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tilakineye 
llerilirken 1 

Görlee de 
kanlı 

lil11.1ıare b eler 
oluyor 

~0unan:llar don de 

1 
O esir aldı:ar 

tıritiz tayyarelerinin 
Yapbkları akınlar 
A --
~~~ 16 (AA.)- Dün ak~am 
""' ~~en 20 numaralı resmi teb -
~~ !~ bütün cephelerde piyade, 
~~-oı Ve hava fnalıyeti kayde -
~ ır. Yunanlıl11.r, 1 O aiıır top 
~t~~ etnıi:t v~ 700 esi: almıolar
~- lva muhart-heleri C"snal'omda 3 
L... Att tayyaresi düıürUlmü~tür. 
i""'&,.na 16 (A.A.) - Royteıin 
~~~.: rnuhıtbiri, Goıicede akşama 
~-~~lı mubarebderin cereyan 
~~~~ ıldirmektedıı. Kısa bir te
ltltrlt tan sonra bu muharebelere 
~ de ba~lanmıştır. Çar,ııtmalar el
~ .. ttla~ etmektedır. ln~iliz hava 
~ bı erı Görice mıntakaaında bü
l!t ~ r1ı:uvaffnkiyetle halyan nak
"''otarİ. rı na h ücum etmirlerdir. t' hU bir ltalyan kıt'aaı ciddi su
lı bir k~Palanmı~tır. lng;liz pilotla
'lff~ öprüyıi tahrib etıne~e mu -
~Ila h olmu,lardır. Avlonya )ima
~ ~!l'bardımlln edi\mittir. R;h
~'li 'te. b olrnuttur. 2 Ingiliz tay -

ıı_ Silinikteki 
"'~~lanlar gidiJorlar 
~~d 1 foı (A.A.) - Selftnik
.:!_ ~ -:

1
. an kolonisi ni tetkil eden 

~"~tl _ık bir kafıle, Almanyaya 

,t wa;etGı~ıdd;'· 
' ~ 18 (A.A.) Orta prktakı Ingi. 
, .. ~etleri tumandanı general 

~~~,.;tfde gelmi4 ve buradaki İn-
~ .... ~~~ teftl~ etmıştır. 

llıerika ispanyaya 
• \t . no ta ver d i 
~~toı1 16 ( A.A.) - Harici
~' h~tinin bildirdiğine ~(ire, A
~ bl.i)-iiktle,ik Devlt-tlerinin Mad -
~ ~llltak, ~lçisi, Tanca enternas) o
~ L. hakkasında a,ıkeri kontrolün 

Illit ll •ndot İspanyol hükiiınetı -1\ Ot'- \ • . 
~ -.........:: ermıetır. 

.... ~tuc~deki Almanlar 
--~ A~ 16 \A.A.) - Dobru -
'i.:."e A. an ırkına ıroenaub bulu -
~rdlnl~arıyayıı hicret etmekte 
~- ~ll •~k ı~rup, Belgıad cJva ~ 
ı.'ıı tel'lrl· ~rnlun muvakkat kam
~~t AJ '-4 Ve bilahare hususi bir 
~ ... 'lrlanynya yollc\rına cievam ,, 1 
~llanyada tebdili 
~)'afet etmiş bir 

~ltlan fırkası var, 
~ ~ <A.A.) - Bahriye nazın 
' ~ e...~' da söyledi~i enerj lk bir S ~l"b .... \llllle töyle d~ml4tır: 
~ .:_ her ttirlU barııı bertaraf 
~~ ,~attır. Ve sonuna kadar 
~n e~ llzınıdır. 
\~ oırn. ltirnaeyı yatıttırınak ni
"'-' ~ll\lbt chfını JOyliyen Kno.x, 

~~ Atlaa iet.lkametinde bir 
~~ . ternıek ihtimalini haber 

~ 'öııerine ·· 
~' toyle devam etmit-
~ ~t· 
~ 4tıea~ız harb haricinde kal-
~ ltı~ra. başlıca vazılemiz olan 
~~~~ ltılrıı 0~lll~ gayret. eder8ek 
ı..."' t,, Clenıı:bılırıı. Busün Ame -
~ ~ır !!u e kudretlı b r donan

lıt.. ~ 41ıah donanma yalnız kud. 
ltı.~ da. a IUkür ayni zaman-

ı.bdilı kıyafet etml~ btr 
\'ardır. Cebelü&ota:rıka 
'- hucum 

Da(lJM!ıliı. l&ibver 

• 
Bu sabah lstanbula 

Başvekô.lete merbut geni 

gelen Ticaret 
Vekilinin beyanatı 
lsviçreden Ankaraya Bu hafta 

bir ticaret heyeti geliyor 
bir teşekkül vücude 

getirilmesi düşünülüyor .... . 
Ankcua 1 S (Telefonla) - Hükümet kil edilmeai ihtimali kuvvetlidir. Bu hu· /"" ................................................... ·-··-···-····-· .. ·---

bcızı iktı1adi tedbirler almalı ta~cıvvurun- .uata telkiler yapılmaktadır. Bu Umum ! «Almanya ile ticaretimiz inkitcıl etmekte ve birrok ,., 
dadır. Bu tedbirlerin mahiyeti yakında Müdürlüğiin 1 alahiyetleri oldukça geniı ~ gelmektedir. Ikinci bir ticaret anlaım:Z•ı için henüz bir 
anlaıılcııcıcaktır. Bu areıda Bcıtvekalete olacak ve lefkilatı ihtiyaca uygun ıekilde : teklif almlf değiliz. Böyle bir teklif vukubulduğu takdir-
merbut bir Iate Umum Müdürlüğü tet. tanzim edilecektir. : de bunun üzerinde meıiul olacağız.>) 

~~~~~~~""~~~~~~~~~~~~~~""~~~~~~~~~~~~~~"~~~ '· ... . ................................. ________ ... __ ............. __ _ 
lngilizlerle müzakere 

bu hafta içinde 
neticelenecek 

Ingilizierin 
Beriine 
şiddetli 

bir hücumu 
Muhtelif istasyonlar! 
bombardıman edildi 

• 
26 hava meydanına da 

hücum edildi 

Londra, 15 (A.A.) -- Hava ne
zaretinin tebliği: 

l.yi ve p.&rlZl~ bir ay ırığı, ciün ge
ce Ingiliz bombındıman tayyarele
rinin Beriine yaptıi• ~etli itücu.
ma {)üyuk yardım etmittir. 

Schlesisı:her yolcu ve martandiz 
istasyonu üzerine ve etrafına biiyük 
infillit kudretin-le bombalar dü,
müttür. Beriinin merkezinde Pullis
traue, Lehter ve Anl,alter istasyon
larında ve 1 empelhof istasyonunda 
e1ya aepoları:lll hücum yapı)ınıt Ve 
buralarda yani(ınlar çıkaulmıştır. 

Düflllan i1gali altında bulunan 
26 hava meydanınn ve Stavanger
den Lorienla ltadar limanlara ve bu 
limanlardaki vapurlara da hiicumlar 
yapılmıştır. 

Bombardıman tafailatı 
Londra, 15 ( A.A.) -- Perşem

beyi Cumaya bağlıyan gece Berlin 
üzerine yap:l11n hücum hakkında a
lınan mütemmiın raporlara göre. ev 
velce bildirilen hedeflerden başka, 
Stettiner > olcu ve e~ya istasyonu ile 
\Vilmersdrf ve Charlottcnbuıg el('k
trik santrallan da şiddetle bomhar
dıman edılmHir. 

Hamburgda WıJhelmsburg pet
rol tasfiyanesinde birçok yangın çı
karılmış .., e Bremende bir tayyar e 
fabrikasına da hücum edilmiştir. 

Sahil müdnfaası servisine men
sub tayyarelerio Rosendael tayyare 
meydanına yaptığı hücuın esnasında 
bir Messerchmıt ll O tayyaresi dü
şürülmüştür. 

(Devamı 7 nci ııaylada) · 

Alman, italyan 
Başkumandan lari 

görüşililer 

Almaniann 
ingiltereye 

şiddetli 
bir akını 

Yalnız bir şehirde 
1.000 ölü ve yaralı var 

Hasarat mühim 
Birçok yangınlar 
çıktı, evler yıkıldı 

Ticaret V ekili mi~ Na:cmi 1 opçu
' ğlu, bu •abahlci Ankara ekspreııi -
le oehrimize gelmiştir. Vekil, kendi
sini Haydarpaşada karşılayan bir 
muharririmize şu beyanatta bulun
mu~tur: 

- Hususi i§lcrim için gt.ldiın, 
yarın döneceğim. 

İnailizler ve tirnal memieketlerile 
müzakereler 

İngilizler le yapılmakta olan tica
ri müzakereler önümüzdek: hafta i
çerisinde neticelenecektir. Şimal 
memleketlerile tk.aret nıünasebet -
lerimizi arttırmak için icab eden 
tedbirler alınmaktadır. 

Finlandiya ıle hir ticaret anlat -
ması imza edilmi§tir. • 
İsviçreden ticard heyeti gf')iyqr 

Londra 15 (A.A.) - Dahili emnıyet Yakında lsviçreden bir ticaret 
r-~~•~nHuuııen ..Mblit 4f.lümit_.: heyeti memleketinıize gelecektir. 

,...., . ., .......... -tehri bu gece ı;iddetli blr Bu heyetin ayın yirmisinde mem-
ul'ramı§tır. Bu }lücum Lon- leketimizde btılunaca~ını haber al -

dra üzerine yapılan en mühım hücum dık. Müzakerelere hemen baıılıya -
larla mukayese edUecek derecede ,ıd- cağız. 

ManıtaJ U.doglio detıı olmuştur. Tayyare dan batar _ Almanya ik ticllri mün~tsebalrmız 
n_ ı · 15 (AA) D N -B yaları şiddetle mukabele ederek düŞ- Almanlarla bundan evvelki an -
oer ın, . . - • · • 1 b 15 T etrinisanide lnnsbruek' da man tayyarelerini çok yüksekte kal- aşma muci ince ticari münasehatı -

Alman ve lta.lyan hatkumandaDlan mata mecbur etmlt ve bu suretle sı- m ız inkişaf etır:ektedir- Alman) ada 
arasında harbin sevk ve idaresi hıtk- hedeflere tam n~an almalarına mal gelmektedi:-. 
ltında aııkeri görütmeler ce'reyan olmutsa da nefsi şehir çok a~ır İkinci ~ir anla~ma için bir teklif 
t-tmiştir. hasariara u~ramıştır. almış değiliz. Boyle bir teklif vu -

Görütmeler Alman başkuman- Gelen ilk haberler ölü v~ varalı a- ku bulduğıJ takdirde bu .. un üzerın-
danı mare1al K :i tel ilc ltalyan bat- dedinin belki de bini bulac~~ı mer- de meşgul o!ncağız. 
kumandanı mareşal Badoglio tara- kezindedir. Gümrüklerdeki mallar 

Tacaret V ekili Nazmi Topçunila 
kendileri çekmei(e başladılar. 

Gümrüklerde biı·ikmiş bir çol 
mal vardır. Miihim bir kısmı çıka -
rılmıştır. Fiat mıirakabe komisyo -
nunun kararlarının tatbiki için bu -
susi bir kontrol teşkilatı vücude 
tirilmeğe karar verilmişti. Bu teı -
kilit yakında faliyete geçecektir. 

Japonlarla Ankarada yapılmak 
ta olan müzake,.eler henüz netice
lenmemi~tir. 

Ispanya Hariciye 
Naz1r1 Barline 

gidiyor 
fından ;dare edilmittir. Taarruz büyük miktarda yangın . ~-ümr.~klerde~i mal~~rın çek.il:ne-

Görüıtmelere mare~allaıdan ba1- bombaları saçümasile başınmış birçok sı ıçın tuccarl,ua _\eblıırat yapılmış- Londra 16 (A.A.} - Alman ajansı 
ka Almanya tarafınıian topçu ge- noktalarda yangınlar çıknıışt;r. Ge. tır. Bunlar ~ekr_?e'd_ikl_eri takdlrde, mn bildlr~iğıne göre, M.l~n Parı.stf 
nerali Jold ile Almanyanın Roma niş mfkyasta hasar vukuundan ve ki- bu mallar \ ekato!tımız tarafınd,m 

1 

bulunan Ispanya Harıcıye Naıır 
ataşemiliteri Fon Hintelen, ltalya lise de dahil oldu~u halde birçok bl- piyasa~~ arzcdilece~tir. Tüccarları- Sunner, Rıbbentrop'un davctı üzerint 
tarafından da general Gandin, Ber- naların yıkılmış olmasından korkul _ mız bızım çıkarecagımız. anlayınca yakmda tekrar Beriine gldecekt.r. 
lin ataşemilitcri generai Marras iş- maktadır. 
tirak etmiştir. Ahali imtihanı büyük bir cesaretle 

Bulgaristanda 
seferbarlik yok 

Londra 13 (A.A.) - Bulgaril
tanın Londı:a cl:;isi Monıçilof, Re
uter ajansınıı yapt.~ı beyanalta Dul
garistanda sefe.-b•:rlik vapıld·~ı hak
kındaki )abancı memlelı:etlt-rde in
tişar eden 1-o"lbedcri tckzibe mı"zun 
olduğunu bildirmiştir. 

geçirm..ştir. Hiıcum esnasında en a3 
ikı düşman tayyaresinin duşürilldü~ti 
tesbit edilmiştir. 

. A!ıımn t~bliii 
Berlin, ı; CA.A.) --Tebliğ: 
Şiddetli kasırııalara Jilğmen, 1 4 

Te,rinisanıde Alman hava kuvvet
leri metod lu bir surette le~if ve hü . 
cum uçu~larınn devam etmişlerdir. 

<Devamı 2 nci sa~ lad:ıl 

Muhtac asker ailelerine 
yardım başlıyor 

Mükelleflerden para tahsili için 50 tahsildar 
alınacak, belediye bu iş için 15 bin lira ayırdı 

Millt Şef Dil, Tarih ve 
Cografya Faknitesinde 

Hitler - Molotof 
mülakatının 

ak isieri 
Tas ajans• bir tebliğ 

neşretti 

Japonlar hararetli mü
talealar yürütüyorlar 

Moskova, 1 5 ( A.A.) - · Berlin 
mülikatları hakkında Tau ajnnsı 
aşağıdaki tebli~i neşretmiştir: 

12 ve 13 Sonto:şrin taıihlcrinde 
Berlindeki il:nmeti esnasında Sov
yetter Birliği komiserler heyeti reisi 
ve hariciye halk komiseri Molotof 
Almanya şansölyesi Hitler ve hari
ciye nazırı Fon Ribbentropl.ı müla
katlarda bulunmuştur. Fikir teati
leri karşılıklı ve itimad havarı ic;ın
de vukubulmuş ve Almanya ilı· Sov
yet Rusyayı alilkadar eden büyük 
ehemmiyeti haız bütün meaelelerde 
müı~abil bir anl ma luis eciil 

Şehir Mt>c-liai içtima balinde 
Muhtaç asker aılelerine 1 Kanu- muntazam bir şekilde tedviri tÇtft 

nuevvelden itibaren bilfiil başlıya- yeniden tahsil tubelen kadroauna 
cak olan yardım i~ine aid ha7ırlık- 50 tahsildar ilavesine lüzum görmüt 
lar ikmal edilmektedir. ve bu hususta Sehi'!' Mecli~ine tek-

Her kaza mıntakasında, Belcdi- ]ifte bulunmuştur. Bu tt:klif Şehir 
ye Daimi Encümenı kararına gore Meclisinin dünkii jçtimaında müza
yardımla mükellef kimseler tesbit kere olunmuş ve Belediye hesab Jt
olunmuş ve tah.ıkkuk cetvelleri leri müdürü ~luhtnr Acar bu husu .. 
peyderpey kayınakamlıklar tnrafın- ta izahat vermistir. 
dan Belediye hesab işleri mi.ıdürlü- Belediye hesab işleri 

asker 



2 Sayfa 

uhtac as ter 
ailelerine 

yardım başhyor 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

,.ardımm ne ,ekilde ynpılacağını 
tesbit ettiğini ve Vekiller Heyeti 
kararnamesine göre yardım lt"~k.i
latı için hiçbir suretle yardım para
sından masraf yapılmamaııı kaydı
nın bulunduğunu söylemi:tir. Muh
tar Acar Istanbulcia yardrm ıtmın 
muntnzam yapılabilmesi için tah•il
dar kadrosuna 50 tahsildar ilavesi 
icab ettiğim. bu .50 tahuld rın ııene 
Bonuna kadar ücretlerinin tediye e
dilbilmesi içın de muhtelif ftuıllar
dnn ve maaş I.Asanuflarından top
lanan J 5 bin liranın bu i~ tahsisine 
müstacelen lcnrnr verilmesini riyaset 
nnmınn teklif etmi~, bu teklif $ehir 
Meclisinin iki celse arasında topla
non bütçe encümeni tarafındon tet
lik olunmu~tur. 

Bütçe encümeni teklifi muvafik 
gorerek Umumi Meclisin taevibine 
nrzebniıı '"e Meclisin ilcinci eelse
ainde encümenin buna aid mazba
tası kabul olunmu~tıır. 

Ancnk bu '"ırada b,zı azalar söz 
alarak Daimi Encümenin aıık.er aile
lerine yardım hakkmda verdiği ka
rnrlardan Meclisin haberdar bulun
madığını ileri sürmüvlerdir. Bu hu
mısta azalar arasında bazı münaka
tınlar olmu,., neticed .. D imi [ncü
men kaTBnnm teksir olunanık aza
ya dağıtılmıuıı knrorlastmlmı~n. 

İstanbulda ,imdiye kadar yaıdım 
talebinde bulunan muhtnç aııker ai
lelerinin adedi 3000 i gt"Çmİ•tir. 
Yardım istiyen ailelere aid tahkikat 
z.abıta tarafından yapılm ktadır. 

Asker a:l~ine yardımla mühellnf 
tutulduğu halde yardım pııraınnı Ö· 
demiyenler hakkmda tah•ili ~mval 
kanonuna gÖre muamele y pıl -
caktrr. 

CGa;tarafı 1 tncl y"lhl 
Iriandanın 500 kilometre ~athın

da bir ağır muharebe tavTaremiz 
beş bin tonluk hir Ingiliz tic~ret va
purunu tahrib etmi~tir. Vapur yan· 
mağa başlamış ve olduğu yerde knl
mı~tır. 

lskoçya tıahillt-ri ıu:ıldannda biti 
iki, diğeri yedi bin toııluk jki vepu
rn hücum edilmiştir. Yedi bin ton
luk vapurd:ı infil&.k vukun gt"lm~ ve 
bntmıştır. Ikinci vapur bntmak tclı
likt'!ine maruzdu:-. Bundan buşka 
~mal denizin:n ~inııılinde tam · a
bet lcayd:.-dilt•n beş bin tonluk bir 
gt-mi batmı tır. 

Creat Yarmouth ııctklannda bir 
Jn iliz torpido muhribinin tam or
tal!ına büyük ÇRpta bir bonıha isa
bet etmiştir. 

Hava düzetdik:-=n "Onta Alman 
hava kuvvetleri 1.1) Ternnisani ~e
ct-•i Ingiliz tayyarelerinin Münihe 
yaptıklun hüeuma bir karf)lık cl
mak üz,.re merkt"zi lngilterede bir 
sil i h in>s.'at mNk,.7in' kar~ fe"ka
]"de •iddetli bir hücum vapm·~lar
dır. Kuvv tli muhnrebe tayyare fı
lolannın Cov'!nt..Y iizerine vaphk
lnrı bu hiicu:n hilh~t•~ •iıidt-tli ve 
muvaffak bir hücum olmuo:tur.· 

Ayni ~ece 1 ondrnv'l knrt~~ı yapı
Inn miorilleme hüctı-ıılannR u•ulü da
ire~inde devam t"dilmiştjr, 1 Jücuma 
uwnyan ve :ı,kerlık babnundan e
ht-mmiyeti lıaiz saır hedefler de In
gilterenin cenuo ve merkez bölge
lerindedir. 

Londra. p; (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine szöre, hu~rün 1 7 diit
man tayyarı:si rlüşürülmü~tür. Ingi
liz zayiatı bir avc& tayyaresi ve bir 
pılottan ibarettir. 

Bir genç kamyon ltında 
kaldı 

Tophan"de oturan, H yıı§lamıda 

Mchmed Emin adında bir tcnç, dün 
Necatibey caddesinden reçerken, vo -
!or KAmilin idaresindeki 2151 numa
.ralı kamyonun sadme&ne u~amıştır. 
Bu çarpma neticesinde, tamyonun 
tekerlekleri altına düşen Mehmed E
min, vücudünün mütco.ddid yerlerin
den a~ır surette yaralıındıfından, te
davi edilmek üzere Beyoflu hnstane
ııine kaldınlmıştır. 

Kazayı müteakıb kaçan JOför KA -
,mıil bir müddet sonra zabıta tanıtın
dan yakalanmış, hakkında taklbatn 
ba4lanm t.Ştır. 

----------------
İt.D.lyaya yapılan deri, nohud, 

yumurta ve balık lhrac:ıtt için veri
len lisanslarm Mıntaka Tıearet Mü _ 
dürl~ünce verilmesinin kararlaştı -
nlması üzerine, dün T'ıearet Müdür_ 
lu~ündc ihracatçılann 1~rakUe ya _ 
pılacalhnı yazdı~ımız toplantı bazı 
tuccarlann vaktinde b:ıberdar ola _ 
mıı.malan yüzünden önümüzdeki Salı 
ve Çarşamba gunlerine talik edilmiş
tir Bugünler zarfında her i!d. mad _ 
dl."nln Ihracatçıları Bırlıkte toplanarak 

SON POSTA: 

e: 

Amerikanın tıınınmlf i§ adamlarından biri cSystem Magazin• de ra sa
tırları yazmıotır: 

E§ Zorla iş yaptzrmayznzz = 

İnsanlan zorla, tehdidle munyyen bir görtlş noktasını kabul etme~e ie

bn.r etmek mümkündür. Fnk.at biiyle bir hareketten çıkncak netice mutlak 

surette menfi olur, istcnilenin tamamen aksi netice verir. İnsanın iste~ 
aiz. zevksiz, neş'esiz i.J yapması mümkün de~dir. böyle bir va.ziyete dü -
ten adam yalnız kendisi iÇin de~U, biitün muhiti için de bir zehirdlr. ikna 

1 

Yavuz hırsız 
S _._ ·· · d .... tar.rJ.cd oymUR uzere gır ıgı 'Ja· 
dükkanında sahibile katidalı 
fınca, <<Ver bana bir bat 

IUTfU .uyu!» demif 
·ııdtı 

Ulelide, tramvay cadd~ f" 
228 ııayılı dükkanda tu~.cuJ~i o
pan ve bu dükknnın üst.un lk ge: 
dada yatan Fahri Sezer, evve ~uııa 
oe uyurken, aşağıda bir gu 
duymu§tur. e~ 

Bu gürültünün ne olabi~~~kşıı' 
anlamak üzere usulcacık d~. 11e9: 
inen Fahri Sezer, clehtrik duS ~~ 
ni çevirir çcvirmez burıı.dıı ırı 
bir §ahısla karşıla§mı:il'ır. rcl~e 

Dükkanın camını kırmak 511 ~ 
ve hırsızlık malsadile dükkii.":ul 1' 

mi~ olmasına nığmen bu ıneÇ. ıJ1f 
dam turşucile knrşılaşınca. hıÇ bit 
fini bozmamış, ~yanı bayret ı;otir 
aoiukkanlılıkla, elini ceb.in;hıfl ~;r 
rerek, çıkardığı kuruşu tezgtl 
tüne fırlatmış: sıJ~ 

«- Bana bir bardak turfll 
ver .. » 

Den1iştir. 
Bu va2iyet karoıaınrla 

- Satış r.atıarımızı artwmak ieab etmişti. Büttm acentaıarımız it.lrazda 
bulundular. Kendilerini dinlememek mümkündü fakat bu takdirde şevk
leri kınlacaktı. İstira eımeleri de mUmktlndü. Kendilerini bir toplantıya 
çağırdon. Büttln itirazlarını ayn ayn dinleyerek. yazdım "Ye ertesi gün ra
.Jtama dayanarak her birine ayn ayrı C8VaD verdim. Neticede hepsi de 
OEÖZlcriıni :kabul ettner. 

hayrete düşen tıır§Ucu bir aıPdııııııJI 
disini yakalamak üzere bu j ~!? 
üzerine atılmı~ ise de meÇh0 rııdel' 
ani bir hareketle Fahrinin e !fl'D~ 

Tıwtesını zora daima tercih ediniZ 'YC her vakit için mnddl dclill. ınkaını aıynlmi.J, az evvel dükkuna ı~ ~,ç-
gösterina, istedl~iniz neticeye daha kolay varırsmız. üzere kırdığı camdan atlıyartl 

._. ..... ______ ... ----·--............ ..._..._..._. •••••• ······-·----·-.. ·-----·- mıottr. ,ti, 
IT:) 'rı fT-1 r:n ~m,n. /!J0. "?'rp . .r-::.:t::bb::=.i.t'f.?' 

