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Egede dün de 
yeniden 

zelzele oldu 
25 ev tahliye 

edildi 
f -

be ~lr 11 (Husust) - Perıem -
b Yj Cumaya bağlıyan gece lzmirde 
ıı? ~Yan zelzele dün de devam et
cl ış~~· Zelzele vilayetin her yerin-

e ıssedilmiştir. 
Zelzeleden Değirınenderedeki 

lrta okul binasının duvarı yarılmıı. 
00Peratif binasının duvarı çatla -

rııtır. Bundan maada bir dam yol lllıf, 9 binada çatlaklıklar hasıl 
. ınuıtur. 25 evin tahliyesi mecbu
~eti hAsıl olmuş, Y eniköyde 2 3 e
lıd duvarlan çatlamıştır. Sancak -
_ .a. 6 ev oturulamıyacak hale gel
•uıştır. 

Cephede Yanan toplan faaliyette 

Ama vudlukta 1 r··A;k~~··· .. ;~ıy·~···~ 
İtalyanların ı 

ric, ati Arnavudlukta ve 
Libyadaki son 

devam ediyor hareketler 

T bruk etrafındaki italyanrarın vaziyeti 
çember gittikçe müşkül 

---- YAZAN ----...., 

Emekli general 

H. Emir Erkilet • 
.son Poataa nın a.sketl 

muharrtrı 

darlaşıyor Şimal cephesinde de 
faaliyet başladı yunan ordusu kışa ve ka_ 

Arnavadlukta: 

it J ra bakmaksızın, Arna... 
ayanların Tobrukta Atina 11 (A.A.) - Son ha - Tildlu.kta aze.r au.r ilerlemekte-
\'erdikleri esir ve berlere nazaran Yunanlılar Kliıu : dir. Kl13uranm iki gün evvel zap.. 

• ranın fi.malinde yeni eevkülcen • tedilmif olınası bunun yeni bir 
zayıat 44 bini buldu mev.zile.ri İ§gal etmiı ve İtalyanları : delilidir. 

- Berat yoluna püıltürtmüııleTdir. Klisuranın zaptı bunun 15 k.1-
tl Kahire 11 (AA.) - itimada 600 eıir Jometre kadar cenub bat~ında.. 
Yık lı:aynak:lardan alınan mal(l - Atina 1 1 (AA) - Dün akpm ki Tepedelenln zaptını tacil ede. :ata ıöre, lngüiz lut' alan T obruk nC§redilen Yunan Teımi tebliğinde, ceğinden dolayı ehemmiyeblidir. 

• e gınb arasındaki münakale hatla- Kliauranm zapb esnasında 600 eşİr Tepedelenin zaptı ise Yunan or. 
nnı Dk__e_'~İye muvaffak olmuılardır. aLndığı, bunların arasında 20 sübay \ dusuna Avlonyanın yolunu açar. 

"' uuuıyada 44.000 ~aır abndı huhındufu bildirilmektedir. Yu - Himara'dan sahil boyunca Av _ 
Kah 1 İtalYJUı eairlerl nanlılar dört topla tank ve otoma- lonyaya ileremek zaten pek güc .. 

rildi~· ıre ! ~.A..) - Reamen bildi- tik aılalılar ele geçiımi~lerdir . 
.. _ ~~üe Q'ure: İtalyanların Bardly~ Yunanlılar Klisuraya girdikleri dür; hattı mümkün de~a gibidir. 
- ..,. ve e&r 1 ... k Çünkü Adriyatik denizinin bUhas-\a' o ara... ayıblan mik- zaman şehir bomboı ve alevler 
~ 1.041 sübay ve 42.827 ere balit içinde idi sa Ayasarahda. ile Avlonya ara -

aktıe.dır. T bl'"d y 1 . . sındaki sahil kısmı pek sarp ve ı 
Ç e ·~ e, unan tayyare ennın diktir; sahil boyunca ııiden }4lek : 

K bir ember darlapyor birçok ltalyan asker? hedefleıliıri b 
ıör a e ~l (A~.) - Son haberlere bombardıman ettikleri ve bütün ir yol da yoktur. i 'ftt.t Bırıtanya ıınparatorluju kuv. tayyarelerin ıalimen üslerine dön- <Devamı 6 ncı sayfada) İ 
l\tıt ~:inin Çemberi, Tobruk etrafında <Devamı '7 nci gayfadaJ '. ............................................. / 
ıı:ı~ ~ danlaşma~dır. Ct'!phedeki ----------------------------

:~u~bi~e:Ü~:r~::ün~P:~di:ee~= Esrarlı bı·r cı·naueı 
eai~ahi~e 11 (A.A.) - Bardiyada 
aer· rıı1c İtalyan ıübaylarının ü
ta·ın e eneral Bergonzolinin im-

oını ta .. ıya .k 1 b 1 hlr. Bu ; . n vesı a ar u unmuı -
ve ki esıkalar, Bardiyada alınan 

Jnaml dannın tesbiti henüz ta -
anmıyan ltalyan esirlerinin bi

- <Denmı 7 nci sayfa.da) 

italyan'ar içinds 
5 kişi hu~unan bir 
~dacığa 200 kişi 
ıle hucum ettiler 

ta Atına 11 (A.A.) - Amosgos adası 
11 ndarzna kumandanı dahili emniyet 
e"ıareı&ne şu raporu göndermiştir: 

la •Bu ~Yln yedinci günü sabahın ilk 
<1 atıerin<le iki muhrlb ve bir motör. 

en 200 Italyan Kinaroo adasına oı _ 
karak 80 dakika kadar tüfekle ve 
lıı!'t.rıılyözle ateş etmişlerdir. Bu ada. 
~ bulunan iki. kişi bir majtaraya n. 
tica etım.ştir. Itaıyanlar kulübelerde 
~tırmalar yaptıktan sanra hiçbir 
hasara .sebebiyet vermeden saat ona 
donu e.dııd.n ayrılmışlardır. 

lein9.TO.i, Kikland Jandarma tuman 
t!anıığına tAbi gayrimeskft.n bir ada -
~t.ır. Amorgos ve Kalimos adalan 
~~ bulunan Kinaros'un sakin
ı~ 5 kişiden mürekkeb bir çoban a'-

lllden ibarettir. 

inhisarlar Umum 
MUdürlDğD 

baharda Ankaraya 
, nakledi iyor 

ıı,:,__~ı <Hususi) - Bakanlık -
+~lar esinde yapılmakta olan 
~~tn'U.ınum Müdiirl~ü lb~ı 
~ ~ l.!üdr:t it'...ercdir. lnhisa.rlar 

llaJu.._. urlüğü ükbn.ha.rda ~eb.rL
""'ilecekLır. 

Beşiktaşlı bir taksi değnekçisini, evinin 
bodurumunda 8 verinden vurarak öldürdüler 

Katilin bir kişi olmad~ğı anlaşı~ıyor 
İstanbul zabıta ve adliyesi 1Q-t1 Beşiktaşta taksi durak yerinde, 

ıenesinin ilk büyük ve esrarengız otomobil değnelc-;;liği yapan Tevfik 
cinayetini tahkikle meşguldüı ler. isminde biri, bundan 1 O gün kadar 
Henüz faili, yah ·.ıJ failleri meçhul evvel, kirasını iidiyemediğinden 
bulunan bu esr.trlı cinayet Beşiktaş-ı bulunduğu evden çıkarak Köyiçinde 
ta Köyiçinde cerevan etmistir. Ha - tuhafiyeci Kemale aid binaya ta -
disenin tafııilatını bildiriyoruz: (Devıuuı 7 nr'. sayfada) 

Karabük piyasaya 
demir, saç ve çelik 

vermiye başladı 

ur n her kö e 
e ek riğe kavuşuyo 

• 
1 

Biri Şarkta, 3 muazzam 
elektrik santralı kuruluyor 

Memleketimizdeki akar sulardan ı 
gerek elektrik istihıali, gerehe a -
raziyi sulama işlerinde azami dere
cede iıtifade temini makaadile bir 
müddettenberi yapılmakta olan e
tüdler müsbet bir oekilde devam 
etmektedir. 

Bu arada Sakarya nehri üzerinde 
mütehassıslar tarafından yapılan e
tüdler ıona ermit. tesisat projeleri 
ikmal edilmivtir. Buradan senede 751 
milyon kilovat enerji istihsal edile
bileceği tesbit edilmiştir. 

Gediz nehrinde yapılan ıondaj 
ameliyeleri büvük bir hızla ilerle -
mektedir. Pek yakındn kat't ve müı 
bet neticelere vanlacağı ümid e -
dilmektedir . 

Seyhan nehrinin Samanti yolu Ü· 
zerinde kurulması takarrür eden e
lektrik ıantralının bu bölgeye te -
min edeceği enerji bir milyon kilo
Yata balJğ olacaktır. 

Ayrıca bütün ıark vilayetlerimizi 
elektriğe kavu~turacak olan Murad 
nehri üzerinde ve Kömürhan ci -
vanndaki muazzam elektrik santra
lı tesisatına aid proje de alakadar 
vekaletlerce tasdik edilmİ§ bulundu 

Su cereyanlanndan istifade edile celc olan Salcaı;radan bir görünllf 
ğundan ilk fırsatta in~at faaliyeti- ıisatı için projeler hazırlanmışttt. 
ne başlanacaicbr. Bu hususta Nafia ve Dahilf7e 

Bunlardan hatlca yurdun birçok Vekiletleri tarafından hazırlanan 
münbit topraklarını, bu meyanda teknik. idari ve hukukt hükümt.ri 
Haymana ova'!ını aku sulardan is- muhtevi kanun projesi Meclise u -
tifade ederek sulıyacalc asri ıu te- zedilecektir. 

• 
lngilterege 
yardım 
kanunu 

\Peynir buhranı mnstahsili 
hayrete dnşnrnyor! 

:_,........ ·-·· ... ····~ 
Yeni kanun Amerika . Belli baılı ut:hsal mıntakası olan Edirnede tle peyna ~ 

l• l • h • • i yok, «mamafih yeni mahsule pek az vakit kaldığı içbt ~ 
mec ıs erı arıcıye f muhtekirlerin emelleri tahakkuk edemiyecektir)) deniliyor 

encümenlerin c e \ ..................... ---------····-···-·----·-·-···-.; 
Yarın tetkik ediliyor Edirne CHusust muhabirimizden)- kallara müracaat edenler hemen iL 

_ Peynir istihsal memleketi olan şeh - seriyetle ıyok, kalmadı. cevabile k&r-
rimizcle de peynir birdenbire piyasa_ fıla.şmakt.eıdırıar. 

lngil;z gauteleri yeni kanana ' dan kayboluverdi. Son günlerde bak- (DeTIUnı 7 nci ı.ayfada) 
«Zalerin anahtarı» diyorlar 

Va~ington 11 (A.A.) - Roy -
ter: 

İngiltereye yardım kanun projesi, 
Pazartesi günü mümessiller rnecliııi 
hariciye encümeni ve ÇarŞ&mba gü
nü ayan meclisi hariciye encümeni 
tarafından tetkik olunacaktır. 

Ayan meclisi hariciye encümeni 
reisi George, kanun projesinin ilk 
metninin Amerikan harb gemileri
nin Avrupaya gidecek ticaret va -
purlnrına refakat ctmiy7ceklerini 
sarih ıurette ~österecek hır tarz.da 
de~istirilmiş olduAunu bildirmiııtir. 

lnfirad taraftarı ayan azllları. 
dün ak,am bir konferanıı akdet -
mişler ve bu kanun projeııinin ka -
bulüne mani olnıalc üzere alııbile -
cekleri tedbirleri görüşmüşlerdir. 
Maamafih umumi kanaat, infiradcı
ların proje aleyhine ancak pek a:ı: 
rey toplıyabilecekleri merkezinde -
dir. 

Gazetelerin bu sabahki ba,ma -
kalelerinin ekserisi, kanun proje&i 

(Devamı '1 nci sayfada) 

Habeşistan 
hududunda harekat 

başladı 
Nairobi 11 (A.A.) - Burada 

neşredilen resmi tebliğ, Habe§ista
nın cenub hududunda harekett,. bu
lunan İngiliz İmparatorluk kıt'ala • 
rının Perşembe gUnii Buna ve Tur
bi'ye girdiklerini, rurbi civarındaki 
tepeleri işgal ettiğini, fakat dü!I -
mania temas olunamadığını bildir-
mektedir. · 

u sabah gelen 
h b r er· 3 ün u 

sa ft 

Tramvay ve Tünel 
umum müdürünün 

«Son Posta» ya cevabı 

Malume nokıanlıfından dol•yı depolarda hcldiren arabalar 
Birk~ç gün evvel tramvay ve 

Tünel işletmelerinde görülen ku
surlar ha!ckınd:ı arkadaşımız !Vfuhit
tin Birgenin bir yaııaı inlJ~ar etmiş
ti. Bu hus•Jsta Trumvııy ve Tünel 
idaresinin mü• llensıııı almağı fay
dalı bulduk. 

Elektrık. Tramvay ve Tünel iş
letmeleri ldaresl Umum Miidiırü 
Mustafa Hulki Erem ıleri aiirülen 
şikayetler etrafında bir arka -
daşımıza şunları söylcmi~tir: 

- Tramvny, Eleknik ve Tiincl 
İdaresi bu işletmelerin vazifelerini 
şirket zamanından dahn aşa~ı bir 
şekilde değil. dnhn miikemmel ola
rak ifa ctrn!"ğ~ çl;\lışmaktadır. Bu
nu her z.aman isbat edivoruz. Traın
vny, Tü.ıel ve f.lektrik J~letm .. leri 
halkın ihtivnçlıırını ve rahntım te
min etmek İ:7.,rl' elinden V."l"n her 

(Devamı % ncl sayfada) 

~ 
h. ksızdır f 

idare kendis.ni müdafaa 
için Tünelin kayıfından, 
tramvayın tekerleğinden 
bahsediyor. Eğer bunlar 
mazeret•e idare haklı gö
rülebilir. Fakat bence 
bunlar suçun ta kendisidir 

J 
Yazan: Muhittin Birgen 
(Yazıs".nı ! nei sayfada cllerrfin• 

sütununda bul:ıcaksmız) 



2 Sayfa 

Hergiin 
Tramvay idaresi 
Haksızdır 

Yuan: Mahktta -.... 

B ana yakın bir zabn bay -
ramdan bir iki gün evvel 

seçirdiği bir eersüzettten bahsede • 
re.it yazdıiım makale üzerine tram
Tay idaresi bir cevab verdi. Bu ce
nb diğer ailhmda yazılıdır. 

Her teYden e.vel ~ noktayı 
.öyliyeyim ki, aklına her zeleni ya
zan ve her söylenen şeye inanan bir 
adam değilim. Tramvay id!lrnile 
&Iamda geçmİf hiç bir fCY yoktur. 
Herhangi bir gafletin veya garazın 
tesirine kapılarak vaki olmıyan bir 
şeyi vaki olmuo gibi göstermerün ne 
kadar çirkin olduğunu hem çok iyi 
bilirim. hem de btitün hayatımda 
hundan aak.ınmıya çaiıfmıflundır. 

Diğer taraftan, bana aergüzetôni 
anlatan zat, benim aibi. yaf1ru ha -
tını almıt. iftiranın ne kadar kötii 

SON POSTA 

simli m:akale ı ilk adım 

J 

bir fCY olduğunu bilir, ayni zaman- Bir genç, tecrübe görnıtlş bir ya.şlıya soruyor: Evlenmek bir insa.ıUn menfaati, cemiyete kal1J da vazifeaid.lr. 
da tetkik meraldıaa bir in11andır. - İnsan için evlenme zamanı ;ne va.kit gel~ Fakat bu menfaati koruma.le ve bu vazifeyi yapmak bizi bu ili yapar. 
Anlattığı acıklı feY, bana o kadar Aldıtı eenb fU(lur: , ten giriştiğimiz mes'uliyetten kurtaramaz. 
inanılmıyacak bir hicliae geldi ki - Yeni bir yuvanuı m&dd1 ft manevt bftttın yftktlnft tafIYabllecetı Kurulacak yeni yu..-ayı ve dünyaya gelecek 
.lcendwne tekrar tekrar aordam ve same.n... lacak oeylerin ilkidir. 
bana her teYi tetkik ebJlit olduğu- ..... ._ .. ___ ••••• .. ··-·-.... .._ ... __ .._......____. __ _..._.. ....................................... _._. 

na dair tam bir kanaat verdi. Daha 'Yenı· ,·~. ~.· .. .. ·· 1 Lisan işleri : -rih aöy)emif olmak için ıu tafııi - ·- _ 

ıatı da ilive edeyim= A b ı · 1 ka·delerı· 
~~:?Ji~t~ ~S FJ~A~ veTETl<il<LER~ ra ' ıarıs 1 
Tünelin kapıaına ıreldiği zaman. il !J. ve sıfatlarımız 
Jcapı yeni kapanıyor, kena ile bir- Mu•• lhİŞ bı•r lo nfi}aA k 
tikte birkaç kiti de dıtanda kalmıt l / 
bulunuyorlardı. Oradan tramvay.. >';_azan: Halid Ziya aşak ıgı· 
taayonuna ıeldiii zaman. önünden 

bir araba hancalunç dolu olarak yu- maddesı· keşf edı· ldı· -8 - ha geniş bir mikyasta Vıllerde ~ 
karıya doğru ııidiyordu. Bu dakika- SıfatJardan bahaederten ııene a - lecektir, bu mecburi)'etl en müsaid 
da aaate bakmamış, fakat 9Ckiz bu- rab ve fars kaidelerine temas etmek ve hafif farllar daire-'İ?lde lı:arşılamak 
çuju bet ıeçmq farzediyor. latu - mecburiyetini görüyorum. Yapılacak için ne yapmak münaaib otur dile 
yonda beklediği müddetçe .,.,.ı.. Amerikalılar bir taraftan sentetik kinin Türk sarfında bu bahia için bır yer dü.şündttm. 'ye kendimi efti bayatı -
nn hem çok fasılalı, hem de çok ta'"ftiS. olunacak mı? vet!letce bu _ mm mualltmllk devrelerioe irca ede-
dolu olarak geldiğini görünce b• yapmıya çalışıyor t diğer taraftan deniz nu-: hakkında nuıl bir karar alın&- rek o sıfatla c;ıare aradım. 
itde bir earabet olacaitnı biaıebnit cak ve m63bet bir karar alınacak 0- Bunu bana aid llyih olmUJ bir mL 
ve hem bdtJemit. hem de araba a- suyundan mağnezyum çıkarmıya uğraşıyorlar ı~ -ki bunu tlmid etmelidir- bu- !Abaza kabninden ltaydedecelim Bi~ 
dedini •Ym ... r. Son defa aaatine na nUll lmtln bulunacaktır? Bu _ tabi ,apılaeak if bugtldn ihttyac; -
baktığı zaman, dokuzu on 9Ckİz g~ Cenubi Ameriltada Saatiago-du-1 membaı Romany.drr. Alman)'a bil- gün, bu suallere karşı sarih bir ce - lanna daha yakından Tlkıf olan ıh-
tiğini ve 0 •ırada gelen ackizinci a- Chili' de mukim Baailio Garib adın- ha... bu membaı emniyet altında vab verıneğe imkln yoktur. t..,aa erbabına 'Ye TekAletin IO!l bir 
:rehanın da tıklım tıklım dolu oldu- da bir Sili mühendisi müthiı bir in- bulundurmak için Romanyayı imal Her türlü kayıddan ımrtularak ve kararına bırakılacaktır. 
::~ ~:ru;:idi!:k'::::ı:ny~~ae~k: filik __ maddesi ~Cffeylemiştir. ile Rumen petrollerine el koyd~ Bu 

1 

ifrata T&rmıyan bı:. fikirl~. muhake.. Sarf kitabma konulması 
ŞiJı ordu erkaoa huzurunda J'apM itibarla Romenyanm petrol istıh - me ederek dü~ünlilunce Türk c;ocnt... . 

kaJdınmı bmıanmıya batlamıtbT. 11111 olan bir tec.riibe cenaamda, b. aalatı Almanya için hayati ebem - larma karfl bu bahsi sük\it ae ge~i.ş.. IAzım IAh:kalar 
Bu zat elli dört yqındadir. Yemek- · L=ıaL __ .Jd · · - •-- l" ·· ·· 

k L: Jnuuur; n..a eamn yauuz e u gra - miyeti haizdir. tirmekte büyük biT mahzur goruy0- . ~. Bu ba'"''- ıart ....... hı 
ten aonra bu yafta i o.İr insanın mı ile 50 tonluk bir granit h1olcu Son n-redilen rakamlara naza _ rum. Bundan enel 13lmlere dair ya.. DiJOnmı etnAI. id,..,hal ...... =---~ 
Yükaekkaldmmı çıkmı:ya mecbur edil · · M ·d· · ...,.. 1 k nın aaıl m ine ""4UU,.., ....... 
Olma.inin ne deme'- oldu;::,..nu ben ~ ~rça ~·~· ucı ımn ran. Romanya petrol iatih1alatının zılan fıkralarda, arab islmtcrinln pe ..._.._ >.&'-~- -kllnde hattl metnin ---

s; •- Daıine izafeten bu ınfilak madde - . 
4 

aık kullanılan eemUeri Te arabcada ' ..,.. ._.... ,,... • ,_ 
pek iyi bilirim. Eğer bu nrvreti sine cGaribit» ismi verilmiştir. rcb~. ~k ınkı cJlennde bu, 19u4n0duranl Bl. farscada yapılan izafet ~killeri vesi- ZlSlDdan daha küçük harflerle, t~ 
hissetmeseydi kendi keondiaini böyle • - • , uyu umpanyanın, yı ı ı- 1 .1 rdedilmlş mütaleaları ıeıcra. lftk etti#i her meselenin aonuna ilA.. 
meşakkatli bir teıehbüse 1evket - Bırleş k Amerıkada sentet.k rincitcşrin ayına aid petrol istihsa - esı tu sem hissediyorum. ve edamelidi.r. Tedri3 esnasında mu.. 
mezdi. Tramvaylamı çok faulelar- k' • 1 k litı 384,750 tonu bulmUJtın. Hal- ra.Bug~u fln eslin~ eski osman- allim, talebesine bu llhikanın mfin.. 
la ve tıklım bltlım geldiğini gömı~ ıam yap: aca buki hu 14 kumpanyanın 1939 yılı lıeanın nttirı:e:rl~klarına sebeb o - derice.tını .izah eder ve izahlarını mi.. 

