniann karakterle - bir yolunu bulup aynlınz, gibi bir 

rine tabidir. Korktuğunuz haşını:ı:a dü~ünce ile evlenmek kararı ~.·eril
gelmiyebilir. Fakat bilinmez, belki m ez. 
de aksi çıkar. Mad .. rrıld m her Yeç- * hile anlapnışsınız, yalnıı: bu bahis Bayan (F.) ye: 
üzerinde tevalckuf ediyorsunuz. ve Benim aniAdığıma göre o ada • 
benden tavsiye iııtJyorsunuz: size mın bütün arzusu ,·akit geçirmek • 
tavsiyem fU olabilir: ten ibarettir. Bir mektuh ynznrnk, 

Onunla her zaman konuı,tuğu - eğer evlenmek istiyorsa bir an ev -
nu:ı:a göre ne tarzda diiıündüğünü, vel ııizi ailenizden istemesi iktiza et
nelere mütemayil olduğunu anla - tiğini bildiriniz. Eğer l{ene ı· ııki3i gi
mak sirin için kolaydır. bi kaçamak bir cevab veni'M:. bir 

Bir insanın şu veya bu 'bahı! ü- daha mektub yazmayınız ve cörüf'" 
zerindeld temayülleri bunlara ben- meyiniz. 
zer diğer hususlara lc:ıyas edilerek 
doğruya yabn bir netice çıl:anla -
bilir. 

İkinci aualiniı: için: Ktsat".a evet, 
muvafık görürüm, cevabını vnece-

* &yan Nesrin: 
NikMı ve menrnek ayni şeydir. Ev

velce, nikfıh ynpıhr. Dü~Un yani zi -
faf daha samaya bırakllırdı. 'Fakat 

ğim. * §Lmdi böYle blr ~ey yoktur. Resmt ev-
lenme mnamelesi yapılmı~ erkekle 

Bayan (L M.) e: m her veehile ev\enmi' sayılırlar. 
ln~nlar hayatta biT kere evle -

nirler. Gerçi ,.vlencfikten hlr müd - Şimdi mektubdaki d~er kı.~ımlnnı. 
det sonra llynlanlara da tesadüf e- seçelim. .. 
diyoruz. Fakat bu hali normııl ~~ _ Ahval ve şeralt bugun fenn yarın 
laklti t"demeyiz. Evler.melc. ölünciye iy~ bugün iyi yarın fena olabı1ir. Ka
kadar birliltte yapmak için erk~i n ve koca iyi zamanda iylye, ff'JlA za-
kadına. ltadmı ericele Tap _ manda fenaya rıza gli.stermek ınec -
tederı bir bağ~ır. lı1ııan ev- buriyetlndedirler. 
teneceği zaman evleneeeği kim- Bugün kocan, senin nt=>rede bulun
seyle ölüncive kadın- biTliktf" ya - manı münaslb görflyor.s:ı. orada bu -
~flcaitını dil~ünmeli ve karannı lunman vaziten ve borcundur. 
ona v,nr~ v .. r>T~ı-lirJir. Simdililc ev - TEYZE 

tabakıcıyı yalnız: görrneğe ta4 Se- rın ve yilıüyeıı iıuanların gürültüsü 
limin haki\i vanyelini ondan öğ - buaün beyninin içinde uğulduyor -
ren. Bundan ba~ka IUtlen Halide du. 

• -Hayır efendim, ikinc::i knt. 21 
numara. 

Helecandan nefesi tutularak mer
divenleri tımıanclı, lo!! ve eczn ko -
kan korido~lardan ....... tikten sonra 
Atl\lsında 2 J numaralı odny: Lu ldu. 

hanıma de ki, ben kababatli oldu- Simeli Halide Hanımtn ıuwl bir 
ğumu itiraf ediyorum ve cezamı yol takib edeceğini biliyordu ar -
çekrneğe hazınm, binaenaleyh ha - tık. OoktOT telefonda ona, Selimin 
na kar~ reva gö~ii i$kencele - annesinin: 
rin hiç binsine itiraz etmi~. _ Nesrin sözde ist~iyerek &e -
Bu işlc.cncelerle helki cürmümün beb olduğu kazanın hesabını mah -
bir kısmını ödeyebilirim. kemeye -.enıcektir. · 

Haydi git .ınneciğim: git ve (".a- Dediğini tekradıımışh. 
bu k dön; yerimde;t lcıpırdamadan 
ıser:in avd~tini be:ltliyeıceğim. Evet, bu müdhiş ııözleri o telefon-

Bu ~özl~rdt.:n sonra ana kt:t göz den ve kızı yanında iken işitmiı:ti. 
göze gf'!lniler. Birinin bak&llaıında Halide Hanım oğlunun yaralanma
dt-rin bir ae1, ötekinde 1t0nsuz: },ir sına sebeb olan ve belki onu öldü
~Pkat '""rdı. Ikisi de o dakikada re-cek olan Nesrine ker~ı insaf8ı7ca 
birbirimn ko1lan arı~~ına atılıp doya ve merhametsizce bir korar ittihaz 
d ova a~lamak ihtl\·:"'cile yanıyor - etmisti, hiç bir 1mvveti:ı OT!U h:ı ·ku
lnrdı amma -gene ikisi de büyük rar,ından vazgeçiremiyeoeği mey -
bir azimle göz ya~rını yuttular ve danda idi. 
bıı~a b"r kelime •öylemeden ay - Kalahalık \"ollal"da., vı-ctikten 
n)..tılar. BOnrr. otomQbil husu'!li 1:+ h .. .ıı•ane -

Otomobile bindiği zaman Medi- nin kapısında durdu. Medihn J la
ha Hanım göılerini kapadı. O Jca- nım, kaptcıva bir eey söyh·meden 
dar YO'rt'tJDOU ıki etrafına bakmak mr-rdivenleri wratle cıktı ve önüne 
bile onu aenıemletiyorclu. '18eyoilu ilk çıkan hıntahalacıva sordu: 
caddesmin ilı:alabalıinıa ıalı(llcın ol - - Bu gece amt:'livM olan Selim 
duiu halde tramvaylann, anıbala - Bey lçüaeü katta mıdır) 

Simd.i ne vapncak.u ~ Bitdenbire 
içeriye giremezdi. Kapıda durup 
belclese, herkesin naz:an dikkatini 
celbedece!ı: ve eonılacak ınroJI,.rı- ce
vab vennl'!k meeburiye-.tinde ıkııla • 
cııkh. 'Etıatıen Hıoılide H•nımın d•
nya çıkması ihtimali de pek yoktu. 

Bir hastaba ıcı geçti. Medih!l Ha
nım hemen 'bunu fırsat bilerek geng 
kıza yakla:h. 

- Affederaini:ı yavrum. bana 
Selim · Beyin nasıl olduğunu eövliye
bilir misiniz~ 

-&Jim Bey mi? 
-Evet, dün gece ameliynt olan 

hasta. 21 numarada. 
- O oda.Yıı bm bakmıyorum 

hanımefendi, başka bir hem~e 'ba· 
lıyor. Fakat hastnmn hep ayni hal
de olduğunu öğrendim. 

l Arbn Y1tl") 



6 Sayfa 
SON 

Cemlik ( Huausi ) 

POSTA 

le 
Kandırada 

Bir yaşında bir köylü 
yavru yanarak öldü 

Birincikl~ 

/ K oc~elide gen i gol 
inşası /aaliyeti 

Vilayet en az para ile en fazla yol yaptı~ 
yegane vilayet addediliyor 

Sun'i ipek fabrikası 1 A talya Akdenİzİn 1 

işçi kurs/ll.!:!_faa/igetKte•-ibüyü bir şehri oluyor 
nun hükümlerine uyularak Gem-

Birçok yeni binalar, köprüler, yollar yapıldı' 
şehri güzelleştirmek için bir cemiyet kuruldu 

lık sun'i ipek fabJka~tnda açı
lan i~ kurslannın birinci devre 
tedrisatı hltama ennqtir. (A. ve B.) 
tubelerinden ibaTet bulunan Jruı.
lım muvaffaldyetJe ilcmal edenleı:iıı 

lzınit (Husust) - Kandıranın 
Zeıunet Divanının Anlıır ltöyünden 
F erid oğlu Ra sim Cihan isminde J 
Ya§mda küçük bir çocuk ateşe dü

' §erek yanmt§, çocuğu anne ve ba .. 

r . 

yevmiyelerine hirer mikdar zam ya
pılmak turetilc fabrika m\idürliiiü 
tarafından taltif edilmiş olmalan, 

lldncl devre müdavimlerini tetvik 
edici iyi bir hadise teşldl etmi~. 

A. kursu hiç okuyup yazma bil-

baaı, çocaiu doktora Kötünnemlşler 
ve kocabn ilaçlan iJe iyi etmek is
tıemifler, zavallı yavru da feci bir 
tdcilde ölmü~tür. Şimdi, bu ca'hJI ·, 
aıı.ne ve baba hakkında kanuni ta • 
kibat yapıbnaktadıT. 

miyeniere ma!ısuetur. Bu denlıane
de alfabeden bllşlıyarak türkçe }'11Zl 

ve okumak öğretilir ve daha sonra 
l:ıunlanı aile mektubları, telgrafJar, 
ııenedler, küçük ticari mektublar ve 
arzuhaller arneli şekilde gösteril -
melttedir. 