.................... -.................... ________ , 
ten li.:.J W l..kY l1n.J W.\l.ı.J ~<i/ ll..::l etrafında tabicikata başi~ 

r 
Evliya Çelebi ile 

Anadolu seyahati 
ı p J [J ~ l S1hhate muzır kinind

60 

ı.::ı YA "ZAN : rJ 5~~. ~j~ •• ~:t~~~:~ 
at §irketine aid olup, sıh~ııtc.ı,ıl' 

a 1 
olduğu iddiasile bu şirketın e ~ıf 
daki ynz.ıhanesinde mahke~cc ~iıf 

Evliya Çelebiyi kanştınyorum: hafazn altına alınan 204 kıl? JıırP 
tıSamsun: Dağlarındaki yaban ü- ~ den 41 kilosunun meçhul bı; i:J 

zümü. nar rengi ıırmud turf.USU m~- - 33 - dnn ziyade durnmaz, tekrar odasınıı sümi ile selAmlıyor :ıan ediyorum. ().. tarafından çalındığı evve!~tıı~ 
burdur. Nice bin fıçıl rla latanbula Ben ba&ta döşeğinde iken kencUsın- kapanarak, yataıta uzanarak, etrarın- run bu hayali hiç bır zaman göıJe - Emniyet Müdürlüğüne bildi~~.,,.-
getirilir. Gemi pal marlan için ken- den piyano çalmasını isteyince buna da türkçe ve fran.!ızca kitnblan i!e c? rimden silinmeyecek. HUdisenin tnhkikatınn e,ı 1 ııı'~ 
d

. . 1 . b~t" d.. b d muknvemet edenliyecek ve bu suretle yakın 1mtihana hazırl:uurdı. :Ben bıı- Nihııyet imtihanlar hep böyle mu _ zabıta dün bu kinin hırsı.:ıııı. ,.J 
ır ıp en u un unyaya urn an . . . d ~• ' 
'd k k d kt musild pern zine bır nihayet. verilecek zan bir göz ntmıık iÇıD orııya u~rar ve vaffakiyetıc bitdi. ~kencenin sonına dana çıkarınağa ve ken J.Sl ... 

ı;ı e~e b a ar.;o urk .. - . znnnında iken bunun tamamile zıddı hep salı aratını sol aya~mın ıwırin- vanlmış oldı Şimdi Vedad mesleıtine lamağa muvaffak olmuştuT• o,ll' 
« ra zo1~ \ .u~a anı, 

1 
uzuh p- bir tesir yapmış oldwn. de tevakkuf biliniyen bir luı.reltetle o.vdet. cdccckdi. Ah; ne olurdı, yara b Hırsız, inşaat şirketinU: 0,ıı 

rosı gayet uti ~r, ~ene as ~ ~~ ~t- Birden bembeyaz oldı, d udaklan salianıyor görürdim. ben, beplıniz onı tekrar bu tehlıkey~ daki yazıhanesinde bir ınud ·riO 
luk vermez. Mısk:tı lezz.etlıdır. Kı - titrcdi, sonra yutkunara.k: imtihanlar bnşladı, her imtihan gü. atılmakdan alakoysa idik, fakat o se- beri çalıııan Saffet ndınd~ .. bı l 
~~·. armudu ~efis ?l~r ... Patlıca~ - Babacıgım, dedi; benden bunı nu o kalJwıca asabl bir bulantı ne ev- nelerce azminin mukMatını vel.dUete Dün Emniyet Müdürlüğ\l?~ 
ınc.m derler bır nen ıncın oluT 1ci istemek, sfı.de bunı de~ her §eyı, 1s- den çıkardı. Bu., ondn çoeukluğından muzafterıyctJe avdet etmekde arayor- rilen ve sorguya çekilen Saffetl ,f 
misli Nazillide bile bulunmaz. Li- temek en sarili haklar~an bırı _ beri dA'lmn vuku'n gelen bir ht.dise i.. dı. Ancak, acaba mü.sta'1i sıfatında telif zamanlıırda yazıbnnede ı:~ 
monu, turuncu, narı, zeytini her ta- dir. Hele benım musikı terbıyenıe sarı di. İmtlho.n için evden çıkd$ ve o _ bulıman bu çoeuk hemen elini kolunı dığı bu kininleri 61 O lirn rıı ıt 
raf ta meşhurdur. Bir nevi kiiçük ı e~ııliz emek en nankötttxı olle min- muıJarıru kaldırarak istn.syona acele ~yarak veWete IDrebilecek mı 1 _ ünde Serkis adındn birine IL'~ 1 
Trabzon zeytini vardır ki hnm iken netdar edecek b1r derecodedır. Fakat adımlaila gitmcğe bnşla.d® dakika _ di? itiraf etmiştir. Satılm~ . ..-1~1• sı,. 
yenilir, ııiynh kiraza benzer. Trub - inkAr edemeZS&niz ki ben de sıze k..arşı dan i'tibn.rcn ben oru rok..aeuı ı:~esıne Yapılacak teşebbü.s Ankarayıı git _ nılması memnu olnn ınkn '((l.,'ı' 
zon hurmuı derler, fınnda kuru - bu borcmu her vak.ı\ ödedim, konser- kadar göıJerimle t.a.'kib cderdirn. On _ mct ve orada Biilendle isLişnro ede _ kisten müsadere olunarn 

ler d" he is\end:~ı k ı..A1 za altına alınmıştır. _ .. !' 
tup vilayet vilayet gönderilir, iki ver ım, r 'O' znmıın pıyn- dan sonra dıı. benim için tahammül re veıuwetde Vedado. dost olan erkA.n f" 

üç çek.irdekli lezzetli meyvadır. Ba- nonm önüne oturup sa'atJerce çal - ecıacmcyecek bir intiZann ve merakın ile de :tiklr te'atl etdikden sonnı çocu- Hukuk Ilmini V ayına J(ıl 
hl.lanndan levrek ve lcefalı lezzet _ makdan çekinmedim. losbat etdım k1 işkencesı ba.şla:rdı. Zlhnen hisab eder, tm tekrar vekA.lete avdetine mfmı' k f rısl~J'I r. ' 

aa.rı e~ini% emekler scmere ver - i.mtihana ne sn'ntde girm:" oradan olabilecek ihimal!tı önlemekden ibn _ m~u.n. on er! ... ,flltı• 
li di • Bir karı~tsn ziyade kırmızı "'' H kuk nmın Yayma ~u·~ eıı . A ba~lı tekiri, uskumrusu ve dnha bin mi,dir. Fakat §imdi bunı benden iste- ne sn' tde çıkmış, hangi trcnle nvdet rctdi. Bu kararımı Vedada söyleyince, u . . . ı ·n g~ Y 

meyıniz, emın olınız ki bunı iatcmek- için Sirkeciye yet.işnıi§ olabileceğınf onın sevincinı gözlerinin içınde oku _ kuk bi1gısi1li a~t~ırmak 191 uıııııııı:_,. 
türlü balığı olur. Amma ahali•inin le benim kuvvetdnın, tehnnunülümın d""''"ur az1m bır h~•~-n ..:nde .... dım; belliy<L ki o da bu lhtımalat.dan lnrdn olduğu gtbi bu yıl ~ır sıı ~ 
Uzerine düştÜğü hamsı bnlığıdır. f '-•~ bir · "'"' tmi 1 -~ ' ~ ı,..~ ouV- k konferanslar tertib etmiŞ• " ~C! evAoUıde ncı i§ )o.uue § o acak - nuıırdun Onm bu son sene ımtihan orkuyordı. Yalnız bana: -Ah· ba _ . . d 0 it 1 uBiT makreme hapsi verh diye na- smız . - baeı~ım . 1 ul k? ' teranslar 23 Iklnclteşrın e ıı.t 

d ıd ... lıırındn muvaUak.iycti btitün hayntı & .' gen.c :ıru yo c u ... Gene mı her hafta cumartcsl günleri s1' .. ~ 
zi'k sırmalı çe,•relere .hamsiyi o w u- Buraya kadar, bu sözler, CO§dıA'l Va- için azlm bir eheınmiyeLı hfi'"adı. Bu benim ıÇül kim bilir ne mtışkillere uğ_ n Ankara Halkevinde verilcCe .. 6-
rup aalım salınn gıder ler. Balıgın 1 kıt şayanı luı.yre\ bır talD.kat sa.hibı aon senede Darülfünun l~""' edilmi-" nıyaeatsını7~ belki ne kadnr izzet! net d b İk" ·te-'11 , 

d k b 1 
~ ı;- '" •. . k k ü , t.ıa k konferuns 23 ,ncı ~··1 P 

suyu aka,.rak gi ez ·en azı arı s~ -ı olan Vedıı.dın S.t;Zlndan bır çırp.da üniversite teşkilAtı yapıl.ınlş, hukuk BıniZi ıraca m raca n ra mecbur niversite Rektörü CemU BilSe ,:ı 
yun akugına acıyıp: ıı Bre. ba~ı~ın çık:nuşdı., yut.kunarak ve ayağa ~al - için tahsil müddeti sonraya kalanlar- olaca~z.... kara muııhcdesi ve Bo~e.zllll"l ııJ 
suyunu akıhrsın.ı. S~y~nıı bır pılııv- karak yürii~u, aşa~ı;a odasına. ındl. la yeniler için dört. seneye çıkarılmış, .. v.e. gözlerlnı kapadı, yonaklarından zuu etrafında verecektir. gıılef 
cuk salııanahı dıye latıfe e.derler. Anlad~ .ki bu mesele tahmin.edl.- yeniden fl'ansız, daha ziy:ıde Alman ıki m damla yav~ yavaş kayarak n~ mini Yayma Kurumu ayrıca ll 

Hrun.ai jçin manzurneleri vardır: lebilecef;ınden çok dn~a mühımdir. muderrisler ta'yln edilml.şdi. Hatta ıs- dı. Hakkı .~ardı bu seyahat ve orun a- ta Salı günleri birer mevzn ilıc. 
Tırahuzandır yerimüz., Bundan sonra tekr~ boyle bir tek - titrnd olarak işaret edeyim ki bu im.. vnkıbı, mtışkılA.tı, hep izzetl ne!& lu- radyo konferanslan verdi~rıl 
Akçe tutmaz clümüz, li!de ~unmcıdon, ~_aınız aradan u - tiluuılardan bir kaçında yabancı mü- nıcak şey'le.rdl. o kadar emeklerden, tiin konfenınslar aynen b!lS 

Hap·ı· haluk oJm ...... , zun bır zaman geçdikden sonra -ne 1 derrislerin arzusı üz . V nihnyct se!aret baş lu\t.ibi olarak ye _ satılııı.a çıknnlacaktır. • 
~ ....... kad b' an ı · bUm erınc edad on - t.iŞtirin kadar L · ı- · e; ~ 

Nice olurlu hahımuz.?! .. ar ır zam. Yı_ • e!orum- ı lnrın dilinde imtihan vererek hem ceıe . ur u fedak.Arlıklar- ---- ı(.f' 
Bülcnd evlcnnuşdi, eşı Ley,Q ile bera- hey'ctı mümeyy'aenin hem dinle dan sonra açıkda ~alınış çoeuğuna iş Devrilen sandaldan 4 

«Amasya: Deve di§i buğdayı, ek- ber Y~koyde mısa:tırdile.r. Leylfmın talebeDin büyuk bir takdirini kaz:~n bulmak ıçin kapı kapı dolaşan bir bn... denize döküldii 1 " 
mekleri, kırk türlü armudu, li.al arzusu uzerine Vedad hıç tcrı;<1düd mışdı. 0 zaman üniversitede yabancı ba sıratile yola pıtacakdım. Bu yol Aki! adında bir sandn}cınıtı ç 
renkli lcirazı, yedi türlü ekmek ny- etmeden plyanonun bn§ma geçdı. dillere bu derece tasarruf .eden talcbe benı hangi kapıyı çıüma~ıı gotürecek- sindeki 3062 sayılı sandııl d~ ıı 
vosı methurdur, nyvn rende!inin ~neleree elini sümıediğinc i~Umal bulunmad$ için bu bir nevi' harika dı. ~u ne agır bir şey:di, Yo.rabl orada üç yolcu oldu~u halde ıtasııtl: tl '1 
misli dünyada yoktur, pndişahlara verilmeyecek bir mcharet ve mukem- kabilinden teıflkki olunmuşdı. ne ~npacakdun, ne diyecekdim. Husu- kclesinden töprüye gellrken, ıJı 
hediye gider. Pelcmezi, ayva şerbeti, mellyctle sa'atlerce çalarak etrafını Nihayet Vcdad d t . sile, hususile nasıl kabul edilecekdim. ralı Haliç vapurunun hAsıl et 

b" ht · · d b a.kdı Cho · o av e ederdi ben yazın aıcakta ve hamamlarda pek u ıçın e ır · PID, rana - pencerede ona munt.azır bulunı;rdım. Bütün bunları kendi kendime sorar_ gadan devrı1miştlr. 116"; 
nafidir. Keçeden aüzülmü1 üzüm şi- dos, AlbeniZ, Schumann, Mendelsohn Ek eriyet fizere yan sokakdau kestiı'- ken cesareUnıin kırıldığına şahid olu- Bu devrilme neticesinde, s1' ,w ,l 
raaı gayet mukavvidir.Dut lllrubu ve ~1tbirinl ta'~ edıyordu ~e bunları mc, bir an evvel eve yet..i~ek için a- yordum ve belki büsbütün futur mış, sandalcı üe içindeki Y~1~ 6 
d h d 

1 
• d" A kod .cra ederken oyle bir hassasayet ifade- cele adımlarla, Meta koşarak köşeyi mekden korkarak daha ziyııde di.ışün- raftan yet~cnlerin ynrdıınJ 

ut. ar .8 yem ıyarı ceme • ar şi koyuyor idi ki hep gÖ2Jeriınızde ya§- dônerken bahçe parmakJıJda.nnm a _ rnekden kendimi men'ediyordum. den çıkanlinışla~ 1 
hedıye &~der. Amaayanın sanayı eh- tarla ve sanki dini Dir rasimede gıbl H l"d z· u-~1.'1 . - -- ~,1 
linden terzisi "e hnlli.cı meşhurduT. derin süküt. ile dinliyorduk. ' rasınd~;ı odnı .fark ı;<1erdim, tam ka - a 1 ıya ~ıgıl Bir esrar kaçakçısı Y"' 

pıya g,...p e ıçert gırecetı ~arada pen • 
Hallô.eı yayını eline alıp yirmi dört Oğlumm p;yanosını son dinleyişlm cerede bulundu~ından emin oİduğu D ele verdı ıcııli e;~ 
usulde tokmak vurur. adam hayran {§tc bu gece vuku'a gelmlşd1. Ondan babasına kadar dişlerini gösteren bir Ün ViJayetle şehrin Samatyada otur!'n, sahb~i tıl! 1 
olur. Berber civanlan Te helvacı ci- oonra, Vedad §urada burada, bılhd.ssa 'tebessümle güler ve eve dalardı Ben e iyet . 1 . t f d keşlerden Raif, dun şiiP b'" 
vanlnrı gayet methur ve aan·atkar- taşraya ta'yin edUmek fırsatlarını bu- anlardım ki muvartak oım~clır. Ve mn IŞ erı e ra m a ziyettc dolaşt$ görülerek, ~~,ş:PI 
dırlar.ıt lunca oralarda \ekrar muaiki ibtiltı..sı.. derin bir nefes alırdım. bir top:anfl yapıldl murları tarafından yataııı.nirıtle""' 

na avdet e~iŞ diye işidirdım !akat _ fizeri aranan Raifin cebıer ): Y 

aNikııar: Bir okka be, yüz dir - onı bir daha ~it.mck nasib o~adı. Bu~n lMbelA., onmd!~zellni~ı;~~- Dün sabah vilayette, Emniyet him miktarda e.srar buıun.rıı / 
hem gelir, nan olur lci her tımesi lı:ı- Jır. ratlg<.u.ıebessr • n._Y

1
a.z "i"er gos...,...,n Umum Müdürü Ali Rıza ÇeTik, sadere edilmiştir. ,,.•' 

zılcık kadardır. Pt-yniri Te gii2el pi- -r ta ı te ...... Knrtaltepe kabrinin V ı· B 1 d' R · - D ı _A_ fı ..... (\11• . . . • . . a ı ve e e ıye em r. ~t ı .......................... _ ....... 

1 rinci olur.:ıı Nihayet bu uzun işkence devri sona derilillklerınde ebedıyen sönmüş iken, Kırdar ve Emniyet Müdürü Mu:zaf- T A K V 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde erme(te ynkla.,dı, Vedad son hukuk ben ne zaman penceremden ba~çe - fer Akalının i~tirakile bir toplantı 

bu Anadolu gezintilerine devam e- ~esini tbiLirdi, imtihan devresine gir_ min kapısına b~tsa.m, Vedad gelıyor, :yapılmı§, §ehrin emniyetine aid 
deceğim. di. O zaman artık nefes almak için Vedad kapının önünde başını kaldın- muhtelif meseleler gözden geçiril-

Retad &em bahçeye blle çıkdıkça beş on dakika- yor ve biçtlre ba.basını gene o tebe&rnittir. 

1 ST ER i NA N, 
Londra halkının y~raltı hayatı yaşamyaa tamamen alıştığını söy-

lüyorlaT. , 
Karyolası, aıcak, soiuk suyu, hatta kaloriferi ile geni~ mekteb ya-

takhanelerini andıran sığınak hergün biraz daha telcamül etmekte
dir, yeraltı hayatına olı~ılmıe olm<ısı istiğrab edilemez. 

Bize biraz gnrib gelen nokta tehlike işaretine inaanlardan ba~ka 
hayvanların da alı,mış olmalarırhr. 

$imdi tehlike düdüğü iııitildi mi arabayı çeken hayvan derhal yo
lun kenarına yana,arak duruyor ve arabDilın içindekiler sığınağa 

J ST ER 

STER iNANMAl 
koşuşurken o, sakin salcin bekliyormuv. Tehlike düdüğünü anhyan 
hayvanın tehlike geçti düdüğünü anladığını da aöy]üyorlıır. 

Tehlike başlayınca yolun kenanna yanaşan hayvan tehlike geçti 
düdüğü i~itilince biraz bekliyor, sahibi çıkıp göriinmez.se bir felake
te uğradığını anlıya.rak kendi kendine yürümeye koyuluyor ve hiç 
şaşırmadan ahırının yolunu buluyonnuş. 

Beygirden sonra tehlike düdüğünü en iyi anlıyanın kedi olduğunu 
iddia ediyorlar. Onun yol. kenarına yanaşacnğı yoktur, düdü~ü i~tir 
işitmez insandan evvel ..rğınağm yolunu tutuyorD'Iu§. 

Ram.l seat 
l.86G 



Sayfa 3 

e n. e Telsiz &aberler· 
~------------------------------------------~·--------------------------------------------~ Elenlerin 

Görice 
dağlarına 
hücumları 

1 İzmirde bir koca onbeş 1.~~~e.1 s~:r:;~!,~eya:~~~ Miiı~;!eJn~~:~j~~in 
senelik karı sn ı Oldtir ü • ~~;:m mulakatı da yeri ziyaret etti kabul buyurdu:ar 

lzmir, 15 (Hw!Usi) -- Al: I~ıldak isminde bir şahıs on beş senelik 
l.:arısı Rebiayı bır kavga neticesinde öldürmüştiir. Cinnyetf' tsl'bcl? ~~~
bianın iki ay evvel gitti:;i Afyonda n geç dönmüş olmasıdır. Katılin 
ınuhakemesine yan n (bu~ ün) başi anacaktır. 

Oran 15 (A.A.l - Havas: 
R E Ankara 15 (A.AJ - ReıSıeiıınhu Yazan: Selim agıp meç Fransız hükümetinin Afrikadaki u. İsmet İııönu bugün öğleden mr •• 

h~·yan ~ar 12 adanın 
ışgalini bek'iyorlar 

k · nıumi murahhası general Weygand S ovyetler ~ariciye ~m~se - Çankaya köşkündc, sırnsıle }e~ 
ri ve komıserler hey etı re- Cezayir şehrinden hareket ederek dun Fransız Biiyük Elçisı EKselun., ,Tule 

isı· "1olotof Yolda" iki gi.ın d evam saat 6•30 da tayyare ile buraya rel- K • · J 1~ ., miştir. General halk tarafından al. cnrı Y•, yenı aa>on Buyu.t Elç~ 

ingiliz filosunun 
Ualyanlara karşi 
::azand1ğ1 zaferin 

muhtemel neticeleri 

ita:yan!ar hasara 
uğrayan z1rh :1 lar1 

l<urtarmrya 
uğraşiyorlar 

enen bir ziyaret vakfesinde.A sonra k.ı.şlanmış ve otomobılle ôlıiler abide- Eksellins Şukurıhnsa'yı ve yenı ı~:u. 
Berlinden ayrılmış bulunuyOT. Mo- Buyiık Elçisi Ekselans Anu~ırvaıı Sc sine gıderek bir demet. çiçek bırak -
lotof Yoldaşın gerek Alman devlet mıştır. Bilahare Mersclkebır'c giderek pahbodi'yi kabul etrniştu· . 
reisi ile, zerek Almnn devlet erku- bahr· !il . ]•IT h... . b. Yeni elçiler, itımııt.naınelcrı.ı • tnk • 

... -
~ 'il 15 (A.A.) _ Bugu:ı sabaha 

· '?'unan p.yadesı, İtalyan mev -
tı.. e Şıtndıye. kndaı:" yapılanların 

( b ete en şıddetııSi telakkı cdılebUe-

. ıye erın mezar o.oına uK m u - d 'm trnıŞ] d H · 
nı ile yaptığı müzakere ve temas - yük haçın önüne çiçek koymuştur. .ı . e cr ır.. er uç . kabul n era 
ların hülasası, Berlin ve Moskovada General Weygand bir çatanaya bi- sımınde de Harıcıyc Vekılı Şukrlı S:ı. 
ne:redilen birer tebliğ ile ifade o - nerek Dunkerque zırhlLSını ve son_ rnçoğlu bulunmuş ve elçılerın mm·a 
lunmuştur. Bu t,.b)i~ler çok kısn - B t hl b t ğ saıat ve hareketleri esnasında bır as r r hucum ynpınırt.ır. Yunanlılar, 

e nın • !Jırualı şarkıSındekı tepeler. 
~ı:u ile lıücum~ kaH:mışlardır. 
ct der, Goriceye hakını bulunan 

dır "e aynı' ntealdedir. Muhtevası - rıı . r~ agne zır. LSının a tı 1 mn - keri mufreze lhtıram resmını ır.ı et 
• hallı zıyaret etmıştır. 

nın en esaslı noktnsı da Almanya --------- mişttr. 