•idir ki onu daha fazla beklemekten Dünyanın en fazla aarfolunan i- Birinciteırin ayındaki petrol istih - lan b:ıhisleri yeniden öğrebneie kal. sallere istin.ad ettirir. Talebe bunlan 
vazgeçirmiştir. Şu halde, bu. zat • ı Jaçlarından biri hiç ıüphesiz le.inin· aal.itı 525,000 tondu. tışamar.z, fakat onları tam bir bil _ bellemeğe v:_ bunlardan timubntibanda 
tasyondan, dokuzu on aekiz ~ dir. Bu kıymetli il&- yalnız Fele - G ,_ __ 14 k 19 ,. 0 lsiZl k ö .. :~N,. k .. d b ~N cevab verm"'"" mecbur tu az. 

b ..... ene uu umpanyanın ., g ı , g rgus......,u iÇiI\ s ıraıu&~ 
ayrılmıı, fakat, hazmin hatladığı ir menk HiDdiatanında istihsal edil - I 1 O _L .:ı k" I . 11:. d d ~.1. Mad k" b Onlara denir ki: Siz akuduğu.nuz 
eırada, kendisini zorlamamak için. mektedir. Harb vaziyeti dolayı.si • yı ının ayı zamnaa 1 petTo 18 - aa ,..] 8 ıneEunkt eb"ı 1 ·~ • d emd biı. ut eski yazılarda sık aık, batta bugü _ 
yanındaki bir arkadafile birlikte, le birçok memleketlere kinin sev • tihsalatı 4,655,000 tondur. Ayni gen.,..er.e n:ıe e erımız e e C: ya nün yuılannda nadir oıaa da gene 
durup durup konlJf&rak, hem yoku- koclileaıemektedir. Sevk.edilenler lrumpanyalann 1939 yılının l O ayı kdersld en v

1
er:yoruzmlTe _b_,~blsond zamhana ara sıra tesadüf ettitinb ta.'bi.rlerin 

1
- 1 h d riye ı d k "- d d B ·· d . 1 • . ~ a ar ge m11 geç ı .:uı er en, u - . fU çıııı;mıya ça ı~mış, em e 1ıe e pe az muttar a ır. u yuz en zufındakı petTo iatıhsalatı ise susile şiirlerden eser nilmuneleri O- mahiyetini merak _edlyor.sunuzd~. Yal 

dönerek tramvayın aelip gelmedi • dünya büyük bir kinin b11hranı ge- 5,210,000 tondu. kutup bunların meziyetlerini, mana.. nız yazılarda delil bunlardan bır~ 
gme dikkat etmi tir. Hattı ıözden çirmektedir. Bu buhrana ıığTayan Bu 14 kumpanyanın, 1940 yılı _ larını anlatma~~ "alışıyoruz, bunlar- k.ım.ı gözlerinize, kulaklarınıza, her 
ltaybettig"i zaman saate bakmamış, 1 memleketl,.r içinde Birletik Ame - ı; .., _...,, d akta 

nın ilk dokuz ayı ir•ndeki petrol ih· da görecekleri kelimeleri cümleleri vc.W.e ile çarpıp urm , ve teces.. fakat, bunu, yedi dakika, farkla rika dahi bulunmaktadır. Son alı - -r ' - n •• - d t tm kted" +-te 
__ ,,. 2 711 250 t b 1 J aydınlatacak surette ellerine küçük susunuzu ave e e ır. ~ · si -dokuzu yirmi beş olarak tahmin e- nan haberleTe nazaran Amerikan ra.._, · • onu u muv.ur. • · · in b edil"? asıl it limedir? 

diyor. Şu halde beklediği dakika - kimyagerleri Mat'i kinin imel eyle - Halbuki gene bu kumpanyaların birer rehber Terme.le saruretindeyiZ. ~~r~ :e:abını :u l~da b:_ 
ların adedinde en çok bir aldanma. mek arifeeinde bulunmaktadırlar. 939 yılının 9 ayı zarfındaki petrol Muallimlerin k~rşılaştlkları ıacak.<ıınız, okur ve dikkat ederaenil 
nihayet beı dakika olabilir. Araba- Bu haber her tarafta büyük bir a - ihracatı 3, 160,340 ton petroldü. merakınızı halledersiniz. 

* 
lann adedinde hiç ıüpheai yoktur. laka uyandırmııtır. gUç'Ukler 

Dsniz suyuncan rrağnezyum D~nyanm s'f4h!anma Çocuğun tecessüs hissini 
tahrik Bu izahatı gerek dostum, gerek 

ben tamam bir dik.katle teabit ede
rek veriyorum. Vak'a bundan iba
rettir. Vak'a böyle olunca tram -
vay idaresinin bahsettiği rakamlara 
inanmak bence kabil değildir. Ya
hud da, bu ite bqka bir izah bul
mak İcab eder. idarenin o aaate aid 
rakamı tahmini olmakla beraber, 
hareket va.atisine göre teshit edilen 
bu tahmin vak'aya o kadar zıddır 
ki bunun ne suretle telif edilebile
ceğini tayin edemem. 

Fak at, tramvay idareaine ben 
kendi gözümle ..ilti akpm tahid ol
duium hadiseyi de haber nreyim: 
·Ayın dokuzuncu ve onuncu ~nü 
akpmları, sinemalardan 90nra Bey
oğlundan lstanbula ~den arabalar 
eene öyle tıklım tıklım dolu idi ve 
evvelki akşam, sop Fatih ve Ak -
aaray arabalan geçip gittiği halde. 
on ikiye çeyrek kala, bir kmm halk 
hala araba beklemekle menul idi 1 

Bu yazı latanbulda bir hayli o -
kuyucunun gözünden geçecek. On
ların beni mübalağa ile itham et -
miyeceklerinden emin olarak söy • 
liyebilirim ki tramvayla seyahat ha
len çok müşkül bir iş olmu~tuT. 
Beklemek bir ıey değil, bazı aaat -
lerde yer bulmak için cambazlık 
yapmıya kuvvet ve cesaret bulmak 
icab ediyor ki, genç olmıyanlar için 
uıl fenalık bundadır! 

Tramvay idaresinin, bu pkiyet -
lere lı:ar11 rakamlarla cevab verme
.i kafi değildir; ortadan vak'ayı 
kaldırmak için tedbir almasa li -
znndır. Benim anlattığım vak· anın 
en küçük bir noktasında şüphem 
yoktur; orada aanki kendim bulun
m•apun sı'bi hikayoclen eminim Ak-

(Den... 4 -- -"-la) 

Amerikanın tanınmıı firmaların -
dan «Dıtu Kernikl COIJlPAnİ» Tek -
... aahilleriade. deniz suyundan 
magn.~m iatihal edecek olan 
muazzam bir fabrika yaptınnıt bu
lunuyor. Bu yıl baflAda küp.d me
raaimi yapılmuı lizun gelen bu 
fabrika, huıuıi ve kendine mah -
aua bir uaulle. elektrik cereyanın -
dan iatifade ederek deniz nyundan 
mqnezyum istihsal edecektir. Bu 
deniz wyundan magnezyum iatih -
..ı edecek olan dünyanın bu ille 
f•brikuının yıllık magnezyum istih
aalib 5,4'48,000 kilogram tı•tacak· 
br. 

Amerika hükUıneti bu fabrikaya 
fimdiden sipariı vermiı bulunuyor. 
Amerikanm kendisine lazım olan 
maenezyum iptidai maddesini dı -
şandan ithal etmek mecburiyetin -
de olduğunu nazarı itibara ahuak, 
bu fabrikanın De mühim bir rol oy
nıyacağını <laha kolay takdir ede • 
biliriz. 

Romanvanm petrol 
istihsalAtı 

Bu harbde Ahnanyanın pttrol 

m2srah 
Bugün karşılarında bu bahislere 

dair hiçbir bilgi!i olmıyan gençleri 
bulunca muallimler ne yapıyorlar, 

Amerikan mecmualanndan biri - onlara gösterdikleri eski edebiyat nil- Meraktan bab.\et~ekle çocuklarda 
nin verdiii malılmata nazaran 1932 munelerini ve onlarda görülen keli- ve gençlerde pek §iddetle hükmeden 
yıhndan 1939 yılına kadar dünya - rnc ve elimle şekillerini nasıl izah e- ve belki de hayatta her şeyi anlamak, 
nın .Uahlanma mauafı 450 misli dcbUiyorlar, bunu bilemem, yalnız her görülenin ve işit.ilenin künhüne 
artmıo bulunmaktadır. Mecmuanın şunu tahmin ederim ki pek zor bir ermek. için b~ıca Ama olan bu hiMe 
netrettiiii rakamlara nazaran 19 32 vazifenin ifası için son derece sıkılı.. hitab edilmi§ olacak.. 
yılında dünyanın silahlanma maara- yorlardır. Onlar sıkılınca talebenin Çocuğa, eski tairlerdell ba§lı:a ge _ 
h 3 milyar 784 milyon dolar tut - hali dQşünülmeğe muhtacdır. çen gün ibtltalinl yaptıkları Namık 
makta imie. 19 34 yılında: ? milyar .şu halde ne yapmalıdır, eski ha- Kemalden, mlllctin en büyük ş&iri di.. 
dolar: 1936 yılında: 13 mılyar do- le mi alldet edelim? Bu adeta bir ir- ye anılan Abdülhak H!midden, daha 
lar; 193 7 yılında: 15, 5 milyar ~o - tica' olmaz mıh diye dikilenler ol&- sonra Tevrık Fikret ten, Cenab Şeha. 
lar tutu!?rmuı. 1938 yılında d~n - caktır, bu bahimerl yeniden mııkteb büddin'den Te emalinden, hlll bu
yanın sılahlanma . murafı 1 7 ~~lyar denılerine kO)'lllak talebeyi, hattll en gün manzumeleri pek büyük zevkle 
581 milyonluk hır yek~na b,:=ılig ol- genç nesillerden yetişme iSeler, on _ okunan Yahya Kemalden, Midhat 
muştur. 1939 yılında _ıse dunyanın !arın mualllmlerini de daha Ziyade Cemalden bahaediUp duruoyr, ve bun 
harb masrafı 20-2 1 mılyar dolara . . . ala inl .. ,., k 
b li~ ı tu B k. . d.. sıkabUeceğıne ;şare~ dilecektır. ların parç rından d e .... ere me-

a ~ o b '?1~' b. 1 u ye ~n yen.ı. ukj Niçin bunların hiç biri varid değil zayasına vft.kıf ol.sun diye çalışılıyor, 
Y.al.hlar ının aş afma&ın .. atn onkce dir Oenc;leri cehil içinde bırakmak = 1 bu eserlerde küme kiime taria1 izafet. 
aı a anma masra ını gos ennc te - · . 
d . H b b I b ı d"' taruıa her ttirlü mahzuru yenmek i _ ler, nafi cümleler, hele ''Raıf terkıb-

ır. ar aş ar aş amaz, unya- 1 ·· ek buıı16nn e&rannı le 
nın silahlanma ve harb masrah ta • cab eder, meselenin esasında bir mah er gorec •. . açma 
aavvur edilemiyecelı: kadar artmış zur olmak fÖyle dursun, hatt.A büyük iÇin eline bir miftah vermiş olaca -
b 1 M ıa• b ·· ı t bir ihtiyacı tatmin edecek bir menfa- tıs. Bunu ne kadar muvaffakiyetle u unuyor. ese ugun ya nız n- . 

'it · .. d "'- ha b f 1 3 at var Mahzur ol.sa bile bu zaruri _ ?e sühuletle lrullanabaecek. onunla gt crenın gun euııı; r masra ı · • . . . . 
milyon sterling tutmaktadır ki bu dir, ve m~hur kaidedir ki cmahzur. her .kilid1 ac;a.bilecek mı? Bunu bile. 
miktaT senede -4 milyu 680 milyon lar mazarratlan mubah küar.:t meyiz, bize teretUlb eden vazife. onun 
İngiliz lirası tutmaktadır. Yani aşa- İsim ve sıfat bahialerlnde görlllen parmaklarının arasına böyle bir a -

<Den11U t inci aayfada) bu mecburiyet daha ziyade .,. c;ok da. <Devamı 8 ncı aayfada) 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAl 
Bir dost aöfledi: 
Kartımızda bir yapı yapılıyor, arama b:rfllaştık'ça sahibi ile konuta-

)'Oruz. 
Demir arb.k bulunmaz bir matah oldu. Çivi de öyle, neyi sorsa.ııız ateş 

paba.smadır. 

aynen şöyle dedi: 
- Demir, çivi, kere.!te pahablanmq olabllir, anıı,onım, bir bı -

mı Avrupadan geliyor, günün ekm~ peyniri halinde, her devlete llzıın
dır, her Jl8l'de iböyiedi.r. Fa.kat şu. Allahın deniZlnden veya deresin<ien 
çıtan kum ile çakıla ne dera.iniz? Onlar da t"ıatça üzerine koydular. 

Fakat adaıncatrz bir defa işin içine girmiş, ne eöyleaeler tentklilün anlaşılıyor ki pahalüık denilen şey sari blr butalıktlr, bir defa bafla -
bana mıya. ııörsiin, anlaşılan bulaşmıyacatı 8&ba ~. sırbı ile kaplıdır, lcıznuyor, )'8.lnız hamıedemedlli bir teY var, 

i S T E R . 1 N A N, iSTER iNANMA! 

lkinciki.nun 12 

Tramvay ve T unel 
Umum Müdürünün 

Son Posta' ya cevabı 
(Baştaralı l inci S&J'lada) 

şeyi yapmak.tadır. Bugün b11 işlet
meler halkın rehatını ~mı manaaile 
temin ediyor. iddıuında değilli:. 
Fakat hali bazı:- vazi}·et içinde, mal
zeme noksanlı~ ve di~er aebeblcı 

j dolayııile idare başka. bir ıey yaP" 
mağa maddeten mikan bulamamak• 
tadır. 

Tünel ve tramvay hakkında ileri 
sürülen şikayetlere relince. filhald· 
ka tünel eskidenb"n gerek firket 
zamanında, gerekse hükumet tarr 
fından aatın nlındıktan sonra saat 
9 da faaliyetini tatil etmekte idi. 

Işıkların karartılmas, hakkında
'· i karardan sonra halkın evlerine 
~abuk dönmes&ııi temin için 8,30 da 
Ünelin tatil edilmesi karar18'tınldı. 
aat 8,30 dan !l<>nra tünelin naklet-
:ği mü~teri adedi ::r.atcn azdır, til
.elin 8,30 Öan sonra işliyememear 

nin bir sebebi de ,udur: 
Tünelin çelik kayıq yedeği eff

mizde yoktur. idare Be lcdiveye ge9" 
ti1cten aonm, harb başlamadan er 
vel Avrupavo y~ek kayış sipaıft 
ettik. Fakat bu sipariııimi:rin gelme
sine imkan lıasıl olmndı. Sipuişi r 
lan fabrikava miiteaddid defalaf 
telgraf çektiiimiz halde telgrafa ce
vab bile alamadık. Bu kayışlar A.
nıpada ancak "TlUayyen birka~ fab
rikada yapılabildiRi j ~in başka yer 
leTe de sipariş 'Yert-medik. 

Şimdi tiinel kayıın icln yeni hlr 
aipari~ temmile m~ıliiz. Altı a1 
evvel lngilteTeye verdi~itniz bit er 
parioe 25 giin kadu evvel biT cevalı 
aldık. Fabrikadım izahat ittedileı. 
Bu izahatı hemen telgnı.fll'I bildil"" 
dik. Cevab bdcliyoru::t. Elimizd• 
mevcud kayıtt:ı ömrlinü biraz dahi 
uzatmak ve tünel aerviaini biraz dr 
ha ilerletebilmek için servisi d 
8,30 dan ıon?3 de'Yllm ettirmiyondo 
Aksi takdirde bu aervis daha çabuls 
duracak ve büsbütün tiUyet edile
cektir. 

Beyoğhına ı;o d~ldkada 8 arnbr 
nın iılediği hakkındaki "1..i\yf'tlerİ 
gelince, bunda bir yanlı~lık olaa 8' 
rektir. 

Çünkü istati~tik~erimize ve i~B
yen araba miktl\nna aervis adedini 
göre akşamlan ııaat 8 sulannda Kr 
raköyden fif'yo~b cihf'tİne vasad 
olarak yanm dakikRda bir ataı,. 
geçmektedrr. 1_ 

Yazıda hahüı mevzuu olan 4 r 
kincikAn•ın Cnmarteııi J!ı;nii biita-ı' 
hatlarda 15 7 motris 'Ve 80 rom 
calıımıştır. BunlardRn yalnız 79 
Beyoğlu cihetin~ işlemiştir. Hatbu 
geçen ııc~e avni Cumartesiye ra!'lt~ 
yan 6 lkincikanun 940 gününde bl' 
tün hatlarda 1 78 motris ve 8 7 rtl' 
morlt çalışmış, bunların 92 ai B~ 
oğlu cı'hetine it1emistir. GörülüyCıl 
ki bu aene geçen senelere nazartı' 
daha az ıuaba işlem~ktedir. Bu il 
bazı malzeme noksanlığından ",J 
kısım arabaların acferd~n çek!1rn; l 
netice.'!inde olmuştur. Bu sene daJlll' 
az araba calto:: tı~ı halde daha ta:rll 
yolcu naklenilmektedir. 

Elimizde mevcud istatistikle~ 
yapılan hes"lbta"' ve satılan bi~ 
miktimna göre geçen 4 lkinC11ı.a~ 
Cumartesi günü tTamvav aTaba1v 
34 700 kilometre mesafe katetrrt~ 
lerdir. Ayni gür. biitiin ~ebekt>O"' 
2 5 8. 5 00 kişi nakledilnıi~tir. Hsl~ 
ki geçen Rtıe araba miktfın d~ 
fazla oldtJğtı halde ayni g ... 
228. 900 ki.P nakledilmistir. • 

Yazıda l,ahis mevnıu olan 4 
kincikanun Cumartesi günü l~t• 
bul<ian Beyoğlu cihetine 109. 
kip nakledilmiştir. Bir atahanın 
zami i9tiab haddi malumdur. 50 
kikada 8 arab:ı işlemek!~ hu ka 
yolcu ıtıtkledilmesine imkan ol 
yacağı tabiidir. Cumartesi ~ünü 
pılan sefer adedine göre saat 8 
sonra 50 dakika içinde Karaklt 
den Beyoğlu cihetine (90-100) 
raha geçmi~ olması lazımdır. A 9" 
gÜn kaza v~ire 10bi fevkalAde 
'Vaziyet te olmamıştır. 