KöyiDiere radyo 
dinleten nahiye m&dUrU 

A. kuraundan mezun olanlar 
ikinci devrede B. kursuna geçhil -
mi,tir. 

B. kursunda türkçe tevaian, im -
A tashihi ttrnsında da gramer ba -

bialeri, husu!i, reşmf ve tiearl mu-

• Bursa - Harmancık nahiye mü
aürü kendi radyo makinesinden hal 
kın istifadesini temin edebilmek 
maksadile Cümhuriyet alanına bir 
bopat'lör koydurma~ ve halka ajana 
haberlerilli dinletmeğe başlamış -
tır. fzmit iataıyona ı 

habere usulleri, hesabdan ondahk Aııtal ni • 
ve bayağı Icesirler üzennde teııuin _ Y~ ye çarpsa .. ve vali Hapm l,ean 
ler, mikyasat babisieri tevsian öğ • Antalya (Hususa} - Yurdun gu-I talyaya bail~an 60 lcilometre u • 
retilm.ektedir. B. kursu esa~n oku- ı:el . bir köşesi olan yeşi! Ant~J?' .zunluğundaki tose de Elmah kazaaı 
yup yazma bilenlere mahaus oldu- - bi~ aonelerdenherı : volımız ve ~talya araamdald 120 kilo _ 
iundan, bu sımfta daha ziyade ted- Hapm l~anın _çalışmn!arıle artık metrelik toae yeniden inşa ve tamir 
ıi!mtın gayesi mesle~ mal4imata tah modern bir tehir olmaga başlamış- edllmi~. Bilhassa ikmadi ehem -
ais edilmiştir. tır. .. . • • • ıniye~ haiz olan ve aendercc kış 

Sömerspor seçimi Dunya vazıyetı dolayısıle tcbtm mev8Dlllerinde mürur ve uhuru sek-
Kurulduğu gündenberi muhiti _ imal nb' işindb' 

1
c_rkan edngelklenl·dvali gÜ- tedar eden Antalya - ElmaL fOSe _ 

· · t • 1 b 1 fu<L I • ze rr u u~"' orta an a ırmlfbT. · · ~L-~aJ' .ih. b' , mızın, enr.ı, vo ey o , n>O , denız r-h 1tan d A 1 ll sının ~ ı ma ım ır muvaffakayet 
~ dağc:Uık kollanndaki çalışmala _ yu ş ' Y\11" aever .. ntn ~a 1 ar ııayılmaktadır. 
rlle biT spoT varlığı yaratan Sümer- _(A~Iyayı tanı.ma ve. guzelleştinne) Vali Haşim ~nın Antalyaya en 
sporun. müd d eti biten idare heyeti- ısmı alt~nda bır cen:uy~t ku~uşlar, büyük hizmeti 2 7 senedenberi açı -
ııf yenılernek için umumi heyet iç - bu ceTn?yete teberriilenle, musame- lanuyan orta Anadoluyu Akdenize, 
timaa çağınlm~ştrr. re vesnır hasılatla azami yardımda Konyayı Antalyaya bağlıyan Akse-

Jandarma teıki].atı bul\Hlmu!lnrdrr. 10 - Manavgat yolunun ikmali ol _ 
Cem lı 'lt jandannn te!!kilatı ta ma- .. ~~ledıye, ça~ı ortasu~dan .sı:eçe.n muştur. Cenubi T orostııD ı eçen ka

ınile tensfk edilmiştir. Burada Or ~ buyuk ~Ivan p~rke taşlle d?şemı§ yalık, uçumlmu ve çetin arazi ü _ 
hnngaziyf" de şSmil olmak üzere bjr ve yenıkapıya ~den v~ şehrı orta- zerinde bu yolun yedi ay gibi kısa 
tabur vücude getirifm.iv, köy ve na- d~n kat.ede~ hu.lva~ı da !"~nta:ıı:~m b~r znman<la açılışı iktısaden büyük 
fdyelerdeki karakollu tamir edi1e- bir şose halıne ıfrag etmışto:.. Dun- bir ehemmiyeti haizdir. Yurdsever 
rdt yeni bir hale Hm~ olunmu§tur yanın pek ender ş~hirlerinde mwli Aksekililerin bn yohın açdlŞinda RÖS 

Zeytin lmli • ' bulunan orijinal kademeli bir su ka- terdikleri büvia fedaHrbk takdire 

SögUdde Ertoğrulun 
tUrbesi harab oluyor 

Ertuğndan türbesi 

İzmit (Hu.susi) - Dünyanın bu- de ikmal edilmek üzere bu)ıırıoro!• 
günkii aıkmtılı vaziyetine rağmen v.i- İzmit _ Kmufıra yolıı J~ 
liyetimizde imar har-*etleri nor - Bu yolun tnmimtı devarn e 
mal hadler dahilinde devam etmek· Adapazarı. Karasu yolıt ~,. 
tedir. B 1 k 11' u u yo un tesviye ~ Sa a e fJ" 

Son altı ay içinele vilayet: hudud- nanna kadar indirllmq ve f 01 ı,ıtl' 
ları çerçeTesinde yapılan §ose yol - Ferizli köyünün ilerisine kad•~to' 
lan, bunun güzel bir misalini te§ - rilmiştir. Bu yolda 3 tane ır 
kil etmektedir. 

Bu yollay hakkında kısa bir hü • menfez yaptınlmı§br. 
lauı yapmak fa}'<ialı olur. ).dapazan • Hendek yoht f' 

fzmit _ Istanbul yolu Bu yolun muhtelif yerlet~;.e,er· 
B hı ae terndieli yapıbnıştır. Şirnd~ı •1

1 jıı& 
u yo n 7 küsur kilo metrelik kıe d 2 kil 1 h \iZ"' ı. 27 b' ı· e, ı ometre ik sa a ... /'." 

mı ın ıraya yaptınlmıştır. 4,50 faaliyet vardır. 1ı kilometr~ .. ı!ıı 
~il~trelik kısmı da halen inşa ha · ur " 
l.indedır. 3 kilometrelik kısmı için yazı §Osesi tamnm~n bittnış lc;Prii ' 
de mükellef arnele taş ihzar etmek- rapürçek yolunu Tavuklar ~ ~j 

d . B 8Üne bağlıyan çok bozuk ~1- Je 1 
te u. u ~ose üzerindco 2 7 metre u- yapılmaktadır. Bu yol üzerı .. J11~.. 1~ 
znnluğundaki KMayakublu köprijsü "'' 
çok gÜzel biT şekild~ in~a ettirllmia. şer metrelik iki Çatal köPdek b~ 
· y d ,. metrelik Yağbasan ve Herı ı.GJ'f'l' 

tir. anın a, aynca 3 metre uzun- dud arasında ı ı merrelik "' 
luğunda iki beton menfez de yapıl- yeniden yapılmı~tır. 

mıştır. İzmit - Göletik yolu Şayaru dikkat bir bütiS; jl 
19 kilometre uzunluğu olan bu Kocaelinde altı ay :zıırfı11 ~~ 

Belediyemizi vücude tİrm k nalı bu biiyük bulvarı ortasından ild şayandrr. 
&zere t--l..bü.s :ttigıv· "eyt' geh 1• .ek- }"e bölmektedir. Kanalın içinde sa- Antalya nafiaııı, başta deg" erli mü 

cııcu ' ın a 1 ı b'i't 1 k 'k · 1 · " 1 d!'-' · h ınal editmek üzeredir. Pdc geniş bu- e e trı tt>s~sntı ıı:ece en ~uze unen mü endis Sadık Başıırankut 
funan bu hal buradnki zeytin sstı!l- Antalyayı renklı nurlam Rarkeünek- olduğu halde, dsr bir teknik kadro
lannı tanzim ve köylünün bir takı~ ~~dir .. Mal~k. ol~uğu tabi~ ze':'ginlik ıRI~ viluy~tin ~:")O kilometre uzun -
madra'bt\·zlardan kurtulmasını te - ınbanle mıslı dunyanın ~ıç bır ta - lugu~daki dagmık yollannda yeni
nin etmesi itibar'ıl peL • d , rnfında bulunmıyan der.ız kenımn- den mşa ve e•aslı tamirde büvu .. k 

Söğüd (Hususi) - Buradaki es
ki eserlerin en kıymetlüerinden biri 
olan ETtuğrulun türbe,i son zaman· 
larda yeni'den harab olmağa bngln
mıştır. 

lu 9 5 ~_.1 kilometrelik şose yeniden >'~p·1ııır' yo n • KI ometre:si biltün men - 5 700 . ...., ... 
f 1 · ·ı b' }'k k 1 ' metTe şosenin tCSVJY""" ı.el"' 
ez en ı e rr ı te i ma edilmiştir. edilmiş, 7 büyük köprü ile 26b~~~~~ 

Geçen sene de 7 kilometresi yapı)- 7 11 

mıştı. Geri kalan 2,i0 kilomerresi menfez yeniden yapılmış. 4 b 
de halen inşa edilmektedir. köprü tamir edilnti,, halen tl-.rst· 

B 1 .. • d B köprü de inşa halinele bulu~ı1'1 ..,tff' 
u yo uzenn e metre uzun - C 5 0 k ow ,c-

luğunda betonanne olarak KızıkTı eçen sene vil~yette '·ıŞI\ 
e " yen n e "e d lci K ı· "I k .. b 1 liabetli bir teşebbüstür. ~ , ar~a ıog u pa~ 1 e~ .m~~e - aşan ar göstermektedir. Bu me -

Sun'i ipek fo.brik-Mı müdürlüğü k~ıl şehirlerde ?ldugu ~ıbı .. guz~l, yanda Akseki- Manavgcıt ve Alan-

s.. b k •• . k f b 'k temız ve rahat btr hale ıhag edıl- ya - Manavgat yolları üzerinde 136 umer an sun ı ıpe n rı ·ası · • .. 
nüdürü Semih Beken Sümerh k mıştır. metre uzunluf{Undaki Karpuz köp _ 
lmumi müdürlü~· satın alma a~·- Bu parkın bir tarafında ıtüzel bir rlisü ahşab olarak insa edilmiştir. 