O ıe:~Lnı tutmaktır. 
~ en sonra yapılan ikincı b.r 

• ~ ~1hucunıu sonunda, Yunanlılar, 
ııc arazınin büyük bır kısmını 

&, _:nuvaffak olmlı.5lurdır. 
~ ; \'Ukua gelen harekat esn~ 
"n unanıııar, büyük çapta altı L 

t <ıi.Qpu almışlardır. 
"'lnıuar, ivan da~ının ışgalani 
... ay 
rol' ınca, Goriccyc giden mu -

8<arı kontrolları ultma alacak-
--er u suretıe İtalyanların ou §eh
ç;ıtde tutnbilmclerı on defa d.ı

r <~CCktır. 
~~lll ehemmıyetı büyuktur. Go 

ttıın nurusııc, cenubi Arnııvud
~ tt tnuhlm şehridır ve aynı :za. 

~ tnunakaltlt merkeZıdır. Go
'\ e ~e ceçııılmesi, Yunanlılara, 

~Ib na\'Udluğun stratejik mer. 
~ rölııana giden yo!a kıldar iler -
ıı:Satını vcreeektır. İtalyan ıs. 

: ev\'el, Kral zoı;o, kuvvet
-tt~ ltserı.c;ini El basanda bulun -

ldı. 

ile Sovyf'tler Birliğini alakadar e -
Londra 15 (A.AJ - Muhasa.ınat Londra 15 lA.A.) - Amı~allık dai- den bütiin meselelerin karşılıklı 

başlıyalıdanberi büyük bır ihtımaınla resinden teblığ edilmıştır: itilıifa müncer oldui!unu kaydeden 
karşılaşmaktan sakınmasın.ı rağmen İtalyanın Tar::ınto deniz iis.iü üze- satırlnrdır. Bu miilakata teknddiim 
İtalyan filosuna karşı İngılizlerln ka- rinde yapılan yeni bir i.st.ık.şaf, ll 12 eden günler ;çinde gene bu sütun -
zandığı zafer, yalnız s vkulceyş bakı- Teşrirusanı gecesı İngilız tnyyareleri larda vaziyeti tahlite tah is ettiği -
mından değil, aynı zamanda da &ya. tarafından yapılan taarruz netıcesın- miz bir bendde. bu ziyaretin ya ev
si netıcelerı itibarilc buyük bır hlıdi- de 3 zırhlının harekete geçerniyecek ve lee yapılmış bazı müzakereleri 
sedir. Bu hadıSe Londrnda heyecanlı bır hale geldığıni kat.'i Qlarnk gO.,ter- tahtim edecek tezahüri bir mahi -
mütaleaların ytirutülmes ne vesile ol- m.ştir. Evvelce on tarafı suya baım.ı.ş 1 yeti, yahud da son hadiselerin in -
maktadır. ve ilikele tarafına bel vermoş olarak kişnfındı:ın mütevellid vaziyeti göz

Donanmaya rcfakat eden h:ıva kuv göriilen Littorıo sınıfından zırhlının den geçinneğe matuf iki tarnflı bir 
vetlerinin seci müdahalesi, bu kadar kurtarılmasına ç:ıl~ılmaktadır. Znh. temas arzusunun tnhakkuku de -
büyük bır zaferin k~rşılığı odenmck. lının iki tarafına muavın g('maer!c rnek olacağını hiilasatf'n ifade ct -
sızın btr darbe ile !talyan mosunun tahlıSiye gemilerı dizılmi~ ve gemiyi miştik. Neşredilen teblir;ler, bu iki 
kuvvetini yanya dü.şurmck gıbi knt'i himaye için etrafına b:ı.ştanbaş.:ı. file tahminden sonuncusunun hakikn 
bir netlee vermiştir. Ingılızler bu ha- çevrılmiştır. Tulumb:ı.larla sular bo - te uygun olduğunu mevdnnn çıkar
rekatta ıki tayyurc kaybet.mışlerd.ir. şaltılmaktadır. Gemının ön tarafı, mı tır. Yani Sovvetler Birliği ile 
Harbın bidayctındenberi ihtiyatlı kalkın~. şınıdı de sancak tararına 1 Almanva. bi.iti.irı dür.~· t P,ibi kendi-

davranan ve haklı olarok meharet ve yatmaktadır. ılerini de alakar:lar edt>n bir ~ok nıe
kuvvetinden korktu~~ !çın lınsımla Ya~ılan ke,'iif uçuşu Cav~ur sınıfın. seleleri karsılıktı olarak ~oz.den g~
karşıl~şmaktan dalnu su:ett<! end.şe dan ıki zırhlının dibe otuıdu~unu te- çirfl'i ve bu miioı<ıhf'deJ,.~ınde bır 
eden ıtalyan donanmıısı uç s:ı.ffıharb yid eylemı.Ştır. Bu zırhlılardan bırı w.

1 
nnla maya varmı •lnrdır. !·akat bu 

gemisi, lkı kruvazor, 8 dıStroyer ve 21 mamen oturmuştur, yanında bir mu- nnla•manın hudurl v,. "i.imuliinü. kı-
denizaltı kaybetmiŞtır. avin gemı vardır. .,3 b'r tf'bliöin cok be~ıt g'bi görü -
Neşredilen İngılız resmi tebli[!leııni --- --·- nf"n bir ka~ kf"limt>lik satırları ara-

·a ls 12 ada göZden geçirerek anlıyoruL kı İngıliz Arneri kan 1 n sındnn istihrac edebilmek mi.imkün 
(ı (A.A.) - Şarki Akdenizde- donanmasının Mussolın, nin do_nan - deV.ildir. Esa .. en bu e-ibi t,.b)iğlt>r, 
a~~adan Atinaya g~en haber- m~e yap~ğ~ muharebelerde Ingıl.z (.11Qi.llerey~ liOel çok defa. mühmel birkaç cümle_ ilc 
b nşıldığına göre, ıtalyanlar, zayıatının bilunçosu .kı gemıden iba. " 11 pek mühim kararları ~etrı-dehıl -

e• u adaların İngılir: ve Yunan rettir. Bunlar da CalıPP~O kruv:ı:zo - dil< l,.ri r,ibi bazan d~ taraflıu ara-
" ta rne bır torpido muhrıbıdır. 1 d • · .. ında mevcud nokta i nazar farkı --llıeı.ı_ ratından l§galıne intı - le ] yes 1 

1111 '~dırler. Donamı~a tayyarelerıo hareketi ne. nın val(ınla .. mao;ıını deği}' . bile bun-
• \'u llıaknrn.ıarı bu adalar İngi. ticesinde ıtalyanların uğradığı zaylat. Nevyork, 1 S ( A.A.) -- lng:lte- ları birbirin ri An avıran mesafeyi ölç 
• ~~nanıııar tarafından işg:ı.l tarihi Jutıand Denız muh:ırebesınde ,. l ' ri 1 k U k ml"'ve roatuf bir rlenı·mt> ııahnesinin 

'""tn Alman donanmasının maruz kaldığı reye noe .H'~• ıyesı o ara. <• çar a- . . . . .. ct 
"'" a. n İtalyan rejııninin ne le}) ler v:: ılecek tir. Fılhııkika \' a- ii .. ti; \. ~TJI:ılı h ır ıf dt·•ıı v z.ıfesını e 

t ~...ıan zayiatın mukuyese edılırse T:ır:ınto 1 B b bl b ·k· b" ıı~nı 1 oldtıkunu söylemeleri i- tingtonda~ hab•r nlınd • .~ına göre , göreb'lirler. u "~ r ~ ~ ıı ı . 1 ıı-
.. 1 1 zaferinin ehemmiyeti kolayca :ı.nla ılır. • ., 1 b 1 ı..-
l~ıı ıaıktan ricada buluııduk.. Jutıand muharebesinde Almanlar bir bu ayın ıı:h.ı:t tine doğru Boeing vi.ilr. devl .. tin 1\ ıca ~r _ımı liTI\!Il·n·-

t b;ul'llıektcdir. Adalarda ikamet fabrikaları 'O Uçar kale bl:'ınbardı- 1• da ct-rı•van ,.rJ,.n g,,,.,.,m,.Jrr ıcıoı 

B eş ingiliz mayn 
gemisi battr 

Londra, 1 '> (AA.) - Amirallık 
dairesinden tebliğ edilıni.,tir: 

Son haftalar zarfında düııman 
sahillerimzi etrRfında moyn dökıne 
faaliyetini nrttırmıştır. Ald·ğımız 
mukabil tedbirler, liınanlnrımızı 
daima .,eyr:sefain.. ~çık bulundur
mak suretil: büyük muvaHakiy<'ller 
temin etmiş ve temin elm::kte her
devam bulunmu!ltur. 

Arnirailık dairesi aşacıdaki mayn 
toplamn gemilerinin son uımnnlnr
dn knybedilmi1 oldui{unu esefle bil
dirir: 

Rinovia. Sevra, Cırl l lelen, \~il
liam \Vesney, 5tella Orion. 

Ne Sevr<~. ne de St,.lla Orionda 
insanca lıiçbir zayiat voklur. Dığer 
gemilerde öleni<'!~iıt ynkın akrııb:ı
ları haberdar f'dilmictir. 

Hitler Japon 
ziyafetinde 

sefirinin 
bulundu 

Berlin, ! ) (A.A.) - Stefani: 
Hitler, Japon imparatorluğunl!n 

kuruluşuM:t 2600 üncü } ıldönümü 
münasebetile Japon sefiri tarafırı· 
dan veril~ıı ()~Ic yemeğinde hazır 
bulunmu~tur. 

Fon Rıbbentrop, İtalya masla
hatgüz.arı, !':n7.i partisi, hiikumct ve 
ordu müme.,:ıil!cri dt> bu z,\ aft•tte 
hazır bulunnıu~lurrlır. --- - -------

Mısır kabİnesi 
ıtcllar k k al sa!fı harb gemı.Si, bır krııva~or ve 9 man tay><>·.··ııhı ıknıal edecektır.l tA.hm;nl~rıo ba<~ Vllri"Y'::oktnncıa bun .-l'tıeıtı.e ın. ayıkları ums a yardımcı kruvazör kaybetmışlcrdı. ·• ~ h · ı kd k' hA l 

" \'e Ingiliz "'Cmılerıle te Ruzveltin irıı<datın "'':trısırıı )n,.iltc- )ann n•;ı iyetiııı lı" ~,.~ ,. ı acı-
~ltl o - Bununla berııbe: n. ı t.t!erin m.l- J ... ı 1 ı.. f _ı •• •• Knhire 15 (A.A) - Ö~rcnUdı~ıne il.ı.l eler, için gece karada nlı. reye verme ··i derpi~ edf'n ll"'vzi u- .,,.},..,.;,. r;; i inıP"R ırıa n NO rup an -
" a"ıt Jetini üm:de düşürerek nldE.tmnk l , Ib • · _. h r1 w 1 göre, Kral Faruk maliye nazııı Ab -" · sulü muc.hince bu ta}} are .-ri n ) n- Inn"'"" e ,.tt e •·ı on a ogru o ur. 

P 1 ve lngilizlc:in denızch ki fnil..iye-tiııin · dWhamid Süleyman P!tşaya bir teZ-
ltı", ı'-aly;ıın tcblig·; boş bı'r kelı'r:ıc oi·Jujunu zann· ttır- rısı yani ·'0 t.ute:iı Ing her•·>t> ve. i- r /' rTı G k b k ı t 

" ., • lecektir. ... ... ' t> 1111 ( /(' a '?l)t L~nıt!Ç kere yazara yenı aşve ı ın ayınıne 
~ ,1~eb)i~: (A.A.) - 16 I nu- rnek için kull .. rıdıi:ı bir nezarıyenın Haber ol•ndıi:!ıncı vii re, BirJ,.,.jk ........................... ......................... kadar arkadaşlarıle berabf'r \'.:lZifele -

'~e tı tatbikattaki değerini isbııt variicsi- Amerika i.t~iliı: h 'ikıimetinr- bor.ı- ·u· ~ . rine devnm etmelerini istemiştir. 
~ •tı o( ormal devriyl! "\e topçu ni İngilizler Tarantoda üurleıine ı "l~rl {~ll• Yeni ba:vt-kil 

"\- rnı..ı,t l bardıman tıı~ } <l'" 1 rinr: tıı..ıh < us son u ~u 0 a C.o • ' ı,. ur. almışlardır. Taıantoda buluna:n - ~ K.:ıhıre 15 (A.A.l Krul Faruk, ye. 

A~manya re 
Fransa c.ras1nda 
yeni bir mese!e 

Vichy, 15 (A.A.) -- ~]aıeşal 
Petainin riyasetinrJ .. toplanmış ulan 
nazırlar he}"l:ti içtimaını mi.ıtcakıl 
neşredilen tebliğ şur.!aıı bıldirmek
tedir: 

Lorrai.ıedeki Alman mukarn >tı, 
ana dilleri fraıısızc:ı olnn nhaliyı 
gönderecekleri Polonya veya Fran
sadan birirıi seçme~e d n vet et.nış
tir. Halk Fransayı intihab etmi tir. 
ll İkincitcşrirıdenberi bu nhnli ıle 
dolu vasati günde 5 ila 7 tren gnr
ba doğru tahrik edilmektedır. 

Salahiyettar olmıyan mahfdler
de bu tedbir:n Fransız Vf' Alınan 
hükumetleri ara~ ında karaı la mıı; 
olduğu söylenmekıedi~. Fransız hü
kumeti ise kcyfireti şidd(•tle tckzih 
etmiştir. Fransız - Alman göıüşme
leri esnasında böyle bir tedb;:in ba
his mevzuu olmadığı beyan edil
mektedir. Fıansız hükümeti bu ted 
bir hakkında /\lınnn miitareke ko 
misyonunun nazar. dikkatıl"i cclbt>t 
mi~tir. 

60.000 Lorenl: memleketlerini 
terk~ diyor 

Zürih, ı) (A.A.) - C..aZ(lle de 
Lausannein Vichy ın..ıhabiri bildıri
yor: 

Vichy hükumetinin Alm:ı..,ra ılı 
iş birliği s:ynııetinın ılk ııı·tıcesini 
60.000 Lorcnlı Fransı7ın menıle 
ketlerinden çıkarılması ve i gal al 
tında bulunnııyan Fransayn gönde
rilmesi teş:Cil etmı ltr Bu, c!f'tl'1 vr 
ncı bir heyecan uyandırını tır. (ıka
rılan kimseler':!, k.rsa bir muh!et ve
rilmektedir. Bunlar, bütün mallan
nı bırakmak me.:buriyetindedırleı 
ve yanlarına nzıımi ıki bin rr.mlc. 
alabilmektedi•le:-. ı, ~' Uvveth:rımiı:, Korfu, Ye- t 1 ·ı . d . 1 d 1 derece da!.jl;: yt>ni • "t"ııı bır ni~an ı h k 1 f • "'k k b t kil . b' f 

~ıı::-rRUı.>tolidc aikeri hedd- ayan gemı en ~rın su ar 1\ oma- alrr_a_aleti cif"_verec~"k_tır. -- ıf~,,.,~. ~~~~i1Ua tn l·.a ni n inenın eş ını, s.ı tK na ıa ve 
·•e, Pr .1.. b h dıkları içın tamamile batmanu , n ;..ı..., • tt~ı 1 münakalfıt nazırı Hu~cyı.ı Sırrı Pa. Hindi Çini ile Siyam 
rı, espn go u cr7a ı da o derr.ce oturmu1 ve o df'rece y k kt k" şaya tevdl etmiştir. 

';ı}'jr~ ~OP<,.u mev;tı)erine. Flu- hasarn uğramışlardır ki verınce a 1 n ş ar a ! \'a~ingt.,n, ı) (A~) ·- Ame- - -~-~----- arasında 

~~~~----------

~ ·~i. ~~ rneydanın.ı, Yanya, tamir edil:nelerı bahis meVl.UU de- rika h rbiy• rnzırı ~tmıson ı:;az.ete- M.ıns s~h: l erinde topçu 
lı(~r: ·ec;ov':\, c.>ıice ve Suda ğildir. Eğer İtalyanlar geınileıini su .1 • • . k IVVet'. ~ ciler tophııtı~ıncb beyanıttta bulu- • muhasamat başlamış 

~~~ı~~~e alelade ve p•ke uçuş- üstüne çıkarnın.·~· muvnffnk olur- ngi.IZ l ~-· ınarak s .. !. g[:nıı ll(' mL~httYf.fc?:i- düellosu Tokio 15 {A.A.)- D.NB. nj-
1 fl'earı'll Ve bu hucumlar esna- !arsa donanmalarıııın büyiık bir kıs- kada birkaç s'lat f"~·In ıle uç ınfılak 

<~.ı ad k• k · Lo d ı· (A. A) Harb ye nnzı · 1 d 1 • (AA ) - Ro.vter: ansının huııusi muhabirı bildiri) ct: 1·ı '~il,, a .ı Öprü .uçuruımuş, mını seferber ederek bu <>emileri n ra " · · - ı ' • vukubuldu~unıı hilc!irmi,tır. .on ra, -' · · 
"'ıı "b "Ct d b ı b eo Ed d"" kşam ad ... ·oa·n yaptığı b B b L ...... ı· ha da ·Ma l Ianoi· den Tok b N işi Ni~i gfiZC-tı d' e u u nan os tan·n- tamiratın yapılabilcce~ı limanlara rı en, un a r "' ı Stimson. bu infil' k ların failleri- .u. sa a:~: ~un-.1 1 •

1
. "" ' •

1 
r.- " 

(.1ıtııfttı ılrni: veya ağır haı.ara çektirrnek mecburiyetindedirler. bir gorüşmede demiştır ki. nı'n Alman olmnsında.t ~üphe edile- şın ıkı sah:!ı~ae.t ngı ı:r. ve Aman tesine gelen son hııbcrlcıe gö·c. 
'• r. y ı.. tt k etler m.. dtırma • ll t la ı ~r· ında ate• Fran~ız Hindiçinisinin <~imnl hudu-~ '}'' Taranto rnu7nfferi.vet;ı.ir . .. • a ... ınşar n U'I'V ı ~<., - -. •• 1 . b b' uzun mcnzı ı OJ' r .. as ,. - " 

r • 
11 

et.! h sı)ası k d B k t' ı · bilec<!gı:ıı soy eını" ve unun ır d " 11 l t dunda Sivam kıtantiyle Ilindiçini 't., ltıı.ıbı.ı.; en. ava muhatt•bele- tesirleri .nuht•·m~l olarnk se,·kul- dan artma ta ır. n ı <ı ar, e:ı ı)ı . . i' . .. .. bundan ba,.ka ue osu ya.pı mış ır. ' 
" l3 ':ı-:f tıplerde Blenhcim, • netiCf!lerindcn daha bnr'z 0 1 silahlarla mucehhezdlr \e Sllahl ri dtahnbun. 0 , ~~ ~ıkglurıu • L . l t · 1 Bomba!dımani\, A IIT'.ttı topları. kıtaatı ar.-~ınd~ müsadcıııeler 'u ku 

~;··lt \{tı ceyşı . ı - .. k 1 b ı· hi ı a u ını ı d . arın ::, "'ota)cı ar n ra- k lk f , ı.. 1 t bulmu"tur. Iki ınenıl:ket arasında 
;1"4 tır. l,__şrnan tonaresi düşü- lacaktır. Yeni Akdeniz ınü,·aunesi-•mebzuldur. Bu ·ıt'a ar, u ııı.ı an . •Id; Odir bir cmare ·aran ı tn, ~.a a~tan ... ır .• nc san ev- ,. 
•• ~li,,.., '-ı düşman tayyaresınin · h · t' T" k J ı kullanmasını da pek iyı bUınektedir- fından ~ap ıı.~ı1ncl . • vel, denız uı:erınden ı.ıs kalkarken mu hasamatın ba~ladığı bıldırılmek-
't • ıtı 11i.''8

1lş olması muht~meldir. nın e emm] ıy~ ~ urkı~b~.· .··k ~.ponAyla ler Her geçen hafta 'cuvvetlerinıiZtbulunmadı~ını i «Ve etm tır. bacılamı· ,.e hirkaç obüs atıı.ıştır. tedir 
._ ra l ve Sovy~t e_r ıçın ço U} u tur. -ı · . ...· ___ - •••••••••••••••••••••••••··-----···--···-·-.. _. ......................... - ......... . 

\ • ll tJ·· re )esi esnacında hasara manlan n cı de etmek ıçın birçok kendılerıne veramış olan v.ızıfeJ ı 11... • • • •• 

9 
bi~?ıi,~;~d~YrarTemiz iislerine gayret sarfettikt~n sonra küçük l !ere isa! içın daha ·~· t~llm cu tlfi1Jf I'Ci lya ·f· r n bir 1 gilız ---t-..... ~<1--------., 
ıoı iiss·· ır. nyyarelenmiz- gördükleri hu deniz hiıkimiyetınin ve daha ıyı teçhız e.ı lmış olma.<t::ı. - h. • : l " d;k ı . . ı ././. / 

ı. l'~.ı.ı~~ dönmcmırtir. ehemmiyeti Sovy,.tler Biıliğince her dır. Z r f. S ıl forp t 3rl (!Q f //:y // 
ı•~·•nııı · ·ı-8 ı ı b '·,·-~,/,.., //, · · ' ~ ~ ~oı·- anı 5;''Cesı :> nu- zaman saıahntl• anla~ılmıo;tır. Yu- Bızim kıt'a arımızın yanı aşımıa, ~ "b d"" . ı "" 

\ı, tıl!'QI~ ': de bildirildii:i vcç- naniııtanın harlı·~ s;:ırınesi ile bütün miıhım Frans:z ve Poloııyalı müttefı • ı e Zl e ı ır yor j ~- ~ ~ 
l
11 ~.l'lıı< J.· ~?alıııda Caproni de- Akdeniz vıs:Uyetirıiıı d,.P,i•tii{i ve ı kıt'aları bulunmaktadır. Bunlar, hur- L~· dra 15 (l'ı..A ı - Hcııli•r b.ldirl- ı / lı \( 

• ·~ ;:~~~·.lı:zlerin ır lllustriousıı fn~iltere r]onıınmaııırıı1 fırsat Vl"ril- riyetlerinden vazgeçme!{ten ıır..ın.ı ct- yar: \ " ~J (\' 
r ,~ltıisi~~·ı~ rrofab:t eden üç diği, Sov~c• •. :nu~hidleri .~ar~f~nd~n mış ız:;~nlar~ır. ı İtalyanlar. bugünkü teb~iğlerınde, l \ <"~"'ı- • /?.: 
, ~t ~e i.i. e,, Hamiilis tip;rd~ki beyan edıleıı aradnn ht-nıı7 ıkı gun denizaltı gem .crrnden bi!'ısı,un Ramı!. 1 -.rı -.: ;.,..--- ~ 

k, llı~l\ltı' torpii isabet ~t1irıni•.- geçmiştir. D •• ı~ •• M 1• ılıe.> tıpinden bır İngllız zırhlLSın:ı liç ~ ,.;,~i / ı • l. L' 
•ı,f 1'tıı ~a leur ıanda eden kor- Taranto ~uva.~faki\'f'tin~'"?. so~- Ufl ~U eC-lS torpil ıSabet ettirdiğin. :..ildirmcktc- ~ / ,/ '/ 