Tntmvay müstahde'l"'lleri"io 
ttin yolculant hüsnü muamele e 
)eri çok 111kı bir şeJdlde talcib 
mekte 'Ve buna ria1·r-t etmedik dl 
sabit olanlar cttalandmlmakt~ 
ldare-miz ~"lkın müıımhr:lemle ;,t_ 
şikiyetlerini ehemmivetl4' n•-.11 
dikkate almakta ve tetkik etti~ 
t~ir. ll ................................ -......... ... 
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Arnavut'ukta büyük 

bir muharebe 
başlamak üzere 

Anhm 1 l (Husust) - Önü -
müzdeki günlerde V cknletler 1941 
mali yıh masraf bütçelerini bazı; -
lamağa başlıyacaklardır. Melıye 

Vekaleti Şubat avı içinde 1940 ma
li yılının tahakkuk etmiş varidatını 
eeaa tutarak 1941 mali yılı varidat 
bütçe projesini hazırlıyacalctrr. 

• Amerikadan gene 
Sulh teşebbüsü 

uruf cak ·iaşe teşkilatı iç'n 
yapılan tetkikler tamamlandı 

S --~~~~---- ' 
Öz/eri Ankara 1 1 (Husuııi) - Ticaret 1 bürolar bu hazırlıklarla meı.gul ol -

Ak d d Vek~leti. Jt:urulacak :aşe teşkilfıtı için' mu~.lardır. ~ 
se iyorsa a.. tetkıklennı tamamlamış ve İcab e-1 Ünümüzdeki hafta içinde b. Stl'l-

Yazan: Selim Ragıp Emeç d:n s~atüleri h~zırla'!1ıştır. Bayram tüler icra Vekilleri Heyetine t •vdi 
gunlennde dahı Vekalette çalı~n edilecehir. 

İngiliz hava Alman - İtalyan A ::a:~:dJ~~er:ı~~h:: oravyada büyu··k Rumen Başvek·ıı·ı 
Arnavudlann isyan 

hareketleri 
kuvvat'erinin tayyare1erinin :~:;ı::;e!~rbi;;: ~~f~~kab~irm.;: b" .. h. f b . 

.. • • mücadele~~-şiddet~c. ~ukabel.~ e - ~r mu ımmat a rı- yeni bir nutuk 
gündüz akını müştere , hır akını ~~r~c~ö~~~:~~~:~\~~~;1:r~;oi kası berhava ert·ııdı· gittikçe büyüyor 

ıe:tina, 12 (A.A.) - cepheden ge
b-ha~erlere göre, cephenin fima.l 
~"Ulld'a blb1lk bir maharebenin 
\a "lanuı.k üzere oldultn nnl~~ 
at dır. İtalyanlar bu mıntake.da top 
l' e ine devam etmekteler ise de 
~nanıııar buıv.ı mukabelede bnıun.. 

1 (AA) t ·li İtalyada bir mahal 11 CA.A.> _ İ- açmakta devam edıyor. Almanya - U söyledi 
Londra 1 · -. - . n~ z ul i kar ô.hı nın müttefikine fiili bir yardım yap 

bombardıman tayyarelen dün gun- talyan ord tıfıl umın:n .• nrg - maması ötedenberi muhtelif tah - Londra 11 (A.A.) - Londrayn ~k Biikreş 11 (A.A.) - Rador ajansı 

kta<ıırıar. 
ab.1:Jis1It"a nunt:Wta.sı:nda. Yunanlılar 

'ten t:ı.ı>tetmiş oldukları mevzileri 
f.aııtan ctmctıc meş&Uldih'JCT. 
nı:tiııa.. 12 (A.A.) _ Şayanı itin1ad 
.Arn nıbaıardan gelen haberlere göre 
har avu~uktıı İtalyanlara karşı >sya.n 
laraeketı gitltkçe büyümektedir. Da#
,_ Çekhmiş olan asiler mühmı btr 
'U\'\,_. . 
ııı .... ~ te,kil etmektedirler. ~anın 
<l~inı _sbeblerinden birinin açlık ol-

8qylcnmektedir. nhakika oon 
~~rdıı., İtalyanlar Amavud &s.. 

ı.,_ : .... Ullll i~ dikk;ıt eb:niyor
-.uı, 

düz Fransadaki Alman hava mey - nın :ns numaralı teblığı. · ı · ı kt 'd' B iyi kaynaktan Alm.anynnın doğu Mo.. General Antonesko, H. erlıne reri "a.. _L_ d tm' ı d' s· i.lya ka.nalıın<ia ctıı~n:n deniz mm erın mevzuu oma a ı ı. u ,, ,.. danlarını bomı>Hr ıman e .. 
1~ edrd~rcl. ıc Ü . to il ~ U! hattı hareketin en mantıki izahını ravyasmdııJti büyük P<Alickc mühim- ğınlan Almanyanın Blikrc1 clç..,i Fa.. Ö v m·ıd·v•nc göre mutca ı teşekk llerı rp tayyare m reze - t fa.b ik h old ğu l 

gre ıgı ·ı yapmış görünenler Mihver devlet- mn. r asının ber nva u nu elicuisle refikası şerefine bır bğle me>:danl~r bu taarruza hedef teş~- l~r~iZin ~ •Picµti!ıtelli~ tıayynrele- !erinin her şeyden 'evvel İngiliz a - ı bildiren malümat gelmiştir. ziyafeti vermi.ş ve bu ziyatett.e ez -
etmışlerdir. Alçaktan uç~n tarı: rımıZın ke.,ıt ve mütemndı t.aarruzıa_ j dalarına ehemmiyet verdiklerini Bu haberi neşreden Evming Stan_ cümle Horia - Sima nazırlar Alman 
reler askeri taeisatla jev~il .glmı - nna uğramı.ş!ardır. söylemekte idiler. Bu, belki doğru 

1 

dard gazetesi şunları ilave etmekte - kara ve ha va kuvv~Ueri şen~ri, İtaL 
lerini bombalamıpn ır. ot arı.1 - Pilot yüzbaşı Caponett.'nin kuman bir faraziye olabilirdi. Şayed Ahi- dir: ya İspanya, Jap0nya elçileri Alman 
mız yalnız birkaç Alman .... a':~1d1 

•• ~ 1 dn.s~a buluwı.n iki ~rpil tnyya:e - ita muharebeleri ltalya için bir çö - Bu fabrika memleketin en mühJm 1 elÇüiği ve hariciye erkA.nı hazır bu -karş.ılaşmış T"C bunlardan uçunu b u miz bır tayyare gemisine torpil ı.sa- küntü, Amavudluk harekutı da bu- fabriknlnnndan biri idi ve ivçilerinin lunmuştur. 
şürmüşlerdir. Ye~d~ bulunanv azı bet ettirmişlerdir. na benzer bir inhidamın habercisi 1 ekseriyetini Çekler teşkil cdi:y<Xrdu.. Genernl Antonesko, ziyaret sonun_ 
Alman ta.yyn~elcrı~ı}ıaaarn ugr?t;;

11

' Üç Picchatclli ıayyaresinden mü - mahiyetini almamış olsalardı. Fa - ı Almanlar 1939 da Çekoslov3kyayı ıŞ- da söylediği nutukta. Alman_ Rumen 
lard?r. H'? ?tr lngılız tayyaresı ay rekkeb bir fılo mütekabilen pilot mü.. kat vaziyet İtalya aleyhinde böyle gal ettiklerindenberi ıfabrıkn.da yer., münasebetılerinin inltisafında doktor 
bedılmcmııtır. . B .. . llı.4im Malvezzı, başçavuş Me-zzei ve bir veçhe alınca Alman hnttı hare- leşmişlerdir. Fellı.ket Noel arifesinde Fnleririu.s'un gayretlp,t"iuı yii.d et.mi.ş PerfCIDb~. gccesı re~t hzerm~ çavuş Crespi'nin idarelerinde tnali _ ketinin ne olacağını öğrenmek hnk-ı vukttbulmu.ştur. Birbirini takib eden ve ezeilmle demiştir ki: 
yapılan Jngıl1ız .1.taarruzu ; 

1

• ~~ yete geçerek bır b'uvnzöre büyük çap lı ve yerinde bir merak teşkil eder- üç infilfı.k vukubulmuş, 100 kilometre 1 Bugün Romanyanın teşkilatı de _ 
sürm~tür. .~' ''d tkr)'nreı:r~hı ta~ ta 2 bo.111ba isabet ettirmişlerdir. di. Fakat bu merak, bugüne kadar l kadar uzakta bulunan Brno şehri rin surette Alman na~yonnl sosya _ 
yük hır gemı ıle 'l d:a Pıccha.telli .tayyarelerinden mürek..I tatmin edilmiş olmaktan uzaktır. sarsılmıştır. list inkıl{ıb!na mütcmn:iil bir milli 
isabetler ka.ytctili: er 

1

;· •• • keb diğer bir filo bir tayyare gemisi - Almanya suııuyor ve ne yapacağı devlettır. Romanya, yarınki Avrµpa. 
Yem ncı A At) epaı l T ne ta.anın ederek gemiye büyük çap_ı belli olmeyor. Acaba bu sükUt, son ı·ı f da ve cenubu şarki Avrup:ısının ye-

Londra 11 ( .. 1 -.-. "-~1 
iZ ta bombalar isabet ettirmişlerdir. zamımdn bnzı Amerikan kaynak - a:yanıar;n niden tanziminde büyük Almanya 

bombardıman tayyar~ ~rınıf kuz. - Hava müdafaa bataryalarının Şid- lanndan aksetmeğe bcı.şlıyan yeni nın rolüne derin ve s:ımimi bir ü : 

' 
den fazla av tayyaresınınkr~- R •fa bb~- det.le faaliyete geçmMine ve düşman bir sulh teşebbüsü meselesile alaka- Ar n avu d 'u kta b ı· r mldle b:ı~lı bulunmakta ve bü-"'k 'H"ıt•er·n d ··d·· ·ıkdefaolara ır.eıı ır d dddiI kı· d... ,,u . 1 e gun uz 

1 

• F · tayyarelerintn birkaç kere taarruz ar mı a e me azım ır' Führerin Adalet eserine ve makul ve • k:ııı yaparak dün ransanın şıma- ı F k b"I" B A 'k dah • 1 ..,, ~ el ki ha e danlarını hiç bir etmesine rağmen bütün tayyareleri - a ·at ı ınemez. azı merı an 1 k . t iyane gC!Tü.şlerine sonsuz bir i _ ımpara'tOr ugu lın e ... va mn~ muvnffakiyetle 
1 ıniz fislerine dönmDŞ]erdlr. A~I za_ kaynaklarının Amerikan fıyanından ay 1 zay~ 1 timad beslemektedir. Romanya, ha -zıyaa ugramad 1 • dönüşte 1 manda ilk defa olarak Alman hava üç zatın bu hususta Beyaz - Saray len Bedin palrtile Alnıanyaya bağ _ Sur 11 k 1 k ~o~ardıman etme erı ~e. düşür -j cüzütamlan b.alyan hava ciYıütıun.. nezdinde bir teşebbüs yapacakla - İtalyada bir mahal 11 lAA) _ lıdır ve sükOnunu, emniyetini ve si a e yı 1 ıaca UÇ JA .m•l~kavdeı tayyhafri~:rde yeni larile kardeşçe ve sıkı bir iş birliği ya_ nnı beyan ve iddia etmelerine ba - ı Italyan orduları umumi karargahı ya.c;t istiklA.lini, bizzat kendi kuvvet.ı 

'' me en a a a ar ma c ı k 1 b .. k. . 1 '-~-· . d b . i . t. N . 1 .1• t ·• • in ba- pa.rak ayni düşman deniz ctizütam _ ı ırsa u su utun o mnnayn a ın - geçen Kanunuevveldc Yunan _ Ar-• •ı.uıCin e u yenı n zama ıs ınad et-
Nevy k ' • : . . - l 1 . 'aret olabilecek son de - larına karşı yapılan taarruza parlak l ması a mum ·un ur. ı ı e ım, u navud cephı":sinde ölen talyan ve ı e ır. evyorlc 12 (AA ) Sabık brr taarruz ngı ız strn eJısın ' d ·· k"" d"" N"t k' b 1 J tlrm kted" 

Part~:. umbumk 
1 v~ıs.': vhe demokrat angı~nü~t! bir hadise olımtk te - bir surette iştirak etm~ler ve tnyya- şayianın meydana çıkmasından da- Amavud zabitlerinin, küçük zabit- ---------d. ın sa 1 rcısıcum ur namze- rece . ·1 . de b' . b" "k rta. ha vvel digver iki Amerikan ayanı 1 . . f d . . 1 . . M . ı Al Smith r d 'le ne rcdilen lak ki edilmelttedir. re gem, erın n ırıne uyu ve o .e. .. • . .. • I erının ve e ra ını:ı ısım erını neş - eSSJD a Ve 

bir nutuk s··' ı 
11 

'f
0 1 

• •• ş 1 d Franıanın şimaline böyle mühim çapta bdmbalar isabet eU.irrnişler -• Reısıeumhur Bay Ro?sevelt e mu - retmi~rir. 
2lıiştir ki: oy emı, ve ezcum e e- bir kuvvet gönderilmi~ olması in - dir. Bundan maada bir muhribe bir r~caat ederek muharıbler arıı.sında Ölü mikdan 1301 dir. Bunların Napolı• 

- Bence, harb, bir çoklarının giliz hava l:ııvvctlerinin ~mdi işgal isabet kaydr.tmişlerdir. bı~ sul~ tavassutu yapmasını ıste - 9 7 si zabit, 65 i kiiçük zabit ve 19 u 
&ıı.ndığındım daha kısa olacaktır. E- altında bulunan toprakll'lrda düş - 10 _ 11 Klnunusnni gecesi Maltada mışlerdır. . . .. Amavuddur. • . b b 

1 
d 

~~r Amerik.~ Bitlcşik devletleri ln-1 mana açıkça taarnı.z edeb~lecek de- Valletta limanı bombardıman edil - F~~-at Relsıcum~urun bu vtale~~ Yaralıların ınıkdarı 4598 dır.. Qffi a 3fi J 
fltereye mumkün olan bütün yar- rece-d ı ·ıvvetlenmiş oldugu zannını mlştjr. verdıgı cevab malum olrı:adıgı gıbı Kayıpların mikdan 3058 dır. 
~ ımı Y~paraa, 1 litlcrin imparatorlu- .lir. Yunan cephe&inde on birinci ordu bu müracaatları nazarı dıkknte a - Bunlardan 88 zi Arnavuddur. Kahire 11 (A.A.) - Orta..şark İngi_ ru, tesıs edildiği kadar aüratle yıltı- Dünkü akın c•nasında Ruhr en- mıntat.a.sın<!a mcvz.1 mahiyette ha - lıp almıyacağı da meçhuldür. Bu Ölü ltalyan zabitleri arasında 1 liz hava kuvvetleri umuml karargl -t:'lc~ır . . Böyle y1kılmıının alamet- dü~leri, bilhassa Cesc:"lkirohen reket.ler inki .. afa devam etmiştir. DL z~vatın n_okt~i. nazarına göre :8irle- albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı var - hının dün neşrettiği teblifde, Messi-cr,Hil~~ıd~n ınevcuddur. benzin ta,fiyehaneleri, Duiııhurg, ter mU}tah:ılarda düşmanın taarruz şık Amenk~ ıç~n Av~pa h

1
arb1 kd.ar- dır. na limanının şiddetle bombardıman. 

ancı SJyas .. t tetkikleri cı-miyeti Ruhro~• ve Düssddorf }:ömür li - ı teşe'l:fu~eıri geri pilski.ırtfilmüştür. 1 şısında kat ı bır vazıyet a ınm." an edlJdlği biJdirilmektedir. 
~Slndan David Popper da demi.!tiT manlnı, Rott .. rdam petrol stokları, Blngazide Tobrut mıntakasında ve 1 ~öyle b~r isk~ndile teveııııü! ~dılme- Ebedi Şefin anıt kabri Bir gemi ile doklar ve petrol deı:>O -
tıJ • ı Fl · v D nkeroue Calaie dok carabub Ci"Yannda topç.u faaliyeti ol-' aı hem ınsanı, hem mantıkıdır. An- larına tam i.sabetler kaydcdilmi~lr. eııaınggue, u ' k b bb'" b' t' verme • • h l klar Palermoda aslred hedetlere de mu-n' -h. Amerika Birleşik devletleri- 1 bombalarla delik deşik r.dil .- m~ur. ~v. ukdt~şde d~sk_ ır\ne ı~k ·- b ıçın azır 1 
~n. ımayesi, t)rdunun lüzumu tak- .J • Bundım başka kuvvetli hır dıgı ta ır e ır ·. ' mer! ~nın ı. 8 A ._ 

1 1 
(H ") Eb d. vaffakiyetle bombardıman eciilmiştlr. dırı d A "d F · d h lık faalıyetlerını arttır - nK;ar.~, .. usuıı . - e 1 İngiliz hava knvvetJeri Naı:>01iye 

.. n e vrupayn bir sefer heyeti lckül BT'e,t dok!"rınıı .yen~. en aşı"st ru··esas~· n'n e en 1 azır I" Şef Atatur.kun.anıt-kabnn: ba,lan- rnuvaftakiyetıle ıneticclenen bir ft ...... n ~İ,d"«ek •• ,;veıte hulunm .. •m 
1 
t••=z .tmi•ri>. No.veçt•k· mr•- - ' m•" Az•m R• .'.'·.. •. k • m•otn. Ab•d•nm kurulac•g• R .. ad ı 1 d n - üt b" ~ 

. . cylemcktcdfr. Bugiin Amcdka hlc yollan ~. unutulmam" ., n - Sulh tcocbh~•uouo J: "j'~c 1 ug - tcpcn;n top<0k '"viycoi yop•lmak- :i"ı:" ~..;;· . .;: V '' vapu': ,:-ıkn l-lahis me '2UU olan ~ey yola' ı:tiliı tavyareleri F.gersund civarın - servat~eri ramaııile Amerıkanın B7:ır. ı . a; - tadır. Yapılacak anıt-kabrin Ebedi e ay l mı . apurun a l 

:• ":ı•kta gö.ı-.d;iömiz tc~hhfüü da b;, şimrndif« kXp,üaünü h•..,• Üyctl_«_in; "'\'=.,, k t•v~{°j~ en Ş.,fc ıa,.k bı. .,., olma" ı,;. bü- ::::::.~:~:'.'·=~ ;:,'~J::,:, b;~~~·: ~rtal an kaldır'llbil~ek kuvvetli ve 1 uiratmıRlarclır. Atina 11 {A.A.) _ Yunan ef- ne gıbı km~na a
1
r kçı. a.r:ya azdm tün dünya san"atkarları müsaLaka-

... e i bir birlik vüc~d- "'f'ttrmelı: Ü- Alman ajansına cöre N B geldiği at iyet ed'l·eııtıbrı "~ek~ste e 1 vn davet cdilmi~lerdir. kıb büyük yangınlar çıkmıştır. Na -
'ere uvlı:ıodan b"I " . d' B ı · ı ı (AA ) - D. . . karı umumiyeııi, İtalyan faşizminin vııkanda iııaret e ı en ıı ııu u a ve · p0li limanında Litt.orio sınıfından bir 

uyana ı memız ır. er ın · · fil bı'rdenbı"re bavrak d a· tı"rerelc Pro J • • 1 b k k A "k n • • ı· h b · · d L •b d Bugün. bir avcı tnvyare osu ta- J e.,ı~ - bu faalıyet ı-re a .ara merı. ?nı Ziraat Vekılı Muh ıs ar gemı.sıne e tam isabetler kay_ l 'a-3, a, f d himave edilen birçok İn - letaryanın kml hayrağını kaldır - bir defa daha bır bnnş teklıfinde dedilmi.ştir . 
.J r71i; .::mbardıman tnyyarderinde_n makta olduğunu müstehzi bir sür- bulunması ihtimai~:" .. uzak savı la - Er km en f zmirde Napolide harb gemilerine ve aske_ 

Şimdiye kadar alınan 
esirlerin mıkdarı 
80 bini buldu 

g .. kk b b "" ··1c bir "'fUP Cala,a prizle müşahede etmektedir. maz Amma R~ı .. ıcumhurun ııon rl hedeflere karşı yapılan ve I.ittorio 
mare e uyu .. Bugünkü Estia gazetesi, birden - · · bT İzmir 11 (Hususi) - Şehrimize ge_ yaLınlanndan Avrupa kıt'a.sı. üzAe 1- b' 1 1 1 nutku ile hasıl olankvadzıyebt •.. 