Bundan evvel Maarif Veknletine 
devredilen türbe 500 Jimlık bir 
masrnfla bir abide haline getiril -
miş, buraya bir de bekçi konmu§
tu. Fakat geçen sene havaların çok 

şoııe yapılmıstı. Ru ııene Hn:tı .,11~1 köprüsü de bitirilmiştir. 49 metre 'ltına kadar 61 kilometre yıı;e 1 
uzunluğundaki Hi~nrin köprüsü de olacaktır. Buna nazaran bu ~~~i~ tr 
yapılmAktadır. kilometre §Ose fazJa inşa edı J 

Gölcük - Değinnendere yolu lacakhr. 
8

r.U ~ 
.... ı mu · d'" b. fı d ku Şu 'k:i • • d A 1 i6rlüğüne nakledilmiş fabr'k .. gazıno, ıger ır tam n a m son ı sene ıçın e ntn ya şehr.i 

~ürlüğüne kıymetli su~'i ip~k 8 ~u: bahçelerile, oyuncaklnrile, elektrik içinde ı 00,000 li•n sarfile büyiik bir 
kndislerimizden Hmyager 0 mu tezyinatile bir çocuk bahçesi ve ya- giimriik binası, 1 00,000 liraya mo
~ükrü Edirne tayi~ edilmiııtir. sman n.ıbaşmda A~talya .gençlerin~ si.ne - d:rn b~r lise binası. 80.000 1ira He 

sme basan sı:uzel brr Halkevı bınası guzel bır hastane, 70.000 lira sarfile 
bulunmaktadır. etrafı vasi portakal bahçelerile çev-

sert olması yüzünden türbe kubbe
ainin kurşunları kopmuş, dökülmü§
tü. Bunun üzerine bu sene 250 Lra 
daha sarfolunmuş, kubbe kurşun -
lan yeni bir hale ~etirilmiştir. Fakat 

Bıı yolun keııifleri yapılmakta - Yapılan Jlesahlara göre J(ot:ıJs ~~ 
clır. Müteahhide verilmek iizere bu- liiyetinin en az para ile en fıı ı:ıı ~~~ 
lunuyor. yapbran ye~ ane vi]üyet oldU~~ .bj 

İzmit - Culhane yolu laşılmaktadır. 7Jra, fenn~ "lıı.1' ~~~b"' 
Bu vol Q kilometredir. Şimdi in- kilometre vol için S bin lirtıJı \~ ' 

şa halindedir. 1.5 kilometresi ikmal edilmiş olduğu halde. Kocıı ııst'tl ~ 
edilmiııtir. Bn volda 1 a metre uzun- layeti 1 kilometre vol 1çin "!1'\j~tit'• 
1u2undaki Öküz köpriisü de yapıl- larak' anr.ak 2 bin Ilm sa~ 
maktaclıT . 

Kahlada at yarışlari 
Kahta "(Husus() -Her yıl yapıl

.nakta olan k:oşuhra bu yıl gösteri
len Tağbet pek büyük olmuştur. Ne
ticeler şunlardır. Mukavemette jan
daTma komutanı Sadi Nnymanın kıs 
rağı birinciliği, Adıyamanın Kargü
na köyünden Ahmed oğlu Mehme
din kısrağı ilrinciliği, süratte Kah -
tndan Sahaettinin hayvanı birinci -
liği, inh.isarlar takib memurunun atı 
ikinciliği almtş ve il:ramiye kazan -
mı !ardır. 

Şehrin bütün tma caddeleri ye - rili bir yerde bir meyvncılık istas • 
niden in~a edilmeğe başlanmış, hü- yonu. ve gene biiyiik arazi ortasın
kUnıet konağı rnmir edilmf'ktedir. da 50,000 lira sarfile bir sıcak ik
Şehrin güzel bir yerinde bir kız ens- lim nebatları t!llah islasyonıı binası 
ltittisünün temeli Manrif Vekilinin inşa t"dilmiştir. Gündogmuş ve Elma 
huzurile atılmı~ ve inşaata başlan - lı hükumet konakları yeniden inM 
mıştır. edilmiş ve şehir içindeki postahane 

tamirden 2 ay sonra rtizgiirlann ve 
yağmurun şiddetinden bu kınııun
lar da kopup dökülmüştür. Bir an 
evvel esaslı şekilde tamir edilme -
diği takdirde Çelebi Sultan Mehme
din yaptırdığı bu çok kıymetli eser 
mnhvolmuş olacnktrr. 

İzmit - Adapazan yolu Orhaneli SU deposd 
$osenin inşası Sapaneaya kadar t J di 

uzanmışhr. Bu yol üzerinde 11 mct- amam an ~eııl' 

Bütün bu güzelleştirme faaliye - modern bir hale ifmğ edilmiııtir. lendirdiği sekiz aydanberi gerek §e
hirde, gerek vilayet yollarında ve 
gerekse köy yollan üzerinde göste
rilen biiyük başarılar Antalyaiılan 
istikbal için büyük bir ümide bağla
maktadrr. 

re uzunluğundaki Yanık köpTÜsÜ Orhaneli (Husu&i) - rJc~e;;J' 
bitmek üzeredir. belediyece yaptınlan ve sfJ J~ 

Geyve - Kalayet yolu metre küp hacminde buJunıııı ~~ tini seldz ayın geeeli ~ündüzlü çalış- Köy yolları Ü7.erindeki çalışma -
masnın sığdıran v li lscan, bir ta - ları ile de dikkat nazarını çeken va
raftan da vilnyetin 850 kilometre- limizin en cok üzerinde isiediği mev 
lik yolları üzerinde mC'şgul olmağa zu sehre ivi bir su getirmektir. 
bnşlam~hr. Burdur vilayetini An - H,. .. ,., f!U"ıımn ArıtalvaV1 serd -

Ceyveden Kalaycıya kadar C:Ie - posunun in~aatı sona ermiş~~ 1 

vam eden bu yol, Karaçam, ve Do- de kapanarak hallon teıniı d·JI"if 
ğançay önlerine kadar gelmiştir. Bu suyundan istifadesi temin e 

1 

yol üzerinde üç tane l.ıüyük köprü tir. 

Son Pottanın macera romanı: 56 dı. O zamana kadar polis üzerine 
ateş etmek için bol bol vakit buln -
caktı ve Keene sırtından kurşunu 
y.iyeeekti. Bu sebebiedir ki hiç kı -
mıldamadı ve polise gözlerini dik -
mekle iktifa etti. Memurun ilk su -
ali şu oldu: 

lede gidiniz. Ben yaya olarak size 
yetişirim. 

m et li §eyler mi idi) Malum değil. 
Birkaç sene t~onra böyle bir '\'esika
nın vücudünden, kıymetinden ki -
min haberi olacak i Zaten mf:sela 
yüz sene sonra, bugün yaşadığımız 
halde, bizim bile y~mamıt olmak
tan farkımız ne olacak? En büyük 
insanlardan bile bir hatıradan baş
ka bir şey kalmıyor. Diktatörle -
rin ıikibeti, kendilerini Allı:ı.lı zan -
neden ve öyle tanıtan Fir• avunların 
ıi.kibetinden farklı mı olacaki .. 
Fir' avunlann mezarianna itibar e
den yok. Jşte bu adamların cesed
Ierini çıkarıyor ve Pazar gezmesine 
ç.ıkan in!mnla!ln merakını tatmine 
an.ediyoruz. Ilahlar bile şimdi mü
zede... Olimpte ... » 

d' e :;- Neden durdunuz) ıY ce' 
duı:.ru zaman: , .J11f 

- Buldum, buldum, aziıl 1 

Nakleden: Behçet Safa 

$iındi onlo.r kim bilir neJ lki dalrika :sonra Freudeberg' e 
kadar hayret ve şaşlı:ınlık arkasını çevirmiş olduğunu anltya -
içinde idiler: Bir kamp f.irarisi- rak omuzlarını ailkti. Geriye dön -
nin peşinden giderken ve ona atet dü ve tam geldiği yola müvazi bir 
ettiklerini aanuakdn bir başkası - yolu takibe hazırlamrken amrrane 
nm cesedi ile karşılQ.4mıt1ardıl... bir ses iı~itti Billint çevirip de sağ 

Keene bu hayret ve §Rşkınlıktan tarafına babnca bir üniformalı me
iatifadeyi bir saniye bile kaçırmak murun bisikletinden inerek kendi • 
niyetinde değildi. Belki hakiki fira- Bine doğru geldiğini gördü. 
ri bile istifade ediyordu ve Keene 
utık onun ne olduğunu, nereye ka
çıp aaklanchğını bilmiyordu. 

Biraz. sonra, artık ortalığın ta -
mamen sak.inleştiği bir noktaya ve 
geniş bir yola vardı. B yol,, galiba 
onnanın bir kısmından geçiyordu. 
Yola çıkmadan evvel bir ağacın al
tında, sağını. solunu uzun boylu tct 
kik ettı. dinledi. Bu yol gözün gö
rebildiği ve kulağın işitebildiği me
safeye kadar bomboştu. Zaten ta -
ldb --de artık kesilmişti. Sol tarafın
da olduğunu tahmin etti~i Freude
berg istiknmetin<le yüriimcğe karar 
verdi... Bununla bember, şu men
b.us ormanda, o kadar sağa sola sap 
tıktan sonra tam bir kat'iyetle isti -
k:nmt"t t yinine imktm var mı idi) 
Fn'kat iki yolun bir nokta-

«DOKUZUNCU FASILD 

Talib meseJeü 

Keene için o dakikada yapılacak 
şey tabanlara kuvvet, kaçmaktı. 
Fakat arndaki mesafenin kısalığt 
kaçınağa mmaid Jeğildi. Göz açıp 
lc.apıy~cak kadar geçen za -
man zarfında karar ver -
rnek lazımdı ve biiyle za -
mnnlnrda böyle ani kararla!1 vere
bilmek için O. K. nın meziyetleri 
bulunmak gerektir. 

Znten polis sol elile bisikletini 
tutuyor: sağ eli kemerinde, her an 
rovelırerini çekmek ve Keene'i ita
ate davet etmek mevkiinde bulu -

-Burada 4iniz ne"> 
Son derece sakin ve tabii cevab 

verdi: «Yolu tayin eden işaretlerden 
birini arıyorum.>> 

- Ne yapmak için? 
Sakin ve sade bir sesle ve ııittikçe 

cesaret bularak: 
- Yolumu kaybettim; dedi. Fre 

udebcrg' e gidiyorum: kamyonum 
bozuldu. 

Yanlış bir iş yapıyordu. Polisi bu 
cevablarla ikna etmesi kabil değil -
di .. 