ı 1111 
lo ~u:altının huuusi ale- ra Sovyet hukmu daha bu.> tık bır • dir. Salıihıyettar Lond:·~ı ma hi elleri, t 

~~~~~~irrııU.erin dü~man gemi- kıymet. ai:nıcıtır. lns:ili:r kud_retini mu·· _7akerel~fl !bunun tamamıle yalan olduğunu be. 
• he ısabet ett'ıgwı·n·ı .. ~:r- d b k d 1 t b ._. l .,v Alc.denız e u a ar pnı a · ır su- yan etmektedir. 

•rı l\}ır rette tezahür ctı-iren bu harf''k:ıt Ankara 15 (A.A..) - Buyuk M llet ___ _ ---------
~-· ı 3 tır; kuvvetleri Sovyetleri müteha~sis k.lmllktan Meclisı bugun Refet Canıte:.:ııı 't::-ş - B 1 •ka Dasvekili 

~~ıı~er~e11 ı_I\:A.) - Beriinde ı..;;ı; ksılmıvıw,l-tır kanlığında toplanarak hudud ve sa. e çı ı:· " • ' ..:_ / , .-lt 
•ıı tilki h eıtung gazet~si Ar- hiller Sıhhat Umum Miıdiırlugunun nihai zafer bizi ~J ı,ılıt· ~lıv arek~ta i•tirak eden tadır: o· ... h b t 19 ' 0 ı b" t- l:3" ~ A 

oq ~ "~tl ' İ l .h. • b h l ve ıvanı mU a.;e a uı " y. ı u ı / ~.,. ..... , .... ~'d•·) erınırı 9 uncu ''e (t ta ya , ta rı ının en u ran ı 7a- ... d k t k · • ~ 
··ı~ı .. a 1 1 k b k l çelerinde det;işi ... Jık yapılr: :ısına aır u ı· araca , (.ı) Or ~/ ' . ~...._:.rJ"' . '·~ ~~~ ıtt...ı 1._ c an terekku"b ettı'<.ı'nı· manlarını yaşama ~tn ve iiyü [· ir 

1 
?;.. ı ~ 

ı '" - L• , kanunları ta.svib cylem·~L\r. • . 
' Sııt)l!t k ··1 rı er ordu uc; kolor- donanmay ve her 1 Ürlü veıınite ına- Lo d ra 15 (AA ı Be-ı~:ıka ha ı; ve 0 ord l'k 1 .. , . d" h 1 1. Meclis P.ı zarte.'iı gunu tııp:. n.ıcü!< -

11 
• - ~ • t:

11
L'! V.~ 'ı 1\ ı' 1 ıı;. ~•i') u ise har b zama- ı o an mu tn:~ uı-mnnının tt· r ıcı t kili Pıerlot di.: n akşam radyorta Lı ı v.. "'\ _ 

11 ı:ör .. ne_f,.rden mutf'ı;ei:kil altında buluııınnk:adır, halvan ın ve ır. nu LUK soylıyercl: şo~ le dcınıştir: ı ı'-
1 

...,.. 

t, ~~~b~rt-ı.u t'ı lllna.,ıl\tana karşı hassatan İtalynn donannırı~ır•n va- A ~ • Ccsaretınıı:i ı>S) bet.ınc) .n.~. 1\Ii.:.-e.ı. ~~"'t.J"ti ... ~-~ .. l ' ~ / 

• tıb .. ıı 3 \ tal.,an kuvvrıle- z:fesi çok nğır olo1cn tır.ıı :.n~.aranill yenı deleyı terketmeyın ı: . İtımad cdıniz. İın 
• l!lti~J .00 bin kiı.;iden te- Biz bu fcryad .. ınukabıl Y ll nu bir fij ez 8 / cg'-' l ay tıhan uzun surecektir. Fakat ~mcak 

• : [111 '!rınj knbul ~tntek ı'- suni sorac;ı,~ız: 'ltalylln donolnın.ı!ı 
.. k ' nı ha ı La! e ı dir ki bizı kor' arn cak, meın ı}' ... ,,,1~0 tnvı te!hit etmek- nercdedir'? )) Son Ulllla açtll[jOr }CJ{etunızı ıade edecekt<r Düsınan, 

• .~~tl 1•1,}· Cünkü ft<\l•·ıınlar, Knlanıa"' ınnağı g~"çildi • d h 
" ··ı h ~ 15 (AA) R t Ankara 15 (llusu i ı Ank.unnın toprnklarımızda bulun uı.tça arb bit q~ ı ~k- lrn~ ik göstermek Atına . . - eu er: 

ı ·lıjt.ık)rr crının bizimkiler- İt.alyan - Yunan cephesının her ü~ yenı mezarhıı bu .ı.yıu sonund ı :.ıçı - mıycce .. ır . Talım görmekle olan kah. 
~ <trını iddia etmekte- 'kısmında n gelen son hab"rlere g&e lacaktır. Mezarlıkta te ıS edllecek aı- ıraman kıt a mıza bir mudafaa cep. 

'ıı1 tt n"" Yunanlıların yapmış oldukları mu _ le mez:ı.r~arıle umumi mezarlık har i- hes! te.'J m cdılm.~tır. r .. yyarecıleri -
~ 'i (·~t:ırnası neredc?ı• teaddıd mukabil taarrtızllr ııe~ıce _ eınde yapuacak rueznr.a. cıııs \C :!ere mıZ hergun muharebe etmektedır. 
,~trı{'u"'·A.) _ \'aktı! e 0 sinde umumi bır ilerleme kayded lm!: celerıne gore ucretlt!ıe tabı oLıc ktır. Bunlardan ba ıl.ırı k.ıh .na nca 61-
\' <~l d'·ı"e. rnütt"hakkim 0 • ve mahalli üç İtalya'l ta. rruzu tar. Bu husustakı tarıfenm te hıtı ıçın muştur 

~~ala gazetesi İn"ti- dedilmi tır. beledıye meı:-lısı bugunku topl ııtısın. IngUtereı. n zı, rı B kanın 
a erleıinden so~ıra Cenub da daimi encuınene sal!ıhıye. verm s. butun hur m ll Ue 



4 S yfa SON POSTA 

Dün muh elif 
memle et~ere 

600 bin lira'tk 
ihrac_at yapttk 

Şehir 
rç 

ab e 
e lisinin to lantısmda 
t ·tl er t ik edi Idi 

r ................ .__...._ ....... -....... - .......... -................... __.. ....... , 
i Be'J'Oilımdan ~den otomobillerle Beycuıd utikametinden i 
i gidtmlerin yollGTının deii§tirilmeıi, Sarıyer ilkokulunun E 

Yakında bir Amerikcın ticaret ~ ort110kal IKılw ifrtıiı, Eyiib ktU~U~nın miinıru zamana ~ 
heyeti ıel~k tütünlerimiz i •in,an biıta ~ borçlannın tıllı i&tenildi i 
için ~~~cı:l~ .Ya~alr. !" \...__ ·--·-·-··-··-··--· .. ··---····-············ .. -· . .,! 
sene t~~tui:::'~s:ıib 'v:rar -Şehir Meclisi bo deYre içt:ma~arm1 15 gün temdid ediyor 

Şehir Mediai. dün öiledcn eoııra ı okul binaauıın orta okul o tahsisi 
İhracat hlaliyeti, dün aon hafta- aaat 1 5 te bizina reis vekili Necib uygun ıörüldüiüne doir nıaarif en

ların en geniş ticari h rckrtini tq- Serdengeçtinin riyuctiru:le toplan- cümeni mazbatası okunmuş, Karta! 
kil etm.ittiı. Dünkü ibracatımız Jru§br. azası Şerefettin söz alarak bin türlü 
muhtdif memleketlere olmak üze- Ruzname müzakerelerine bll§lan- 8ıkıntılarla yaptırılan bu ilk okul bi
re. 600 bin lirayı qmoktadn . lhr - mo.dan '!vvd azadan Şerefcttinin, 1 nuuun orta okul için maarife veril
cat birçok yollardan ve muhtelif Beyazıd eibet:inde.n gelip Beyoğlu- 1 mesine taraftar olmadığını ileri sür
memleketlere yapıimse çqidli e~- DA çıkncak otomobillerin Bahçeka- l mti1 n Maarif V eklieti orta okul 
yı ihtiva etmi~tir. Cönderjlen nıollat pıda kupdan gelenlerle çarplfJI1a- için k.ira ile bina tutaun, bu bina 
arasında fUnlar bulunmaktadır: Al- lan tehlike& mevcud olduğu, bu- Sarıyerin ilk okul ihtiyacını lar~ı
manyn ve Mısıra tütün, Çekoslo- nun ö.Uııe ıreçmek üzere Beyazıd- JtU"Dak üzere muhafaza olunsun di
vaky ya kuru erik, çarnilŞIT aabunu, dan gden otomobülerin postaha- yerek roazbatanın reddini teklif et
İsveçe koyun deriai, tiftık, Yunania- Dellin arkamndak.i Cllddeyi takib e- miştir. 
tana ve Bulgariatana balık, Aıneri- derek Sirkeei, gümrük )'Olunu t.alti- Bu teklife maarif encümeni na
kaya mavi luı§hll§. Japonyaya civa, ~ Em_inönüne çı~alan~~ karar mına Ahmed Halid Y~aroğlu ce
Yugoalavyaya kuru incir ve pamuk vcrılm~ı hakk_ındaki talmn okun- vab vererek Sarıyerde ilk mekteb 
döküntüeü, Macarutana fındık, 1~ mu:, nyaaet ilivaruna havale olun- ihtiyacını karf1uyacak batka b ina 
viçreye banıak, dan, kemik. muştur. . • bulunduğunu aöylemiş, orta okulda 

1 
r····-························· ............. , 

ı Posta tefgraf 1 
umum müdürlü
ğüne aç1k mektub ı 

Gazeteınızin SiYD.S • 'Malatya 
hattı üzer"ınde Hasançelebi is.. 
ta.syonunda bir nbonesl vardır. 

Adı Omıan Acardır. Kendisi de 
bu L!ta.syonun şefidir. Bu zat, 
Son Posta'nın sadık bir karil -
dir. Muntazam surette abone 
bedellerini yollar. Fakat biz, bu 
nta, maalesef, guete3tni yol - i 
layamayız. Çünkü... Çüntü bir i 
yedi gayb, bu mta P.id ıaze- ! 
telere musallattır. Ne İstanbul: 
posta idaresi nezdindek.i teşeb - E 
bü.slerimiz, ne bu zatın abone& i 
üzerine konulmuş olan <tont.rol : 
bu neticeyi deltl§tiremenı!.şUr. i 

Son haftanın en mühim ticari ha- ~undan aonr~ _Haaelu ha8tanesı okuyacak çocuklar da bizim çocuk-
disesi Muıra yapılan ihrac.ıttla Ja- fa:.ulte ~ıa'?ına ılive olu~an 15 yaU 1 ıanmızdır, diyerek mazbatanın ka
ponya ve Arnerikaya Bana yolile ta~n daımı .m sr:ıfı ve ao~ b~e bulünü istemi§tir. Bu hususta ba:a ı 
yapılan aevkiyatur. Malum olduğu 0~~n 5_7 4~ lıra 7' kur~ n v~ndat azalar da 8lSz aldıktan sonra teklif
üzere Basra yo~ndan. ~en~ bir §C- l butçee.uıe ırad, b~d~ lb-42 lira 50 ı ter re~e ko~~lmu~ ve m?z.batanın 
kiide istifade edümcsı ıınkfınlan a- k ı... uıt ve 41 Ou .lira .. 5 kuru~n ayn 1 kavanın encumenınce tetkıkı karar
mşbrılmaktadu. Bu arada küçük mad~~~ ~ahSl ~t k ydı, Eyub ~·- laşhrılmı§tır. 

İntizamsıUık yıı.lnıs bu abo - f 
neye aid ga.zet.e.lerin .&e"fkinde f 
görülmüş me'mul ö.ııtünde bir 
Mdise d~dir. Bi.r çok aboneler, 
et.ser ahvalde, gazetelerının i -
nadlı b1r taahbiirle ellerine 
geçmesinden her zaman mfite -
e8&rdirler. Fakat Hasan Çelebi 
i.sta3yonnnda.t.i abonelerimizin 
.aliyeti, bunlarm hiç billle t.ı -
ya.s kabul etmiyecek bir garabot.. 
tedir. En aon defa, bizzat İs -~ 
tanbul posta idaresi on giin 
müddeUe bu abonenin müra.se _ ı 
l!tını müraltabe altında tut.. ; 
m~ oldutu halde gene bir ne- : 
tıce elde edememiştir. Abonemiz,: 
13 İktnciteşrin tarihli bı.r tel -
grafile, bedeli 15/10~0 da ell-

parti halinde aevkiyat t· devam et- zası 
3092 

nı· e ma ~rukru :zamb.ana uar~- Bundan sonra Kartıılda Küçük-
k d . yan tra "> Ul'\lf ına vei s,:ı- I d } l k ) me te ır. . . ah- ı. ı. k ·ı· h ı.ıo d ya ı a açı mış o an yatı o u una 
1'\'!!... ·ıd·~ · .. ) k . sırun t a&ı;;tı taıı tcıızıı a.ıı; na- kd d d b 1 M h. 
vgrenı ıgıcakne gollar e mebm e ._eb- ki teklifler okunmuş, alakadar en- zna enb. yar dım a ·ı u u?an u sı~ e 

mizden alına ma r ve un.wrın .. l ı._ l l rt.• eyne ın a ı ve n mesı uygun go-
. ill . hill d 1 d cumen ere nııva e o unmu.,..-r. -ıd-· ·· d • "f ··ı~t· 

nbak] lı ~kk ~ b·.m Aa ·~~s ar ." Müteakıben, Koneervatuar büt- TU •• ugunle . ~ır ~~arı kve mub tıye 
u unma üzere ır menıı;an h- . . esıı· "zlik . k encumen erının mu~lere maz a a8ı • 

caret beyetinin yak:ııılarda ,ehrinıi- ç~ıdndınl t. ın, temı - tveh _yıyt~l~ okunarak kabul olu"nmuştur. 

mize gelen üç aylık abonmanın
dan henüz bir gazete dahi al -
madıf:ıru blldirirse bu :.ı.ata kar
§ı na.sıl bir vaziyette :kalmakta 
oldu~wnuzu teslım buyurursu _ 
DUZ. 

. h ma e erme manzam a swıa ı a- . 
ze gel"_leei be~le~~kte?ir·. Bu e· vem hakkındaki teklifler bütçe en- Meclis bundan so~ra 1 O dak ı ka 
yet eakıdeııberı Turkıye ıle ~ yapan cümenine havale edilmiş, asker ai- istirahat kararı vermış, bu . arada 
büyük tütün firmalannın mümessil- telerine yo.rdun işinin ted'Yirinde ça- bütçe encüroeninin aakl"r aıl~lerıne 
lerinden mürekkebdir. Ayni za- lı cak 50 t hsildann tahııil tube- yardım işinde çalıştırılacak 50 tah
manda heyetin nrasında diG:cr tica- leri k.adroaunıı ilAvesi hakkındaki sı1dar hakkındaki teklifi tetkik et-
ret ~ubelerine mensub elurperler cie tekli! müzakere olunmuştur. meııi muvafık [I:Örülmii tür. 

Şimdi s izden dile~iıniz şudur: 
Biz, Hasa~elebi istuy\ln ~eti 
Bay Osman Acara üç aylık abo
ne bedeli borcluyuz. Fakat ga _ 
eetesinl yollayam.ıyoruz. Sizden, 
bize, bu imk!lru vermenizi i&ti _ 
yoruz. 

bulunmaltt dır. Bu temaslarda bil- Brından sonra B eyand, Si.ıley- Ikinci celsede evvelıi bütçe encü-
hassa Arnerikaya yapılaı:.ak olnn maniye, Ayasofya, Sultanahınde meninin mazbatnsı okunarak kabul ;'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... ; 
tütün 8evkiyc:ıhnın oekli ile hali ha- meydanları ile Karaköy, 1 ophıı.ne, olunmuş, mütr.akıben zabıtni beledi
x:ırdaki va.ıiyet üzerine Bura yo- Üsküdar - Beykoz. Ayııspa~a - Dol- ye talimatnamf!ııinin müzakeruine 
lundan istifade imkanları görü:üle- mahahçe yollarına aid imar planla- Keçilmio, muhtelit encümen mazba
cektir. Diğer taraftan, Aınerikn her rının tetkı"k ve tn&dik.i hnkltmdıık.i tası aynen kabul edilmi§tlr. 
aene Yunanist-.andan ldığı tiitünü · teklif ok:unmut. ayrıca her encü- Ruzname müzakereti ta mamlan
harb vaziyeti dolnyısile bu memlo- menden birer azanın ibihakile nafıa dıktan sonra Belediye Rei5liğinin, 
!:etten alamamaktadır. Bunun ic;in encümeninde tetlr.ik.i kararla:Jtırıl- 18 l.kincitetrinde bitecek olan Şehir 
Amerikalılar memleketimızden her mıştır. Meclisi devresinin 1? lkinciteşrin-
8eneki sipari,lerinden daha faı.la Müteakıben muhtelif müessese- den itibaren 15 gün u7.ahlmnsı hak
tütün almak istemektediTier. Tica- j ler?e l 1 ll _sayıL kanuna ı_öre tec~l kındaki tezkeresi _okunarak . kabul 
ret Vekili t rafından açılacak olan edılecek mustahdemlere aıd teklıf olunmu~ ve 1\1eclıs Panrtesı, Çar
tütün piyasasının bu sene büyük mazbatalar kavanin encümenine ha- ısamba, Cunıa günleri olmak üzere 
mü~terileri kar~ıla~tJTması piya~ada vale edilmiştir. haftada üç gün toplanma kararı ve-
memnuniyet uyandırnıaktadır. Sanyerdeki husuııi idare malı ilk rere.k dağılmı"'tır. 

( Küçük ha b'" . lar ) 
lnhisarlar i dar "'Si bu se.1e 

45 mi'j:m lira 
safi var;dat teııin etti 

Ad iya 1 v zım da.resi 
~ui sf mali suçlu'arınm 

tacziyesi istendi 

Kahraman orduya 
gönderilecek 

hediyeler 

Biitiin Halkevleri, müuaese
ler, Oniveuiteli ve liaeli kızla
rımız hediye ha%ırlamakla 
mefguller, Beyoğlu Halkevi 

1000 k_azak taahhüd etti 

Kahraman askerlerimize hallwnızm 
göndereceği kışlık hediyelerin toplan
ması iÇin her tarafta hummalı bir fa.. 
aliyet sar!edilmektedir. 

Kadirşlna.s halkımız a.skerlerimlze 
hediye gönderilmek içiıı böyle bir fır-

İki gündenberi 9ehrimizde bu -
lunan Emniyet Umwn Müdürü Ali 
Rıza Çevik, dün de Emniyet Müdür
lüğüne gelerek, muhteli! polis !~leri 

etrafında mudür M.uzarte.· Aıtalınla 

goru§mu.ştur. 

İnhiaarlar İdaresinden verilen Adiiye levazım daireııindeki sui- snt zuhurunu büyük bır sempati ve 
mallımata ~öre, bu sene idare 45 İstimalin muhakemesine 1 nci Ağır- hassasiyetle ltarşılamışt.ır. Bu yoldaki 
milyon lira SAfi varidat temin et- cezada dün de devam edilmittir. 

ı k yardım ber gün biraz daha artmakta mittir. Bu miktarın 41 milyou lirası Hndisode suçlu bu unan es i adiiye 
b k ı ve genişlemekteclir. MüeMesele!" tarn-hazineye devredilm~tir. Gene ida- mutemedleri 20 in Ü!'ur irayı 

K t ıda •· ran ı· dr:cı adında 1 b 1 tından dn bu hususta büvüıı: blr alL ar a Oı.U .., renin verdi~i malumata nazaran, ziınmet ve ihti a8tan maznun u un- " 
bırı dun İstıkJAJ caddes.nden geçer - varidat son aenelere nishetle bir maktadırlnr. ka gösterilmektedir. 
len, vatman Alınin idare~indeki 610 hayli artmıJ bulunmaktadır. Dünkü celsede ınüddeiumuıni Bunlar haricinde Üniversiteliler ve 
sayılı tranıvayın çarpmasile başm - Idare, 1939-40 mali yılı zarfın- Feridun Bagana mütaleasını sr.Hlet- diğer mektebli Jnzlar kahraman as -
dan a:.r surette yn.ralarunıştır. da memlekctte .J7.9 milyon lira mi, ve mutemed Emin, Necmi, Fen- terierimize bizzat kendi ellerlle blrçolt ı 

KaznzedP. tedarl edilınek üzere BeY- kıymetinde 13,6 milyon kilo mamul ni, Asım, Tevfiğin suçlarını sabit hediyeler hazırlamakl.&dırlar. 
~tu hastanesme taldırılmı§, vatman ru""tün •atmı~r. Yapılan tetkiklere k ı · · H S k' Evvelki akşam Beyoıı-ıu Halkevinin · gÖrf":re tecziye ennı, aean, ev ı • 
yakalanarak hakkında takibata baf- göre, reji zamRntndl\ satılan mnmul ve lamailin iso: beraetlerini istemio- iÇıtimai yardım kolu azaları kendi a
laıun~tır. tütün miktan 8 milyon kil"yı.ı i:CÇ- rala.rmda bir toplantı yaparalt askertir. 

Y~ay gençlik şubesinin onun- aıemittir. - !erimize 1000 aded lı:azai. hamlama-

Satı ık çam ve köknar 
tomruğu · 

Devlet Orman Işletmesi Karabük Re"
11 

Amirliğinden : ;: 
1 - Büyük düz böİgesi katiyatından ormanda kasap kıran rıııilP 

da istlfte mevcud «909» aded m uadili «495• metre mikAb, c920~ 
m lkllb köknar ve &312• aded mwı• 1 «156D metre mikfıb c68b 
mikatı çam tomruklan açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomruklarm kabukları scyu.ınu.ş olup hacim orta kutur 
hesablanmı.ştır. 

3 - Tomruklara aid .satış şartnamesi Ankara orman uınum j]e 
~ünde Ankara, İstanbul, Zonguldnıe orman çevlrge mUdUrlükler 
rabük devlet orman işletmesi revir amirli~lnde görülebilir. tıJŞ. çi 
~ - Tomruklarm muhammen bedeli köknar eli:. lira c3h kU 

cl2• lira •6h kunı.ştur. b;l J 
5 - istekliler'in ~ '1,5 muvakkat pey akçesile 27.11.940 Ç~ıOSS' 

saat d5• de Karıı.bilk revir merkezine müracaaUan. ~ 

,-Bugün SU 

Hava Kurumunun Ipek 
sinemasına teşekkürü 

Ebedi Şefimiz Atatürkün ölümünün 
ikinci yıldönfunfine mftsadit günde 
İpek .sinema.sının gösterdi{tt filmler 
hasılatı olarak Türk Hava Kurumuna 
(1100> lira tesllm etmek ve ilanat. 
masrafını da dernhde etm ek suretne 
Kurumwnuza gö.c;terdili alft.kadan do
layı .sinema idaresi müdürü Bay İh -
san İpekciye teşekkürlerimlzin iblag-ı_ l 
na gazetenizin vesatetinl rica eder 
saygılar sunarım . 

Askerlik işleri: 

Şuheye da vet 
Fatih A.skerlilı: Şube5inden: 
Tabib teğmen Mustafa o~lu Tevfik 

(31829) un acele §Ubeye gelmesi. 

Eski afyon inhiaarı müdürü 
Eski afyon inhLsarı müdürü Ali Sa

mi ile idare meclisi reiRı Zt)'a Taner 
hatlarmda bütün idıırl meselelerden 
yapdan tahkikattan men ı muh&ke
me kararı almışlardir. 

S.A.RA.Y, 
Sinemasında 

Güzel 

TYRONE POWER 
ve sevimli 

SONiA HENNiE 
Mah~ mlzanStJnl, c:ızfb 

menmı Te~ ve tan:ola
rl.e seyirr.Sleıi.n ıözleırini 

bm:ı.ştu'aD 

KARLAR 
ALTINDA 

FrallSI7.ea sözlü 
&'Üzel (ılmde yeni 

BACK TO BACK 
dansını clansediyorlar. sa de 
cidi.n4 n bu etleneeli n neş'di 

süper filmi ıörünüz. 

:iıa:veten: FOKS JUR.'iAL son 
dünya haberleri. Bqiin saat 1 
-.e !.38 da teıı.U.auı matlneıler. 

Sinemasinda 

Muhtereill . ~ı 
Halkımızdan 1 

'IJ'PI 
Siıı.erl11ÜZ1nm:m dıŞ tıl#-
önüne yığılmam.ası nc:-._tt,!P 

Berites intizam ve ~ 

A 
L 
E 
M 
D 
A 
R 

sinemaianndJJ, r. 
göstullmeğe 1 
b~huıan ve 

TYRONt ~ 
POWER'in ~ 
GöriilmeuıiŞ 

hcwıanı:ı 1 
ıtebeb olan 

SEViMLi n 
HA YOU~ 
filmini 

4 GON DAHA 
gösterebileceldit• 

Ayncs: ol 
LOREL .. HAFı l 

HOVARDALit<f 
(Türkfe sözlii) 

MARMARA 
~~ ıerdı.rf 1 

Halkımızın gös ~f, 
sabür.ıt a.Junııt1 s:ııo·.:, 
mak üsere ıenl~ ıP "' 
bulunan !'linef1111ııt ıJft 

ledllınl') of tiSt ~ 
Mısınn en büyük J1 O 1 

LEYL~ UR~I'~i~ 
YUSUF VEt-tl3 i 

cu, yıllık kongresi bu ayın 24 öncü Ayni aene zarfında 6 milyon li- Denizde bulunan erkek cesedi tı taahhüd etmişlerdir. Hen\U faali - ı 
Pazar gfinu Ernınonü Halkevi binL'!ın- ralık taz, 1-t milvon liralık içki sa- EVTelki gün üsküdar .sahillerlnde 65 yetin ilk adımında b.ulunma~a bera.. 
d yapılacaktır. tılmı~r. Mevnddı infilikiye salıJ- ya~lnrında kadar tahmin olunabllcn ber, Bey~lu IIalkevıne şlmd.ye ka - ~--•••••••••1111..,. 

lan da 1.8 milyon liradır. d 685 '!t - 1"4 It ·· Al•••••'"~~••••••l:l EK If:. Li 
KADI~ 

Şehrimtze gelmi.ş olan 11stiklerin bir erkek cesedi bulunmuştur. ar, Çı yun çorap, ı Çı yun ., • 
dağltılmasına Mm•ft .. A .... t ... ü ·· te • Jdiven, 22 çift yün yelek olmak ı.iı.ere S A K A R y A -.... ... eare ... - y etilay gençlik ıube~inin Ustünde gri renk bir de palto bu-
durıugu nezaret edecektir. Bu lA.atik- k . ıunan ına~kun gayrimüslim oldu~u 881 parça eoya teslim edllmiştir. 
lerın tevzune ôugun batla.nacakLır. • ongreaı • K" anlaşılmıştır Eminönü Halkevine iSe, !13 çift yün 

Y~ay Gençlik Subesi trmnmt a. .. · çorap, 35 çift yün eldivt.n, 10 kazak 
P~abahçe _ Beykoz yolunun in- tn. ıa.n.tesı: U.sküdar Müddeiumumiliği hlidıSeye 

........ vesalre olmak uzere 166 parça efya 
~aatı tamamlaniiUIJUr. Bu yolun P.l- Onuneu yillık kongremiz !!·4111/ :140 el koymu~. Tıbbı Adli de cesedi mua- teberrıi edilmi,stir. 
eabahçc kısmı iki otomol>ilin ge~ebi _ Pazar giintl saat ıo da Eminönü Halk- yene ederek Morga kaldırılmasına lü-
leceCı kadar geni§letllm~tır. m binasının yeni ~alonunda yapıla.. zum göstermiştir. 

Anadolubiaa.rlle Küçüksu ~ Büyük- ea.ktır. Bütün ülkü arkad~arımızın Diğer tamUan zabıta da ölünfm hü-
511 ara.smdati fOOO de asfalt olarak gelmesini ülkü bat h lıklarından dile- viyetl et.nı.fındaki tetkiklerine devam 
ynpılmıık\adır. riz. etmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

TEŞEKKÜR 
O~lwnuz Bürhan Pehlivanlının pek 

genç yagda beklenllmiyen ölümü ilc 
kar.şılaet~ımız derin aeıyı biZimle 
payıa.şmak lfıtttinde bulunan uız 

dostlarımıza mektub ve telgrafla ayrı 
ayrı cevab vermeıte kedorimıı mfuıi 
oldu~ndan minnet ve tükranlarırm. .. 
zın anına .sayın ıazetenl:ı:ın taTassu
tunu rica ederiz. 
Devfet Şiırası a.zasında.n İhsan I>f!hl

vanh Te ~i Gülsüm Pehliva.rıh 

Slnemaaında: Müblın bir 
PIO&Tl'Dl 

1 - Arsen Lüpen 
H AF} YE 

MAURiCE LEBL.U>tC'ftı 
romanından iktibas n 

.JULES BERRY -
suzy PRbı 

ta.rafnulan oyna.nmı.ş blr liJm 

2- Korsanlar Gemisi 
MOVİTA Te GEORGES tarafan
dan oyııanmı' renkli ve fran

!'IJZC& «iizel bil" r.ım. 
psr1 t e es 

Filminin İ<Jtanbu dlJ. 
me~ ~kilde sı 

5 ihli1 HAr ı A 
devam ediyor· 

IIIIIIUI!illlll 11 ) 
~ Bu prograrnd~rilıı··· 
._. tnra!ınd«n çe . 

senenin yeni ti!Jtll fıi 
KADlNLAH 01 ~ 

nde ı.i.neınanın bU seO ııii" 
inkıliıplannı gô~eıti" 

Ayrıca: Son ııid . 
lURNAL ıdLl'tl 

Slnemaeılık lleıninde hiçbir flnle ııaslp elmaran bir ~bet Juuan:ın 

- Hasan bey bilmem 
hatırl.yor musun. •• 

... Bır hayil ~aman ~v
vel bel!."dı}e Ç•ıkurb'"' tnn
dn bır stndyonı l~ 

... Bunun birkaç tane 
pll:ını yapıldı" halde lt 
halil neticele:.cmcdi.. 

Hasan bey- Anlft4ılnn 
çukwa düşt.U çıkamıyor. 

L LA K 
MELEK SİNEMASIN~ 

bir mııvaffalligetle deı,am 
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1 /f 
Emekli general ll 

. Emir Erkilet 
ı.:!!?.~.;osta.nm a.skerl mubarrirl . . .................................... . 
t ng~~renin eski ve kıymetli bac-

"e~~:'f' Ç " 'tbetj] 1 1 emberlaynın veiab müna-
'lc:i!i•·e yazılan yazılarda sulh ide
~~~ lll tabirine sık sık raatlanıyor. 
~: bu_, tabir yerinde kullanılma
tiillJt~: dunyanın ve inaanlığuı bu
obiı k •.•rtları .içinde aulh idealeisi 
h~ ~bır meuyet değildir ve gene 
ti o::.~n dünyasında aulh idealcili
diiııt urlerini manastırlara vakfeden 
~'ate. e. tariiderile :ruhan ve fikren 
aq olan müfrit nikbinlere, vatan
tlıııh "e milliyetsiz mütereddilere 
~~~la&\ıs, veremden, frengidf'n ve 
bir il~a.?an d.ıha tehlikeli müthit 
'-lık bttn .. Bu herbad manevi has
'ıtle~.ı-.. llngı memleket ve cemh·ete 
tder ınutlak surette onu tahrib 
bir ~ .. Hele memleketini ve millerini 
tlıe~ Un sevk ve idare mevkiine gel
t.henı. "~Yahud bu sevk ve idıırede 
dıı b ~1Yetli bir rol almak iddiasın
'ı!Uı ~ llna~ .~~yaset ~damları için 
Illeını ke.alcılıgıle malul olmak bir 
'- p k et Ve n:illet nam ve heMbı
~ te tehlikeli bir kusurdan başka 
~ey .~lamaz. 

s POST~ 

• C lktısadi tetkikler ::J 
• 

AMER{r..A 

ALMANYA 

. 
IT AL VA 

JAPONYA 

ar i 
Yazan: Hasan Ali E diz 

't: 
11.1 • ll' 

'i 

·! 
~ 

==~~:::=~~~~~~!:~!=~~~~~!:!=!:~~~ ... ... 
en 
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AHA 'IIATANOAIÜ NOR.MAL lPTiOAl MADOE ~ ~ArtP lAMANINDA IC.O'-ONILE.ROEti "E 

NUFIJ Z "1ti'&TA"-t<.LAP-tHOAN ELO~ EOi\.EN 
M,lDDEL~R.. 

CJ 9A~~A MEI'HEKf TLEıy>E ~ YAPıı....A~ ı'pr'ıoA'i' 

MADOE: il'HAL.AT\ 
11J ı<. E NDi N~ "tETTi"TEH SA~ KA DI~AAIYA 

i .. ~AÇ EDILE"t iPTiOAi MADDELER• 

~it eııf.Phesiz ne Cemberlayn hasta 
tt~~ ıd~alc.isi idi ve ne de İngilte
~tbi]j ~bır malulü kendine barvekil 
ı/~rıa./ · ~u .. sebeble İngiltereyi ve 
"~~sııh~ Buyuk Harbden &onra si-
~\edıa ve harbe hazırlıksızlığa Rüyiik devletlerin iptidai madde vaz.iyetlcrini gösterir grafik 

d~ıı ~·en arnilieri sulh idealeiliğin - Bugünkü dünya harbi bir yıldı - mamen kaybetti. Binaeııaleyh zafer leşik Amerika cümhuriyetleri her 
't~b ~:de i~timai. ~iğ~r ~ir t":~ır:ı 1 nm harbi. m.ahiyetini kaybederek ibresi, iptidai madde bakımından memleketten daha müsaid bir vau
~1 ed'} anullerle hurnyetın suııstı- yıpratıcı bır narb halini aldığı an - zengin olan milletleri gösterme~e yette bulunmaktadır. Fakat buna 
~t R ı ~re~ disiplinsiz.liğe ve anar- 1 dan itibaren, iptidai madde mese - ba~ladı. rağmen harb şeraitinde Amerika da, 
.' ll.ta."nış bı~ meydan bırakılınasın- lesi. harbin mukadderatını tayin e- Iş bu safha}·a ~irdikten sonra, adı geçen 25 maddeden, en aşağı 
~~~ttı ~ak lnzıındır. Fakat ~imdi bi- decek en mühim bir amil haline gel- bugün ka~ılıklı karargah lturmucı 1 O tanesini dı" pazarlardan temin 
~ aıı:sad b 'd . 1 .. "' ı}. olm d V ır:ıı.z u çeşı ar:ıştırma- miş bulunuyor. lptidai madde ba - olan Almanya - talya - Japonya etmek zaruretindedir. Mesela bu 
,(lrıe d~ ıg~ ıçın gene sulh ıdealci - kırnından fakir olan ve er geç bir bloku ile İngilter.e - Amerika bloka- maddelerin en başındrı kauçuk ge
h llutü on~lım. . dünya harbine karışar.aklarını tah -1 nun iptidai madde kaynaklarını lir. Dünyanın en büyük otomobil ve 
~~ta e.&k sıyaaet ve ıdare adamları, ınin eden Japonya ve İtalya, mün- gözden geçirmke ve !>unlar arasın- ta~·are endüstrisi Amerikada ol -
~1'\ııi h h~ ler .. m.~mleket ve millet- hasıran iptidai madde kaynakla - da ufak bir muknyeae yapmak hiç du ğu halde, .A..merika kauçuk bakı -
t~"da:r ı/" turl~ fenalık ve zarar- rını ele geçirmek için, biri Çini, di- de faydadan hali değildir. mından tamarn•.!n Ingiltereye bağ-