1
: ınb. k . sınıfından bir genıinin üzerine veya 

K; ıre ame e e bisesi giyen ve pro e- len Ziraat Vekili Muhlis Er men Zı.. bo b 
1 

b · geçmeğe teşcbbü!l etını tır. - mez ne dereceye ·a ar oy e ır ynnına m a ar isa et etmesile ne-
:.: tayyare dafi topları bu "~ına ter şefi gözükmeğ .. kalkan bazı yük- te~bhiiııe muvaffnkiyet imkanını tc- raat mektebini ziyaret etmiş ve zl - ticelenen ~deUi akınla Palermoya 
mani olmuş ve )ngiliz tayyarelerı .he sele fuist şahsiyetlerinin hakiki ma· min edebilir. Çünkü b~ nu!uk mu- rant _da~eleri müdürlerinin iştirak ~Y- , ynpılan taarruz, yürütülen tahmin -d~e. 12 <A.A.) - Bardiyada .son 

buı ece In\lhttn Yiyecek maddeleTinin 
.\ llnd~ğu ö~eniJmektedir. 

dcflerini bombalıyamadan genye hiyetini gösteren bir makale neşret- •vven bir hattı hareketın ıfade ve lediğı bır toplantıya rıyaset eylemış_ ler mucibince İngiltere tarafından 
k 1 l mektedir. n ti 

.Jönmek mecburiyetinde ·a mıt ar - ilanıdır. Ve bövle bir beyanname - r. . . . . Mihverin bütün hayati noktalarına dır. Estia gazeteai, şu misalleri Vl'!r - den sonra artık ortada açık bir 11ulh Vekil, mektebi z.ya.retı esnasında ta- karşı tertib edilı-n ha hücumlan 
lı Yrıca Garbi Çöldeki hueklt baş.. 
S:~ıdanberi alına.n esirlerin miktan 
.\!. 00 e baliğ olduğu bildirilmektedir. 
~nan harb cana;mı arasında 600 

tnu 300.000 mermi, 600 mitzalyöz, ıı 
Ycnı kur~ vnrdır. 

Gı-aziani T obruğu müdafaa 
l{ etmiyecek 
"~ire, 12 (A.A.) - B. B. C. 

~bran Pn prt>;nde hali ;tıaZl'.l'da 
"'."17'anın kumanda.aı al1ıında bG.. 
)'tik bir ordunun bulandutu ötren.L 
~ lu de gayri re.mı haberlere ıö.. 
~ bu ordu Tobruğu müdafaa etmL 
>'tcetttr. 

Faşizm aleyhtarı 
ita ·yan'arrn Mısırda 
kurduk ·arı teşkilat 

-. lskenderiye, 12 (A.A.) - Mı
tik a fa izm aleyhtarı hareket git

Çe fazlalaşmakt'.ldır. 

Türk-Macar 
ticareti 

Budapeşte 11 ı A.AJ - Türk ticL 
ret heyeLinin ~i Şaman, Magyaro... 
sa.g gazetcstne verdiği bir müllkaUa 
EECümle tunları söylemiştir: 

Türk TC Macar hülrfımeUeri r.ıeYcud 
mııkueleleri tasfiye ederek bunlan 
fITT\dikl ihtiyaçlara uydurmaya karar 
vermişlerdir. Bu husu.sta Macar hti.. 
kiımeti tarafından yapılan davetten 
dolayı memnunuz. Karşılıklı anlayış 
müşterek gayretlerin iki devletin ar_ 
su ve ihtiyaçlarına uygun olarak ~e
t.icelemnP.sine hadim o:Iacnkitr. Iki 
memlekettn ekonomi!< bünyesi birbi
rını tamamlamakt.adır. Bu suretle 
her iki memleket de pek :vakında alı:_ 

ded-ilecek olan mıılraveleden '-~ifa._ 

de ede!Slecf'ktir. 

ta uCruppo d' Azione Ante fasci'l-
ıı tc~k·ı· ı d " ev yan ı 1,11 1 1 atının son zaman ar a açı- -.:Ç 

sıe d . b . . . . d ._ 
tor C n erıye şu esının r«"ısı OK;- Bu sn.bah saat 6 da Küçükpazarda 

Bus hah ı<uçuk p1zarda 

h4ı:, .• &.etnno Protrıno, Royter mu· 
3 

evin yanmasile neticelooc?. bir ya.n-
dc~'.'1n.e Yaptığı beyanatta ezcümle ımuştur Yangın Kuçük,pazar, 10tır ki: gın o · 

..._ 1 Demirtcış mahıı.llesindc Mekteb soka-
t""j...,.1n. e kilutımızın gay~ııi. faııiıt "d evden so.. 
h ··• ı ğın<la börekçi Basana aı • cı:ı,.1 

1
.n. Ve talyan - Alman mua· bade.n bir jkıvQcımın s:çraına.smrlan 

!~ -İıt ennın ils.rasıdır. Muhtelif anıi çıkm"'. bu evin yarısı, oitişiğinde bu-
ıiıı1111.,."~11nlar, K ... hire me"kez t~~ld- .., alı ev 
ı:I ·• ıcl • n.a.n Ahmede aid 14 numar . 1.r. v h~resj altında toplan""'l'kta- ıu d'"' b' v de 
>liı "a ı d k k k·~men ve evkafa airl ;.,er .•.r e.. .. 1• !(acı re e i m"rkezde hiTt;n "" L 
Q\• ıı: •ııh · T ._. tamamen yand.ı.ktruı sonra sonduru ...,._'"tıı,. M !lYet mevcuddıır. rı,11:1- ., .. tahkikata devam et.. 
"'!l a...: _ 1~ırda oturan 60 bin lıal- mu.ştur. Zablt.a. 

~..,ıncıa ,_....,.,. 
Propaganda yapmaktır. me ... ~. 

mektedir: kapıs·nın mevcııdiyetiııi farzetmek le.be ile görü.fmüştür. Vekil, Zil"aat Ve.. serisini tıunamlamaktadı:a 
1 - Muuolininin t~viçre ve ce- fazla hayalperestlik olur. k9.leti mensublarının terfileri ve mo... · 

nubi Amerika hllnkıllarına yatırıl - m J;; dern aletlerle çalı.şmaları için ted - Al 1 . • 
mı, büyük bir şahsi Sl'rveti vardır. 5qf im UC:.a<J'f" (_,,HtllÇ birler alındı~ını söylemişta. man tayyare erının 

2 - Ciano birçok defa milyoner Veka, teLkikleri e.cınasında Bima - bir İnaiJiz şehrine 
bir endüstri şefinin oğludur. Ciano hara köy enstitüsünü de gemıiştir. o 

ailt"sinin sahib olduğu muauam 70 b•ın ı"'a!yan ŞtddetJi bir akını 
Tırhh İnşaat endüstrisi, halen bizzat ~ • Romanya sahı"ller·ıne 9 Lo d 11 A.A H d h İtalya hariciye nazırı tarafından ida n ra < .) - ava ve a L • • b ı k 11 emniyet nemretıerlnın bu sabahkı 
re ;ı~m~~:!uninin oğlu Bruno esirını es eme Sovyet harb gemisinin tebliği: 
Muasolini, Ala Littoria IYavacılık • f . yak'ast \J • Düşman tayyareleri, Cumayı Cu -
şirketinin esaslı altsiyonerlerinden vazı ası · , IQI ast SIZ martesiye bağlıyan geee, eenubl İn-
biridir. Moskova 1 1 (A.A.) _ Tasa a- gilterede bir .şehre hüeum ct.mi-§ler _ 

4 - Karde•i Vittorio Mu•solini, Lon.dra 11 (A.A.l _ ı'ngı'lı"z ordu'"• · b"ld" · dir. Yangınlar çıkmış, takat vaziyeti k~ 1 " d d "'u Jıınsı 1 ınyor: derhal hakim olunmuştur. İkamet _ muazzam ar ar temin e en ve ev 'mdiye kadar 90k zor işler görmliş _ Ünited Press Amerika ajansı 9 
!At tarafından var~ım pnrt'n büyük 1 tşı, Fakat bu işlerden hiçbiri hıılen Sovyl'!t harb gemisinin Sıılina ci - gahlarda ve ticaret evlerinde çok bü b . · · k t" · b. · · '- • ur. yük hasar vukua gelmişt4r. Bir miktar ır. sı.nema şır e ının ınncı aıı;sıo - orfasarkta karşı.ama çıkan 70 hm e- varında Rumen kara ııularına yak-
ne••dır k 1 ~ h kk d B""k k" h ölü ve yaralı vardır. ·5 · M 1 • . . k siri beslemek vazifesi adar çetin ol- ~ş~ı~ı ~ ın a u reştt' ı ~~ a - Diğer yerlere atılan birkaç bom _ 
. - . are~a Cm.~anı, bıı;~ mamı.ştır. bırının bır telgrafou n•sıetmıştır. b b 

1 
• tah "b t f k 

1 ııne_m_a. f!rket ve mneuf'9elennın Bu ,.~,·rlerden b'r kısmı H·ınd·~tana T . b h } . ı a, azı ev Prı • rı e •n•'I, 'l a } h d .__, ~ aıı~ aıan'lı 11 a )etın tamamen k" . ..
1
.. ·· b b l t sa u ı ır. _ ilın" b 1 akta e d'll- .. d ld ~ b unsenın o umune :ıe e o mamış ır. 1 gonder ış u unm v ı 5er mu uy urma o ugunu cyana mezun- A! bı·~· 6 - Nihavı>t fasizmin akıl ho . d lk"I . - dur man tı ıırı 

ca"lı Kont Yohıi, Avruoanın en bü- hım ~rupların ~ cvve 1 erı tnkıb e- · Berlin 1 1 ( A.A.) -- Alman bat-
viik kapitaliııtlerinden biriııiclir ve deceğı ~nl~şılma .tad ır. Bununla b:- y • S A kumn,,-'e ... JıÖ'ının tel l"ği: 
ftalvanın en 7.enınn adnmıdır. raber şımdılik esırlerclen en büyuk enı ov yet - 'man Aldığı kısmi nı>tic J .. r .. vvrlce bil 

F..t1tia, makalesini şövle bitirivor: kısım Mısırda kamplarda tecrıd edi - ikhsa : İ anlaşması dirilmiş olan hir deni7:tı.ı gemisi, 
1 t bi d b' P 1 t n lecektir. Mısırda 50 den fazla kamp ~on 11eferi .. '!nasında S2.8flt) toni -

b ş ~t fr ':'1 ır~ rd~ ~ ?ryanı mevcud olac:ık ve bunlardnn her biri Berlin 11 (AA ' _ D. N. B. 
ayra .. a'1 aŞTZm K;ome ıııını ovna- l;ıto hacminde R mi bat rmı-. v,. bu 

maful kalkan zevat bunlardır. • Bu için bir kumanda heyeti ve muhnfız Geçen sene İlktf'o;rın sonlarında sureti .. veku"lıı 1O1. t; 30 tn ·1·t....,ya 
.. ift;. .,.}"ivetliliği her halde ynlnız askerler b~un~caktır. . Moskovada başı yan Alm~n - Sonct çıkarmı .. tır. Avrn··n sekiz h;n tôl'\İ-
p· _J Ho i7fl'h N~rbiliT. Harb esırlerı hnl:~mdakı Cenevre ticaret mirıakerelcrı 10 Ikincik!ınun- l~to ,..

0
,...., inde hir c!ü'!man ı.il bi ha-ıranae k 1 · · le · 1 il" k b 1 

mu ave esı e.sır ı:ın ng ız ns erleri dn geniş mikyasta bir ikt~ arli aı~':ış_ •'!ara ,,~ ,..,lmı•t·.. Rıı .. ·J·p, k~y o -

Yugos1avyada 50 
tren lağvedildi 

Bükreı 11 (AA.) - Stefani: 
Kömür fikdanınden Yugoslavya

da 5 O tren liivedilmittir. 

gibi beslenmesini emretmekredir. Ru- mamn imznlanmasile ne ıce'ennıiııtır. muı1 teM.1<ki edil•r>"ktedi ... 
na bina.en İtalyan esirleri günde 4 de.. Almanya SovyeUer Birl"{tinc sana - 10 ' 11 K~~unu·ani ll'ftr~si. kuv • 
fa ve İngiliz askerlerinin yedı~inı ye_ yie aid alll.t ve edcva•1a nnkıne!cr v"tl; t•qek'<iillM .. e,•ıhi f ,.,.;ıt•r•de 
mektedirler. Bununla beraber Sıdl _ verccPk ve Sovyctıer B:rlı~I de Alınan- t,"..ı ~ 'l ~-.. m•ı,..,ffol:ivP-tfı hiicumlar 
Barrani ve Bardiyada mühim miktar-ı yaya iptidai ma-Odı>l"rle t'Ctrol miış.. v11rıM·~l .. r ve p,.. ••• "'"'nııth·h ":"nİf 
da yiyecek ele geçirilmiş buJunmıısıJ takları gıda m~ddeleri ve bılh:ıs.sa Vl\l'\!?11'''\r rıkarm ... ı ~ rrl•r. Altı Al -
JD.e6eleyi basi~tirmektedir. buğday verecektır. man tayvares} üssüne dönmemiştir. 
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(, ________ Ş_~_e_h __ i_r __ ll __ a __ e ____ ~----J) 
f~iytecek ~tştrkcisı Hapishaneden kaçan katil o··nTUüm"filu:."zdpeikyı~shaasfıta 

Yeni keşif icat 
ve tetkikler 

SPOR 
-

(Bll.5tarafı 2 ncl sayfada) 
ğı yukan 20 milyar dolara yakın 

ıa arı gı ı çe b k 
yokseltyor ennz ya alanına ı açılıyor 

bir para ••• 

lta:yanfar kaç kilometrelik 

Bugün yapılacak 
lig maçları 

Cı::phede çarpışıyor? latan bul lig maçlarına bugün 1'J" 
- . F hiı 1 ı dıköy ve Şeref anhalarında deyalll ransarun in . a ini müteakıb n 

Yapdan tetkikler 11eticainde Bayramın ikinci günü çok cürt'etkarane bir Bu seneki mahsulden alacak 
ayakkabı, kuntaf, gömlek ve şekilde firar eden suçlunun meşhur kesik memleketlerin başında Ame-
~orap liatlaTında o/o 70 niabe· b . . . f .1. ld .., l ld rika, lngiltere bulunuyor. Al. 

gilterenin sulh yapmtık mecburiye - edilecektir. 
tinde knlacağını aanan İtalya, bü _ Bu haftanın en cnzib oyunl,.
yük bir fırsatı kaçırmamak mülaha- Beyoğluaporla İstanbul por, Beti' 
zasile harbe girmekte büyük bir is- taş ile Beykoz arasındadır. 
tical göstermişti. Beyof luspor - fştanbulspor 

Fakat, sonradan cereyan eden lstanbulspor aon haftalarda kat'f 
tinde bir aTllf teabit edildi aş cınayetinın aı 1 O ugu an aşı 1 manlar, Finler, Romanyalılar 

da tütünlerimize talib 
Giyecek CfYa&ı fiatlarında hisee -

dilir bir yültaelme kaydedilmekte -
dir. Harbden evvelki normal aatış 
fiatına uygun bir kar yüzdesi henüz 
teshil edilmemiı olduiuııdaıı birçok 
giyecek eJY&sıru aabc:.ılar istedikleri 
fiata sııtmaktadırln.r. Bu arada fiat
larında en fa:ı:la artış kaydedilen eş
ya aynkk.abıclır. Harbden evvelki 
senelerde ithal edilesa ecnebi malla
rının fiatları da gümrükleri ödenmiş 
olmasına rağmen yükselmiştir. Ku
ma larda da yüzde seksen bir te -
rcffü görülmektedir. Fiat müraka -
be komisyonu bilhusa ayakkabı 
fiatlanmn yükselmesi ile alakadar 
olarak piyasada tetkikler yapmak
tadır. Mürabhe bürosunun yapbğı 
tefti ler fleticesiooe imal edilmiş a
yakkabı satan bazı tüccarların al -
dı!dan malı yüzde 70 Hırla sattık -
lm göriilmü,tür. Hazır ayakkabı 
fiathmnda kar nisb,.ti tayin edile -
miyeceğinden bunların ancak işçilik 
kalite.si mcvzuubahs obnaktadır. 

Bayramın ikinci günü, tevkifha -ı Fakat müteakıb adli tahldkat fi
nede bir firar hadisesi olduğuna. rari Muatafnnın, Mevlüdü parasına 
Mustafa adında bir katilin hapis - tamaan öldürdüğü yolunda inkişaf 
hane binasının damından arsaya u- etmiştir. 
zattıiı İp vaaıtasile firar ettiğini dün Bu yolda neticelenen tahkikat 
yazmıJtık. evraldle ve idam talebile ağırceza 

Vak'a etrafında dün edindiğimiz mahkemesine sevkolunan katil, ö -
mütemmim malômata göre; firart lüm cezasından yakasını kurtarmak 
katil, Merdivenlcöyündeki kesik baş için bu sefer de delilik iddia etmiş 
cinayetinin fııilidir. ve bu aebeble de bir müddet adli 

Azılı katil, bundan 6 ay evvel tıb müesee5eŞinde müoahede altında 
beraber çalıştıkları Kadıköy temiz- bulundurulmu~tur. 
lik amclesinden Mevlüdi.i ı:>arasına Buradaki müşahedesi neticesinde, 
tammın Merdivenköyile Sahrayice - Mustafanın akli hiç bir malOliyeti 
did arasındaki tenha bir mer·ad.a bulunmadığı, bilakis cezai ehliyeti 
öldarmÜ§, bundan sonra zavallı a - tamamen haiz olduğu anlaşılmıştır. 
melenin başını vücudünden ayıra - Bu stıretle ölüm cezasından yakasını 
tak cesedinin kesik yerlerini ba~ka, kurtaramıyacağını anlıyan katil, ni
ba§ka taraflara gömmüııtü. hayet bayramın ikinci günü tevkif -

Katil Mustafa, bu hunharca fıa- haneden çok cür'etkirane bir tarz
reketilc bir müddet cinayetini gizli- da kaçmıştır. 
yebilmit. fakat az sonra adliye ve Müddeiumumilik fuar had.isesi
zabıtamınn mütterek faaliyet ve nin tahkikatile dün de me,gu] ol -
tetkikleri neticetıinde. kaçnğı Kas - muş, tevkifhane idaresinde lazım 
tamonuda yakayı ele vermiştir. gelen tetkiklerde bulunarak alalc.a-

Kutamooudan şehrimize geti - darlann sorgularını yapmıştır. 
rilen loetil, adliyece yapılan ilk it - Diğer taraftan zabıta da vak'a ile 
ticvabında: işlediği bu müthiş ci - ehemmiyetli surette meşguldür. A
n ayeti itiraf etrni§, ancak namusunu :zılı katilin kuıa bir zaman zarfında 
kurtarmak makııadile bu fiili irtikib ele geçirileceği k.ııvvetle muhtemel-
ettiğini sö,.lemiot]r. dir. 

hadiseler ftalyanın bu hükümlerin _ neticeler almağa ba§lamııJtır. Bu~ 
Tütün piya.scıaı önümüzdeki haf. de yanıldığını gösterdi. Şimdi İtal _ Kadıköy sahasında yapacağı nı~ 

ta içerisinde açılacaktır. Bu müna- ya, bin bir yokluk ve mahrumiyet Beyoğluspordan 7iyade kendisi ~ 
aebetle memleketimizden tütün ala- .içinde, binlerce kilometre tutan bir ehemmiyetlidir. 