Fakat bn~ka bir hile de aklına 
gelmiyordu. 

- Arahan nerede"> 
- Pek vakındn değil; on daki -

ka kadar ileride kaldı. 
On dakika, :> sırada ve o top • 

rnkta az yol değildi: bu suretle 
memurun tırabayı aramıya kalkmı
yacağını umuyordu. Fakat memur 
derhal: 

-Pekala, diye cevab verd.i. He
le bir gidip görelim. 
• - Teşekkür ederim, çok nnzik

siniz, efendim .. amma ben alıııkı -
nım, yalnız başıma da tamir ede
bilirim. 

Fakat memurun onu bsrnkmıya 
niyeti yoktu. Keene son hir hileye 
daha bne vurmuştu. Bu da para et
medi Polise: 

- Hayır. Siz benim bisikletimi 
tutunuz! İkimiz de yaya gideceğiz. 

lngiliz şaşırır gibi oldu. Bütün 
hileleri suya dlişmiiştü' Basit bir po
lis tarafından faka bastınlmak, onu 
kandıramamak da ayrıca canını sı -
kıyordu. 

Yola çtktılar. Fakat aralarında 
bir fark vardı. Memurun iki eli de 
aerbest olduğu halde Keene bittik
Ieti sürmiye mechUT oluyor, bu -va -
ziyette esir olduğunu hissediyordu. 
Bununla beraber boş durmadı. Ge
vezelik ederek polisin kanaatini de
~iştirmelc, ona emniyet telkin etmek 
istedi. 

On dakikndan fazla yürümüşler
di. Polisin yüzü yın•aş yavaıı şüp
heei artan adamların halini alıyor -
du. 

Keene büyük bir meaele çıkar -
mndan, iki taraf için de zararlı ol -
madan bu adamdaıl kurtulmanın 
çaresini dü~ünüyordu. Acaba yor
gunluk eseri nıi, yoksa vaziycotte hiç 
bir ümid olmaması mı onu bitkin 
bir hale getiriyordu} Kendi kendi · 
ne: 

- Haydi bakalım, dedi. Galiba 
bizim de zamanımız geldi. Bdki bu 
da bir hissi kablelvukudur. Kra -
meı de bu hissi duymuştu. Vnkıa 
menıleketim tarafından bana ha -
vale edilen vzı.zifeye büyük bir e -
hemmiyet verdim ve bu vazifeyi 
ikmal etmiye çalıştım. Amma acaba 
boş bir ümid peiinde koşup durmu

muyum? Acabn şu vesikalıı.r 

Olimp ve müze kelimeleri onun 
zihninde yeniden bir ışık gibi par
ladı. HaYTet edilecek şey ... Bu ke
limeler onun z.L:ıninde bir kere da -
ha takılmı~, fakat hadiseler, heye -
canlar bu kararlardan istifadesine 
mani olmuştu. 

Bizim zamanımızdil müzeler, hak 
lı olaralt ilahiann ikam~tgahı adde
diliyor ... Müze ve Olimp ... Bu ke
limeleri ona hatırlatan vco bu hatı
radan bazı hakikatler çıkacağını ü
mid ettiren Homerio mahud kitabı 
idi. 

cıAcaba Hom~r1oı mahud satır -
'-.n arasından bir hakikati yırtıp çı
karabilecek miyim i ,, 

Diye düşündü, düşündü ve bir -
denbire kat'i bir karara varmış gibi, 
vaziyetini tamamile unutarak dim -
dik durdu. 

Polis memuru büsbütün 

va b ını verdi. 10ıııJ. 
- Neyi buldunuz) Kııfl1 .k 

nuzu mu j\ sı.ıs~. 
- Hayır, hayır aziziınli:·bif r' 

nün benim için pek talih 
olduğunu buldum. k rtl~ 

Polis, bir 5;öğüs geçireıe , 
tehzi ve mutmain: s·ı "'rs 

- Benim için de öyle. .J ç~ıve' 
yonunuzu bulamyıacaksınıt~cl d 1 

zaten böyle bir Araba ıne~e1' ge 
ğildiT. $imdi benimle b~rıı of11' 1 1 

leceksiniz; sizi tevkiı: ediY01 ofc d 
- Neden? Kanıyonuın Y 1 

ye mi~ , . 11fll~~ı 
- Hükümet bir ecnt:bı}'l ii~b 

yor. Ve bulana parlak bir ~eJ1 c; 
vadedilmektedir. Bu par.llYı ,iı:!ill1 1 

bime atacağım Ecnehi, ıştt' de b~e" 
Ben Londrada da, Pariste setıi:'eıı 
lundum, aldanmıyoruın. rı s:•~ 1 

40 kilometre uzakta. ytıY8 tl J~~e' 
ve şehirden vznklaşan zatlr. ;.~ 
dir, ya oüpheli bir adaıTl JeCe 1

• 1 

ihtimale karşı sizi s;vk~ edr.t!
1 

Vaziyetinizi şenerime ızn el-
• 5 

mz. • rette 
Keenein sesi garib bır su ~1 

idi: F nlctıt 
Pekala polisim ... 

haksızlık ediyorsunuz! Jif' 
Biraz mütehayyir: l ğı? 
- Nedeni' Ne hakf1IZ 1 ·1: 

sordu. ıtlıı ~ 
- Neden olacak) Afl1 e' 

haksızlığmızı izah etıne.def 
bisikletinizi inde etll'r-Jiyını ·· 
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Lig maçla~•nan birinci 
davresi dün nihayet buldu 

Beşiktaş başta, 
Fen er bahçe ikinci 

ingiliz ve Alman 
tayyarelerinin 

şiddetli akınları1 

Hitler italyay1 
kontrolu alt1na 

almak istiyormuş 

Amerikalılar 8 milyon 
kilo tütün alıyorlar -

Dün Galatasaray Beyoğlusporla berabere 
kaldı, Beykoz ise Vefayı yendi 

~· 11nrl sayfada) 
dömnemişlerair. 

Bri.stı>l üzennde 
Londra 8 (A.A.) - .Alman ll1ava kuv 

"Vetlerl dlln gece de Jıücı.ımlarını Brts. 
tol üzerine teksit etmişlerdir. Bu mı -
retıe Almanlar ilk defa olarak 'bir .şeh
ri lblrbl:rini mütenkıb iki defa bom -

. . • C~ttarafı 1 inci sa:raclal (Bqtanfı 1 iiDdl •Yfaaa> sanayii sıkıntı çekmektedir. Bu ma( 
mhı~al .ettire::~k ta:zda sen dar?c- :ile Amerlk.aya 8 mı"lymı kiloya ya- aadla -evvelce Amerikadan gümrük.. 
ler mdınnesmı tavaıye ebnekteaır - den tütün göndcrilmi~ olacaktır. Si- lere gelmit olan 33 ton knkaonun 
ler. ·v • • pari§lerhı daha devam edeceği öğ - ithal eÜilmesi hakkında alukadar -

Oıger taraftan Hıtlenn :Franaayı renilmi§tir. :Basm y,o)ile aevkec'lile- . . ..... v •• 

halyanın zaranna olarak. ok.şamn - k l tü""t"" 1 • lar arafından ticaret mudurlugune 
~ v • ce o &n un enn muayyen .zn - h - tlar 1 T" ga çalıştıgı ve hedefmin Fxansayı __ .:ı kli . t . ak d"l . _,_ azı mıuracaa yapı mıştır. ıca -. .. . . 1 . . mwıua na m emın m sa ı e.lcWJ __ ..••. 
eskı muttefıkı ngıltere alcyhme a - eden vagonlar §imdiden eynlmış :ret Muclut:lugu :bu kakaoların ne 
çı~tan a~~~ nıuh. nsemnt~ knTnT <ver bulunmaktadır. Nakliyat hu auret _ :suretle gümrüklere geldiği ve sahib-

bardıman etmiş olmaktadırlar. Mem. d -_ı - t ,_d __ \ hi Jm k 
ırerneaıgı aıı; ınıe ı; 0 azsa le seletesiz clevnm edecektir. leri hakkında tetkı1der yapma ta • ..._ (~- t ,_ 1 • • yf c1a} ljik ..-. .... ı.. ....... a devam ederek benı. - leketın sair 1kumnlanna yapilan hü- F L'l 1 "lt k d , 

1 
k 

1 ~ ~ aran ıncı sa a v..r ... .._ ... , rarunz n osunuv ?g'. ereye arşı Amerika ile yapıinn ticari mü - dır. Bu ma deıer transit o arn ge-
'"""'iktaşm 6-0 ,galibiyetilc bltt.i. berlik golünü Kema.lin ayağından ka- cumlar ehemmiyet.<;iz olmu.ştm. Lon- kud llanBmakh n1dugu .ın~ılbaı mevı~cud - nnsebatta görülen esaslı inkişaflar mi., .. e bedeli eaine olunarak ithn -

G zanm~ardır. Devrenin sonuna il:atüı.r drada verilen tehlike işnreti son zn - ur u ususta ven e ma ata k ,.... J 

alatasaray 1 - ~ .. · Hi l M 1 .•• n .• dumb üzerine alakadar bir ,o Amerikan line .-:: ...... de _ _ıilm-: de tu""ccarlar sıkı bir tempoda aynıyan Beykozlular manlardaki alarmlann en klsnsı o.... gore t e uss ının n 1- u 
1 

,.........._.. cu ... ~ 
B ı 1 ı d' v ~! k""l" o • ı "f dın ed - firmalan tüccar arımızn müracaat tnTafmClan istenilmektedir. Ticaret t._ _ eyoğ uspor Ref~ ıattığı gtüibiyet golUndeın muştur. un ugu muş u attan ısti a e e e - ederek bazı maddeler taleb etmek-