~ıııtrıetd· jrumagı kendileri~; ~s ğeri de Habetıistanı istila C"tmi§lerdi. Yapılan he~abla:-a göre, bugün, !ıdır. 
d~tt~b ır er. Harbden nıumkun Almanya, bu harbe takaddüm eden modern teknikle mücehhez medeni 2) Koloniler dr h~aba katıldı
\> Ua~lır ~ s~~~~mak . y~lnıı: insan! b~T yıllarda, bütün mesaisini, kendisine memleketlerin 2S ceeid iptidai mad- ğı takdirde Büyük Britanya im pa -
) •Qr~. egı ır; mıllı ve V& tanı bır iptidai madde temin ed~cek olan d eye ihtiyaçları olduğu görülmüş - ratorluğu iptidai madde bakımı n -
\tfde ~· [akat b~yle lnzı:n~ır di- koloruler elde etmeğe hasretmişti: tür. Bu iptidai maddelerin baıılı~- dan AmerikAdan da daha müsaid 
~ Ve h u temel bır harb ıçı~ .ma- lptidai madde bakımından ayni vn- lan: Kömiir, demir, petrol, bakır, bir vaziyettedir. Fakat ln(lilterenin 
tııtıılnı.aaı ~b lı hududlar dahılınde ziyette olan ve ~di müttefik bu-ı kurqun, azot (nitra tl ar), kükürt, bu iptidai maddelerden istifade f' -
~ ~Gçuv"ı~~ eden hazırlıkların lunan bu üç devletin mak!ndlnrı pamuk. hok!ıit, çinko kauçuk. ni - debilmesi, kolonilerile irtibat tl"si 
t·~ l'rıiJ)l}tib~ b!le ıhmal etmek. a~- biraz olsun iptidai maddece zengin- kel. krom, alominvom, yün, potas, s.ine bağlıdır. Yani Ingiltere kolo -
'loııllet ~lU:r çınaset ve vatanı bır letmek, ondan sonra da, iptidai foı~fatlar, civa, antimuan. teneke, nilerile serbestçe muvasalıısını te -
~ ~11.Jı18 k· , . • madde kavnııklannı ellerinde tutan manı.ıanez gibi maddelerdir. min ettiği müddet~e her çetıid ipti -
~~~~tdra ıstıhsa!atı arttırmak, Amerika, Ingiltere, Fransa gibi d~v- Tamamen ihtivadarını karsılıya· dai maddeye malik olabilecektir. 
~~ın te~ahemlek~.tı .':"~~.ur ~tmek, letlere kafa tutmaktı. biJ,.cek sekilde, bütün bu madde - Maamafih hütün bunlara rağmen 

Sayfa 5 

1 Karpsırıda 1 

Annelerin derdi 
«- Gene yoldama: 
Nahiyeye gittim, karakola gittim, 

tekrar nahiyeye gittim, tekrar ka -
rakola gittim, tekrar nahiyeye git -
tim, oradan kaymakamlığa gittim.» 

···················•················ 
«Gene yoklama: 
Nahiyeye gittim, ltarakola gittim. 

tekrar nahiyeye gittim, tekrar kara
A:ola gittim. tekrar nahiyeye gitti-;. 
oradan kaymakamlığa gittim.» 

···································· 
«Gene yoklama: 
Nahiyeye gittim, karaltola gittim, 

tekrar nahiyeye gittim, tekrar kara
kola gittim, tekrar nahiyeye gittim, 
oradan kaymaltamhğıı sit tim.» .................................... 

- Of yeter, arbk, diyeceksiniz, 
nahiyeye gittim, karakoldan gel -
dim •.. cümlelerini tekrar tekrar yaz
dın .•. 

Sen yazmaktan yorulrnadınsn, 
biz okumaktan yorulduk. 

Cevab vereyim: 

- Ya bir de bana aorsaruuı ... 
Her alb ayda biT, annem söyler, beaı 
dinlerim. Ben de dinlemekten yo -
ruldum. 

Şimdi ben de sorayım: 
- Ya benim annem, ya benim 

annem gibi nlb ayda bir ı;naaş yok
laması yaptırmak için; karakol. na
hiye, kaymakamlık dolaşan; kapı 
önlerinde saatlerce beldiyen anne
ler ne yapsınlar ••. Onlar hiç yorul
muyorlar mı? 

* Şu veya bu işde biraz kırtasiye 
ci olalım. 

Su veya bu sıkıcı formaliteleri 
kaldırıp, halka kolaylık göstermek 
bahsinde biraz irnhalimiz olsun. 

Fakat analanmlZl karakol kara
kol dolaotırmak meselesinin hallini, 
halledilecek i~ler arasında en ön 
plana almak, daima iyiye, daima 
yeniye doğru giden yolda yürümeyi 
kendine prensib addetmiş bir neslin 
borcu değil midir~ 

r:J ..rnut dJuLu4i 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? J 
Devri daim makinesi 

mucidferi 
Hemen her 

memlekette dev 
ri daim makine -
leri mucidieri ih
tira heratı al -
mak için müra -
caatlarda bu -
!unurlar. ( Nite
kim bizde de 
bir zamanlar, 

Sinek maymuna 
benzer mi? 

Resimde gö -
rülen bnş bir 
maymun bavınn 

pek benzer, fa -
kat maymun ba
şı değildir. Bir 
mikroskob al -
bnda fevknlade 
büyütülmüş bit 
sinek ba~ıdır. 

devri daim ma- * 
kinesi mucidi birçok ahmak türe _ T·,·msahlar nasıl do"garlar? 
mişti). Birçok hükumetlcrr, devri 
daim makineleri için ihtira heratı Timsah, yu -
iatiyeceklerin istidalarını tetkik et - murtadan çık -
mcden iade etmek kararını vermit- hğı anda, büyük 
ler. Çünkü böyle bir makinenin ica- bir tim!!ah ka -
dı imkansız görülmektedir. dar süratle ilerlemeyi bilir. .............................. _. .............. _ _.. .................... -...................... ___ 

Sevgi nasıl anlaşılır? ~ ~ içi ve. kulturu:ıu yukselt- Hadiseler, bu iptidai m~tdde ha- lere malik olan otar~ik mı-mlek,.tl~r Ingilterenin de gerek kendisinde, 
tıı~~~tairın sulhu ı~ternek ve aramak kırnından fakir olan bu üç devll!'tin pek llı:dır; veyahud hiç yoktur. Maa gerekse kolonilerinde mevcud ol -
ı:-:~huı b~u.~a~.d:S bir ''az.ifes!. ~e arzu ettiği şekilde inki~af etmedi. mafih normal zamanlarda her mt-m- mıyan iptidni maddeler yok değil- Bir erkek okuyucum, anlaşılan ı ısrar etmeyiniz, vakit nakic:\dir der-
d·~~~~ b ulkusu olmak tabııdır. Japonya Çini tamamen i!!tila ed,. - leket bu n lan diğer memlf'ketlerden dir. Mesela İngilterede potas, an - henüz tecrübeaiz bir delikanlı ilk a- ler. Ziyanlı çıkarsınız. 
~~i r~nhn kadar herkes bil"'!eli- m ediği gibi, orada har b vazjyeti !ii- temin etmek !'Ur,.tile kendi endüs - tim uan, civa gıhi m adenleri kendi tıldığı, daha doğrusu atılmka niye- 2 - Maksadınız ciddi ise ma
"ı~ ttnı k •. s:ıadet v: medenıyet len nihayete cnnediği için, Japon- trisini işletmek imkanlarına malik - kolonileri haricindeki yerlerden te - tinde bulunduğu macerada peripn ammayı halletmek gene kolay~ bey
d~ ler &.ne kıçın uırurı. olan uzun lar iptidai madde bakımından h"r tir. Fakat hıub ş~raitinde vaziyet ta- min etmek mecbııriyetindedrr. Bi - kalmış. Bana hikayesini anlattıktan lik kelimeleri bırakarak genç km 
t. trıe.su ca k memleketı tecP.vüzler- hangi bir istifade temin eJemediler. ma men değiıımektedir. Artıh o 78 - naenaleyh Ingiltere bile, mutlak o- sonra aoruyor: niltab daireııine davet ediniz. alaca
~ '-nı bi~ h ı lmakla ve bu ~a ~~r- Hab~ta~ i~e .ltalyanların muhtaç man ya kendi iptidat maddl"sile ik- larak otarşik bir memleket sayı la- _ Bu genç kızın beni aevip sev- ğınız ~vab sizi derhal tenvir eder. 
A.\o~ ltıgilıer azı~~~~~kel1~e ebddılebhılır. olduklan ıpbdaı maddeleri temin tifn etmek, veyahud filomına giive- mazl .. Yani, bu bakımdnn, onun bi- mediiini nasıl anlıyayım~ 3 - Hayır, bu iki niyetten de 
tıj,1 ~>.a " he, uyu ar ~e em etmekten henüz. pek uzaktır. Alman nerek deniz. a,ırı yf'rlerden yetiıt - le henüz bazı müatemlekelere ihti - uzak, sadece bir na:zariye kurmak 
~ e f'm de U kd d ı· k A d k Okuyucumun mektubundan genç Ib tırıd ha • zıı ogu e - yaya ge ınce o nnı:.a vrupa a e- rnek ı:arureti baş ~ö~terir. yacı var deme tir. arzusunda iseniz aöyliyeceğim fU-

lij 1ııı.ı, b~ k ak ı",' bul~nnn donnn - line geçirdiği iptidai madde kay - Bugün karşılıklı olarak hrarg~h 3) Almanya bu saydığımız 2 5 kızı istibdaf eden niyetlerinin nıahi- dur: Genç kızın gözlerine bakınız. 
l-tı iltırıı t .. aç bın uçaga çıkan hava naklarile iktifa etmek mecburiye - kurmus olan lngilt,.rl" - Amerika maddenin en aşağı 18 tanesini dı - yetini kat'iyetle anlıyamadım, onun okumayı biliyorsanız sualiniun ce-
ı tıı ' Yuz tümen)• ölçu'' len bu"yu··k t' d d' B raıt alt d ı_ b · bl k ·ı Al ft 1 J d b'lh d · 1 için cevabıını ~arta tnlik ederek ve- vabını orada bulursunuz. ~ı. Otdu • m e ır. u ~e ın '' nar e gı• o u ı e manvA - n ya - apon- şan an, ı sssa enız aşın yeı er-
)'1 ~Orıf sunu ıhmnl edl"rek fazla ren veyahud harb arkadaşlı~ ya - ya blokunu bu ~l'lkıından tetkik e- den temin etmek zaruretindediT. receğim. * 
~ llı~ keord.ve rnhate dümıese i~ i nan bu üç cl evletin biricik 7afer a- d ecek olmsak şöyle bir netice ile Mesela bunların en başır.da: Kau - 1 - Aşk bah~inde biraz tecrübe Üaküdardan (of:) i~aretile mek-

111ıı "e h ı Asulhüniı değil, Avnı - mili vıldınm harbi olmak lazımdı. karııll'l•ınz: çuk. pamuk, dva, antimuan, mika, edinmek, biraz gönül eğlendirrrıek, tub yazan genç kıza: 
~ri: diinynnın han~ını da- \1itekim harbin birinci !afhası olan l) Med,.ni bir memlekf'r için. ya- teneke. manganez, nikel, kısmen de biraz vakit geçirmek niyetindeyae- -Sebebi izah !!tmek, hatta mad-

vamı 6 ncı sayfada) Lehistan harbi ile ikinci pafha'!ı olan ni aanavi hakımındarı iTice inki~f petrol gelir. niz fazla düşünmeye lüzıım yoktur, di kanunlara istinad ettirmek müm-

~ ~ 
Norveç. Belçika, Fran•a harbi bir etmi" endü,tri m,.mJeketleri icin za- Petrol için c•kısmenl) diyorum: genç kızın bu yolda aizi takib edip kündür, fakat uzun sürer. Talihin 

• v1 Id ın m harbi mahtyetini arzetm;~- nın ohın 2 S re ci d ; ..... tic! ai maddı-den çünkü Almanya petrolün bir kı s - etmediğine bakınız. Takib ediyorsa talihi çektiği iddiasında yanlı~lık 
· • • ti. Fakat harbin üçüncii safha'l', bir h::viik bir kı•mı Hirleşik Amerika - mını dahilden, bnsb maddelerden ne ila, üç beş hafta, üç beş ay ata{ olmadığına inanabilirainiz. 

ıı. vı1dırım ha.-hi olmak va~ıOarını ta- da mı-vr.ııdrfıır. Bıı hakıTI"dan Rir - (Denmı 7 nci sayfada) yapmış olursunuz. Aksi halde hiç TEYZE 
'~np~~============~====~==~============~~~~~~~~~~~~~~============~====~====~~~~~==============~================~~~~ 

O.Sta.nın edebi romnnı: 3 se, onu düşünmivdim tim~i G:ı - telefona bakıyor . .St-lim acaba hala nu ara, \(endisinı bu defi\lık affet - - Evet, bundan böyle aöyleme-

Aş~ lo 
Oynanmaz! 

zeteler nerede~ Biraz politika ha - evde mi~ Neden tekrar çağırınadı ~ ti~oimi söyle. den evvel düşünmen- öfkeni Ye 
va d isieri okuyayım... s~ni rahataız Her zaman, kavgalardan sonra - bu - Nesrin, sana karşı olan sev - gururunu yenmeni iatiJI)rurn. 
etmezsem burada oturmak istiyo - kavgalar ne kadar sık! - ~elir, Nes- gımizden istifade ediyor, ihata va- Saadetin ne kadar :lazik bir aırça 
nım anne, odamdR canım aıkılacalt. rinin a abivetinin geçmesini ııüku - rıyorsun knı:n. . olduğunu, ne kadar çubuk kmldı -
Mernk etm~. sinirim g~ti. bır ke - netle beklerdi. Au defa ııomuıtuyor. - Belki de hakkın vıı.r amma, ai- ğını bilemezsin. 
narda oturup !Jf'tt çıksrmıvnı:ağım. N~rin ne yapacak? zin ııevgini:zdt"n istifade etmek ka - - Bu söLleri hep eski zamanın 

- Istediğin kadar burada otu - Birdenbiıl'! telefonun c;ıngıraih o- bahat mi? ' hasta ruhlu, romantik §airleri söy -
rabilircin, neden rahahız ola,'lm ~ da nın ae~s;7li)(ı içinde çın la dı. Genç - İnsan her zaman almaz, ha- lemişlerdir, bugünkü modern nesil, 

~ ltı • Nakleden: Mucu:zez Tahı:n Beritand - Halcikaten anne aen, Selimin kız bir haınled~ yerinden sıçradı, fa- zan da verir yavrurn. hayatı öyle kabul etmiyor anne, bu-
tr,~ rtıarı 111 ık: günlük hüliaaaı ı - Moduı geçti. dediği gibi, kuııursuz bir kadınııın. fı:at vazırecip gene oturdu. - Gen~ mi vaz ba~ladı. nun için beyhude yere üziilüp du-
tib~~"~r~ ıkı nışanlının bir telefon - Müna~aş.ıyı bırak. Hemen ni· in~na, sakin abaınlor kadar !ükü- -Rica ederim anne sen konuş... - Gevezdik etme, ciddi konu- ruyoraun şekerim. Şimdilik Allaha 
~1: bır ıle başlamukta, genç ve şanlım bul ve ondan af dile. net veriyorsun. Eminim ki o benim Mediha Hanım bir söz aöylemt'- şuyorum. ıamarladık, ben giyinip sokağa fır-
~tı.. tıltıı1 rı kız olan Nesrin, telefonla - Bir der~ hayır deriim anne, kı· sana benıemedi~imr: pek müteesııif- dı-n yerinden kalktı. - Ne lü-zıım var nineciğim. biraz lıyorum, akşam Selimle ve seninle 
t,··ıııe ta a Sultanahmed parkının Ö- zını tanırsı:ı, olsem bu kararımdan tir. Sen ne Ic ada; sAkin, UV'!al. tem - - Nesı in Hllnımı kim istiyor e - da gülelim, neo'l"lttnt-lirn ... Selimin 1 başbaşa verir, seyahat pTOJ~mw 
~ tta lldevu vennektedır N esrinin vazgeçmem. lkin li ve babırlı itıen ben hılakiıı i~ - fendim ~ T -::rzi mi'? Gelinlik el hi - tl" lı-fon muhaveresinden aonrn ai -

1 
yapanz. Balayı seyahatimizin prog

~ ~t (ı:~nesı .Medıha Ha~ıın var _ - Bu m.ı:.ırı'lll: inadın yiiı:ünc.~n !iyen bir saat rakk8sı gibi sı:ni yo- "~nin provası bugün ·apılacak öv - niTlcrim ct.ltüst olmıı tu. Bır Şf'yler 1 ramını seninle beraber hazırlamalt 
~~~ t~11 a n.şanlısıle ÇOK teklıfsiz başına bir felaket gelmez: inşallah ... ruvor, :ınkıvorum. lqte bak bu da - ı~ mi> Peki. saat altıda gf'lHektir. kırmak ıatiyordum. Sirndi vazgf'r - istiyorum ... Ne güzel bir gezinti o-
~ ~t:rıt~ııı Çın hayretıni ifade etmek- Senin gibi zeki bir kızın bu derer.e kikada bile mektubunu yazınana Te"f'kkür ede,.im. tim, tenis oynama~a gideceğim. A- lacak değil mi~ 
1 ~~~t ta~ alamıyor. Nesrin nişanlı- ~mank olmasına aldım ermiyor. man i oluyorum: fAkat nf' uzun m ek- Telefon edl"nin ~elim olmadığını sabım büsbii tü n yatıcıacak, aonre. ge- * 