k la b k h 1 d h b k b İki takım arasında bir pu,..ıı ca o n irçok ecnebi firmaları ço • cep e er e ar etme mec u -
faaliyete geçmişlerdir. Bu seneld 1 riyetindedir. ltalya, mütareke ak - fark vardır. Bu maç dn büyük he:fC" 
mahsulden fazla mikdarda tütün a- dettiği Fransa ve Fransa milatem - can dot;;'Urac.aktır. 
lacak memleketlerin haııında Ame • lekelerine aid 1500 kilometre; So - Fenerbahçe - Sülcymruıiye 
rika ve lngiltere bulunmaktadır. Di mali ile 'Olan l • 31 O kilometrelik Süleyrnani)•e ile F cnerbnhçe atll' 
ğer nlıcılnr arasında Almanya, Fin- hudud hariç olmnk Üzere (çünkü amdaki oyunun ehemmiyeti ar~ 
landiya, Romanya, Filistin ve Ho - bugün buralarda fiilen h~rb bitm_io j tamamen ortadan kfllkmıştır. Suld' 
landa vardır. sayılmaktadır) 4 l 50 kılometrelik' maniye bu kabil tnkımlıu karşısın~ 

Bunlardan başka Fransızlar da bir cephe üzerinde harbetmek mec- nasıl bir netice alacağını mUdrikÜ1' 
tütün almağa talih olmuşlardır. Di- buriyetindcdir. Bu cephenin 228 ki- Fenerbahçenin ise bu maçı knzaıı' 
ğer taraftan Macaristnnla Buda - lametresi Arnavudhık ve Yunanis- mak için endişesi b.iyük değildir. 
peştede yapılmakta olan ticari ko- tan arasında; 270 kilometr~si Libya Vefa • Albntuğ 
nu!'lmalar neticelendiği takdirde bu ve Mısır arasında; 2300 kılometre- Al _ b V f . . J 
memlekete de fazla mikdarda tütün si İtalyanın şarki Afrika müstemle- d le. tın~~·. b~ md~~~d' e a ıçın 
sablacağı bildirilmektedir lsveç)e kesi ile Sudan araaındcı; 1350 kilo- uVçafac 

1
b . .11:. radı"kkır.. . lı • 

• ' · kA J 1 Af ·L •1 e nın utun ı atını top tıcaret anlaşması feshedilmi, oldu - metresı §ar 1 ta yan n.:aaı ı e k v b b ._M 
v • K d '- d yara yapacagı u maç ya ana aP""' gundan, bu memleketın bizden ala- cnye arasın a uzaıımaıı.ta ır. b" l k 

v •• - l . . l l ) d • l d '-' h . ır oyun ıayı mıyaca tır. 
cagı futün er ıçın aynca görüşme er ta yanın enız er eır.l cep eaıne Gala T ka 
yapılacağı da mevzuubahs olmak - gelince, bunlar da 15377 kilomet- tasaray - op pi tJI 
tadır. re uzunluğunu bulmaktadır. Bura _ Ankarada yaptığı iki maçtan . 

iş ve alacak yüzünden 
iki kanlı kavga 

ya, İtalya ıphilleri ltalyanlara aid nen Galatasaray için bu oyun, ikiı' 
adaların aalUJleri, { 85 72 kilomet • ci devredeki dönüm noktasının dl' 
re); Arnavudluk. &ahilleri ( 404 ki- vamı olacaktır. 
lometrc), Onilr.i ada sahilleri ( 400 Calatasaraym bu maça ic.ab ede' 
kilometre) ; Llbya sahilleri ( 1 8 5 O ehemmiyeti vermesi iyi bir zevk .,.
kilometre); Eritre sahilleri ( 1070 min edecektir. 
kilometre), Britanya Somaliai sa - Befiktq - Beykoz 

Tüccarların ifadesine göre CfYa 
Hatlarında görülen bu yükselmelerin 
sebebi hariçten bazı maddelerin 
gelmemesidir. Halbuki al!kadarla -
rın ifadesine göre ise hariçten mal 
gelmemem fintlar üzerinde bir tesir 
yapmamı~tır. Bu fiatların yüksel -
mc•i sırf kar yüzdesinin arttırılma- G~mrlik'ercfeki konus, men- 1 Buyuk şehirlerdeki hecab 
sından ileri gelmektedir. 

Dün şehrimizde iki yaralama 
vak'ası olmulfur. Bcyoğlunda, Met 
rutiyet caddesinde oturan Niyazi ile 
ayni yer aakinlerindcn Nazım dün 
bir alacak meselesinden dolayı kav
ga etmişler. bu csnadcı Nazım, Ni
yaziyi bıçakla vücudünün mütcad
did yerlerinden ağır surette yarala
mıştır. 

hilleri ( 680 kilometre), İtalyan So- ı B l k ~ Lig ideri eşiktaşı zor ıyaca 
malisi aahiJleri (2400 kilometre) - oyun aayılan Beykoz maçı mutlıık' 
dir. enteresan olacaktır. 

Di~er taraftan, eu-a fiatlarının tosuz maHarm piyasıya mütehassısları kadrosunun 
yükseli i hakkında yapılan tetkikle- k ·rd· 
re göre normal senelerde t 2 lira o- arzı için hazırhk'ar art1rılmasına arar verı j 
lnn bir nyıakkabı 20 liraya, keza 3 Muhtelif ecnebi memleketlerinden 
lira olnn. bir gömlek 5 liraya, 50 gelerek komıtmentolan bulunmadı _ 
kuruş nl!ln bir çorab } 00/ 120 ku- tından dolayı bir müddettenberi gtim 
ru,a, 100 ku~ş olan hır kıravat 2?.0 rüi: depo ve nntrepolannda birikmiş 
kuruşn. 5-6 lıra ıırasıncla olan yun mühim miktarda Ith!ı!At ~yası var_ 
süvett-•Alt!r 1O-1 2 liraya :vüksel~iştir. dır. 

Maliye Vekaleti tarafından ev -
velce ihdas edilmiş olan heaab mü
tehassıılıklan kadrosunun, bilhassa 
kontrola tabi aınat müeueaeleri ve 
ticarethaneleri fazla bulunan İstan
bul, Ankara, lzmir, Adana, Sam -
sun gibi büyük şehirlerde, ihtiyaca 
kafi gelmediği görülmüıtür. 

Umu mı olarak harbden evvelki ~or ı Haber aldı~ıza. göre, Gümrük ve 
~al st-'lf'ler .?la'?: 9 3 ?-9 38 se~esıne İnb1sarlar Veldüettle Ticaret Vekfılet.i 
n! bet~f' bu~nk~ fiatlarda % . 70 bu hu.susta mü.şterelten tetkikat yap
nı.,b•tın~c hır yuksclme kaydedıl - matla tnefgtlidürler. Veknle.t bunun için, sırf bu bü -

yük vehirleTde vazifelendirilmek ü-mektedır. Ptyasada. mubelif maddelere aid zere hesab mütehaaeıs muavinleri 
ahnma ını kararhıştırmı tır. Yük11ck Gtce meyhaneye girdiğini 

hatırlıyor, sahah1eyin 
ayıl nca k:ndisini 
karr kol~a bulmuş 

Nuri isminde bir şoför Şehzade -
bn,ında bir yerde rakı içmiş ve zil 
zurna sı:ırhoş olduktan sonra, kah -
velere girerek, rezalet çtkarmnğa 
bnşlamı11tır. 

Yakakınarak, ıarhoşluk suçun -
dan dün ndliy,.ye verilen Nuri. Sul
tanahmed birinci sulh ceza mahke
mesinde yapılan duruşmasında: 

«- Bay hükmi, bir birahanede 
içtiğimi hatırlıyorum. Fakat, sabah
leyin göziimü açtığım zaman, 1ca -
rakoldnydım. Bu arada ne olnnı~, 
ne bitmiş, bilemiyorum.» demiştir. 

Hakim, duruşma sonunda suç -
]uyu 5 lira para ccz.aıuNı mahkGm 
etmi tir. 

Finlandiyaya sevkedilecek 
mallar 

ihtiyaç ni.metl Ticaret Odası tarafın_ 
dan tesbit edildikten sonra gümrük -
lerdeki kq!'.11J..'1llentıosuz eşyaların it
hal formaliteleri ikmal edilerek bun_ 
la.r derhal piyasaya arzolunaca.ktır. 

Bu suretle pQrnsada. bir lo.!Un eş -
yalarda hlsSedilen eksiklik nisbcten 
izale edilmlv bulunncaktır. 

Namık Kemal sergisi 
kapandı 

melcteb mezunları arasından müsa
baka imtihAnı ile alınacak bu mü -
tehassıs muavinleri, evvela. büyük 
şehirlerdki hesab mütehamslan ya
nında staj görecekltrdir. Bu etaj -
dan sonra kendilerine müstakillen 
vazife verilecektir. 

Eminönü Halkevind"e 
konferans 

Bfiyük vatanperver şair Namık Eminönü Ualkevlnden: 
Kemıılln doğumunun ıoo iincü yıl _ .. 13.1.1941 Paznrte.si günü saat 18 de 
dönümü münasebctne geçen ay için_ Univcrnıte Ed:biyat Fakültesi Doçent.. 
de İnkılab müzesinde açılan sergi lerinden Sabrı Esad Sıyavuşgll Evi -

_ . ml'zin Cap]oğJundaki salonunda CE.. 
uç hafta 1 

- debt"yatımızda tabiat.) mevruunda bir 
ziyaretçi \a- Jmnferans verecektir. Davetiye yok-

dün kapa.mruştır. Sergi 
çlnde b~ binden fazla. 
rahn<lnn g~lm~. tur. 

Galatasaraylıların loplanhıı Ankara İlave katarları 
Galata.uraylılu Cemiyetinden: Bnyram sonu münruıebetile i~an -
5/1/1941 Paıııır clinil yapılacağı i • buldan Anlttırayn, yolcu izdıhamını 

lAn edilen yıllık umumi heyet top - önlemek ve y<>lcuların i$tlrahatini te
lnntısmın ekseriyet hMıl olmama.sın- nün maua.dile bugün ve yann iki ill\.. 
dan dolayı 12/1/1941 Pazar günü saat ve katar tahrik olunncak.t.ır. 
16 ya bırakıldığı cihetle aza arknd~-ı Bugün Haydarpaşadan Anlmrıcya 
ların meakur gün ve saatte Beyoğlu, 9 ve 19 ekspreslerinden b~ta 14, 25 
istikH'ıl cadde.'li Reşidpa.şa. han birinci ve 15,15 de iki muhteli~ katar kalka.. 
kat cemiyet merkezine tc~ifleri. caktır. 

Yaralı, 'baygın bir halde Bt-yoğ
lu hastanesine kaldınlm1~. hadi'leyİ 
müteakib kaçan cuih bir müddet 
.. onra 7ahıta tarafından yııblanarak 
hakkında takibata bıışlanmışhr. 

Taksimde Kristal guinosunda 
ganıon Eminle arkadaşı Tahir ara -
Jnnda bir iş meselesinden kavga 
çıkmış, neticede Tahir, Emini bı -
çakla baoağından yaralamıftır. 

Yaralı tedavi altına alınmış, Ta
hiT yakalanarak adliyeye teslim e
dilmi!!frr. 

istiklal lisesinden 
yetişenlerin toplanbsı 

İstiklal lisesinden yeti~enler ce
miyeti, önümüzdeki Çarşamba ak
ıamı Eminönü Halkevinde bir mü
samere tertib etmiştir. Bütün me
zunlann ailelerile beraber iştirak. 
edecekleri bu toplantıda eski ve ye
ni mezunlar aöz ıöyliyecekler, mek
teh hatıraları anılacak, bir konser 
verilecek., Halkevi gösteril kolu ta
rafından da «Hi!$ci§ay:İa» komedisi 
temsil f!dilecektir. 

Hergün 
<Baftuafı 2 ncl sayfada.) 

Beıikta11n hiç fena puvan alrıı" 
dan çıkmak istiyeceği O)'Unlard,
birisi de bu maçtır. Beşjktaş. Bd 
koz maçı her zamanki zevkini t()~ 
hafaza edecektir. ~ 

ömer Beslfll J 

Galatasaray Ankarada i~ 
nel~~a~:~~~n~~:.1 ~;~!~:;!çi~~ ~~: 1 g~ ib. yet kazanarak dönd• 
kerleğinden bahsediyor. Eğer bun- 0 

ai takdirde yazmaz veyahud ınar 
etmezdim. 

* 

lar mazeretse, idare haklıdır. Bence Galatasaray takımı Ankara 
1 

bunlar mazeret değil, belki de au- kat.andığı ikinci galibiyetten eoııı' 
çun kendisidir. Türkiye, Cihan Har- dün sabah çchrimize dönmüştür. 
binde dört eene üç taraftan lhatta, Galataaaray, Mulı:csporla ya~ 
üç ve gç çeyrek taraftan!) mahsur ğı maçı da 3-0 kazanmıştu. 
olarak ya~dı. Bununla beraber, Tü Bu maçın ille devresi 0-0 beraı:J 
nelin kayıf tchl.i.kcai olmadı ve lUç re bittiği halde Galatasaray ik~r.. 
bir zaman bu ba:ıit varagel aleti, devrenin 20 inci dakikasında Arw 
kapılannı dok.uzdan evvel kapa - şütile birinci golü yapmıştır. ,.. 
madı. E~er T unel idaresi, eski idaıe Bu sayıdan sonra üstüste Arif ~ 
olsaydı, bugün gene bk.ır tıkır do - gol daha yapmış, Galatasaray ~ 
kuza kadar i§ler ve tasarruf için çı bu suretle 3-0 galib olarak bı 
günde yarım saat çalnuya lüzum miştir. 

hiasetme:ı:di. Çünkü, o xaman i~ıe- Gülle atma müsabakaları 
ten şirk.et için elden imtiyazın git-
mesi korkusu vardı. B~ünkü ide.re Atletizm ajanlığından: 12 /1 /9! 
için iac böyle bir korku yoktur. tarihinde saat 10,30 da Beyoi' 

Ayni şeyi, tramvay için, elek - Halkevinde dahili gülle atma 01il 
1 

trik için, havagazi jçin de tatbik e- sabakaları yapılacağından iştirak 
1 

debiüriz. Eğer t.ıamvay idarcai, e- decek atJ.etkrin orada atletiZJl'I 
lindeki yağlı kuyruğa amısıkı ya - janlığına müracaatları lazımdır. ril 

Eminönü Ha1kevi orkestra- pışmış bir tirlu:t olsaydı timdi biç Müsabakalar üç katagori üze 
bir malzeme buhranı duymazdı. f.- yapılacakhr. ..A 

linde her teY bulunur ve belediye Mü,.abaka ha ladıktan aonra_ ~;, sının konseri 
Eminönü Ral1ı:eYlnc'len: 

12/1/1941 Pazar günü 
Evimiz orkestrıısı mutad 
tonscrini CnğaloğJundalti 
da verecektir. 

tarahndan aıkışbnldıkça batta heı- pılacak mür:acaatlar nazarı jtipr 
saat 15 te gün yeni bir arab. çıkarabilirdi. Fa- alınmıyn.caktrr. 
:~mı~~~ kat bu~ünk~ idare için bu işde de s~ s~e1bo1 turnuvası 

A1"2u edenler dnvetiyelcrini Ev bü _ 
rooundan alnbllirler. 

oyle hır korKU yoktur. il 
Bu işletmelerin devlete geçmiş Eminönü llalkevl 12 Kanunu.sa ~ 

oldukları tarihten kısa bir zaman 1 btr basketbol turnuv-Mı tertib edec 
aonra bu idarede bulunan ahvale tir. 'iJ 
vakıf dostlarımdan birine işlerin na- Miisabatanın kayıd müddeti 9 

Bir yangın ba§langıcı aıl gittiğini sormuı ve o zaır.andan- nunusanlde bitectıktir. 
Sirkecide, Ankara cndde&"tlde 188 J 

numaralı, Hilmiye aid ahçı dültk~ - beri daima hatm1?'1da_ ~ai_aı:ı şu ce- Kız mektebleri voleybO 
vahı almıştım: 11Şimdılık. ıyı. Fakat, nmdan dün yangın ~kmışsa da, it- • 

Finlandiya ile Türkiye ar::ısındaki 

ticaret mukavelesi a~ki\rnın:ı. tevfi -
kan Finlandiya.ya satılacak olan 2 
müyon kilo tütünun, İzmir tütün pi
y~ı nçıldıktan sonra tesllml milm_ 
kün olabilecektir. Diğer taraftan gene 
Ftnlandiy..ıhlnrm memleketimi.zden 
satın alacakları 2 milyon kilo kuru 
yemişin de derhal sevki istenmekte -
d&r. Anlaşmada ikinci füteye dahil 
olmıyan alacaklar ara.smda Filllan _ 
dı anın Türkiyeden fazla. miktarda 
~ytrnyn~. :r.tytin ve,alre taleb ettiği 

bJdirilmekedır. Bu taleblu de piya -
s:ıda mü.saıd bir fiat bi4labilir'"..e c.er. 
bc.rt döviz!e yerine get.ırilebilecektir. 

faiyenın vaktinde mfidahalesile ateş malzeme ihtiyab yoktur. Bir zaman şarr p yon ası 
Hı-ızlık eden 3 kıpti kadın Baıına balye düştü bUyümeden e5ndürülmüştür. Yangı_ sonra, malzeme buhranı olur ve . 

10 hatlar çalışamazsa haJret etmeyi - Kn Mddelıleri Voleybol neye&i" 
Sırtecide gümrük ambarından kok Şamandıraya bağlı cAksu• vapu - nın ne suretle çıktığı zabıtaca tahkik n.izl» den: 

kömürü ,..,.,a.ı-ak ~v:ıllara dolduran runn mal yüklemekte olan 1230 nu- edilmektedir. 
ı.-- ------- Dostumun, bana çok evvel ba - 13/1/19tl Pazartesi günü Eınil 

-.weryem, Ha'""", Silde ~imlerinde 3 maralı mavnanın kaptanı Rasim, dün b d .•. b b h . b" sal da 11 k _J .... • ... Ş:c.li Halkevinde konferans er ver ıgı u u ran, ııte ır za- Ba.ltevi onun yap aca 1P""' 
kıpti kadını yakalanıp, adliyeye ve - Tinçten kopan bir balyefün başına :s- d b • ı · b 1 f ıar 

Şişli Ralke'rinden: man an erı gc mış u unuyor. a - : 
rilmi.şlerdir. isabetlle ağır surette yaralamnl§tır. kat, aade malzeme buhranı değil, Kandilli ~l _ ş:şıı Terakki J.. 

·•••ft hmed .,., . i -'h Yaralı kaptnn tedavi edilmek üzere 12/1/1941 Pazar günft saat 15 de 
Suçlttlar, Sw-na ... Tillc ou.ı • Halk.evimizde Bedri Nedim Oöknil ta- i§in içinde idare buhranı da var. Hi- si saat 14 hakem 8. Açıtöney. 

cezada yapılan muhalcemeleri sonun Beyoğlu ha.1t.anesin~ lı:aldınhn:ı.ş, rafından <Yeni Cihan Harbi karşı - kaye ettiğim haciisc malzemer.in Boğaziçi Lisesi - Erentöy Li.!eSi 
dn ~er ~Y ~apae. mallküm ve derbal .ak'a etrafında tahkikata b~lanmı.ş sında Türkiye) mevzuundn blr kon - değil, icl,arenin buhranını gösterir. 14,3{) hakem S. Açıkoney. /: 
tevkıf edılmişlerdır. Ur. ferans verilecek ve gösteri şubemiz İdare buhranma ~ir misal olarak şu -" i 

t.ı:ırafmdan da bir komedi temsil e _ taze misali zikredeyim: Evvelki r.k-
dilecelı:lilr. Herkes gelebilir. şanı, bir hat üzerinde yüksek ıütPazar Ola Hasan Bey Diyor ki: BUGON 

Kadıkö1 

Ha.san bey - Balkan -
la.rd:ı kış bu sene 90k Şld.. 
deUi.. 