~n. maçların birinCi derecede so. nr::ı. lik deTreyi 2.1 galib bitiruıişler- Bri.!tol'n._ karşı .yapılan nkm bir kaç rek, halyayı Frnnsadan olan istek - t d"rl Müdürlüğünün :tetldklerinden ~ -
~lll'lıl. dir - ] · d •v• • J }y e 1 er. k 1 • 1 l d"l" dil ~ ısı Galatn.~yla Bey~luspor · saat :siirınu§tür. Dk üç .Çeyre.ktc bom. en!' en .~zg~tıgnu ve tn nn as- Serbest dövizle yapılan ticari mü ra. bu v? ao ann ıt ın e ı ıp e -
' Olaıı. Go.latasaray aşağı yukan İ.kinei dene Vefanın sıkı oyunilc ba ablmamışsa da düşman tııyyarele. ken ve ıktisndı kaynaldannı Al - nasebattan her iki piyasa da mem- mıyecegı anlnşılacaktır. 
1ıey hariç .kuvvetli bir vaziyette idi. başlamış, fakat yapılan oJtınlar Bey- ri daha sık gelrneğe ~ıyarak evve- manya~m mutlak kontrolü altına nundur. Lastik tcvzinb 
~ lir~~\lsporun 'hem enerJik, hem k.ozun tatbik ettiği müdafıın hatımı la yangın bombal[U'l sonra da yük_ koydu~dnud~ey1an1a mechubt 

1
etdmek Evvelce Yunan vapurlannın Nev d 1 ·· 

h.. h~ün iTinlaması oyunu çok be- yaramamıştır. Tekrur açılan Beykoz.. sek infilA.k kudretli bombalar ya~~odJr_ gayretin e ır. tn yanın u e a - k f 1 . b 1 d 1 Lastik tevziatın a görü en muş -
:~""" V.JU 6 k" 1 ~ h b t ı·(" d "l yoT ae eT erme aş arnası o nyı - 'kül at üzerine Ticaret MüdüTliiğü ~-'""" l'e zevkli 'bir fekle soktu. aa.. 1 ıuıar Şahıı.bın ıeşnpe bir paston istifa_ m~rdrr. Tayyare dafl ibataryaları- akr '.gı ar ten aonrn e a 1 e 1 e - sile Arnerikaya !l]pariş edilmi olnn 
~:~a, ı.. ü A 1 de -..a...- k ++.:n "' " " ı ı b ce tır aHikadar lastik tüccarlarına verdiği 'lle " .... uvvetli esen il' zglin e - .,.. ... e a""-'6-' uQtıncu gol e ga i i- nın açtığı ateş bu ıruntakada yapı _ · baZJ maddelerin de Basra yolile ya-
~ ~ı. Uzun mMdet hftkim OY- Jetlerini canuıtt 'btr vazlyete sokmuş.. lan baraj ateşlerinin en §iddctlisi ol_ Sundnv Times'in diplomatik mu- kın bir zamandıı memlcketimize bir direktifle bunlı:mn tevzi §ekil -
~ et()en, havadan .bir takım teh- Aardır. m~ur. haniri, Hitlcrin Roma ile kısa bir getirifeceği bildirilmektedir. ]erini tayin etmiştir. Bu şekle ~öre 
~ lle.sı~ yaptı. Fakat .neticeyi a- Bundan sonraki müddet her iki :Bir hııstnneye, bir küism ve bir zamanda barış yapmadı~· takdirde Bu maaöeler ıarnsın8a otomo - ithal edilen Inatildcr muhtelif vila-
~ :n~ çekmediği iÇin ancnk . ~ taratın da canlı oyttiıUe geçmiş tVe sinemaya isabetler vliki obn:ruJ, mü _ ':unanista~a k~~şı .hava yıldmm har bil, otomobil yedek aksamı, elek - yetlere ihtiyaca göre tevzi edilecek 
' akıkada frikikten Sa!Ahattilıin Stıl.bi oyunun bitmesine pek az lrnla teaddid evler yıkılmışUır. Hastane - bı yapacagınt .aoylıyerek .. mııtad ~~r: trik motörleri, Tadyo, tel. telefon ve bu hususta bir liste tanzim olu -

tek Bayl.'llill yaptı. sıkı bir ..r.+,., ta.kırmmn Ikinci _..,u- - nın' bu"tün cnmları kır•'-'""'" da haS- kutma usu1J,.,nne tevessul edecegını makineleri film sinema filmi bu • kl ·.::. 9
........ 

6
'" '"''"""i''X' ~ '~ d" ' ' nacaktıT. Ayrıca lastik sat~ oc · i ue 1..:~ 11evnı ~ için ol - nü de çıkarm_ _ ı.ştır. Vaziyet 3-2 olunca talar ve hastane m. üstahdemleri sı _ zannetmetde ır. hınmaktadır. 

' ,_ Beri" R K '--- "b • her araba sahibinin ihtiyacına ve -Uftüı 'Olacak sanıldL Beytoz bütun oyunculan geriye çe ~ ~akla.r.a ilt.lca e*-+:.'r.inden za"'iat ol_ lll • oma aKBD ı tıyacı 
""-'6 J 1 d 1 "k d 1 v • d "k 1 el"ındeki karneye göre yapılacaktır. ~ ilk 'be§lnci -dakikada Bey~- ke.Jiek .gol yememek için çal~ :ve rnaml.1tlr. S\nemada ibirka,Ç kl§i ya_ Peop e gazetesinin ip omab _ _:K:_:a::k::a:o~:ar~ıg:_:ı..:yu~·:.:·z:iı:.::n=e:.:n_ç::ı=o::n:.:tn:_ _____ ~-=-------

' 101 açıtı beraberlik sayısını bu t.ak:t.;einrle muvaffak olan Beykoz_ ralanmı.ştır. muhabirinin iddiMına göre, Arnn -
b. • lular ıkunetli rakibierini 3-2 ma~frb Alman tebli;;; vudluk mağlubiyetlerinden sonra 

'r"Q bı:ra ederek sahadan çıkını la d ... Berlin ile Roma aTasmdaki ımünase-illıt.~ ı da Iki tarafı ka.mçılıyan ş r ır. .Berlln 8 (1\.A ) - .Resmt tebliğ· b 
1 

k"ld h··ı· d'l ~,_ · ı· 
~.~.idi ttı <!aba •........Jte Galatasa- TıW::nnla.r· · • et eT fU ~ ı e u asa e ı cvı ır: 
'll Cloft -:zı.,....~ · . . Bir denizaltı cem'an 17.000 toni1L Hitler MU&'Iolinl'den İtnlynn "mÜS _ 

İkb!;adi 
~ llrdu. Bey~oz. Neemı, Halıd, Bahadır, tciluk dÜ§man §ilebi batı.rmı.ştır. Di - takbel harb ekonomisinin ve lıarekfı_ 
~ <dakikalık bir müeadele -ve Sad~tt.in, ~emnl, KAmran, Abdül ~er bir deniıı:altı da cem'an 12 000 to- tın idaresini tamamen Almanyaya mı_ (Baştuafı 5 inel sayfada) 
~er ~n 1ıektiik, oe.m'an üç kadır, Relli, Orhan, Sabahattin, şa_ nültoluk 2 'düşman ,fJilebi 'batırmıŞtır. rakmasını istemiştir. Bu maksadla AL artmı§ bulunuyor. Bunun ba§lıca se
~. 0~e dört avutıu -oyununa mU- bab. • . • Bunlardan biri 9~0 tonllll.toluk bir man deniz sübaylan itaıynn filosu _ bebi navlun ve sigorta ücretlerinin 
~~ ~ata.saray ıher an sarı :)lap:ı.o Vefa. Hayatı, 'Va:hid, Sfilcyman, petrol npurudur. nun ve bütün İtalyan limtı.nlarının yükseli~idir. Halbuki buna kar§ılı'k 
~lllllülffinün tm tabi! neticesini Mastafa; "Hakkı; Fııad; Ferdi, IFik: 7 K~nunuevvel gecesi tııyyarele.ri _ kumandasını ele alncnklnrdır. Ra~ _ Amerikada kahve fiatlannda her -

• ~çtı alacaktı. ret, tHa.kkı, Sulhi, Şiikril. miz Bristol'da askeri "hedeflere hü _ bank. İtalyan mını bankasını kontrol hangi bir yükseli~ kaydedilmiyor. 
~ aı: bir gol tarzından vazgeçtik. İkinci küme maçları cum etmişlerdir. §ehrin muhtelif ıo.. edecektir. Badoglio'nun halefi general Avrupa tharbinin başlaması üze -
b~: <la -ortaaan kalka~ ~ Anııdolubisarı sahıısında "kinci kil- sımlarında yangınlar çıktlğı ve in - Cavallero'ııun §tı.hsına bal;lı olmak rine Brezilya kahve müstnhsilleri 
~ll ): başka türlü de~etine ete me maçlanna devam ed~~ Ne tilAklar vukua geld~i müşahede e _ üzere blr nazi genel kurmayı mevcud kahveleri mahrukat olarak kullan -

tetkikler 
memleketler, ki hunlnT harb -
den öneeye nazaran biraz pahalı ol• 
makla beraber, kahvesiz knlmıya '" 
caklardır 

Ayni vaziyet knkno için de var • 
drr. Bunu bir diğer ynzımızda nyrıca 
izah edeceğiz!. Hasan Ali Ediz 

~ 'bir 0 ktu, nitekim oldu ve oyun ı·celer· · - dllmiştir. olacaktır. Göring tarafından Alman- maktan, muvakkat bir zaman için 
' L.th.~kimiyetten sonra 1.1 be- 'Aruıd. ol .. ~•-- 2 - Anadolu 2 Yapılan bir k ..... -. taarruzu esnasın.. yada tatbik edilen • senelik plfı.nm vazgeçtiler. Çünkü onlnnn kanna - 11==============1 

'~ı ti. ö ~ Beslm .........._... .....,... İ tince nasıl olsa kahve yüklü birçok Yevml, Siyasi, Hnvadls ve f\Jt m Alemdar 2 _ Rumelihis:ırı 1 da alçakt.an uçan tayyareler.imiz 2 mütehassısları tnlyada harb iStihs:ı.. 
1 

b k"ld Id Hnlk gaze~ 

Son Posta 

~lrıtuj 3 - Topkap O Hilfü 3 _ Bevlerbey· .ı şDebe bombalar atmı§lardır. Bu 'Va- lll.tını kontrol edeceklerdir. İtalya bvapur akrl şu .v;yak 1h1 şe .ı ihe Y
1
? 8 