b.. e~en arkadnşt.ır. Teklifsiz _ - İltifatlarına teeekltür ederim tub bu, teyz•·m~ hemen hergün ya- antıyan ~eıınn ııulrııtu hayale uğra- lip yemek vıyeceilim vt• tam iiçle Nesrin bir rüzgftr gibi kapıdan 
1: ~.~. Pı• t:ble annesme izah cf.en anne. zacnk havaı.H:si nereden buluyouun) mıftı ~omurtl.Pn bir "''"~le: Sultıınahmı-d parkının ö:ıüıırl~ ola - fırla}'ıp uçtuktan sonra Medıha Ha-
~ ~•trıcı anosunun başına geçmiş. _ Kabıtha~lt!ri.-,i itiraf etml"k is- - Birimizin günı-lelik ho\·atı öte- - Bf'lki bıı~ün ~idem~rn .. dedi. cağım. Bir defAya rnah:ııua olmak ü- mm kızının «:studioll dediği çalışma 
~. 't ~· ll'ıUhteı f temiyor musun~ kini alôkadnr ediyor kızım. Mcs,.Ja, Evvela bed~l"r,., sonra avakkabıcı - zere randevııva sftlltindr. p:idf'rek S"- oduında yalnız: kalnu~tı. Etrafına 
~~. ataA- ı parçalar çalmak- B · • k' b' son haftalarda bir düzüye senin dü- va, !Onra da •apkacıva nı' decegvim, li mi memnun t-lmf'k iııtiyonım. O. baktı. Burası b·ırknç <>Ün sonra ıuhu 
"~.;ıa11 •. "<~ da onu teleıonla ar _ - unun IÇin va ıt ıraz geç; ,. ,., .. 
tııt "'11 taı;: tcnLs hocası arnmak ı. dır. yaşım virmi üçü buldu. ~ün hazırlıkhrındnn bah:.edivorum. daha sayavım mı) biraz evı:elki sözlerimi unutup d,.r- gitmiş bir cesed olacaktı. l\lesrin ol-
~ o.t "'itlla _ Ziyanı yok, geç olsun da güç Bu meııele onu pek mı-~gul edivor. _ Lüzumu yok, sabah da bir hal bana V8kloqacllk, yüzürne mu - mayınca bu güzelliklerin ne ınımaa 
~ a · Çelt n saatinde rahatsız et- olmasın. - Hata ediyor. çünkü asıl ala - kaç rande,-uo vıunıış amma hepsini habbetl,. ba!c~tcnk, h~ na kt7mnk şöy- kalırdı! Bu köşeyi o, kend' t·lile. 

~q,ı)'arııtıa en Medıha Hnııım, ya - _ Üzme ... beni anneciğim. kadar olan bl"n hile- düğüniime aid atlattın. le dur•un, hil~ki!.' berıi dnha cok sev- kendi artİst ruhunun yarattığı yeni-
~i ı.ıı trı<IJ b g rrnıştır Nesrın not.nln... _ Bu ne kibir, ne azarnet 1 lnıoan teferrüatla meşgul olmuyorum. Annesinin yüzündeki ciddiyet diğini sövli\•erek ve nkı:ım; elı:l~ bu- liklcrle aüslemişti. Duvarlar tavan. 
' b. ııu; hn~e P:rça bestelemekle hak!!ız olduğunu ve knhahat i~ledi- - Benden bn~kRSı bu sözlrrini genç kızın na7arı dikkatini celbet - rava szeleccit'z dö§eme ve bütün e~yalar, en kiiçük 

e ~;ıl da 11~ ab:ısız i':ıkat itına C:ini her ya•ta itiraf ı-der. Bu bir kü- ittiae senin ni1adını sevrnediğioe mi ti. Nasıl, artık kızına hırçın ve fe- teferrüata kadar Nesrinin fnntazi -
L' "-"- 1 ....... artnr.ık buyuttuğti hu"'kmeder. h 1 d' " G' ' . .. b' k b" . 1 

'
~~:: r.:~:•1 .... ,ına r~ la vermest!ldcn çü k lük der,il, bilakiıı büviilclüktür. - Ne ol·lıın ninl"m ~ Küçük kızı- na uy u ıyor musun r öniyor - sıne go re ır ren ve ıçı m a mı~u. 

" ~ t'ıt ~ - Çe~ ricn ederim bnhsi de:i~ - Yanlı~ bir hiikiim vermiş o - na dnnldın ma yoksa) sun ya, seni memnun etmek için e- Ayni eşyayı bir başkıı yere naklet -
' lıtrıe .N~ı:~u!:=~~uın~a~~;- tirelim anne; bilirsin ki vlz dinle - lur. Selimi aevmesem onunla evle - - Belki... limden gelen her şeyi yapacağım. rnek 

1
ica

1 
b d ektse, Ne

1
sri?in helle~le 

Ut rnek beni büsbütiiıı hırçın eder, ba- nir miyim~ Yirmi üç yarmda Lir kn - Mutlııka. Selim yüzünden... - Gücenen ben değildim ki ... düzeti me i çe o şey erın ru. unuan 
oınan devam ediyur) ] k B 1 f k b v k b' k ·ı k 1 ~ h uru~ senin eğzından , ne yaptığını b'lir. Halbuki ıısı tuc; onun: o adar ııı- - i iyorum, a at u ao,gu • ır şey e sı ece • manası· ve var ıgı 

Ya ~k olr!u, n rtık çaJ~m"m bıı· Sükfıt... l\1ediha Hanım yazısına rar ,.d ecek n .. v:ırdı 1 Bl" n d" öfl:e- havayı ısıtmak için seni. serbest bı -ı yok olacaktı. Bu dekor ve Nesrin 
P"Un · halbu~i bir iki mözih rlevam ediyor; fakat zihnınin aynı hakim olarıı 'ara k ağzıma ge - rakıyorum. Selim le konu~. mesele- birbirlerini tamamlıyan iki parçıtdan 

im. l\1aa af ben 10 - yi hallet. Batka iatediiin bir teY ba ka bir şey değildi. 



6 Sayfa 

eyhan da 
Bir tarla ihtilô.fı 
güzünden çıkan 

kanlı kavga 

SOM POSTA 

çahştyor 

ceyhan <Husu.st>- Evvelki gün n- Dokumacılann ve dahakiarın ayrı ayrı 
ı:amı.za ballll Küçük Manııt koyünde k d kl b k .f Sındırg-ı (Hu.sus1) - Tütfm piyasa.. 
bır tarla yüzünden altı k.işl arasında ur u an u ooperati ler yerine bir tek, sının KAntınuevvelin nt haftaların -
çıkan kavga kanlı boluşmaya ve da- •• t k k t • f d h f d } olacaktı da. açıineatı söylenmektedir. Bu se -
ha sonra da iki kişinin a~ır surette ya- muş ere OOpra ı a a ay a ı ne Smdrrgı ttıtün mabsul6nün çok 
ralanmasına sebob olmU4tur. nefis olması yüzlinden bazı kunıpe.n. 

Koyde çü'tçllikle iştigal eden Lflt _ Cankın (Hueaal) - Çankın do- Fakat dokumacalann veyahud ya mlimessilleri şimdiden alma~a ha-
fullah İstanbullu ve arkadaşları Ah- kumacılıı~nı~ ."'!e dabaklanmn. yı!- dabalclann derdieri bu şekildelci ko- zırln.nmaktadırlar. İzmirtn manıf tft.
med Hami ve Ali; gene Küçük Man - larda~ ~p ııelen ~er.dlen nı- operatiflqme ile bitecek midir~ He-r tün tnocarlannd&n Kavalalı Yusuf Be 
gıttan Mehmed Ba§ın odakları Cey- ha~ct yenı bir safhaya lllDllf bulun- eanaf dükkanında oturacak, satışını yid K.aragô7JO~lu da evvelki ~ün gel. 
hanlı Halil o~lu Muhiddin ve k:nrdeşi maE tadı{" lOO 

250 
kendi yapacak. maarafını kendi kar· rni.ş, bazı tütünleri görm~ gı'tın4Ur. 

Re id ve elci Ahinedin aralıın bir tar- vve ce , - t~la çalı.- tılıyacak olduğuna göre bugünkün- Geçen seneye kadar Di Amerikan tti ~ 
la meselesınden dolayı bir müddettir pn bbu üsan4~t. blr~~~bı.re . •?nmBÜ1 den daha fazla bir inkişaf göster - tün §irketi namına mübayaa yapan Mani.a (Hususi) _ Manisauın · k K l l · · eiiııti':'", 
açık buluııınaktadır. Evvelki gün tar- bv~ ug n f dtezgana ınmı. vtnlilt·lt u melerine imkan olmayacaktır. Seyld Ka.ragözotlunun bu sene ııyrı aım uyanı u a gene; etmı. M' sanayi merkezi olan Kulada inkişaf y t b d MiiU · ..tl 
lada blrblrlerile karşılaşan ou §apıs - ır adç. ~a b ~ eerma~:ız b aT- Halbuki bunlar için öyle bir koo- ve dahn. oüyük bir şirket veya müe~ ht:r yıl artmaktadır. Kaymalcam E - C:deleyeay"::[clın kıyafetlerle l;r 
l:ı.r derhal kav{;aya tut.u.şmu§lardır. 1jsın a ıpkta b u a'!'?adma d ' oyf.a peratif li.zım idi ki hepsi bir arada sese namına müooyaadİa bulunacağı ı' dib Karta! ve mesai arkada!;lan ka- • 

U kanl b lruşma sonunda 1 a amamn • u yuz en e ne ne ıs tahmin edilmektedir ahisarlar lda- b h 1' k ' tıklan gösteriden sonr•·rııı~. 
zun su ren ı Oıı • 1 bir mal çıknrabihnekte, ne de t,- c;alı~ıp, mamulatiarını tek elden bir resinin de fft ft 'lyet· ~e çarpmakta sa a n .K ının alkınmasa için büyük makam la beraber i~ 

Luttutlah Muhıddln ve ~ıdi arka - 1 . . . . . 1 w d 1 h ı ...... 1 ı:.v.. - b.ir a tl 1 ktad ı R dir . • kl ennı verımlı bır hale koyamamak.ta magaza a satsın ar, ve u suret e 

1 

dır Her &ene memleltctimizde nrı.zmı &' yre e ça ışma ır ar. e - te · . 
daşları ile bırlıkte tabanca ve bıça a 

1 

idiler. san'atlanrun hamlelerini birden ya- · . . . - Ad H lk · • k • d 
muhtel"ıf yerlerinden <>lrır surette ya- . . . . . . - ·- w • lık vazı!esınl hnkkile ifa eden DU dev- ana a evmm IZ enstıtusun'::lı yar ımı 

ı ı d Ke t 
A6tt '-ftbe d Bu ıhtıyaç IÇınde bvranan aan at- parak bıraz da tekö.mule dogru gıt- Jet ınüessescmlzin bigfme kalanuya _ iJ 

ra J.mış nr ır. Y ıye en ..... r ar k~ 1 b" ·ı k • 1 Z tl~b d b d b 11 
1 

J d d hal f 1,_ te nr ar ta ıatı e para azonamıyor, sın er. aten ma u a u ur, u o ~~ muhakkak addolunma.ktadır 
ed en a~ arına er na....,c ge- yavaş yavaş tezgahlarını terketmek malıdır. -- -- • 
çer~'k suçluların bir tarafa .s ıvışma - yoluna düşmekte olduklan görülü - S 1 bT F k k· h -

ll..l meydan verrnc ... .,_n hep .. ln\ ya - d ermay.e o a ı ır:. a at es ı a 
• H •·• d ıl h yor u. mam, eskı taıı kabılınden gene do-

ka ıı.mı.ş.ır. a .... arın a yap au tn - Bir iki yıldanberi bu san'atlcar - k d Jel d d 1 • d ·· · 1 
k t k k ı ü ·· u u an e e erın en gtJrme ı$ er 

.:ı. evra ı ve ya a anan c rum lann bu derdlerile yakından ala - • 
netlerı adlıyeye tevdi olunmuştur. k d 1 d A 1 Id V oldulcça, mamulatiarını elden çı -

Smdırgıda kahraman 
askerlerimize 

hediyeler haz1rlamyor n ar o un u. rzu arı sonı u. a- k 1 ·• ·· • 1 · 
y ralılar Adana memleket hastanf.'!f... 1 , h d b k artml'l arı ve ııurum ternın etme en n an ne he e sermaye veya u an a ·· k·· 1 
ne conderam~tt:r. kredisi ihtivacı oldu. Kredi ve ser - mu~ un ° am~z. . . . 

o 
' Yeniden 68 köy 

maye sayesinde ipliklerini toptan E~er.bu san atın Çank~.n .. ıç.ı.n .. •k-
a, daha ucuza alnhilecekler bovalnrını tısadı bır rol alması da du~unulurse, 

toptan temin edecekJeT v~ hüiq_,a ça- ~uh":klc.nk ki bunu hnk~i kooper -
lı!!mnlnrını iyi bir şekilde toplıya _ tıf bır ıdareye, toplu bır hale. ça -
uklardı. lı~ma nizanuna bağlamak suretile 

nı ekiebi faaliyete geçti Nihnvet lktıcad Vekaleti do· bu son' ata te,.vik edilecek gençler, 
kumacılara ve ayni derdie malul dokumacılığı, dabaklığı, memleket 
hulunan dahakiara önayak oldu ve iktısadiyatına faydalı olabilecek ıte
iki e11nııf için ayn ayn kooperatif kilde inkişaf ettirmi, ve Üretmİf o-
kurdu. lurlar. 
~ 

sada hav'ucu k 
I lavlucu san'atkarların iştirakile yapılan bir 

toplanbdan sonra l:ir kooperatİf kuruldu 

Sındırgı (Hu.sustı - A.skerleriml~e 

yünlu kazak, fanll~ ve pa.muklu he 
dıyesine başlanmıştır. Halk hududlar
da.kı a.<ıkerierı.ıuız.n tht.ıyıı.cuu t.cının 

edecek olan butun bu bedıyelerln ha
z.ırlanmli.Slnda candan aH\ka.da.r ol _ 
ma ktadır. 

Smdırgıda bikes ilkol,ul 
çocul<:arına yard1m 

Sındırgı (Hususl> - Kimsesis n 
biw ak okul çıocuklarının kalem ~ 

, defter gıbi ihtiyaçlarını bayram günü 

1 
.şahsi teşebbüslerile Sındırgı ma h' 
mesi zabıt kltJ.blerinden Mehmed 
puz halktan toplıyarak temin e. 

ı 'Ye maarif memurluğunun takdirilll 

Adana lHu.susl) - Çukurovad e -
ğ t.menll köy olmUan tesi,i ~i bir plAn 
dahılinde yürümektedır. Geçen se -
nekı e~itmenli koy mekteblerine ila -
'fcten bu sene Adana merkez koyleri 
lle Osmanıye, Bııhçe kazalarma bn(tlı 
köylerde otuz tane daha e~ltmenli 
koy me.ktebleri açılmıştır. Bu nıek -
tebler, Çınarlı, Akkuyu, Cihadıye, Şev 
ketıye, Abdülhndl, Da~cı, Mihınıın -
dar, Şabanbayadı, HavuUu, Yemı.$li, 

Issıca, Çuna, Dereoba, Akyar, Kır -
macılar, Derrişiye, Cevdet.ıye, Hemi -
te, Apblpınar, Kızıldere, K.Lşnar. Ha
cılar, Çamıçı, Karaçarlık, Ellek, Bo -
ceklı, Knragedik, Plrsultanlı, Bostan
lar, Alibozlu, Oökçayır, Kurt!ar, Çer
çıo{:lu ve Korgın koylerindedir. Bu 
eğı menli ük rnektebler Ktmunuevvel
de !aaliyete geçeceklerdir. Bu suret
le uç eğitmenU ihda.s edilml§tir. Bu 
bölceler gezıcı başöğretmenler tara 
fmcan idare edilecelı::t.ir. Şu vaziyele 
core bu yıl 68 koyde Uk okul açılnuf 
bulunmaktr: t'ır. Geçen sene 36 e~it. -
men tarafıncan ancak 1204 talebe ~ 
kutu muştu. Bu sene ise 3500 t.adar 
koy çocuğu okutulacaktır. Ayrıca ye
dı koyde okul binaları inşaatı son 
bulmak üzeredar. 

lnıucib olın~_t_ur __ . _________ __ 

Sındırgı belediye meclisi 
top!antıs1 

Çukurovada kurulacak 
buyuk devlet Uratma 

çiftlikleri 
Adana (HtlSllSl) - ÇukuroYada De'f 

leö taratından muatzam tohum üret
me çıftlikleri vücude get.irllmc.sine ka 
rar verUd&lıni yazmıştım. Bu büyük 
!4in b34arılması yolunda hamle ya -
pıbnış ve büyük tesisat kurulmu.,tur. 

.".dana çiftçisinin lnklşafı ve ayni 
z:anıanda Çukurova ziraatinı:ı fennt 
tartlar dahilinde yükBeit mevkiine va
rabilmesi içln her §eyde oldueu glbi 
bu teşebbü&le de çıiftçiye büyük yar -
dını kaynakları açıl~tır. 

Qtmdillk bu büyük devlet çi!tli~!nde 
dört buytik depo in§a olunmtlftur. 
Ayrıca muazzam bir silo da kurula -
ealttır. Bu çiftıtte en modern sira.a.t. 
makineleri ptirümektedir. 

Bursa havlu culan çalı.prken 
Bursa (Hususi) - Ötedenberi ı terece~i kolaylıkları Te cöreceği it

bavluculuğun telcamül ve inkişah ile 
1
leri izah etmiştir. 

yakinen alikadar olan mıntnka iktı- 1 Kongre, ltooperatifin lcurulmaaı -
aad müdürlüiü, yaptı~ı teşebbüsler nn müttefikan karar vermiş ve içti
neticesinde havlucu aan'atkfuları a- 1 mada hazır bulunan 1 inci Noter 
rasında bir ltooperatif teşkil etmio- i huzurun<ia ana mu kavel~ ok una -
tir. rak ortaklar tarafından imzalanmış-

Bu münasebetle, san' atitarların tır. 
iştiraleile mıntalca iktısad müdürlüğü Havluculuk kooperatifi bilhusa, 
salonunda bir içtima aktedilmittir. ortaklarının iplik, küçük kredi, bo-

Toplantıya riyaset eden nııntaka yn ve ka sar ihtiyaçlarının temini ile 
iktısad nıüdürü Enver Atafırat bu - meşgul olacak. Bursa havlularının 
ııünkü ilttısadi durum için<le devle- ve havluculuğunun te'lcemmül ve in
tin aan'atkara luırjı olan yındım - ki~fı isierini eline alacaktır. 
larını ve san'atkarın devletten olan Kooperatif idare meclisi te.isliği
yardım taleblerini intizama sokmak ne san'atkarlardan lzzet Kasar, ka
lazım geldiiini, ve bunun için de tibliie Kamil Sarıaydın, muha!ib ve 
t~k.ilata ihtiyRÇ olduğunu anlatmış. 
Bursa havluculuğunun eerefli mari - veznedarlığa Hakkı Gerek, azalılc-
sinden bahsederek kooperatifin fay- la ra da 1 iiaeyin ve Kadri ·~ilmi,
dalannı, lüzumunu ortaklarına iÖa- lerdir. 