Hamdoılswı. bizde 
ma.hruka.t buhranı yok:. 

- Nereden tınlacllll Hn
aaıı be;-? 

Hasan bey - Geçen 
!ene şet.rin ağaçlandırıl
ma.cıı için dikilen fld:ı.nla_ 

ra b:ıkLI.&\, hepsi yerli ye
rinde!. 

Yeşilaylıların cayı 
YeŞilay gençlik şubesi, dü~ öğleden 

sonra M:ıksim salonlarında blr çay 
topla.ritm tertib etmiştir. Yeı;ila.ya 

mcnsub birçok gençlerin hazır bulun
duğu bu toplantı saat 20 ye kadar 
samimi bir hava içinde devam e~ 
tir. 

heli bir hat memuru, tramvayda 
teüdüf ettiği ve tanıdı~ı bir hanıma 
kolaylık yapmak için, benim gözü
mün önünde, \.!lt nana., istasyon ol
mıyan bir nok.tada: 

- Bağlal 
Emrini verdi. Vn.tman da arabayı 

durdurdu. Tr:ı;nvaycılığın yirmi se
nelik tarihinde bu vak"ayı ilk defa 

Şehir Tiyatroiu görüyorum ve tramvay müdürlüğü-
Tcpebaşındıı dram ne haber veriyorurıı ki idarenin ni-

lwmnnda :z.amı tehlikededir. Eski belediye ru-
Gündüz saat 15,30 da hu tramvay idareııine de giriyor. 
Akfam sıınt 20,30 da Bu tehlike, malz.cme ihtiyatsız - ı 

A P T A L lığından daha hi.:yüktür. Çüııkü bu 1 

OPERA 
alnemasJncla 

Fevkali.de prorram 
mevsimin ı büyük 

birden 

1- SEVEN 
KADI,. 

REDDİ LAl'tlAR - _ ~ 
ROBERT TAyı,v"' 

2 - ARiZONA 
KAHRAMA"l 

NANCY KELLl' - ~o 
CESAll ROi\lP°" 

İstıklô.l cadde.sinde I<:omcdi kısmınd:ı • defoki m~s.alde, bozulan cansı~ mnl-ı 
Gllndüz saat 15,30 da l zeme deglL canlı malzemedır! 
Akşam saat 20,30 da _ /O /, "{.ı: t72. 

Faşa Bauetıeri V1l-u ı t un l/ ... h .. l!fjllff ~--- t.araluıdan. 
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Ge,10ral Vayga.1dm icraah 
Fransız hük6mçt ve milletinin 

ve Frtınsanın dpııtlarının bütün ii· 
midleri Camelin yerine gelen yeni 
genci kurmay ba~anı ve hijtij.n 
harb sahalarının başkqrqandaru Ge-. 
neral Wcygandda idi. Fabt o, ku~ 
n1andayı dcruhdc: ettiği ıo M"Y~ 
tarihinde yani Fran il muhareb~ııi -
nin on birinci gününde. Fr~ıız 
cephesini ilciye bölünmü~ buldu Ve 
onun için bütün mesele, ,.imaldck.i 
birinci ordular grupile Fransız or • 
dusu büyük kıSJJlı arasında yeniden 
İrtibat t~s etmekti. 

Bunun için General \T.'cygand 
evvela vazi~·eti g'5:rilc RÖrmt-k i~te-
di. Ve bu m·duıadlll l 1 Mayısta bır 
uçağa hiner~k şinıal ordular grupu
na gitti. Belçika kr:ıl:Je. ordular gru 
pu kumandıt':lı General B;t!ı..ttc 
ile ve Jngiliz ordu kumandanı Cc -
neral Cort ile görü tü. Bu müzue -

c; Au.t •• 

1////1.#Mtt. 

et 

relerden ~u pl~n çıktı: .. 
Belç.iknJ.lar, cepheler\ doğuya l ~z .edıl~p muvaffak .. olunmamış de: 

··t c"'- olmftk u"zer y h-j gıldır kı F' ranı•z subny ve asken mu evce ı::ı e, !'ICT ""' d'V' 
tine geri giderek burasını müdafaa ~arbetn:ı;. ıgınden veyn harbetm:k 
ed ki ıııtemedıgınden dolayı Fransa ına~-

. h ecB~ · e~. d l d k. f lub olmuş olııun. Böyle bir hiÜ:mün 
Bu gi.i~I tayy(jrün kumaşı ıııya ınncı or u ar grupun a ı n - k b b' ·~· el b k b' 1 

~ ı~d . .1 h ·ı· F ,. (b. · ') J, ı . 8 a a ır ı. na an ae a ır fCY o -Yun u ür. Göğsüne ince çıJ:gı er a !or1 ız ve ran~ - mncı oru ~ . .ıı. ı. d v .. h k. l\f' f'k 
I' · · · · · B t;im,.nle. u....,•ımiyeıb c<'!nııhl\ doğru, ma. ıgına şup. e yo tur. utte ı -
ınde sıyah saten geçınlmıştu. u C b • B h ti t lenn, kararlaıom19 ve emredilmiş 

en en çı:rgı cnn ı ı ı 1(1 arasın - d ki t-rruzu ne en yapamadıklarına ıat d · ·1 · 'k· d'k. 1 am nu - apınıme a ına aanuz d. 

d~n bir pırıltı gibi göründükçe ho§ c b:ıli~r. donf\nmaı• bu hardtete ge~nce -~nun da sebebi mü.ttefik • 
hu teııir oacaldarı muhakkak... V'!'!rdım .::clece!c. l~n~ huyu~ kumand11 heyetı~ı': b~ 
Bunlara ı de ufacık siyah metal Dü~manın açhw müthi, rahnenin gıbı fevl:a~ade hnllerd~. "?cıs ulıy~.t: 
YUvarlnkl nn pkhğı ilave edilince öbür tamfındıın dR. f) ncı Ye i nci dcruhde. ear!"'ek kendılıkır·ndrn ~u~ 
bir tayyörden beklenecek en oriji - F"ran:m: ordulanndan tf'şekkül ~t - rat ve şıd_?;ctle. har~kct etmek v~ 
nal Lriizellii!e ulatılacağı ruuhak - mekte olan veni iiçüncü or~ular her. an de~~bıl<!Cele ola'!. muharebe 
lnktı n ı· li k • bi ıtr'UDU şimıll i!tikaınetind... flH'l''JUl[ vazıyetlerıne uy~ıın du ecek en 
dnn Pr.ı· k ıml. yd~ n dnçıgı,t kr yban l- ,..decek ve bu smetl"" 20 de l~~~·e lcat'i ve mes'uliyetli k11.ratlıım ve ted 

ı l\,.e ı uz.. ar e e a~ ı · · ~ b' I • - ..ıd "d d 1 · · 
ha•lann" b' ki ı.. 1 b.1, 1 .. jrf'n yarmayı ve Ailette kanalına ır en lerıcu u ctmt' en A m:ık •çın .. .. ırer şı ır.. sayı a ıur er. "' t" • l 1 J () 1 hAI~ 

Pratik bilgiler 
Cocukların ~u s1lUl. se"Ydığl halde 

bazıln.rı onu ağızlanna koymak \sf.e_ 

mezıer. Halbuki süt; ÇOcuğun en mii
kemmel gıdıısldır. Onn ne yapıp ya _ 

pıp sütü sevdirmelidir. 

Alelll.de sütü içmek i.stemiy,~n yav_ 
?u!ar için bir defa da §U ckarnmelli 

&üt. tecrübesini yapınız. :Muvaffak ol
lnak ihtimali çoktur. Sütü blr yanda 
kaynatırken bir yanda da temiz bir 
ınavayı kuvvetli bir ateş üstünde kıp
kırmızı kesiJincye tadar kızdınruz. Ve 
:maşanın fi&tüne her bardak st\te 2 

:ker he.sabile birkaç §eker diziniz. 

kader ge:ıi .. lett"n Alrr,anlar, iki yan- Ye ışme~ı~ oma anoır . .l".ar a ~ 
lıı.rından ynkalanarak imha celile _ hat ve ınper muharebelerının batı 
reklerdi. inkişaflarına uygun tedhirlt-rl~ mı-~ 

Lu 1 1 U f bİ • A... guf oh•yc;T v~ bu suretle yalnız muh zum u ve g ze r p mı temel bir ~al•be fırsatını keçırml\k-
Plan do~ru idi, hem de 7.aıuriy- la luılmıyaralc ayni zamanda felft -

di. Bu muharebelerin cereyan ettiği ket ve izmihfil uçurumuna doğru 
sırada, biz: günü günün~ vıuiyeti ya- yuvarlanıyorlardı. 
urken de. zaten Fransızlar için ya- Birinci o?du grupu kurr~ndanı 
pılacak yegiit"le şeyin bundan ibaret GetlC!al Bilotte, \tleygand İçtimaın
olduğunu defo11.tl:ı anlat'Tiağa cah,- dan dönerken, onan bindiği oto -
mıştık. Fakat bu hareketin muvaf- mobil bir kamvona çarpUi{ından, 
fak olması ir,in pek mühim ve esaslı başından ai{ırca yaral!lnmış ''e nnk
bir şart vudı, o da süratti. Hem de !edildiği hastııre.:le ~.-efılt etmicti. 
pek acele etmek lazımdı. Bu sebeble birinci ordu kumandanı 

Almanlar Sedımdan ve Sedan ile General BlanchArd, onun yerine or
Namur ınasından, Meuse nehrini dula grupu kcımnncfanlıı'.;"lnı vekale
mütcaddid yerlerden geçerek Al - ten denıhde etti. 

ha.mba~ka şekmer haııi olmıya buıı
ladı. Mesela cephe kumımaam Ge
neral Georgc.iirı, Y<'ni Fransız. ü -
çüncü ordular Jtrupunun şimale doii 
ru yapacağı tanrruzu hazırlamak 
~ak~dile verdiği emirde görı"ı
ruz ki hu taarnızu yalnız. General 
F rere kumandasındaki vedincı or -
du yapacak~ır; o da, JSzıın olan lmv 
vetleri topladıkta'l ve Som:ne neh
rinin de cenubımu Aimar>İaıdan te
mizledikten sonra. Bunun ıaj:ındaki 
General Touchon'un altıncı ordusu
na ki - bunun kuvvetleri hemen 
hemen hazırdı - yal,117 Aisne'vi mü
dafaa ı-tmek vuifesi verilmi ti. Da
ha sağdaki ikincı ordu da, Sedan 
üzerine bir te•J,it tnarruzu yapacak
tı. Görülüyor ki Wcygantlın hayatı 
paha'lına yaptıjh bir uc:ak teftiş s•· 
yahati neticesinde, en salahiyetli 
dört kumandan, bir k-al -..·e ertF.si 
gÜn de iki ha.cvelı:ilin iştirn'-ifo J..a
rarlaşan ve knt•ivet ke!beden bü
yii]c ve havati bir pldn tatbik l!a -
hasına İntikal edince bem gCCJ1ti -
vnr vıo lıem de cılrz:ltt!itryordıı 

Fe1akel uçurumuna doğru 

J Hadiseler Karşı sn :h J 

Hilesiz, ihtikarsız tarafından 
Meraklı geldi: cek ne var kil. Et bulama~n pcynfr 
- Bu aefcrki gelifll1 bayram tebriki yersin 

için ol.m gerek · 
Ded' • - O, benim de :ıklı.'lla gelm~ 

d'al 
11 
ım, ~asamın :vanındatı san - amma gene merak ettı'm. Hele balı: 

Y Y1 çekıp oturdu: ayni gazetenin ikinci scyfasını çevir_ 
- Bayram tebrik! biraz mufassal dim okuyorum· 

olacağa be ' • nz~r. c25751 teneke peynir varken satma. 
- Ha~ canım merak ettim. yıp halka sıkıntı çektiriyorlar.» 
- . Neyı merak ett.n?. Kurban kes- - Eliinden ne gelir Mernklı, artık 

medıC"imc mi? I(e.smedim. mum yakıp derdine yanarsın! 
- Onu merak etmedim. Bir gazete - Merak ettim, peynir havadisinta 

aldım da... yanı başında bir ba§ka havadis daba 

- Az:1nşlldı ... Dünya ahvalini me_ var: . . . 
rok et.tın. bir gazete aldın. Okudun cHaclı kibrıtlerlı 
m~nkın ımil oldu. ' - Merak ettim, mum yakıp derdL. 

- Hele okuyayım da sen mize de mi yannmıyacağız? 
raklanacabm. de me • Meraklı ayağa kalktı: 

- Ben gidiyorum. 
- H".ç zannetmem, fakat oku... - Nereye? 
- ŞinıdJ gar.etenin birinci sayfa _ _ Şöyle b" 

&ından okuyorum. ~ ına Çı8l'fly1 pazarı dola. 

cKa.sablar slğır eti fia.tını da yük- - Bir şeyler alacal:sın ~ib ? 
selttacr. Bir tarnttmı da mürakabe - Evet· hile.siz ıhtıkd.r 1 a 
komiııy~n.un~n tayin cttiti et fiat.ıarı- dan bir stllın .,ez'.en oJ.ur:S.ızaı!:::::. 
m değiştirmıye çalışıyorlar., ,..---, 

- Marn sende. bunda merak ede- • ~ .r '"'' t .:J.luJ.u.41 ~ 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı · 
--.... 

lspanyada bazı köylerde, öküz -
lcrin başlannı, böceklerden koru -
mak için, koyun poatlariJe örterler. 

* Sisten h11s!I olan buz 
Donmuş göl

lerin üzerindeki 
buz tabakalan 
yalnıı: gölün su
yundan hasıl ol
ma değildir. Si, 
li havalarda, 
m de aynca ilci 
milimetre ita -
lınlığında buz 
ilueule getinnektedir. 

Takke ceblerinde ne.er 
taşırlar? 

filipin ada • 
larının, Ban 
Vok lrahilele -
rinde 1tenç .loz • 
lann beolanM 
giydiklen tak -
keler cep}idir. 
Genç kızl:.r si -
garalarını., para -
larını ve mücev-
herlerini takke ceblerinde 

* 
taşırlar. 

Çinde soy adlar. 
Sang ve Vang 

Çinfiierde soy 
adlarıdır. Çin -
de Sang ve 
Van.glar aşnğı 
yukarı müsavi-
dirler. Ve dli 
milyonu teca -

viiz etmektedirler. Bu rakamı fazla 

görmemeli, 385 milyon nüfusu olaıı 

Çinliler arasında. aoyadı snyısı döıt 

----------.......... ....; 

~ kızınca bu şekerler hafit~ ya
nar. Hemen «fitfin içine atarsınız. Be-
:Yaı bir duınanıa beraber t.a.Uı bir ka
raıneı kokusu etrafa yayılır. Bu ko _ 

man ceph1'trinı ynralıhrli nltı gÜn General \V evg \'ıdi\ ~elince. düş
v.cçmi~. Onlar durmadan ~rbe manın haVl'lya tamamilC' hi\kim bu
doğnı yüriidüler ve 1 K May19ta lunması dolavı~ile. uçakla dönen:İ
Somme nehrine bile vardılar. On- Yerele deniz: yol:1,. ve bir torpidobot 
dan aonra d" dumuynralı: deni7e ile 21 /22 gec~i Parise dönebildi. 
doğru yiirüdüler ve .:nıal ordulaı 22 Mayısta, Weygandın umumi 
!!Tl!'Puntı FraMadıtn avııdılnr. On - karargahında, Fransız ba~vckili 
lar ·şimdi yar.nan•n İçme pİyl'ltle ti:i- Paul R .. ynaud'nun, f ngjli7 başvekili 

Zaten tAarrıızun şimalden ynlnız 
8 tümenle yapılması kif'i değildi. 
fngiliz ordusu 1 O tümenden, birind 
Fransız ordu!\11 da bir kale, dört 
normal ve üı; motörlü piyade tüme
ninden mürekkeb idi. Biıiıd ordu 
ile beraber. ilci makineli tümenden 
mürekkeb bir de süvari kolordusu 
vardı. Belçika ordu.sunun 7 piyade 
ve ilci süvari tümeni mevcuddu. Bu 
suretle şimal ordular gnıpunda, ye
dinci ordunun Belçikalılann en aa
ğmda bıl'llktıi:ı 60 tÜmf"n de datu1 
olduğu halde, cemnn 28 tiimen bu
lunduğu anb~lır l:i, hu kuvvetten, 
bu derecelerde hayati hi, tıtarruza 
Y'f'lnız 8 ad::dinln :i~irak cttirilrneei 
zaten şimal ordular ~u:>anda bu 
taamızun muvttfCnk olamıyacaiına 
evvelden hir fi:Cir hasıl olduğunu 
gösteriT. Hilı!:nıiti litnm olan •ey, bu 
ordular ~nıpunun. Belçikah?ar da 
dahil oldll~ h,.fde, bütün kuYvetfle 
cenub batı i:ıtikametind ~ taarruz e
derek kendin-: yukarı Somme neh
rine daim vol acma• idi. Bu ecbeb
le onun Yfte.T nehri Valend~nes -
Yperen ceph~nde buakacağı krt•a 
lar aııtCak H•"lrİ a~-:ı kUYVetl .. rdesı 

Konyada Bay H. Y: 1 Beyan S: "".! 

«Zevcenizi, müteh.uaıa bir dok - «Evlenmemiıı, ölünceye kacfar 
tora muayene ve tedavi ettirmeniz. bekar Yll§&ml.f erkeklere, ve kadı.n
lazmıdar. Şunun bunun tavsiydcri, lara tesadüf edilir. Fakat hu laı 
iliç tarifleri ~Jik.~ ziyade feDa • pek azdır. Tanıc:lık.lamuzı düşü:ü _ 

ku ve bu d~k manzara çocuğa bil' 
aftt İ.1tihası verir. 

Sakızlı muhallebi 
2 ki1o 8lit. Bir tutam sakız. Btr çay 

fincanı ni§aBta. istenildiği kadar te
ker. 

Süt kaynatılır. N~a 2 bardak 
kadar suda ezatr. Ateşteki sütün lırine 
kar14tırıı klU'~tırıı dökülür. Sakız un 
gibi dövüiür. Bir çimdik tuzla birlikt.e 

tnuhallebiyc ııteıten indirileceği sıra.. 
da karıştırılır. Tabaklara dağıtılıp so
ğuyunca üstüne kestirilmlJ fe)ter ge&
dırilır. 

menleri de ı.:etirer~lc miit,..madi ar- Bay \Vin9tO!I Churrhillin hazır bu
tı)"<Jnar. &.ı suretle geçecek J.ı,.,r v~- lunduldarı bir l:onferımJ oldu ve 
ni gönle, Fnmım: pfanınm t"th1lı::i dün karar)ıt~n proje burada tasdik 
valnız biraz d11hrı ~çletecekti. O- edildi. İmz.alanım mazbata da fİ • 
nurı için, ili taraftım vanılac:ılı: ta- maiden .::enubıı takribb P ln~ili? ve 
arnt:r.u tacil etmek lazımnı. Fransız tümenile yapılac.nk olan 

Tatbik~tta hnrşey taarruzun «'1ipheaiz yarın» kaydile 
mümkün •nertebe erken yapılınuı 

mahvo!uyor tanih olun~uştu. Bundan -~a~ka 
mulıarebenın deYamınca, Jn~ılız u-

Vaziyet, Hıtjcali bu 1tır«"tie zaruri çak kuvvetlerinin gece Ye giindüz 
kılıyorken göreceğiz ki müttefildtt j mümkün olan -.ütün yardımı yapa
vakitlerini binbir. ç~"id tali ıeyJerleI caklan bu mnbatııdn tey;d olundu. 
geçirdiler ve bu ıkı tarll~ı taarruzu Görülüyor ki, hc,,=i~ heT feY :lcıt.y
bir türlü yapamacııı- itan taar-- bolmamHltı. F1tka~ icnıfttft ~!!'lince 

======ı=z::ır=::ıı:ır::::::=====-=---==--==== 
(Deftlm 1 inei saJfadal 
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Aşl<lo 
Oynanmaz! 

- Şimdi lıav.ıli bırakalım da ha
kiknte dönelim. Burad:ı beş dalci -
ka daha hılınıak Nesrinle k:arşılnp
hıl ıiz. 