1. .J· 
1 

• • F So ı· . h . 1 k ·· ataca an ıçın, a ve ıst sn atm- ç tal .,...,. .. ft,... 25 " &tadında .oynanan u maçın ,.. _1 B purlara ~abet vukublilmuştur. Vnpur_ ransız ma ıSı arıç o ma uzere d k" f 1 lık "~~ "'' •~ d" d Yerebatan, a çeş:me ..... ~. 
~ ı(j <levresi de .Altınt~ hlki _ ua atu~ray 3 - lar yanmıştrr. Fransaya karşı serdettlği isteklerden ..ıc:lkac:k~ Kenw ... en ıne ortn an j s T A N B U L 
'iıi,'"ıeaıtında geçmişt"ır. Rakibierine Beııkta• B 2 7 _s Klınunuevvel gecesi İn"'iliz .... ft tamamen vazgeçec~, _buna muktı.bll · ~:,~ :r u •w- _ Fakat, vnpurlann bu «tesnclüfi ~t <iaha kuvvetli olan Altmtuğ Dün Şeref sahasında Galatasary ve va kuvvetleri işgal altında bulunan a.cıkerl ve 1ktısndl muşkuUı.tındnn .kur. batışı» Brezilya kahve müstnhsil -

aa.zetemiZde çıkan yazı ve 
resimlerin lbfttün hnkları 
mahfuz :ve gazetemlze alddlr. \..~e kombine bir oyundan :ıonrn B~ikta.ş B takımları "kar§ıla.şmı§]ar ~emıeıoetıe:ıe Almanyanın garb tulma! için Almanyn~a~ yardı~ gö - lerinin umduklan miktarda çıkma -

~"'Ge eyı 1.0 ga.llb lbitinniştir. Ikinci ve Galatasaray kuvvetli raklblni 3-2 m.ıntalmsı uzerine akınlar yaparak re~ektir. İtalyan hflkımıyet ve istfk ~ dığı için, gene eski usule mütacaat 
-~ <\1 .aaha au-.ı bir tempo tuttu - yenmiştı'r. müteaddid bombalar ntmışlardır. YaL ıaı~ h!n'bden so~ra tnma.mcn gar~ntı ederek kahveleri yakmak tedbirine A BQ N E Fl A TLA RI 
\. ~f.tntu~hılar .ki gol daha -atarak nız üç yerde fabrikalar b3Sara tığra edilecek, Libya ımparatorluğunu Hınd baş vurdular. 
\' '3..o galib olnraJt ayrümı§lar. BasketbOl mÜSabaka'arl mış, 6 kişi ölm~ ve birçok kimsele; Okyanusunn. ıbnğinmak içln Sudanı a. 1931 yılından itibaren Brezilyn 

· Eminönü linlkevinde dün de bas- yaralanmıştır. lacnlttır. Fnkat Balkanlarda miinha- hükumeti 70 milyon çuval, eyahud 
}:' enerbahçe 5 - ketbol birincUiklerine <le:vam edilmiş. Dört düşman taY.Yııresı düşürülmii§ sıran Alman nüfuzu~u? catt olm~- 4 milyon ton kahve yakmış hulu -

t Ci 
Sene Ay 

.s 
Ay 
!Kr. 

~- 1 b 1 tir. Üçüncü kategoride Qa.latasnray B tür. Bunlardan üçü tayyare dafl ba. na muvafaka.t e~esı ıcab edecektır. nuyor. Bu efsunevi rakam, üç 'Yıllık 
~~ atan u apor O Kurtuluş A yı y.enmlş, Galatasaray tnrya.lan tarafından düşürülmüştür. Bunu.nla beraber 1Itnlya bazı şartlar dünya kahve i~tihlakine muadildiT. :rürkiye 

Kr. KY. 

1.1100 760 400 
2340 1220 '110 
2700 1-400 soo 

S ~ç Fenerbahçe lle ~tanbul- A da Kurtuluş B ye gnlib gelmiştir. Tayyıırelerimizden ikisi üssüne dtin.. d~hilinde Büveyş kann1ının 'Ve Oeb7 Harb devam ettiği müddetçe., .di- Yune.n 
'-.~~.a oynamn~ır. Dk dev- ~uspor gelmı"yen :i'sta.nbuls])Ol'a me~tı"r. lfrt~ kontrolum iştirak edebı.- ğer birçok istihlak maddelerinde ol- Ecnebi 

270 
soo 

~ia. berabe;" aynıyan Fe - hiikınen galib addedilmiştir. • • • lecektı"r. . . . . .duğu .gibi, kah,·e piyaaaaın<Ja da .her 
~ ltılite ~D!l ~ tempo tuttu- İkinci gategorlde Kurtultı§ Ergır mn ZPptl '~erefine 13~ t.ekliDCiı ıkn.bul otınediğı takdlT. ıhanr:i bir istikrar beklememek la - Abone bedeli pcşlndir. Adres 
' taıyı madıyen Ista.nbıılapor ka- .saraya gııl "b gelmiş birinci katcg . Y de Italya Akdeniz hubtne devam i • zımdır. Harb ôolaYJ8ile Avrupa pa- deti§tirmek .25 dturuştur. 
'---~'b.~ .k etmişler ve Niyazi hemen de de Boz~rd aal~tasarayı 20 _ 