Son Podanın macera romanı: 45 
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mın bütün Ömründe iktisab ettiği a
detleri deği,tirmek kolay mı} Bizd~ 
bu Hayliere kimse hala alışamadı 
veaaeli.ın. 

Zaten Kee.1e bu adam hak
kında hnkikaten hiç • bir ma
liım •t sahibi olmaksız.ın arabesı -
na binmiş, ona hiç bir sua! sormıı -
mayı kabul etmişti. Diğer taraftan 
Hofdiğin de kendisi hakkında ona 
nasıl mo.lumnt verıniş olduğunu bil
miyordu. Bundan dolayı şoförün n
buk snbuk söyleomelerini vaziyele 
mu\ afık bularak, onl\ ayni ,ekilde 
mukıı.bele ediyor, ihtiyatlı duruyor
du. 

Birdenbire ooför dedı ki: 
- Ho, sahi unutmadan söyliye -

}im. Siz benim muaviı:i:meiniz. Eğer 
biu bazı sunller soran olursa. bıra
bnız: da ben cevab vereyim; d ah 
mu,. ftktu. Çünka sizin dilinizde 

Nakleden: Behçet Safa 

Alman dejllainiz. 
Keene bir lahz.a verec.eğ:i cevabı 

düşünerek kendisine en yakıtao mil
liyeti lı:abullendi: 

- Ben ıni> Ben Avusturyalıyım. 
Ötclti omuzlarını kaldırarak ga -

yet ~arih ve kat't bir lisanla : 
- Artık Avusturyn kalmadığı 

için A vusturynlı da yok demektiı-. 
Führer mea~leyi halletti. Eğer üeri! 
de i§lerinizin b0%ulmamn.:ııru ister -
eeniz bu nokta}, asla hatırdan çı -
kannayınız: Artık Avusturya Te A
vustmyalı yoktur. 

Keene yüzünü ekşitcrek açıkça 
itiraf etti: 

- Ben ikide bir, bt"r yerde ve 
her VC'silede ı.ıu ıcHayl» lam lısa -

- Ona <!Üphe yok; yedi günde 
değil, yedi ııent".de hilt" alı~amaz. 

Kec-ne kulak kesildi . Yedi sene 
mi} Zaten Naziferin ilı:tıdar m ev -
kiine reçmelc te~bbüslinü t-le al -
malan listünden tam yedi sene g•ç
memi, mi idi} O 'ıralarda Kc-ene 
cenab denizlerinde. bazı petrol im
tiyazlanntn Fena ellere geçmeaine 
mani olmakla meş&'uldü. Kendi ken
"dine: 

- Vav cAnına. dedi. Muhalif 
Almanlardan hH daha .. . 

Fakat yanındaki hemen eğilerek 
diiJüncesini yanda bıraktı: 

- Pardoıı, isminizi uouUum. Ne 
idi? 

-Franz Sm it ... 
- Ftanz Smit mn Ala... Bu 

isim ba~ka bir ismin yerine geçe -
bilir, pek ha.rcıAlemcl.ir. 

- Belki ... Falrat her hRlde bu
nun nk.sadığını sizd.-n başka kimse 
fnrketmiyecektir. 

Sındırgı (Husust> - Sındırgı Bele.. 
diyf.'!i mut~ toplantısını Teşrinlsani 

içinde yapmı., ve senelik rapor Bele
diye Reisi Mwıtafa Pola.t tarafından 

okunm~tur. Bir sene zarfında bele -
diyenin yaptığı ~ler takdırle karşı -
lanarak ~ııvib edUm~ ve encümen a
zalıklarına İsma.U Karagür, Mustllfa 
A.şir Kese seçilmiŞlerdir. 

ı RADYO ı 
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8: Saat ayarı. 8.03: Ha.!ıf Müzik 
(Pl.) 8.15: Ajans haberleri. 830: Mü.. 
zik (PU 8.50.g; Ev kadını. 13.30: Sa
at ayarı. 13.33: Şarkı ve Türküler 
(Pl.) ~.50: .\jans haberleri. 14.05: 
l\IMemleket oyun havaları (Pl.) 14.20: 
Rlyaset.icumhur Bandosu. 15: Anka
ra Sonbahar At Yarışları Tahmillle _ 
rl. 15.10 - 15.30: Operet ş:ı.rkıhm CPU 
18: Saat ayarı . 18.03: Radyo Caz Or-
ke.ııtra.sı. 18.40: Türk Müzi!ıi. 19: Ko _ 
nu.,ma. 19.15: Solo Şarkılar. 19.30: 
Saat ayarı, ve Ajans haberleri. 19.45: 
Fa.ıııl Heyetc. 20.15: Radyo Oa'Zetesl. 
20.45: Beraber varkılar. 21.15: Ko • 
nuşma. 21.30: Radyo Salon Ort:e.s -
trası. 22.30: Saat Ayarı, AJans Ha _ 
berleri. Borsa. 22.50 : Konuşma. 22.50: 
Caıband (Pl. ı 

- Yolı; canım, ben aizin ismini
ze inanmıyorum, demedim. Söyle -
rnek istediğim başica teYdi: Eğer 
ben uzaktan bir şüpheli ~ahıs göıÜT 
ve aize işaret etmeğe vakit bulur -
sam aiz hemen arka tarafa geçer · 
ai niz. 

Omuzunun üatünden K~ne.in at
lıyacaiı perdeyi ~österdi ve devam 
etti: 

- Hemen zerzevat çuvallarının 
aru.na gömülür ve uyur iribi ya ·
paramız. Ben onlarla konuşur ve 
onlann suallerin'! cevab veridcım. 
gayet SGkin bir hald-.: bf"ni dinlt·vi -
niz. Sonra eğer size de sorariarsa 
benim verdiğim cevabiarn ~öre ce
vab verirsiniz. 

Bir elini derhal cebine aoka1tlc. 
hemen bir küçü~ eüzdan çıkardı ve 
bu hüviyet cüzdanını Keenee uzat
tı: 

- I..Azım olacak vesaik. yani hü
viyet cüzdam da işte. Hemen ~mdi 
bir gözden geçiriniz ki 'ize kim ol· 
duğunuzu eorduklan zaman cüz -
d gibi cevnb veresiniz. 

lvl..voı ... benim de isticvab e· 

Adan~ (Hu.ru.st~ :- Adana Halkevl, ve bilAlıara bu elişleri bir serı• ~ 
kız san at enstit.usune devam eden getiralp satılacak, elde ediltıı.,,1;.1,' 
talebeni~ el ~~~:ine sarfedilmek üze- tnütedavll sermayeye no.ve eu.l~ 
re ~tüye mutcda:vil bir sermaye tir. Bu su:retle Adana. 101 ~ 1 
vermiştır. talebelerinin babaları yıldA ~ 

Bundan böyle kızlar o pa - .lira masrattan kurtarılml4 bul 
-" 'lE:> l'li.1leri malzemelerini ala.eaklnr tadır. 

Malkara Halkevinin temsilleri 

~ 
Malkara (Hu.swıl) - Cüınburiyet bayramı gece.ııi Halkevi terıı$ll ~ 

nun verdi~i müsamere çok ~arla.lt olmuş, İstikl11 piyesi ae s-~ 
tomedisi sürekli şekilde altı.şlanmışur. Resimde EvimiZ temsil toltı 
görülüyor. / 

General 
diyor ki 

J' 

Kızılayın b=r dile01 ..~ 
ııf~ı 

Kuıla.y Cemiyet; İsta.nbtıl ~ ~, 
sillif'inden: Cem iyetimize yard~l' 1 
mak üzere vapur ve iine~ t":J 

(B~fı 5 inci sa.yfa.d:l.) rinde n biletlerle beraber "ıı' rf)' 
ha uzun bir müddet kurtarırdı. Ya- pullarımızın behemehal yır' 
ni demele istiyoruz ki lna-ilterenin, saym halkımızdan rica ederiZ· 

1 
Avrupanın ve dünyanın başına bir ıfı'~.l 
bela gibi musaHat olan bu harb İn- mekle beraber harbi unutıJlll ~ 
ııiüzlerin, Franaızlann ve d1ğer şi - bir gün muhakkak geleceifi"e -~ 
mali Avrupa devletlerinin sulhü sev- ve itilcad etmek icııb ede:t1 'ıo lı 
melennden değil, harbi urıutmala - karşılam,ıık için hazırlanıllj,;;ıııı.~~ 
nndan ileri &'elm,itir. Harb unutul- de kusursuz hazırlanmak J}ı "ji 
mağa. gelmez. O, Icendi ni unutanı Çünkü istenen ve sevilen ..u,ıl~~d; 
derhal cezalandırmakla methurdur. anca~ bu iyi ve tamam ~ tt'~ 
Bu sebeb le sulh sevilmele ve isten- aayeaınde UZIMl müddet korl' ~~ ' 

dilmemi muhtemel görüyorsunuz, size buna b~nzer bir şeY ,3' • 
öyle mi~ dim. ~~ 

- Hayır; muhakkak değil. Bel- • Keene yanındakine ~ .JJ. , 
ki benim vereceğim cevablar onları den gülrnekten kendini .~ ~ 
tatmin eder. Bununla beraber her Gene; 1oför, birden baf~S" i 
ihtimale lcar,ı hazırlıklı bulunmak rerek: . _ltlj 
doğru olmaz mı) Eğer bu takib et- _ Eh ..• Artık geniş bır,-~,, 
tiğimiz yol yerine, öteki yoldan git- d 1 ~ 
seydik: kendimizi daha az emniyet ıruz an aşılan. Böylece d Z 
altına almış olacakhlc.. Tehlike ihti- det seyahat edcbilıriı.. H ;_,~ 
mali daha çok olacaktı, Onlann en nize bir kelepçe geçmeden ~~ 
çok korlc.tukları ve önüne geçmek ta ları geç~rsek... mesele: ı,- 6~ 
istedikleri ljey bu ınemleketten bir Amma ellerinizi göreıılerjeıJt ~ 
ki inin bile kontrolsüz sı:eçme-siclir. hiç bir vakit ağır hizmet ııdJ7 "ri, 

Yol arkadaşının verdiği vestka - lanılmadağın ı, sizin bir k e:Jef• 1 
lan gözden ı::-~çiren Keene başını terzi olduğunuzu tahmi~. le ~~
kaldırarak: sizin yerinizde olsam boY'~ ~ 

- Sözlerinize bak ılırsa sizin bu ziyette, hele bir şoför ~ırde" 1/ 
hususta bir hayli tecnibenlz var. tan sonra eldivenler· elı~d~e9,....1 

mazdım. Su kamyorı e. ~.J 
Anlaplan bu i,i ilk dt.fa yapmıyor- giyiniz; bnkalıın . Iyi gelı~ı#' 

sunx~;k bir sesle. müphem bir ce- Keene kocn deri eldivel' 
Tab verdi: geçirince gülmiyt:: başladı: 

- Ben size böyle bir şey söy - - Çok büyük geldi. tJ.~ 
lemedim. - Tam geleceğini ~eO .tı?;/ 

- Evet amma, benim tahminim madım ya ... Bizim çırnSj~ a.' , 
de doğru. değil mi~ leri bunlar ... Çırağın e-1 

Bel~ i ... Na~ıl i~ini7e- ge-livo~ kinden çok büyüktür. lıJI" 
tn h min ediniz ... All" ma hen 1 (Ar 



~ ' ;::ı Türk olla 'kanından s:u•-, 
'at •, zalerle dalgalaıımana. 

"--"-an elindftı d~ln yere; 
~ hıı bakanı, R!rdi yerlere. 

~ •• de sonsuz .... erin vardır· ~~ , ~ . 
4) e Yıt.şıya.n, ne bahtlya.tdır. · 

q~ kwl gök, senin atsiac11r; 

~ - riizci.r,. semn. ses!Ddiı". 
~4= Ynrdumdur, yükseld"!Hn yer; 

. her Jruvvet; eğair, geçer. 

Gönen: 1 tf et , 

Ruimli HiUye: 

Kurnaz kirpi 

Kirpl birçoıı:: Eilmüklli'böceti bir 
arada görm~t.n. 

. ,, ı '". 

'1!1 --------"!" 
Hepsini birden yemek istedi. Fa

kat bu kadar sümüklfiböceti birden 
~iyemezdi. 

Ktrpı kurnazaı. ~n onlan alır, 

ynvama götüriirüm, dedi. Fakat na
.m götürecekti. Bunun da çaresini 
buldu. TostoparJak oldu. Siimfiklii
böceklerin oldu~ yerde bir top gi
bi yuvarlandı. Hepsi onun diken -
lerine saplanmı.ştı. 

f3iimüklii'böcekler &rrtinda, sevi
ne sevine yuvasının yolunu tuttu. 

s o 
Yarın oldukça 

mühim lig 
maçlari var 

Şeref sahasında da 
profesyonel güreş mü
sabakaları yapılacak 

Lig oyunlannın altıncJ haftn maç
lan, yann iki sahada yapılnuıktır. 

Maçlann h"'men hemen hepsi de 
alika uyandırncak mahiyettedir. 

Fenerbahçe- Beyoğluspor 
Milli kümcde yer alacağı ümid 

edilen Beyoğlu•porun bu maçı haf
tanın iyi oyunlımndan biridir. 

Maçın zevk ve heyecanı hiçbir 
an kaybolmıyacaktır. 

Galataaaray - Vefa 
Vefa takımı hemen ht'r hafta 

yeni oyuncularin sahaya çıkmakta
dır. Galatasarayın bu noktayı gözö
nünde tutarak oynaması lazımdır . 

Her iki maç ta Kadıköy aahaınn
da yapılacaktır. 

Süleymaniye - Kasmıpafa 
Şeref stadında yapılacak maçla

ra gelince: 
Kadımpaşanın ligdeki vaziyeti i

yidir. Süleymaneyinin iyi bir mü
dafaa yapması ancak vaziycti kur
tarınağa yıırayabilecektir. 

Beykoz-Topkap 
Çetin bir çek~eye vesile t~kil 

ed e<: ek Beykoz - f opkap maçı mü
!lavi kuvvetlerin çarpı,ması de
mektir. 

Bepktt\f - İstanbulspor 
Puvan cetvelinin en başında hu

lunan Beşikta!}ln lstnnbulepora kar
şı kolay bir netice elde etmesi la
zımdır. Lig liderinin hiçbir maçı 
ihmal etmem~, bulunduğu mevkii 
muhafaza için zaruridir. 

Ömer BeUn 

Serbest güreş 
mUsabakaları 

... 

İktısadi tetkikler 
(Baqtarafı 5 inci sayfada) J merikadan tedarik etmek meebuti

sentetik olarak elde ettiği gibi, bir yetindedir. Çünkü bui{iin Amerika 
kısmını da. bugün fülen İ§gali al - dünyada istihaal edilen petrolün 
tında bulunan Romanyadan temin % 58 ini iatihaal ettiği halde İogil. 
etm~tedir. Fakat buna rağmen, te!'e ancak % 2 eini i.tih.al e~k
harb şeraitinde bu petrol Almanya- tedir. Binaenaleyh petrol balmnın -
ya kafiyen kafi Kelemezl. Alman- dan İn.giltete tamamen Amerikaya 
ya bugün ancak elde mevcud bü- bağlıdır. 
yük petrol stokları anyesinde harbe Diğer taraftan Mısır da. dahil ol
devam edebiJm.ektedir. Ymın bu doiu halde lngı.ltere dünyadaki pa
<ıt oklar biter bitmez Alınanyada bü- muk iatihsalatının 4/1 ini istihsal 
yük bir petrol sıkıntısı baş göste - ettiği halde gerek mikdar, gerekse 
·eceği pek tabiidir. tencvvfi bakımından kendısine kafi 

· 4} ltnlya saydığımız maddele - gelmemektedir. 
rin en aşağı 15 tanesini dısandan Amerika ise di.inyadaki pamuk 
ternİn etmek mccburiyetinded:ir. istihsalatının yansını istihsal ettiği 
l(auçuk, petrol, nikel, pamuk, krom, gibi, istihsal ettiği pamuk tenevvü 
fosfat, teneke, antimuan bakırnın - bakımmdan da f~kalade ungindir. 
-lan İtalya da, tıpkı Almanya gibi Binaenoleyiı Ingiltere pamuk bah
dı!<lnya muhtaçtır. Yalnız ftnlyn, mındıın da Arnerikaya muhtaç\JT. 
Almanyadan farklı olnrak bokait ve Diğer taraftan Amerika hiç kau
~iva madenierine malik olduğu hal- çuk istihsal etmediği halde, dünya
-le, gene Almanyadan farklı olarak daki kauçuk istih~liitının % 58 n 
maden kömürüne malik değildir. İngiltere kolonilerinde istihsal e<li-

5) .Japonya da hemen hemen lir. Binaenal:yh Amerika fevk~lade 
ynen ltalya gibHlir. Yalnız Japon- muhtnç oldug.u kauçu~ ~adde~n ha-

vada. Almanya ve İtalyadan farklı knrunda~ İngıltereye bn~lıdır. w 

nlarnk krom ve mika mevcuddur· Amenkada çok az nıkel oldugu 
v~ bir harb şeraitinde bile kendiain; halde. diinyadRki nikel islihııalii.tı • 
kafi gelebileeek bir hllldedir. nm % 94 dü Y..ı.ınftdıı.dadır. Su hal-

F k Al 1 ı J 
de nikel bakımından da Amerika 

a at manya, ta ya, aponya 1 ·ı ~b"d" 
kül halinde ve biT arada alınncnk o- ngıHtebreybe tn .~ rrba. k d d 1 
1 1 d · ti'd • dd u u at, yun ımın an a n-
ursa, ara ann a. ıp aı ma e .1 A "k d b" ha ı· ·ı · 

b 1crn d b"" ··1ı:: b" b )"k gı tere men a an ır yı ı en-
a md ~_; w uyu rr enz:_,' ı. dedir. Velha11ıl, işe hangi bakımdan 

mevcu orougunu ~oruruz. ı anı b k 1 b k 1 1 ·ı ·ı A 
b - } d · 'f k b a ı ırsn n ı sm. ngı tere ı e -

ugun ara ann " ıtti a yapmış u- "k h --'- d b" bi 1 · • men anm er 5llfla a n r en.nı 
lunan bu üç devl.et ~e, !ptidai mad- tamapıladıldan görülür. Ingiltere 
..Je bakımından bırbırlenne z .. rre ka- kauçuk vermediği dakika Amerilı::a
~ar yardım ederniyecek biT hald, - nın muazzam otomobil ve tayyare 
dirler. Ve bunlann her ÜÇÜ de mut- fabrikalan felce uğradıklan gibi. 
lak olarak Amerika ve fn~iliz ipti- Amerika petrol vermedigi takdirde 
-lai maddelerine muhtaçtırlar. In - Ingilterenin muazzam filoları felce 
.,.jJtere ve Amerika ilf! hoş geçin - uğrar. 
1ikleri müddetçe iptidai madde bu- Amerika pamuk vermediği tnk
lahHecekler, hoş geçinmedilde ri tak dirde İngilterenin pamuk lu sn n ayii; 
.Jirde her bakımdan büyük bir sı - Ingiltere yün vermediği takdirde A
•,ıntı ı;ekeceklerdir. Onun için Al- merikanın yünlü sanayii felce uğrar. 
manya - !talya- Japonya arasmdaki Amerikanın büttün iptidni mad
;, birliği kendi bAkımlanndan ken- de kaynakları bir mıntaknda ve t<'p
-lilerine hi,. de faydası dokunmıyan lu olarak bulunduklan halde lngil
~ir iş birliğ;arr. terenin dağınıktu. Bu bakımdan A-

Amerika ile fngiltereye baktığı - men"ka Ingiltereye fl'liktir. 
ınız zaman burada başka bir va - Dünyadaki :iptidai maddelerin 
riyetle kamla;ıımıtktıwıozl Bu iki % 6(); bazı sahalarda % 7'; ~ İn-

Büyük ve maruf pehlivanlann j~- -nemleket. kolonil,..r;l~ bM"!!.b~. h,.- ~liz - Amerika blokuna aiddir. Bu 
tirakile Pazar gÜnÜ Şeref eahaaın- ~ 11 hemen birhirlerlnl ltmam et - vaziyetin harbin neti<"esi iizerine 
da •erbest güreş müsabakaları yn,- mektediTler. Yani. bu •l.nbi erait mü~sir olmaması imkanı voktur. 
pılacaktır. · ve vaziyette bunlann ikisi de IDr- Binaennlevh iptidai madde bakı -

Saat 14 te başlıyacak güreşierin birlerine şiddeti ........ ı.t .. .-tn·lar. Me- mından nihai zafer ln2iliz - Arneri
hepsi rakibierin bitbirlerini yeninci- ı~ Ingiltere, istihlak ettiği petro - ka blokuna aid olmak ~~ .. ,.ktir. 
ye kadar sürecektir. lün büyük bir kı'lnıını oışarıdnn, A- Hasnn Ali Ediz Birinci güreş. Dinarlı lsrnai) - ___ :.._ __________________________ _ 

Somaıı Fethi .. tkinci güreş, Dinarlı Amer·ıka Bahrı·ye Nazırının 1 H tl er - Molotof 
Mehmed - Bulgar Dangof. Üçüncü 1 

gfrreş. Kara Ali - eski nntrenör Pel- tk . mU:akatının akisleri 
linen. Son gür~ te Babaeskili ibra- nu U 

(Baştarafı ı inci sayfadal 
Hitlerin nasyonnl sosyalist partisin
deki muavini Hess ile de mülakat
larda bulunmuştur. 

him ile T ekirdağlı Hüseyin arasın- ( Baştarafı 1 Inci sayfada) 
da yapılacaktır. cenubt Afrikaya lblr hamle yapmaları 

Askeri mektt!blcr voleybol maçı mümkündür. 
Askeri mektebl:!r arasındaki vo- Avrupaya İngilizler tarafından tat-

leyb<>l şampiyona•ımı bugiin Beyoğ- bik edilen ablull;anın tam tesirini mev 
lu Halkevinde ha lanacaktır. zuubahs eden Knox dem~tir ki: 

Kuleli ile Maltene takımları bu- Bu kış Avrupayı bekliyen müthiş 
gün ilk maçlannı yapacaklardır. şartJarla kendileri tarafından biç bir 

Ingilizierin Ber'ine 
şiddetli bir hUcumu 

sebebiyet. verilmediği halde münha -
sırnn cihana tahakküm etmek i.-.liycn 
müstebldler tarafından idare edilen 
bir harbin kurbanı olarak vnrlıks.z 

kalmış masum milletJerln maruz ka
lıı.cakları kıtlığı nazarı ttibam alırsak 
bu ablukanın ehemmlyetini anlamak
tn tereddüd etmeyiz. 

İstiklAJ 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebqı dram kısmında 
Akşam saat 20,30 c!a 

Ayak takımı arasmda 

caddesinde komedi kısmında 
OUndllz saat 14 de / 
ÇO<;:UK OYIDıı"U 

Akşam saat 2{),3{) da 
DADl 

Raşld Raa Tiyatt-o5o 
Halıde Pişkin beraber 

Beşiktaş Gürel sinemasında 
ı 7 İkinciteşrin aqruru 

(Beni Öpünüz) 

Ankara borsa s• 
15/ 11/940 açılış - kapanış fiatlan 

ÇEKLER ------· Aç ılı~ 
Londra ı Sterıin 

New-York 100 Dolar 
MiUmo 100 Liret 

14 Sonteşrin sabahı komiserler 
heyeti Teisi ve haridye hall: korni
seri Molotof Moskovaya doğru 
Berlinden hnreket etmiştir. 