:-- Hakkın var, haydi gidelim. 
llti genç kız, son bir defn daha 

"b"y ı. vapura hasretle baktıktan 
•onra 11~hr adımlarla. adeta istemi
:Verek rıhtıma ç1lı:tılar. 
N A.rad'\n birkaç dakika geçmişti. 
esrın elinde küçük bir çRnta ile 

"ııPura y11kla~tı. fakat bileti ve pa
laportu olmndıI~ı i·in yukarı çıka • 
flıad " y 

1 
tn kıı. lab ılı • arşında durdu, 

ı~e. tı~~dı. Kendhinh mıı.ruz kalabi -
:tQclcgı hakAreti l\nncsinfrı göriip ü -

llıeın . • '- d \,rıd· . C9ı ıçıı. onun vapura ~ıı. ar 
' 1.&?tıc ı-ef:akat etmea..!:U isteme -

onunla evde ved11lnımı5tı. Ni -

kihlandıiı o buhranlı günü henüz 
unutmamı~. Halide: Hanımın an -
nesine hücum ettiğini ve ırinirli ~ 
sile ona: ·<HilG. burada m1S1nı.zi Ne 
bekliyorsunuz / Ni..;iil kızınm ahp 
gitmiyonu-nw:i O ı..r. t..uaada kal -
masına razı olr.ııyacağ>nu haliı an
hyamadımz mı?·> diye b.yk:ırdı -
ğını bugün gibi habrlıyord.u. O aes 
kulak:lanndn çınlıyordu: onları u -
r.utmaıına imkin yolttu, ne de o 
gün ann~İnİn yüzün<ieki sarılığı, 
gözlerindeki korkuyu •• · 

Zavallı .nnes.i pek yalnız kalmış
tı timdi. Kim hif:r bot odaluda, 
sofalarda onaıl mah'ZU"D mahzun do
laşıyordu. Bi:- yolcunur. arkasında 
bıralc'tığı icanpkhk: v~ boj}uk ne 
b.zioclir. 

Bereket venin ki Sacide ile Me- cek kadar mühim bir mazereti çı -
ziyct lnaliç.eterini yalftlz bKakmı - k.araa hemen ls.aber yotlard~. 
yacaklanna dair •Öz. vermiılerdi. Dak:ikalıu birer birer geçiyor. Va 
Onların 11evgi ve aadalcatlarına ina- purun hareketine yinm beş dakika 
nabilirdi. -kaldı. Hal İşte geliyorlar ... 

Genç kadm bir ynndao annca.ini Nenin evvelSi Halide Hanımın 
dü~nüy~, . diier taraftan da göz: • "başını (fiirdii. Selim bir koltuğa 0 _ 

lerıle Selımı arıyordu. Onlar gelme- runnuştu. iki adııım, koltuğun iki 
den vapura a\ranezdi, b11rada bek- kolundan nıtmu-ılısr, haatıııyı san _ 
lemek de pek etlt&cı bir .-:ydi. madan getirivodnrdı. Zavallı deli _ 
~ Yolcuları? ve ?l!ları uğu~la~a. - kanlı, kalın bir palto içinde titri -
ga gelenlenn teJesıı. 9e!len, gidıp yordu benzi balmumu r • d 'd' 
gel' ı · ! " L!.. ı_ • • engın e ı ı. 

''en ı:>rta ıı;ra Dil an .rooYM1I u- Henüz hastanedf!n ~ılr.r ıs b' t 
ğultiısu veriyordu. Nesrin bu pa - mobille burava kadar 1. · :I H o
tırtılardan bir ,ey anlamıyor, lôm- b k ı~...J b' .

1
• gc ~1l'.1· 

811 

~yi görmüyor biitü r.ıYVet -ve ta a ,ıcı. e moe ır J aç flŞCSl c on-
diklt:atile en.fı a~OTdu. Onu lan takib ediyordu. Bu manzara o 
alakadar edeo bK tek kiti Mli: Sc _ kadar haı:i~di k! herkesin göı:leıiıü 
lim. merhametle çelctyordu. 

Vapurun lc.allurıamm }'11rın1 .... at Nesrin ~öz YD$larını yutarak. ko -
kaldığı halde ne Sdrn, ne de an - casına yaklaştı. Selim büyüle bir 
nesi görüomüyord~. At'aba fevka - gayret aarf~derck onun elini tut _ 
lade bir şey mi olmuştu~ Acaba mak istedi amma o kadar kuvvet _ 
seyahatten va~eçmiPer miydi) A- sizdi ki buna muvaffak olamadı ve 
caba Nesrin ~krnhu Janlrt mı oku birdtmbire hırçınlaştı, acrt bir sesle: 
muştu) Havtr, buna bnlci.n yoktu. - Colc yoruldum ••• dedi. 
aPuartesi giJnit mftt aek:izde nhtım- - Hakkınız var Sellın, ilk defa 
da buhışacağıı;ı. Bu lı:ılt1 talimtıh dı§arıya çıkıyorsunuz, kolay mı) 
veren Selim. randevu,.. Cf'lmiye - Bu a&z.le.rd•!n sonra, derhal Ta-

lık buaule &cbrcbilir.ı nüz, muayyen bir yattan aooraki _ 

... lerin hemen hepsi evlenmiş, birer al-
Balıkesirde Bayan Me. Se: le kunnutlardır. Bu hal bir kanunu 
•Amcanwa !.er fe)'i kon\lfa - tabiat hükmünde addedilebilir. Cer 

bileceğinize, onun doğru görüJlü bi:r çi evlendikleri halde nıe•ud olmı-.. 
kimse olduğuna mademki kanaati • yanlar, evlilikten her zaman filcay.t 
niz vardır, ilk fınafta kendisini gö- edenler mevcuddur. Fakat nİçiD 
rünüz, bana yazdıklarınızı ona an - hep onları dinliyor, onlarla al&ka .. 
lahnız, babanız üzerinde nüfuzu ol- dar oluyonn..ınuz) 
duğuna göre herhalde onu ikna e • Evlenmiş ve mes·ud olmu11 insan
dccek, ve aile arasında dargınlık lar yok değil ki, biraz da onlan 
çıkmadan bu meseleyi .Wn düşün- di~leyin? onlarla ~18.kadar olun. l,t 
düğünüz fdUlde -ki hen de bu mısallerm fena mısa1lere nisbetle 
tekli doğru buluyonun-- hallede - pek fazla olduiunu göreceksiniz. 
cektir. • TEYZE 

ziycte hak.im olmağa çabtQrak Jlave 
etti: 

- Hemen yukanya çılcalım. ka -
maranrz.da ietinthat edersiniz. 

Genç adam ayni başin aeele ce
vab verdi: 

- Yukan çıkalam d~mek kafi 
değil, koskocaman merdiveni nıuıl 
tırmanacaiım. 

- Biz: size yudım ederz. Hem
~ire llİz öne geçin. Selim Beyin bir 
kolundan tutun, ben df: arkadan ge. 
lirim. Ha, i~te Hulki de biıe yeti,ti, 
o da muavenet eder 

Hastabnlocı bir aaniye tcreddüd 
etti. Nesrinin hasta ile mt'şgul ol • 
masma ~caba Halid'! Hanım müsaa
de eder miydi) Faknt vakit geçiyor
du, pek düşünecek za.-nan kalma -
mı~ı. 

- Öyle değil hanımefendi. siz 
öne geçiniz, Selim Bey sizin kolu -
nuza girsin, Hulki Beyle ben de ar
kasından tutarız. Yalnız dikkat e -
cün, kuvvetiniz var mı) 

- Merak c-tmeyin. ben görün -
düğüm kadar zayıf değilm. 

Filhakika, St-limin vapur mCTdi-

venlerinden çıkmasına öyle meha
ret ve itina il" yardım etti ki buna 
tecrübeli ha;ıtahakıcı bile şaşmak .. 
tan kendini ıılamadı. 

Yatağına uzanınca Selim ''Ücu .. 
dünün gev1ediğb.i, baygınlı~a bcn-
ziyen bir rahath~n bütün vn:-lığını 
kapladığıru hissett~ v,. endbe jjp 
kendisine batan nnneııi!., kn~ ... ım 
teskin etmek ihtiyncını duydu. 

- Merak etmeyin, yorgunlu~• 
tan gelen hafif bir şaşkınlık'.- ıimeft 
geçer. 

Ayni dakikada gözieri vazodaki 
çiçeklere gitti. 

- Ne güzel gülleri Bu se.,.imli 
sürpriz için kime tcşc:ltlciir etmeli • 
yim) 

Halide hanımla Nesrin derb.I 
başlarını masaya çevirdiler. Vazo -
nun önünde bir kart vardı, üzerin
de ıu kelimeler yazılıydı: ııSevgili 
kardC§lerimiz Nesrinle Selime ... 
Mes'ud balayı seyahatiniz esnasın .. 
da bizi unutmayın.» imza yerinde 
M ve S harfleri vardı. 

{Arkası var) 
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Edirne de -

şehir birkaç güne kadar 
elektrige kavuşuyar 
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e 

esta o~-ç 
B ~e ENTELICEHS SER\/ S~ 

Ben hun.da yo.ltk.en bu 
bulaşı..lc. heri~ yani T ourpled' yi bi
zim eve alan aen.in, nihayet onu 
Huget öldürünce ~lbet netice böyle 
olur. 

e:Amma bende k.abahat yok, şu 
kadını bir daha eve s(')kmıyahm, » 
diy e kaç defa söylecüm.. Tiyatrocu 
kadın ... Elhicıe değiştir;~ gıbi &ı,ık 
ckğittiJ'en bir kadının b.izim evde 
iİi neL 

Bununla berab~r polis elbet bu 
kadının i~Jerind en bizim mes'ul o
lıa.mıyacağımı:zt idrak edec.ekth. Bu 
kadını na'!ıl,a va.k ~:l~ tanımıt!&n, na
aılea aevm~ eYİne kabul ,.~nıiş
sin . .. Fakat ~tc- o kıı.dar . .. Bizim 
alakamrz yok. Haydi tekrar Allaha 

.l'lla&ıeden: 8eaçet Safa 
Lsmarladık. Beni bekliyorhr bü.ro -
da ... 

Elile selam vererek Mösyö Ange
nm çıktı , ~itti. Fakat giderken ka
pıyı o kadc1.r hızlı kapadı ki tahar
ri memuru Möııyo AngeTar..n karı
sının bazı hareketlerindeıı hakİka -
ten hoşmıd olmıyara.k. hiddet için
de olduğunu anladı. 

Diğer taraft E> n !Vıadam An~eran 
ltocasJnın söylediği sözleri dinler -
ken ezillp biizülmüş can sıkıntısı 
al~metleri göstermışli. Kocası git -
tikten sonra kadınla Vilfort anı.sın-
da bir müddet deıin bir erıkılt hü
küm ııürdü. Kadın bif dakika evYcl, 
taham memuruna kar~ı g&ıterdilıi 
mHtehakkim edayı terke mecbur ol
muı. adeta go2lerlni çevirip tahar• 

SON POSTA: 

abe 

ri memuruna bakamamıya ba,la -
mı~tı. O kadar mahcubdu k.i Vilfort 
merhamet etti. Y avaşç•: 

- Mösyö Ana;eran bana benim 
bildiklerimden faz]cl bir şey öğret -
medi. Bütün söylcdilc:lerini zat.en bi
liyordum. 

Kadın ha}"Tetle: 
- Ne dediniz) Sizin gibi polie 

de sahiden biliyor mu> •• 
- Fak.at hayır. . . Benim bilJik

lerimin hepaioi polis bilmez. Polisin 
bildikleri yala~ Htıgetin aöyleclik -
lerinden iha!'ettir. Mösyö Angeran 
ne dü,ünür-. dü~n-sün., ben bu ktz
eağızı hakikaten eözünün eri, dürüst 
bir kadın olarnk gördüm, tanıdım. 
Ctinkü Huget sızin isminizden hiç 
bahsetmedi. sizi tanıdığını bile söy
lemedi. 

Genç kadm içini çek.erek: 
- Zavallı Hu~etl dedi. 
- Matmazel Hug~ti':'l bütün söy 

ledikleri ~~nlıırdan ıha.ret: Toıır -
pied, matmazelin çok sevdiği bir 
genci ondan ao~tmuş., matmazelin 
baeka bir erke~~ gönderdiği mek -
tublan elde ederek o zata vermts., 
&tıkının kim olduğumı ııöyle-.ınek is-

e 

temedi. Hatta dedim ya. aizin iıs -
minizi bile söylemedi ve size aid 
vak' ala.rd.ıııı hiç bahsetmedi... 

Madam Angeran kekeliycrek: 
- Ba~a aid va~'alar ml) 

- Madam, biliyorsunuz ki ben 
resmi bir polis memuru değilim. E
ğeP bu işi yapıyor ve bazan poliae 
yardım ediyorsam ancak bu mesle
ği çok sevdiğim, esliden polis hiz -
metinde bulun:n~ş olduğum içind:ir. 

Maaın.afih polis memurlarına. 
müfetti~Jerine hütün bildiklerimi ve 
öğrendiklerimi söylemek. mecburi• 
yetinde değilim. işime gelenleri 
kendime saklanın. 

Bu sözhr Madam Angetan. üze
rinde tatmi:1kar ve tesellibahş bir 
tesir husule v,etirni. Koı kak ve çe -
kingen nazarlarım taharri memuru
na dikereb 

- Eğer Huget hakikat~n bir şey 
söylemediyse .•. Siz r:.erı::d en öğ-:ren
diniz) 

- Ben rnn Sade düşi.inerek ve 
h!diseler arasında bir münasebet 
anyaralt, her ııeyi bulduğumu sanı
yorum. Tc>urpied sınn yanmtzda 
çah'1llıştı; d~il mi) Bunu biliyo • 
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PAZAR 12/ 1/1941 
9: Saat ayarı, 9.03: Ajans haberle

ri, 9.18: Marşlar (Pl.), 9.45: Ev kadJ... 
nı, 12.30 : Saat ayarı, 12.33: Sa.z eser
leri, 12.50: Ajans haberleri, 13.06: 
Müşterek şarkılar, 13.25: Radyo ..,. 
lon orkestra&. 18: Saat ayan, ıs.OJ: 
Radyo caz orkestı-Mı, 18.50: Fa.ad 

Zayi - 3.24 sen.esi Yozgat idadisi heyeti, -19.30: Saat ayarı ve ajans ııa.
~in<:i 81Dlfından almış olduğum berleri, 19 46 : ŞarJalar, 20.15: Td 
tasdiknamemi zayi ettim. Yenisini ala... Rossi plikları, 20.30: Konuşma 20.46: 
catımdan eskisinin hükmü obnadığıl Şarkı ve türküler, 21.15 : Ko~u.o;nı:l, 
illn olunur. 21.30 : Temsil, 22.30: Saa.t ayaA 

Tozpd idadisi 5. ci. snııf. No. 86j ajans haberleri ve ajans spor :,t:• v ı..il· 
Mebmed Fa.b'.ti 22 .!><I : Dans müziği (Pl.). 

ıum ve hu sayede bfraz sizin büvi- nim .W düştüğünüz fena vaziyet .. 
yetinizi ve biraz mazinizi araştıra- ten kurtarmaktan başka. gı;ıye.111 
rak... yoktur. Bunu böyle biliniz. 

Bu sayede sizin Almanyada doğ- Genç kadın uzun uzun muhatr 
muı olduğunuzu, orada bu Alman 

1 
bına baktı. Şüphe içinde idi. Bu r 

1'.ızı ile tanıştığmızı, sevi.ştiğinızi dama inanmalı mı idi~ Acaba k.e:sY 
öğrendim. Hele Matmazel l-lugetin disine bir tuzak kurmuyor mu idi1 
§abel hakkında vaptıi{ım tahkikat, Tereddüdü ne söyliyeeeğini ta~ 
onun A1manyadan niçin ve nasıl imkan vermiyordu. Nihayet g~ 
kaçtığını.. eU:e nuıl iltica c-tti{4ini de Vilfort bu tereddüd ve ıüpbeyi rır 
göetercli Haki kut ortaya çıktı. zerek dedi ki: 

Madam Angeran titrek seaile : - Ah madam, sizin gibi ne kr 
- Haldk!t.t mı 'f dive tekrarladı. dar zavallılar bilirim ki bizden oiif 
Anlaşı.lıyordu ki Mada.,, Ange - he ede rle r. Halbuki bizim vazife .. 

ran taharri memurunun bazı ı;eyler miz, namuslu inııanlara fenalık ; 
bilse bile hihnediği birçok noktalar mek değil, onları fena lara ka1 ş1 ın6-
da mevcud olabileceğine kan'idi v e dafaa ve muhafaza etmek ..• 
bunlan bell1 etm,.k nivA•ind l'" r1F·oil- Bir polisin işi bir kötü adaaıl" 
eli. Vilfort, genç kadmıc bu ihtiya• yaptıklarını yapmak d eğil, kötü ' 
tını sezerek omuzlarını kaldırdı: •

1

. lüklere engel olmak ve iyilik et " 
- Madam, dedi. Si7İn siikfüu - mektir.. • 

no.z: biraz canımı sıbyor Bu rada ı - Fakat şuna da inanmanızı ı*' 
bazı şeyler öf::-renmek n:yetile sirl ca ederim ki ..• 
rahatsız ediyorum sanıyorsanız al - - Doğrusunu söylüyorum. SOll 
danryorsunuz. Ben size aid her teY'İ ve mes lekdaşlarım, yani resmi "!J 
biliyorum. lisleT, taharri memurlan, bizirn ı-, . , 

- F.vet. amma möwö.. bu işlerle uğraşanlar, bir çok ili , 
- Canım efendim, bir kere be- [ sanlarıo nazannda §Üphe ile katti 

ni düşman telakki etmeyinh. •• Be- laıur. (Arkaaa vatJ 
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Arnavud'ukta 
ita nların ric' ati 

• 

<B rarı ı ın<"i P)"fa.da.) <BaJ tarafı ı inci gayfada) teıırik.i mesai ederek, hadise etr&lm-
dükleri ilave edilmektedir. ~nmıştır. Kemnl!n Lic odasını ki - dn araştırmalua ba~~nmıııtır. 