0~ bütün Y:unanistanda çin kendi kuvvetleri!~ yalnız bırnkı - zarlannı kaybeden Brezilya istihsal -···-
~~ ~rda takımının birlncl .go. yenmi,ı&r. • lacak, Almanya da Ingiliz harekl'ıtı • fazlalığı buhrnnı içinde kıvranırken, Gelen evr.ık geri verilmes. 
~t ~tar. Bu golden sonra daha G "k şenhkler yapılıyor na b.r§ı kendinilhimaye ~'n Ill:zım ge. Avrupa pazarlan kahve kıtlığı ,ek- lliılllardan mea"uliyet •lınnıu. 
ı..:' OyUn oynry.an Fenerbahcıe - Ureş leŞYI mUsabakalari ien !tedbirleri 1llmak hakkını mu ha - rneğe mahkumdurlar.. Bn, önüne Cevab i~in mek:tublaTa 10 
~ \l Ue ~. B:wi ve Küçük .Fik:- (Ba!ltı\rafı 1 1"<!' sa ... f.,-11\l faza edecektir. geçilmesi imkiııı olmıyan :harbin ta- kurlJi}uk .Pul dlaveal dA.znnd.ır. 
~~~artndan ilç gol daha ka_ Bir\'nei de'fre güreş müsabakalarına Ayasarandadan Premetiye "kadar O- Gazete İngilterenin, Hitıertn plln.. lbii ve zanıri ica}:)landrr_ 
~~ .UC <levre)"i U «ı'bl açık bir dün Fatihteki güreş klUbünde ba§ - lrı.n bütün cenub hattı boyunca İtal- larını bozmak için karada, denizde ve Maamafih Avrupada ;kahve etkın- Posta kutusu. : ~411stıtıibul 
~bi~erdlr la.nmıştı.r. 50 ~in iştirak ~~ yanlar rie'ate devam etmektedirler. havalardaki harekAta aid yeni ve ge. tısı çeken m-ıernle'ketleri iikiye ayır - 1P. 
\ı,' . ~de - İsta ~ulspor müsaba.kalann ikinci devresne Dunkü Cumartesi günü geç vak:te ka- niş bir plfmla bir de cUp]omatik faa. mak aamndır: Tlgrcq : Son osta 
~ 014-ııtu bir haloo P.e:erbalıçe cek ha.fta devam edilecektir. dar çekilmektc devam eden düşman liyet .ll}.Anı !ıazırladı~ını 1 _ Almanya .ile ltalva. Tclejon : 20203 
~ ~ ~k görmemiş ~e gene Yeni VB mU Irim cezalar mühim miktarda her ftlir1ü -harb le - dir. Ruzvelt bu plfmlarm teferrüatın. 2 - Ablukaya tabi olmıyan ln -

~!..' --ertn lBtali'bulç)or ık.alesi ö _ vazımı terketmi§tir. dan tamamile tııaberdar edilmektedir. gg~il~ter;;eıı~in~~d~o;stu~;:v;e:;m~ü~tt=e~fw~· ;o~l;an;;~;:;;:;;;;;;;:;::~;;;;;;~~ 
t...~ 9ok KOl ~ gir- ~an salladan çıkarılan bir mu~vemete maruz kaldiktnn son makt.adır. Devlet demiryollari ve liman1arj 
.... "" ~· Bu miitldet :zar _ Fenerbahçe - Vefa ma~ında paha §imal de Ytmanlılar, şiddetli Amerikan m iş ıbirliği dunnadan art _ - J 
\..~ tte 1stifade «lemiyen Fe _ 1çin 'Istanbul ceza heyetinde ra sev~m:~. -eh_emmiyeti haiz bazı abserver'de Garvin, İngilterenin İ-
\~ ıto er ~ihayet NJyıı.zinın att$ toplantı sona enni§tir. ~lerı sungu hucumu üe ele geçlr- talyayı !harbe niha_yet venne~e ic _ fşletme&i UmUm idareSi ;Janlar.J 

' Ue Istanbulaporu 5.0 m~- Hakem .raponmda sarahat olmadı- mişle.rdlr. bar suretile Mihveri bölmek için Ak-
~ ""'efe ıınuvatfa.k olmu§lardır. IP için :hakem Bamiye iki ay, saha _ Yunanlılar !bütün cephelerde esir denizde kat'i teşebbüslere girişınesi ıa.. 
ı~~: dan 91ka.rılan Melihe de 9 ay ceza :nlm~~- İ1ıaly,aniar yeni ta1cv\fe zım geld1~ini yazmııktadır. 
~~~e: Cihad, Faru1ç, Leblb, verilmiŞtir. kıt'alan getinnek. iQin nevmidane gay 

~~~e~. Esad - P'ikret, Basri - Melihe bir sene ceza 'Verllnılşse de re~ç~~T::~~:ıeİ~~:er. .ft el i ... Moskovada askeri bir 
to,' acı - RCbii Vefn. takımının sert oyunu !bu hata.. ""' ır r yan wı.yyar er ........ 
~:'cı : Fi~t -Bekir- Fa- ya sebebiyet vermiş olması esbabı mu. rafından bombardıman edilmi§tir.Bu konferanS fOplandJ 
'll.ıa.:rer Hayri ~t Ni ha!fefe addedildiğinden ilç ay tenzil bombardımanlar ibazı telefatil sebe _ · ~aa Or~ Cihad b~ edilmiŞtir. biyet venniŞtir. . (Baı tara~ ı inci sayfada) 

Muhammen bedeli 41580 (kırk ~ir bin ;beç 'y{iz seksen) lira olan tatri
ben 462 M3 meşe kereste 23/12/1940 Pazartesi günü saat ıs.so dn. 'kapalı 
zarf usulü ile Ankarada :lda.re binasındn satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3118,50 <üç bin yüz on sekiz lira elli kuruş) 
liralık muvakko.t teminat ne kanunun tayin ettı~i vesikaları ve tekliflerlni 
rıyni gün saat 14,30 a kadar 'Komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 208 ikuruşa Ankara. ;ve Haydarpaşa veznelerinde sablma.k. 

IL •~ ' • • e • ftal an tebliv• sıya.c;i 1nsmı ~efı, bug{inkii beynelmüel 
"{ı~~l(oz 3 _ Vefa 2 Melih bu milddet zartındJL hiç blr ~ Y gı . vnruyet müvacehesinde Rus ord us --------------------------
~ rqı ~- spor yapamıyacaktır ,ıtalyada bir mahal 8 (A.A.) - Ital- . . u.. Ça akkale Beledı·yesı·nden . 

tadır. (11498) 

~~ ~fta F.enerba.hçeye Jtar§l • yan oı:dulan umumi kararglhınuı na her ılıtımale ıkar§ı ihazır ~ulunmak n • 
Ir~~ orun çıkaran ve güç bir Bir tavzih tebliği: 'vazifesi ~rettüb ettiğini ve Jüzumun- Çanakkalede yeniden yaptmlncak olan 15000 liraibedeli keşifll parke -taı 
.~ ta fıb olan Vefa dün Bey - 7 Btrineikfmunda Balkan şampiyonu A vudl " da 80S'Yalist. vatanın menfaatlerini ko. dırım inşasının kapalı zarf u.snlile ihalesi gününde talib zuhftr etmed~ln. 
~ )~~da muvaffakiyet.&iz bir Melih ae dıasbıhnl başlıklı vnzıda. bir rn; u~ d~anın ~okuzun- ımnak için bu ordunun partinin emir. den 19/12/940 Perşembe günü s:ıat 15 de ihale edilmek üzere bir ay .mü:i-

fıl!ll~ \'{ı bir gol farkilc ma~ - yanlışlık olmuştur. cSan~nin :P~u~~u:ı~e~a riına~~:e~n lerini ieraya koşacağını söylemi~tir. detJe pazar1ığa alınmıştır. 
S 4 'U:ı lll'. İlk daldkalıırda Bey- birinin roı oynadığı atletizm sahasın- tür. e P m Ş- G Öz D O K T OR U ..,...._ Talib olanıann mezkür gün ve saatte Qanakkalede belediye binasında 

~lttın Qyunu V-Cfalıları bir müd- da Melih; !bundan böyle ibir santim i. . • " müteşekkil encümene şartname vesair hususnt hakkında muhasebc<:D.ğe 
\.toıııeıı 1§, fakat Sulhinin n~ı leri gidem~ ve senelerce uğnı~ bü- Cephenın diğer ~mtaknlarmdıı. iki Nurı Fehmi Ayberk müracaatlan ilAn olunur. cl1299• 
~:'tı iııu SOnra Beykoz Mkim oy _ yük ba- dikkatle çaıliSB bile bir daha taraf aro.sında keşıf kolları faaliyeti 
stttı.. \t:: ma#lfıb vazlyete <lüş - bu kemale gelemez. şeklindeki yazı. olmuştur. Haydarpaşa Nüınune hastanesi 
\...' ~ıı..... . a.lılar nttıklan ou gol _ nm sonu (demek istemiyorum> ola- Hava kuvvetlerimiz Prevcze ve İ _ göz miit.ehassısı 
~ •- • .. ·~ k .... r1 İstanbul .Belediye kar"ısı. Saııt "~tita ... -.ı gev.şck tutmuşlar, bun- caktı. Son ibare ')'anlışiıkla dizilme. ta as ... e hede.flerı"nl bombardıman ıı 

"e eden Beykozlular ener - miştir. Tnsh1h ederiz. etmiŞlerdir. (3) ten sonra. Tel. 23212 

~- Birinci Küme Puan Cetveli -.......... ~~:;::;.::..::~:. ~~ "· ' 
~~ • ate$i ve nvc.ı tayyarelerimizin tan.rru.. dfi.pnanm birçok mnk!nell vesaitini 
~ Maç G. B. M. A. Y. Pn;~ ~ zu ile karşılaşmışlardır. K.raliyet dO- ,mitralyöz ateşi altına alm~ardır. Bu 

ı:ı.~~.. 9 9 4ı4 7 - nanmasının hava dafl bat" ....... 'annın vasaitten bazıları hareketsiz kalmış. ~~ta..:.:"•6 9 7 ı ı 35 8 24 -~~ 
.:-"<~.ta ate§ile bir düşman tnyyares; dilşürilli tır. 

~~':r 8999 2; 3!3 24l5 !~3750 12231:0 22 müştür. Avcılarnnız da bir düşman ltalyan hav:l akınlan ~~ 'llt tayyaresini alevler iÇinde dfi§ürmiiş _ Atina 8 (A.A.) - Emniyet nczareti 
lerdir. AvQıl.anınız taır:atJndan takib tarnfmda.n '1 KAnunuevvel aqa.mı 
edilen iki düşman tııyya.rC3i bulutlar n~en tebli~: 

9 ı 4 4 15 .sı d k 
arasın a aybolmuştur. Bunla.rda Bugiin. diişmrı.n havn kuvvetleri tn-

9 1 f 4 13 35 yangm çıktılP zannedllmektedir. ratnvlan mahdud akınlar yapılmlJ _ 
: 2 ~ : ~ ~ Şimall Afrikada avcı tayyarelerin _ tır. Ytma.n adalarile llpit'cie bir ~ht.r 

den müretub bir f.efetkülilmüz Bir- ve :bir :tô7 ilzer&ne boınbatv ablaıf-

Istanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Silivri IDma.nıı:E.n tn.raoo.ırak tıemizleumesi işi ıknpa.lı zarfia ekslltnıeye 

iko.nm U§tur. 
Tnhmln bedeli 26675 lira %7.5 teminn.tı muvakktı.te 2010,62 liradır. 
İhale 23/ 12/940 Pazartesi gunü saat 16,90 dadır. Talı'plerin mali ve 

tüccari ve.saiki mutebcrelerile ve bu gibi işlerle iŞtigal ettiklerine dair ıs 

mel-tubu ve tcminn.t makbuz veya banka. mektuplarile bi.rlitte mühürlfi 
zarflan ihnle t>aatinden bir saat evveline kadar Galatacia Rılıtun üzeTin. 
de İstanbul ml11'tı:llaı. liman reisliği satın alma komisyanunn tevdi etme. 
leri ve şartnarneyi tı.lmak isttyenlerin rfyaset idare şefl~ine mürıı.can.Unrı 

ilfuı olunur. c11482• 

Eskişehir Hava Kurumundan: 
lHl senesi kurban ba.yraınm!la toplanaeak kurban deri 'fe barsaklan. 

nın ihalesi 26/12/940 Perşembe günü 'Saat 14 de Eskişehir Türk Hava ku.. 