Berlin mntLuahnm mütaleası 

Berlin, J .:> (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Snbah gn:::eteleri Molotofun Ber
Iinde Hitler ve Ribbentropla yaptı
ğı görüşmeler hakkında tefeirata 
devam etmektedirler. 

Serliner Börscu Zeitung, askeri 
harekatın dramatik bir snfha)•a gir
diği ve yenı bir Avrupa nizarnı çer
çevelerinin belirdii"; bir anda yapı
Inn bu temasın 'basit bir cemile %i
yareti çerçe'\·esini tecavüz ederek 
semereli büyük si)•aııet çerçeve!!ine 
'tirdiğini ya:::maktadır. 

Gazte, Londr...ı hükumetinin ha
la Almanyanın zararına olarak bir 
Ingiliz - Sovyet te~riki mesaisine gü
venme-:inin güli1nç gibi göründüğü 
kanantindedir. 

Japonyncla tef tirler 

Tokyo, 15 {A.A.l ·-Alman ve 
Sovyet devlet adamlan arasında 
Beriinde niha,ct bulan müzakereler 
hakkında Japon matbuatı hararetli 
mütalealar yüriitmektedir. 

Gazeteler, iki memleketi alaka
rlar edıon bütün meseleler hakkında 
iki tarllfın Yardıi:;ı ımla~aya işaret 

etmekte ve bu müzakerelerin bütün 
rJünyada bir alaka uvandırdıi:ını ve 
\lmanya ilıa Sovy,.tler Birliği ara-

!ıındaki münnsehetleri daha çok 
tab·iye ettiğini tebıııüz ettirmekıe
dirler. 

ftalynnlııı a gÖre 

Milano, 15 (A.A) - D. N. B. 
Corriera Dellb S-ra. B 1\ioloto-

Sayfa 7 

Bir doktorun günlUk 
notlarmdan 

Arpacıklar 
Ve tedavisi 

-2-
Göz kenanndaki kirpiklerın Jı::a

~ntısı, kızanklı~ı ve dökfilmesi 
meselesinde tedavi noktai n:ıza -
rından yapılması lAzım gelen şey
lerde göz hıfzıssıhhnsı mühim rol 
oynar. MeselA. çok uykusuz knlma
mak. Geceleyin gee vakiUcrc kıı -
dD.r şurıı.da burada fnzln elektrikli 
ve dumanlı yerlerde kalmak asla 
caiz değildir. Sonra gözlerde oku
mnk ve yıı.zmak hususunda. rüyet 
zAtı var mı. yok mu bunu tetki.k 
ett&rınek, muıı.yene ettinnek J{ı _ 

zı.mmr. Birçok defa gözlerin :ztdı 
dolıı.yı.sile göz kenıı.rlarında ve ka
paklarda muannid nezleler ve 
belenarlt.ler görülür. İ§te bu cl • 
hetıer nazan dikkate alındıktan 
sonra tirplklerin b.zznt tedavisine 
geçüir. Kirpik tedavi!inde herke • 
&n tanıdı[;ı meşhur Sarı göz mer
hemi vardır. Filhakika yalnız göz 
doktorlan değU, her dottorun bil
d® ve kullandığı sarı c1va mer. 
heml birçok defa fayda veren bir 
~tır. Fakat maalese! birçok de
fa da fayda verecek ycİ-de hnsta _ 
lann göz kapaklarını tahriş et • 
melı::te ve bu ytizden devanı edil _ 
mcsine imkfı..n ()lamamnktadır. U
mtımiyet.le boraks ve asid.c;alisillk 
mahlıllünden yapılan g~ b:ınyo _ 
ları kirpik hnstalıkJnnna pek i;Vi 
gelmektedir. Bu hastalıktan milş
teki olanlar varsa formüJünii bi:r.. 
den istesinler takdim ederiz. 

1 z. ö. 
Cevab lstlyen okuyu.cul&rı.mın 

postn pulu yol.amalannı rlea e. 
derim. Aksi takdirde Istekleri 
mukabelesls kalabDlr. 

BANKA 

KO ERç·y A 
ITALVAf A 

Tamamen tediye edilmiş ..ermaycsl: 

700.000.000 Ila yan Lireti 

MJmliEZİ: r·tLANO 
Bütün İtalyada , İstanbul. 

Londra ve X w-York'ta 
şubeleri \'ardır. 

H:ıriçteki bankalarınuz: 

İzmir, 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
<Franoo> Paris, MarseUle, Toulell8e, 
Nice, Menton, Monaco, Montecarlo, 
C!llllles, .Tuanles • Pıns, VUlefranche_ 
sur - Mer, Ca.snblanca (Mn!ocl. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
E ROMENA: Bucnrf'st, .Ara.d, BrnUa. 
Brasoy, CluJ, Costanza. Calaz, S!biu. 
Timichosra. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
E BULGARA Sofiıı., Burga.9. Plovdiv, 
va.ma. 

BANCA COMMERCİALB İTALİANA 
PER L'EOITrO. AlexaOOıie d'Egypte, 
Elkahire, Port - Said. 

BANCA COMMERCİALE İT\LİANA 
E GRECA, Atina, Plre, Seltintk. 

BANCA COMMERCİALE İTALİA..~A 
TRUST CO:MPANY. Phlladclp' "· 

BANCA COMMERCİALE İTAl İA..~A 
TRUST COMPANY - New - York. 

Müşterek Banb.b.r 

Banque F"rançaise et İt.nllenne Paur 
ı•ame rlque du sud, Paris. 

Arjanttnde: Buenos _ Air~-'. Ro..u._ 
rio de Santa f~. 

BRESİLYA'da: Sao - Paulo \'e b&§.. 
ııca şehirlerinde ~ubeler. 

CHİLİ'de: Santi~o. Valpnral.so. 
OOLOMBİA'da: Bogota, B:ırran _ 

qurua. Medellin. 
URUGUAY'f"'a· Montevtdeo. 
BANCA DEJ..LA S\1ZZERA iT,\I~İANA 

Lugano, Bellinzoııa, ChJ.ıuso Lo -
carno. 
Zürtch. M .. n~rt.'!io. 
BA."'lCA UNGARO - fTALİANA S. A. 

pp..şte ve bıı..,!ıea sehlrlerde şubeler: 
ImVATSKA BANK D. D. 
zngreb. Susak. 

BANCA İTALİANO _ Lİ~A 
L\ma <Perou) da başlıca şehirlerde 

şubeler: 

BANCA İTALİ.\NO GUAYAQUİL. 

Cenevre 100 İsviç. Fr. 

ve kapanış 
524 

132.20 
6.5146 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

13.90 
!6.5325 

0.625 

fun Berlindeki ~örüşnwlt:ri hakkın-
da diyor ki: GuayaquU. 

Atina 100 Drahml 
Sofya 100 Leva 
Mndrid 100 Peçeta 
Budapeşte 100 Pentii 
Bukreş 100 Ley 
Belgrad 100 Dınar 
Yokohama 100 Yen 
Stokholm 100 İsveç Fr 

'i'c 5 ı tr am ıyell 

3.175 
31.1375 
31.005 

111.22 

Berlin görüşm~len sonunda neş- istanbul merkezi: 
redilen tebli~. o tan:da ynzılmı•tır Galnta, Voyvoda caddesi, Kara.köy_ 
ki bu hususta yapılacak her telsir, palıı.s. Telefon: 44.845. 
bu tebli~n manasını te ha ı üz etti re- istanbul bürosu: 
cek yerde anı:ak karıştıracaktır. Ala.lemclan ha.n. Telefon: .22900 

Gazetta Del Popolo diyor ki: / S/ 11 /12/ 15. 
Tebliğ, sarihtir. Bu gibi tebliğleri BeyQiiu bürosu: 

füliyatın takıb etmesi tehiidir. Fa- İstiklA.l caddem No. 247. Telefon: 
kat timdilik şu mii.,nhcdcyi yapabi· 41046. 
liriz: lngihereni:ı Moskova büyük 1 Kasalar ican: İtalyı> ve M:ıcarl8 -

· • B. Crippaia vazıfeai nıuvaftak tan lçin ve TourlatJque çeklen ll 8. ·--



8 Sayfa 

T A T denilen Mefhum; 
HACI BEKIR adında Kemal mertebuini buldu .. ; 

Li MUHiDDi 
E 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karakly, 
Kadıköy _______ , 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM ŞIRKETI 

TESiS TARiHI 1863 
Stcıtüleri ve Türkiye c;lmhuriyeti ile münakit m!ıkaveienamtli 

229Z Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik tdilmiftif' 
(24/61 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
Ihtiyat akçesi ı 

ı 0.000.000 lnailiz Lirua 
1.250.000 lnıiliz Lirau 

Türkiyenin batlu:a Şehirl•rin.tle 
PARIS, MARSIL YA ve NIS' de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MLSIR. KIBRIS, YUNANlST AN, IRAN. {RAK, FİLISTIN 
ve MA VE'.RA YI ERDÜN' de 

M eritez ve Şubeleri 
YUCOSLA VY A. RUMANY A, YUNANlST AN, SlJRİYE, LÜBNAN 

FDyaİleri ve bütün Düny~da Acenta n Muhabirieri vardır. 

Her neYi Banka Muameleleri yapu 

Hesabı carl ~ mevduat hesapları ltU..adL 
Tica.rl krediler ve veaaikll k.redDer ktlı,adı. 
TC.rklye ve Ecnebi memleketler ınerine ke_,hie senedat Llk~iolu. 
Boraa emirleri. 
~ham n tahvııa.t, altın n emtaa üzerine avaıa. 
Senedat tabaUA.tı n saire. 

~====~~~====~ 
En yüksek emniyet ıartlarını haiz kiralılı 

Ka•alar Servi•i vardır. 

Piyaaanın en müsait tartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasıı:) tasarruf hesapları açılır. 

<iALATA 
P!RSE MBE PAZ ARI 

1 
Y04UaTÇU HAN l · . 

YF. BANKAl-M CAD 47 ·1015VIÇRENIN 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Jtunslq tuih!: 1181 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
tube n aJ&DI &dedi: 280 

zıraı n t.icart her UTt banka muameıeı.t 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ztl'aa.~ BanltuıncSa tu.ml;ıa.ralı •• il:ıbuaa tasarruf he.s&Qla::.nda 
en u 60 lirası buluwuılara aeu4e • ceıa oek.ilecet tur'a ila a.p.tı . 
d&.k1 plA.na aöre tuamlye datıtııaca.tW'. 

4 Adet 
4 
4 " ,, 

" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 Lira 
500 " 2,000 ,. 
250 .. 1,000 

" 100 " 4,000 ,. 
50 " 5,000 

" 40 " 4,800 ... 

40 
100 
l~O 

o ,. 20 , 3 1200 n 
1.11kkat. Hesablanndnkl paralar bir ı;ene içinde 50 lira.da.n 1\fatı 

du§ııııyenlere ılaaın.~e çıkUCı takdirde ')iı 30 ıazıaaııe verilecektir. 
Kur'nlar senede 4 defa, ı ~ıu.ı. ı Bı.rıneik.Anun. ı Ma.rı n ı Hazı., 

ran tarıhlerınde çekilecektır. 

.......................................................................................................... 
: Nqriyat Müdürü: Seüm Rngıp l:meç 

rtı ..... .... ... ., ........ 

SON POSTA 

Istanbul Lavazam Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaati IlAnlara 

89 kii.sur metre miklbı kereste pazarlıkla aatm alınacaktır. İhaleal 
18/11/940 ınnü saat 11,30 da Edirnede e&ki M~iriyet dairesinde satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedell 4813 lira teminatı 722 U. 
radır. Şa.rtnamesl ~yanda görülür. İsteldilerin belli iünde komisyon& 
gelmeleri. (1471-10896) 

** 200,000 kilo un pazarlıkla satın alınacaktır. İhaleai 21/11/940 Per~embe 
günü aaat 10 da. İzmir Lv. Amirllli aatın alma komisyonunda. yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 34,900 lira, ilk teminatı 2618 liradır. Tallblerin belli vakit
te komisyona celmeleri. 

2000 aded tevh1d serneri alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltınesi 2:Wll/940 
Cuma rünü aaat 15,30 da İzmir Lv. Am1rli~i ıoatın alnıa komisyonunda 
yapılaca.ktır. Tahmin bedeli 72,000 lira, uır teminatı f850 liradır. Şartna
mesi komisyonda görülür. Tallblerin btlli vakitte k.omisyona gelmeleri. 

500 takım çift atlı nakliye arabası k()fumu müteahhid nam ve hesabına 
satın alınacaktır. Pazarlıkla ek.siltmeai 22/11/94.0 cuma ıünü saat 15 de 
İzmir Lv. Amirliji satın alma tomtayonunda yapılacaktır. Tahmin be • 
deli 40,000 lira, teminatı 3000 liradır. Taliblerin belli vakitte tomisyona. 
gelmeleri. 

200 takım çift atlı araba koşumu pazariılda aatın alınacaktır. ihalesi 21/ 
11/940 Per§embe günü saat 15 de İzmir Lv. Amti'll~i satın alma komi.<;yonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,600 Ura ut'i teminatı 23-iO liradıır. 
Şartname ve nümune.si komisyonda ıtörülür. Taliblerin belli valdtte ko-
ml.syona gelmeleri. {1475-10894) ... 

Muhtelıf eb'adda otomobil iO ve dı1 laostıkleri pazarlı.kla satın alınacak

tır. Tahmin bedeli 200,000 lira, kat'i teminatı 22,500 liradır. ihalesi 21/ 
11/940 Perşembe günü saat ll de Ankarada M M. V. Hava. satın alma 
kom~~yonunda yapılacaktır. Şartnamesi tomıSyonda görülür. İsteklilerin 
belli vakitte kanuni vesiltıı.lıı.rile kom..syona gelnıeleri. (1413-10569) 

** • Tedrisat binası in4aaı kapalı zarr usulile eksiltıneye konmuştur. EJtsat-
mesl 25 / 11/ 940 Pazartesi günü saat 16 da Eskişehir asten ~atın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Kt't}ı!, proje hwusı Ye eksiitme tartname-ii ko
misyonda görülebUir. Ke.,i! bedeli 39,060 Jıra 85 kuruştur. İlk teminatı 2930 
liradır. İstekliler belli ıünde kanunda ve tartnarnede yazılı vesa1k ve te -
minat makbuzlarını havi teklif mektubluı.nı .-aat 15 e kadar komisyona 
vermış bulunacakl:ı.rdır. (1425-10637) 

** Muhtelif cins n eb'adda kereste ve ın,aat malzemesi pazarlıkla satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 22,942 lira kat'i teminatı 344ı Ura 30 kuruş
tur. İhalesi 18/ 11/ 940 Paı:artesi günıi saat 10.30 da Ankarada M. M. V. 
Hava satın alma komi.syonunda yapılııcaktır. Şartnamesi komisyonda i;Ö-

rülür. İsteklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1439-10686) ... 
Ayrı ayrı iki aded mut!alt yaptırılacalttır. Kapalı u.rna elesiltmesi 

28/11/940 Per~mbe rünü saat 16 da Eskışehır a.<Jkert aatın alma komis
yonunda yapılacaktır. K~it ve proJeleri .komisyonda tıörülür. Her iki 
mut.faiın ketlf bedell 23,20~ lira 26 kurtıŞtur. Dk teminatı ı74() Ura 17 
kur~tur. Taliblerin kanunt vesik:ı.larile teklıf mektublarını ihale aa •tın-
den bir .saat eYVel komisyona vermeleri. (1451-10745) 

** Beher k.llosuna, tahmin edilen fiatı 4 kuruf olan 500 ton aaman pazar -
hk.la satın alınacaktır. ihalesi 19/11/9~ Salı ııünti saat ı4 de Ankara Lv. 
Amirli~i Satınalma Kom~yonunda yapılacaktır. Kat'l teminatı 3000 lira 
dır. Taliblerin belli vakitte Konıiayona gelmeleri. (1467 _ 10821) ... 

Beherine tahmin edilen fiati 60 ku.ruıı olan 50,000 aded yün kar bıış. 
l~ı pazariılda münakasaya konm~tur. İbalesl 18111/940 Pazartesi günü 
saat ll de Ankarada M M. V. satın alma komi3yonunda yapılacaktır. 

Kat1 teminatı 4500 liradır. 25,000 den a.ıa~ı olmamak şartile ayrı ayrı 

taliblere de ihale edilebilir. Evsaf ve şartnamesi 150 kur!Uja komisyondan 
alınır. Taliblerin kanunt vesiltıılarile belli vakıtte komisyona gelmeleri. 

(1465-10819) 

Istanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
Mıntakamızdan İtalyaya ihraç olunacak bazı maddeler hakkında görü

şülmek üzere alakadar tüccarların iştirakile mıidıirlüğümuzde yapılacak 

toplantı, görülen lu<ı~wn üzerlne aza~ıda.ki tarihlere tehir olunmuştur. 
(ı0888) 

Balık: 

Nohud, deri: 
Yumurta: 

18.11.940 
ıo.1 ı.g ıo 

20.11.940 

'l'uvalet nlzl yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERT 

at1rt\nüz. Pudrayı sımsıkı 

tutar ve akmasına nı8nl 

olur. Ya~lı 'Ye ya~sız olan 
tn p vtı vtızoları vardır. 

Karyola fabrikasındaki 
eergiyi ziyaret ediniz. 

Doktor 1. Zati Oget 

Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

saat ll de 
saat ll de 
saat ll de 

OOVÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Mer<ezı · Berlin 

Türkiye ıubeleri: 

Galata _ İ.stanbul · . İzmir 

Deposu: İst. Tütün Oümr~ü 

* H er türlü banka iıi * 

Tek sütun :santiml .... -............... .._ 
Baılılt maktu 500 
1 nci •ahile 4()0 )) 

2 
. 

•ahile 250 ncı )) 

3 ncü •ahile 200 )) 

4 ncü •ahile 100 )) 

Iç •ahil e 60 )) 

Son •ah:le 50 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazla<~a miktarda Oftn yaptıra

caklar ayrıca tenzUAtlı t.arlfe
mlzden istifade edeceklerdir. 
Tam, yarım ve çP.yrek sayfa 
UAnlar ıçin ayrı bir tarire der
piş edilmiştir. 

son Postanın ticari ilanıarına 
ald jşler için ııu adrese mfıra. 
caat edllmelidlr. 

tın ncılık Koll .. ktif Şirketi 
Kahramanzade Ilan 

Böbreklerden idrar torbasına kadr r yolla.rdald hastalıklanD ~ 
la.rını kökünden tem.islemek içıı- BELMOBLÖ k~ 

Böbreklerin çalıfm,a.k kudretini artırır. Kadın, erkek id.rar ıııotl~ 
e.ık.i ve yeni belaofuk.lufunu, mesane lltih&bını, bel aÇısını, sı.k JIİ ~· 
bozmak ve bozarken yanmak hallerlnl giderir. Bol idra.r temin ecltf· 
rarda kumların, mesa.nede taşlatın teşekkülüne m~ni olur. , f' 
DİKKAT: BELliOBLÖ fdrarınızı te:mlzllyerek mavileştir!r. sıhh' 

kAletinin ruhBatını haiZdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu il4ııJarl 

50,000 kUo Nohud 9050 00 768.75 ı.ı2.940 Pazartesi t-4 ;: 
47,000 k.llo Zeytin ı2220.00 916.50 2.ı2.94.0 Pazarteai 16 ~ 

ı - Yukarıda cins, mikdar, tahmin bedeli ilk teminatlarile ek&ıluıı• lt • 
ve saatleri yazılı iki kalem gıda maddesi bizalarında gö.sterıl•ll 
rihlerde kapalı zar!la eksiitmeleri yapılacaktır. . r' 

2 - Şartnamelerini görmek ve almak i.'ltiyenlerin her iÜn ~ 
müracaatları. ~ 

8 - Eksiltmeye gireoeklerin 2490 sayılı kanunun tarl!atı dahllitld~ ; 
zırlıyacakları kapalı teklif mektublarını belli gün ve .sa.a~ ı" • 
rer saat evveline kadar Kasım.pa~ada bulunan komisyon rı-4 
lı~ına makbuz mukabilinde vermeleri. cl0843a . .. ,., 

ı - Donanma ihtiyacı Için tahmin edilen bedeli c2746.02 111 lira oı,ıı p • 
lem muhteııt eb'adda ldstik: horturnun 18.ı1.940 tarihine rastlayall ",f 
zartesi günü saat 16 da Kasım.paşada bulunan deniz Ievazım ,satııı 
komlsyonunda pazarlıkla eksiltınesi yapılacaktır. ~ 1 

2 - Ka.t'i teminatı cUı,90a lıra olup fQrtnıunesi her gün it ,.-
bllinde mezkftr komisyondan bedelsiz alınabilir. ,1 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun iatedili vesaikle birlikte "'! .. dı 
komi.syona müracaatları ılii.n olunur. ıluY 

* * 1 ı - Deniz kuruluşları ihtiyacı için tahmin edilen bedeli c2994• ~ f 
20 kalem muhtelif cins malzemenin 18.11.940 tarihine rastl•1,... ,l 
zartesi günü saat 15 de Kasımpaşada bulunan Deniz levaıııxı 
alma komisyonu binasında pazarlıkla ek;siltmesi yapılacaıtt.ıl~ p' 

1 - Kat1 teminatı c449,10• lira olup şartnamesi her gün l.f sa.a 
hlllnde mezkıir komL;yondan bedelsiz alınabllir. ,1 

S - İsteklilerin 2490 .sayılı kanunun istedigi vesaikle birlikte a41 
komisyona müracaatları lllln olunur. cl0832• ~ 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif İlk 
bedeli teminatı 

ıJll 
.W64,~5 335,00 Beykoz - Mahmud Şevketp~UJa yolu üzerinde b 

ahşab köprünün tamıri. i 
891,65 66,87 Beşl"taş Çöp ~keleslni.n 3 metre tuliınde deııı~ J 

ru uzat.ııması i4l. 
1 

IT. 
Keşif bedellerile ilk teminat mikdıula.rı yukarıda yazılı l§ler ~f~ 

açık eksiltıneye konulmu~tur. Keşl! ve tartnameleri Zabıt ve :Jll a ~ 
Mü<lürlü~ü kaleminde gcirülecektir. İhale 27/11/940 Çarşamba göll ;/. 
14 de daimi enetimende yapılacaktır. Tallblerin ilk teminat ma~bıı.J l 
:mektublıı.rı, ihale tarihinden 8 gün evvel (Köprü tamiri lçln vUAYe!l: 
ve diğer it için belediye fen i~leri müdürlüklerine> müracaatıa aııı. ~~ 
!ennt ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret odaaı Yeslkalarlle lhale gunll 
yen saatte daimi enciimende bulunmaluı. (10756) 

~ ~~ 
Belediye Fen İşleri Müdürlü~nde mevcud La verrerire SCif?;l, 

Paris tabrika.sının mamulfttından olan p~ln kopye makinesi iç.ln Si IP;! 
raphe Rex marka ve F. tipi 110 wolt, 7 arnperlik Iki aded lli.mbafJ (ı;l-
va.rdır. Tallb olanların Fen İ§lerı Müdürlüğüne müracaatlan. (l 

Ura 

ı 2000 -
3 ıooo =-
:ı 750 ._ 

4 600 =-
8 2!i0 =- 2000.-

35 100 ·=- 3500.-

80 60 =- fOOO.-

300 20 - 6000.-

Türkiye fş Bankasına para ya .. 
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. . ll Kwnbaralı ve kumbarasıl K~ıdeler: f Şubat, ~ Ma - h bl d elli u ~ 
yı.s ı Ağustos, 3 İltincıteo - esa arın 8 en az , a 

' tar hlerlnde yapuır ra.sı bulunanlar kur o.Y 
rın ı dahll edilirler • 