rmnu §Ubesinde yapılacatıntıan taliplertn şartnarneyi görmek iÇin istan.. 
bul ve Eskilehir Ban kanımuna mtıracaaııan ve ihale &llnünde Eiki • 



8 Sayfa SON POSTA 

ı RADYO ı 
PAZARTESt 9/ 12/19(0 

8.00 Program, saat a.yarı, 8.03 Ha~ 
fif müzik (Pl.), 8.15 Ajans haberleri, 
8.30 Mlı.zlk (Pl.) 8.45~9.00 Ev kadını. 

12.30 Program, saat nyan, 12.33 
Şarkılar. 12.50 Ajans hnbel'lerl, 13.05 
Halk tUrkWeri, 13.20-14 00 Karışık 
müzik (Pl.) 

18.00 Program, saat ayan, 18.03 
Radyo enz orkestrası, 18.40 İnccsnz 
faslı, 19.15 Havaiyen parçalar tPl,), 
19.30 S:ı.at ayarı, ajans haberleri, 19.45 
Tek ve m~terek şarkılar, 20.ı5 Rad. 
yo gazetesi, 20.45 Müzik, 21.00 Dinle
yici istekleri, 21.30 Konuşma, 21.45 
Radyo orkestrası, 22.30 Saat ayarı, 

ajans haberleri, borsa, 22.45 Oazband 
(Pl.) 

( T ~VATROLAR) 

iLLi PiYANGO 
Şehir Tiyatrosu 

İstiklfU caddesinde 
komedi kısmında 

Akşam saat 20.30 da 
D ADI 

Son haftası 

1941 Yılbaşı Planı ,..,.. Dr. IHSAN SAMI --

.l Y! ~r9.o hu~ı~"~.5Jul· 
İkramiye 

adedi 

ı 
ı 
ı 
ı 
2 

lO 
so 
so 

100 
soo 

1.000 
2.000 
s.ooo 

100.000 

108.716 

tıcramiye 
miktarı 

Lira 

100.000 
so.ooo 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 
s.ooo 
3.000 
2.000 
1.000 

soo 
100 
so 
s 

2.584 Teselli mükafatı 

ı 11.300 

Tam bilet 

1 O lira 

İk.ramiyı 
tutarı 
Lira 

100.000 
so.ooo 
40.000 
30.000 
40.000 

100.000 
2SO.OOO 
1SO.OOO 
200.000 
soo.ooo 
soo.ooo 
200.000 
2SO.OOO 
soo.ooo 

2.910.000 
120.9SO 

3.030.950 

)'arım bilet 

5 lira 

amalc için teei.ri ht' i, muafiyet i 
elı emio taze atıdır. Her euaoede 

bulunur, Kutu•u ~ kuru1tur. 

Doktor 1. Zati Og§)t 
Belediye karşısındaki muayene
hanesinde öelecten sonra hasta-

,_ __ lıınnı kabul eder. 

Tek sütun santiml .......................... 
maktu 500 

nci ıahile 400 >> 
nci ıahile 250 » 

ıahile 
ıahile 

ıahile 
ıah ' fe 

200 
100 
60 
50 

)) 

) ) 

)) 

)) 

Bu seneki Yılba~ı Piyangosunun en birinci husuaiyeti tam biletierin tam, \ 'e yarım bıletlerın yarım 
ilcramiye kazanabilmeleridir. 

Muayyen bir müddet zarfmda 
fazlaca miktarda ilan yaptırıı
caklnr ayrıca tenztlo.tlı tarl!e. 
mizden istifade edeceklerdir. 
Tam. yanm ve çeyrek sayfa 
UtLnlar için ayrı bir tarife der
plş edllmLşt1r. 

Son Postanın ticari IlAniarına 
ald Işler Için IJU adrese müra. 
caııt edilmelidir. 

Halbuki bundan evvelki Yılbaşı Piyangolannda yalnız onda bir ve yirmide bir biletler vardı. Onda 
bir biletler 1 O liraya, yi rm ide bir biletler de ( 5) liraya satılırdı. 

I 00 liraya satılması icabeden tam biletler hiç satı§n çıknrı lmıyordu. $imdi yalnız tam ve yarım 
biletler vard ır. Tam biletler ( 1 O) lira, yarım b iletler ( 5) liradır. Görülüyor ki har b zamanında her 
teyin pahalılığa doğru meyil ettiği bir zamanda Milli P.iyan~o Idaresi Yılbaşı bilet lerini on misli ucuz
latmı;ıtır. 

İliı ncılık Kollektif Şirketi 

1 

Ura 

ı 2000 ... 
a 1000 = 
2 150 = 
• 500 -
• 250 = 

100 = 3500.-

80 50 ... •ooo.-
100 ıo - 6000.-

Türkiye I~ Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirıniş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
K~ideler: 4 Şubat, 2 Ma -
Jl.S, ı Atu.noa, 3 ~cıL04 ~ 

1\U \&ı\D1erw..ı• )'ıı.~uu 

Kwnbaralı ve ku.mbarUll 
ne.saoıannda en u eUı u -

ıuı Dlllunawaı ~w •.t• 
Cl&ıW ~w. 

.. ·············································································· ··;:·;:~··~~-~t~auı: Nepiyat Müdürü: Selim Raaıp E meç 

, 
AVRUPADA· HARP DEV~M ED~RKEN 
Tatlı yiyip tatlı honuşmağa 

ller zamandan ziyade ihtiyacuuı var. 

1 B EK i 
-'lamulfıtı, yenecek ta tlı eylerin en iyileridir . 

P. T. T. Um um Mücn.irlüğün ·~en: 
ı - İdare ıhtiyacı için otuz bin tane iki numarıılı deve boynu fincan de~ 

mirl kapalı zıırtıa eksiltıneye çıknrılmı.ştır. 
2 - Muhammen bedel ul5000b, mu\·akkat temınat •ll25. lira olup ek

stltmesi 7.1.941 Salı günfı saat 16 da Ankarada Evkaf apartım!ID 

P. T. T. umum mtidürltik binasındakı satın alma komisyonunda 
~ apıiacnktır. 

3 - i'ltekliler muvakkat teminat makbuz veya bank~ teminat mcktu -
bile kanuni >-esaıkl ve teklifi muhtevi kapnil zarflarını o gün saat 
15 e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarııda Evknf apartımıınında P.T.T Lev:ızım İs -
tn.nbuldaYeni Vniide hanında P . T T . levazım aynlyat IJUbesl mü~ 
dur lüklerinden bedelsiz olarak verılecektir. c'l52I. • 10G25o 

Baya-nlarımızı aylık üz iintüler inden 
Kurtaran gayet sıhhi, ufak, yumuıak ve en ince elbise -

ler altında bile belli olmıyan 

FE • 
1 BAGI ve 

Yeni ambalftj ve daha mütek:l.mil bir şekilde 8 Ilk ve 12 lik kutular:ln 
yenıden piyasaya çıkmıştır. Eczıı.nelerde, tuharıye ve partümeri ma~ıı~ 
zniarında ve kadın berberlerinde hizmetlerıne hazır oldueuııu 

arzeder iz. 

YÜksek Ziraat Enstitüsünden: 
ı - Kurumumuz kız ve erkek talebesi içın cins ve mıktarı ve muham

men bedellerlle muvnkkat ternınatı yazılı ~yakkabılnrın 14/ 12/ 940 Cu.. 
martesı gunü saat ll de açık eksiitme usulile Rektorluk binasındaki ko. 
misyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

2 - Eksittmeye girmek is tıyenlerin muvakkat teminatı ve tcklif rnek~ 
tublarile kanunun tayin ettij:tı vesikal:ı.rı ihaleden önce komisyon reisll
~ine vermeleri. 

3 Numunesini görmek ve şartnamesını okumıık istiyenlerin Enstitü 
Daıre Müdurlü~üne mürncaatları. .816lo dl270• 

Cıruıi Mıkl.:u'ı Beherını'n Fi. Tutarı 
Mu•;akkat 

teminat 

ILE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten aonn (ilnde U'ç defa munt.unmao 

Devlet Denizyolla rı 

MUdUriU(;U 
Işletma Umurt1 
Ilanla r a 

9 Birincikanundan 16 Birincikanuna kad,r 
muhtelif batiara kalkacak vapurların 
isimleri, kalkış gün ve saatleri ye 

kalkacakları rıhtımlar 
.-r.ı 

ltaradenlz battma - Salı 12 de (Ege), Perşembe ı2 de (s\fl ııd_,. 
ve Pamr ı6 da lErzurum>. Galata rıhtınıl tt~ • 

- Salı 18 de (Konya), Cumartesi ıs de (~ Bartm hattına 

Mudan ya hattına 
ya). Sirkeci rıhtmıından. ~ 

- Pazartc..o;l, Salı 9,50 de, Çarşamba, (~ 
Cumıı 16 da (Maralmz>. Cumartesi 14 de rP; 
ve Pazar 9 50 de (Mara kaz>. Galata rıhtıuı~ 

Bandırma hattm a - Pazartesi, Qıırşamba ve Cuma 8,15 de ( ıf' 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba. e ıl' 
<Mersin), Cııhlartesi 20 de (Saııdet) Tophan 

tımından. ~' • 
- Salı ve Cuma 19 da <Seyyar). Tophane t Karablra hattına 

mından. ~ 

- Pazar D da (Tayyar). Tophane rıhtunııt6~et' 
- Çarşamba ı5 de (Bursa>, Cumartesi 15 de 

tın:roz hattına 
Ayvalık hattına 

sin) Sirkeci rıhtımından. 
hm1r sürat !hattına - Pazar ll de (İzmir). Galata rıhtımındatl· d•llo 
tzmfr ilave postası - Perşeml>e 13 de (Tırhan). anıata rıhtırtıtıl 11•' 

Not: V ap ur sereriert hakkında her tnrın malOmat &§aeıda teıe!otl 
maraları yazılı Acentalarımızdan öıtrenileblllr. 

Galata B~ Acentahfı - Galata rıhtımı, Limanlar Umum MU. 
dürlü~ü binası altında . 

Galata Şube • - Galata rıhtımı, Mıntaka Llman Re!S· 
lilti binası altında. 

Sirkecl Şube • - Slrkecl, Yol cu salonu. 

ı Deniz Levaztm Satmalma Komisyonu ilan ıarı -1\1. ::\1. V. Deniz merkez sa t m alma komisyonundan : OC~ 
ı. - Tahmin edilen bedeli iki yüz Yetmiş bir bin seksen lira oıan ~ 

ton mazotun pazarlık eksiltınesi 13/12/ 1140 tarihine rastlıyan cuına 
saat on dörtte M. M. V . binasmdcıkl komisyonumuzcıa icra edilecektif,ıııf 

2. - Şartnamesi 13 lira 55 kuruş bedel ile hergün komisyondntl 
w~. ~ 

3. - 29186 lıra 40 kuruştan ibaret kat'i teminat ve kanuni belge 
birlikte taliplerin belli günde komlsyona müracaatları. c11608• 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 
Kuruluş tarihi: ı888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve ajans adedi: 265 

Zırai ve tıcari her nevi~banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLEKE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

ıarııı6• 
Zır'lat Bankasında kumbaralı ve lhbarsız tasarruf hesab şll~ı • 

enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilccek kur'a ue a 
daki plflna gore ıkramiye da~ıtılacaktır. 

L ·•r' 4 Adet 1,000 Liralik 4,000 
4 " 500 " 2,000 ,. 
4 " 250 " 1,000 ,. 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,80!) ,, 
160 " 20 .. 3,200 
Dıkkat: Hesablarındakı paralar bir sene Içinde 50 lirada::r 

düşmıyenlcre ikranııye çıktı~ı tııkdırde % 20 fazlasıle verilecek · 
Kur'nlar senede 4 defa. ı Eylul, ı Blrinc.~Cı.nuu, ı Mart ve 1 

tarıhlerınde çekilecektir . 