İtalyanların vaziyeti 2aladığı bu binanın diğer lısmını Yapılan tahkikatta maktul Tev. 
Atina 11 (AA) _ Cepheden bir doktor gündü'tleri muayenehane fiğin gnyri ahlaki temayüller tnşJ .. 

gelen aon haberlere göre, Klisuranm olarak kullanmnktadır. Bnyramıo 1 dığı ve her gece evinde birkaç gCDı
YunanlıLır tarafından zaptı Tepe - ikinci günü aabn!lı, <:loktorun yanın- ci misafir etttği :ınlaşılrnıştır. Tev -
delen bölgesindeki Jtalyanlann va- da çalışanlar bir iiş için binanın fik, bayramın b,rinci günü akşalDI 
nyetini fevkalade müşkül bir hale bo~rum katına bmisler ve orada fU Beyoğlundn görülmüş olduğundan., 

·~, hı sız, esrarkeş serSeriler 
arasında neler gördüm ? koymuıtur. fec.ı manzara ile karflln§Inı,Iardır: hadisenin o gece vukubulduğu an -

AmaYUdlarm İsyanı Değnekçi T evlik. kanlar içeririnde laşılmı~tır. 
Mana.stır 11 (A.A. ) .Reut.erin yer?e .Ya~~ktcldır, boğazı bıçakla Bodrum<!_a!ci şnı:ab ba.!'da.kl~ı.ı ~ 

Arnavudluk hududundalcı husus1 mu kesılDU§; vucudcniın muhtelif yer- yemek artıgı tako degnekçısının. 
habiri bildirı'yor: !erinde ackiz bıçak yarıı~ı l ı n _ ber akşam tekrarladığı eğlenceler -

-ıo

Ç!kan k1sımlarm 

Uportajı yapan • usret Safa Coşkun 
zorla İtalyan ordnsuna yanlan Ar maktadır. Yerde aecede k lm den birisi sonuncfo bir cinayete kur 

.. ., a a b . owJ> • - k ed" Ci 
navud a.skerleli, dün, i lyan cephe- dört şarab bardağı bira .. d ek nn gıttiğinı ~osterme t ır. na-
ııinln gerilerinde bir mıntakn.da is.. mek Ye kabk kırıot:ııı gö;ük ek : yetin birden fozla faili olması ihti-
yan etmişler ve bu eyıın bastmlıncı.. tedir. m mali kuvvetlidi•. Zira şarob har -

AT'.ı.,.,ı____ IJl.-1.--d-'..! es daklan gece bodnım-1a btılunnnL 
~'"4 "'v,.,rl.Ul{.t; eJQ • ya kadar düşmana büyük zuyint ver- Bunun üzerine hndise derhal zn. u Mr 

TUrkeş, hıTSıZ, 11anke3ici, kannan - dirilmi .. tir. Bu Arnavud "rkerlerı'n _ b dl. b·ıd· .1 nn dört kişi olduldıınru anlatmak -..... z,,,.. ••e•,.:- .........;m .---1..-bı-n b" _, ...., ıta ve a ıyeye ı ın miş; müd - t d Su 1 1 k l k ''-
#V ...... V ..,...... ._ .. ,,_ l:TVU ,.., ._ d bf ı..- d ıı.ı n d z il fr. Ç U ar, ma tu iin Ce •eti Üc 
rınd, ...... - ı.-ft-• 1.,.,--'--ı do'-· _ en r ......,,ıuı Uı; ara ı t!ca etmiş ve eiumumi muavmi .İyn Yn.,.<Pftn it nJ l d 

"H• ·~ ,-vc.u.u'~" ~ -....- pa oruna ıp göturrnüş er ir. 
-ft'-tadır. Kend;..:- ,..,::._. ı.ı,. ~. c• buralarda. mu~vemete devnm et - ve nöbetçi ad live tnbibi vak'a ma- F ·ıı . .. , b d 
"IUIÇ .... ""' ~ c.-ı; ,,_ " aı cnn :rurntıe tes iti için mti h mekte bulunmuştur. hallin~ gc)mi )erdir. d · ' 

tTS\Z\ -..&aJcat edı·v- Şimdi crr - • eıumumi munvint" Z·"yn y • .,.o .. -
L--' '"J ..... • • Atina 11 (AA.) - Arnavud d ı ... u-..~ n.aan.,...,., •• .... ....,ı. ı..--1 1511 20C -- ı -_, Diğer taraf tan emniyet mü ür ü- ıc.ab eden tdhn len" al mı• ve bft-

.:~ ........ ~ ,.,.,~..,, v-- r- •• lugva ltal•tan tnkviye kıt'alnrı gel - ':;.;; cı"nayet ma• .. •• şefı· Ali•an da " ....... serintn 'L--..2 .. ;;, ı....-:0r.k 7-.:ı..k " ... - ....... .. kımseleri sorguvcı çı-bniştir. 
1lU'dan b~gı~diı,';t;. •'-~'~ · diği tey:id edilmektedir. müddeiumumi muavini ile birlikte Tahkiknta devam edilmektedir. 

Şimal mmtakasmda 
Bl·r "daJg~ . ı....ıtf.ı 1

• M 1 1 A R ~ , P~ ana,tır ( .A.) - oyterin 
Gece hırsm a.rkadnşın~ ç 1csmm Amavudluk hududundaki hususi 

12Cile burnunun kapl8Ula uzattığı muhabiri bildiriyor: 
El"Olni.köseıesi eskimiş tulumba gtbi, ATlll\vudluk cephesinin imal 

ingilter ya yardım 
kanunu hınıtııı nefeslerle çektllden llOlU'a. mıntakasında birkaç gündenberi 

g&zıen, :rnl'aılJ yaV'Bf sönen tiyaU'Q devam etmekte olan sükunet, dün (Baştarab l inci sayfadal 
~an halinde, panlbsım knyb • küçük çııTpıtmalar ve fasılnlı topçu lehinde gözükmektedir. Fakat bir 
ede, ltilçfi!dfll kfiçiild" kayboldu. J ateşıİe ihl.~I edilmiştir. Her iki ta - kaç gazete. başmakalesinde, sarfi -

b..--- --. ..., ~ A - fi raf, haZtrlıklara devam evlemekte- h kk d h k b ... ...-un delikleri, a.v ll:otu$\l 6lm2f .b bura.sUU önce gezdiklerııniZden rim ona doğru .-ı;ildl. Al kadar g02 k- - yat a ın a teisicüm ura ço ü-
tatıyı andırıyordu. ~ far:·""'' bir -"r za.nnet.meyin .. bu _ memiye çalışıyordum ... Fa_ Irat kulağım dir. Müşahidlerin tahminlerine göre, yük liıhiyetbr verilmiş olucağuı -

Dal ......- ~ ~- k _, d pek yakında bumda büyük bir mu- d k d zh l L c ğa. başl&.Ul1'tL ra lükl 't'Mfnıı ?enilren geni§, rus.. e.rkadaydı. Pa.Un goL..lu sor u: an az ço en işe i ar ey emeıde-
Onun bu halinden ~ ~ ~ ~~ 

8
- ... ıw ~·-· ve ....;ıi buçuk _ Bu enayi murobbaı _d_n kim? harebe başlıyacaktır. Klisuranın düş dir. 

......- IJ'IO'l<CM r-- ..... _.. P"' mesinden sonra İtalynnlar, Berat 
lntıyordum.. cn-.1~a..nm ıirket w.pw:- ... .,. ... ,,... ...,...." bm:a.rdanın aıt.ma bir Gene benden OOlısedılıyor.. vtik Vnmngton 11 (AA) - De -
la ...._ •-.......... r<- istikametinde çekilmiş!~rdir. Yu -ruun hasıl ett'.11-: dalgalar kadar ·-' bulntmdur. ismimi iyice ôC:rendim. Rehbetim. ka- mo\:rnsilere ynrdım hakkımlaki ka-
... __ 16' ç..,,... -v- nanlılnr, Klistrra mıntakasında yap- k 
- stb-dilğünii bır akşam evvel isba$ d'kkati t:a tuttu: '-I . I ._ _ ._.. d nun projesinin ongreye tevdü, lcon 
etnıenn, m;-01 "-e nazarı : - Bana ne? hr; an temız eme aare,;ntın a ~m - grede seri ak.aülameller tevlid et -

~ aGll dive kadar birçok l"rirler nlmı§lar b k k. &iner yfizfine, baCıf bCr' l!C1lık ,.._ d• - Hırboluk etme ulan" ne s."psi is- miş ve u anun projesinin büy{l ...... celbs ıyoruz ve birçok otom»bil iğtinam etmiş - ,_, k 1 b '-- - -- v ., .. ıy~u. Dudalclannm 9l.i taratın • ted:,,., ne de rnange... oir e seriyet e tasvi olUTIUCllgı 
-"-'- ...... lt-rdir. 
'\.&UILİ Çjz.· ....n- g~~. ah ebada l'L~ ~ A- nazarı dikkati Rehberim cevab vermecı. i. Blr mil- hakkında yeni birçok emareler Ter-
~ ~ ... '<>4 _"Y... ...,..._....- ~ ....... ua Yunanlılar, merkezde, mühim bir 
UJ.[" iki pus ....... .ıı.. sart. • .........ıu. celbetme'""'- .,_ kalmadı. Duvar dil>- na1aı.§a kapısı açm.a.k .stemediği bel- 1 1 d b 1 miııtir. 
Meyha~,.: ...... ~=·~an ınai ,_,.,..,_ __:::_~-:....,., ·I· misafirleri eh ı!-i. Fakat diğeri kavgaya ~ana.k tu.. doğ ııi si ~cıi civarın a rr talymı Kammmı ihfu.a ettiği bmusat 

l ~ ''"'"''""' ..u~ ~ • • V"' hnttma hücum etmi-ıer ve diişmann v 11 CA.A) A. ı_ i ~:..+.: ve rch...._,_ gu-ndOzfuı- ,....,tftl'Jl1l.~--ı, ınınl""8 ........ 1.......... ...~: :ı- a.şington . - ynn ve 
"''-~ <>~'Y"'"""' """'.... ......, • ...,,..--..Y' .._... .. ...._ ....... ""'""""~~ l-üviik :nıviat verdirrni le-rdir. "'"""- t 

Karabük p:yasaya demir, 
saç ve çelik vermiye 

başladı 
~b.rah 1 inci ı;ayfada,f 

hassa dünya vaziyeti dolnyıaile. 
muhtaç olduldan evsafta yan ma
mul demiri, piki, ve çellği bulmalı:-. 
ta müşkülat çeken demir aanayiimiz 
§:İmdi ham maddelerini kendi milli 
fabrikamızdan temin etmek imkii -
nını elde etmiJ tulunmaktndır. 

Karabük demir ve çelil fahri -
kalan bütün haddehaneleri ve o -
calde.rile çalsçma~ başlamıştır. Fab 
riknlann tam kudretile fanliyetioi 
tanzim etmesinden sor.ıu artık de -
mir aanayiimizin, y:sn mrunullcrin 
tedariki jçin başh memleketler do
mir JıOnayiinc muhtaç olmıyacıığı mı 
lnıılmnktadır. 

~wen daha diri, daha canlı, ~be- hııiU. şıırlolarıJll yanda bıraktılar. _ Bugünlerde bı'rkaç evin canına mümessiller meclislertndekl huırnme 

8iZ ki do.ha neş'ell. bulunll3'0rilu. geDİf sota11 aotuk bir ~t kap_ okndun galiba.. pek kibarlnştın... p ıyn"ır buhra'JI m:·s ahsilı" liderleri dem<>krasilere yardım edil - Tobruk etrafındakı" çember 
E~l_fi ks serseriler otelinde ıa&.mu~ =~ :O ~~=· 1ıa .. ~1 S:~~ ce:~~a~~~ hayrete dUşUr or~ =~~:r;;~ :1Cl~~~::ıı 

1

:~~=~ ~=~ ~ baçok kazanlık ımna --- biisilldfi. '! ğıdaki hUSU!3ıt derpiş edamektedtr: gif4İKÇ8 darlaşıyor 
ôrdetıero raha.t \l'8 ÇtJ ~ Miım!arla ortaıya doğru ilerledik. • • • (Başt:ınfı 1 inci sayfada) ı - Amerı"ka. Cümhurreisl, miln mn (Baştnra.tı ı inci sayfada) 
tlnnu ~ ~ Artık dekor -ve şahıslar y&t'BI ya~ 'v eydanCI b'f mfSBflr Bu seneki pevnir istihı;al miktan - dafaa menfaa.tieri icabından olduğu.. dayette derpiş edilen mı1tdardan 
Pi..'! dar ~ ~~ g~ tavar:zuh edzyor. Duvar diplerine \" mn geçen yıll~a. olduğu gibi pı"ya- na kanaat getirdiği takdirde hük\i - çok faz.la olduğunu göstermektedir. 
ee~' yürüyen, ~rengi3 ng= ~nş çu~r konulmuş~. Ek:- Q9 .yor ııanm ihtiyacma kMi gelecek miktar- met veya mtldnfaası Reisi;tllnbnrca Bu vccikalara göre yapılan be -
~in D.ra.sında.ıı geçtik Bi köş başına ııer~ boştu. ~ dolduran illBtın- Bu 8II'ad&, bütün serserileri yerin - dan hiç de az bulunmadığına ve esa... Amcrı1ranın müdnfaası için hayatı snblar, Bardiyada aLnan esir mil>
ıelnıl.ştik. Rehberim·~ ~ altı- tar ~· pikemsi yerle~ ya>:h1114:' den oynatruı bir hAdise oldu. Otele er ı, sen pe~imiz bir ih~at maddesi bir ehemmiyeti oldu~na biikmedilen darının 44,000 kadar olduğunu 
na çekti. Kılığımı, ~ timi. bir da- IArdı .. Bir k~ kaaketlerini, büki.illi yeni bir m~Ur gelmişti. Bu misafir olma.dığına. göre, gerek .İstanbuld&- bir memleket için h er türlil müdafaa gösteriyor. 
ha gömen geçirdikıen sonra emir dlzl~ıne g~erd~ . . uzun boylu, çok esmer, k.nbak k:ıfnlı. I ki, gerekse Edirnedek.i peynir yoklu.. malzemesini fabrı"kalarda, reza~hlar- Bir İtalyan gcnenıli daha Y"blandı 
~rdi: Bir kena.rn iliştik. Bırka.ç kı.'J' angnr- gözleri TI!lfecri okuyan bir bıçkındı. ğu hayretle karşılanmıştır. da tmal ettirmek ve.sair S"Qretle t~a- Kahire 11 (A.A.) - İngiliz: u .. 

- ~ ~ bey Aiabe;rl yadan sel~ .sarkıttı. ~~kabele ettik: Knplda gözükür gözükmez : Edirnedeki peynir buhranının İs - rik etmek salfıhtyetini hn.iZdir. mumi karargahının tebliği: 
Buyru~unu Yerine getirdik.. lAJaa Rehbenmın burada da birçok ısa.mimi - Vayy .. kim gelmiş? t:ınbnlun peynirlertmize yii~k f".at 2 - Reisicümhur böyle bir mcmle-

. göz:l~ksüz dolafmakta benim için a.hha.bı çı'ktı. Yarumıza yn~. - Ulan, .sen nereden çıktın? vermesinden ve peynir tiiccnrlannın ket .lehinde herhangi bir rnildafna Bardiyanın zaphndan hemen 
bır hayli m\i.tküll Gece hınuzı arkadaşım onlarla, it°": Diyen yerinden fırlayıp boynuna bur.a ta.maan mallannı İstanbula mnlzemesfni satını.ık, devretmek., m1L. biraz evvel gaybu'bct etmiş olan O. 

n...... h nn.....-A- ....._,~A7'ı d...A.., etrafı . .,._..,. ._. eı · d il · ge1d·"'· ynh gömlekli kuvvetleri kume.ndu>. """'e ll"SlZl n.rkad~ 80n bir ~- -':4"""'" ""' .. '"'""""ti "6U• ~J·· 1 sa.rııdı. Uyuynnla:-, d~ga geçen - sntm~k ...,.cm eron en erı r.;ı vermek -reya bcrha.nsı blr şekilde ver 
~ede daha bulundu: tercih etttm. . . ler, gürültüden uyandılar. Onlar da tnhmtn olunJl!aktadır. badele etmek, kir:ıyıı vermek, ödfinç laryndan diğer bir general, Tobrd.:a 

- Gene bir pot kırayım d Bu gece mis&!"ırhanesi .sa.ı:ınıer;nm bu yeni gelen artadaşla.rım kucaldn- Maamnfih mevsim sonu ya.tla.(mış mek hakkına maliktir. doğru yayan knçmağn teşebbüs e -
km lbey ağabey.. unutmu o= aa- de, uzun boylu eınlattığı.m dığer ser- mıya şitab ettiler. Ye yeni istihsal mevshnine pek az «Hitleri mağlub edecek olan kanun derken yakelanmı hr. 
Suriyederı geldik, ya.nında y al ya, serilerden pek farkları yok.. muhak- Rehberime sordum: kahnış bulunduğuna göre, bu buhrn- liyihi181n H va ftkmlan 
bu aefer ~· iz b cm • vnr_ knk bir ayrılış DOktaın btıbnak ll'ızım _Kim bu? nın uzun sünniycrek tüııcann şimdl- Lcmdra ıı CA.A.) _ Müstakil Fr&n Kahire 11 (A.A.) - İngiliz hus 
Cadır, ne ~ .1~ iraz belAlı.. gelirse, burodakilerin 6.st, baş ôtibarile _ Meşhur ··knrmaınyolıcılardancbr. lik satışında nazlı dııvra.ndığı pcyni - sız ajansı bildiriyor: knnetlert mnumi knrnrgAhının dikı 
ainl eyy ah edecek. bir parmak, . diğerle~inin üstünde Hapishane idi. Oaliba yedi sene kadar rl piyasam fazlnsile arzedecelti fimid Ruzvelte geniş .salli.hiyetler veren neşretti~! tebliğ: 

- Olur! okhıklanm qızyebairim. :yattı.. olunabULI'. kanun lftyihasırun kongreye tevdi! il- İngiliz hnva kuvvetle,ri, 7 Kft.nuntı.. 
Z ten neye cEyvaib.h!• druniyorus Bir çuval yatak y~di buçufc Serseriler, nrk.ada.şlarını izzeti ik - zerine i~gUterode hasıl ol~n derin snn;de Benina tayyare ~ydamm: 

'ti?. Ne hırtlıtnnız, ne hırboln ram başköşeye oturtnıWJlı.ırdı. Hep - lsviçre Üzerinde memnunıyct İngiliz r;azeteıennin ncş mu.vaffa.klyat'?i ba hücum ya;pm _ 
ne enayiliğimiz kaldı. Çok Nik~m, Bazı.lan ÇU1'8Jlann ti%erine uzan • sinden birer slg:ara uZ.lınıyord\L o, rettiği bn.şmnknlelerin başlıklnrındn.n t.ır. Hangarlara. binalıır ve yerde bn.. 
~ nrgo bareminde ktıçÜ1: ibı:,; mışlnr, del\ksiz bir uykuya dalını.şiar- hangisini aıncnğını şaşırmış, ıııkat bu Alman tayyareleri MllaşılmnkUı.dı:r. lunnn tayyarelere tnm &betler knJı.. 
lnevki.lert .• Ana avrat sö el dı. GI"Yl> Grup mfisaha.bcye dalm14 h~"DÜ kabulden mütehass\s, clllüm _ Bern 11 (A.A.) _ lsviçre or _ Dnily Express gazetesi diyor: dolmımuştnr. Birçok tayynreler yakıh. 
knbunenınet :rnecb • tl v~ t;r• gene olflnla.r .strtını duvara dayamış, Biga... seyordu. duları umumi knrargô.hı Cuma ak- HiUeri mnğlftb edecek olan kanun 
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m~ır. 
~o~y. Jovrıııncaun:, ~k,ey:-an rosında'.n derin nefesler çekerek, göz.. Bir baraj ateşi halinde ttze?'ine şnmı aşağıdaki tebliği ncşretmi tir: IAyihnsunn numarası 1776 dır. Bu ro 8-9 Kfmıınwmni geees Bingnzı"ye 
P~, . karanıııc blı- b~ önrf:; leri yn.n ~ ~gaJ>da bulunanlnr tcTiıih edilen sualleri kısa cümlelerle Muhtemel olarak sis dolayısile knm" Amerikanın istiklal tarihi~i.r. . şiddetli bir hücum yapılmıştır. Hükfl 
c lın!şttk. ekseriyeti 'tCŞkil edıyor. oevablandır.map çalışıyor. Hızını ala... yollarını şaşırmış olan iki Alman Muteakıben gazete, çok. büyuk bir met binaları üzerıne bombalar d~ _ 

Rehberinı· Bir sürti bo§ yatak - yani çuYal - :mayıp: bombardıman t'ayyarcsi, ö~leden ba~lık altında, lfıyihanın Ingtllz gc - müştür. Bir gemi üzerıne tam bir i 
- Btırn.nİ duruı:Sen, birÇıoklannın yerde yatış - - Bay ulan!. sonra, Bern ve Jüra mıntakaları ü- milerinln Amerikan lımnnlıınnda tn.. sn.bet kıcydedM~i sanılmaktadır. 
~i. lıırl &.uhaflma. gitti. Rebberı'mi dnldı.. Deyip, boynuna sanlanlnrhı. öpü _ z...,rinde uçmuşlardır. mirine imkln vennekte olduğunu i - Tobruk üzerine iki hücum daha ya. 
lri "Yan tapı iter itmez o~tverdl. ğı konU§tna.dan bh" a.n ayırarak sor- şüyordu. lfıve ediyor. Pllmışt.ır. Fakat bu husustıı t.3fsllttı 

Gene k'.aranıık' ve kokulu bir antre" dun. . Bu hay huy dalla uzayıp gidı:cekti. mektııb yazan okuyw:ımm: . Gazetenin Nevyorktaki muhnblrJ de henüz nlınmrunıştır. 
ellennizle etro.tı yoiklıyarnk ilerledik. - N".çin h~ çUftlda yatmıyor? içlerin.den biri: - .. r>ize bilmeditfnh: bir nlemi Ingiliz efkfl.n wnum!yesi ta:ratmdan 1 Dün Mıılta iki defa hücuma uğra_ 
:Sır Inerdiven başındayız. Tepc>mizden - Çuval yedı buçuk kuruştur. Ya.. - Durun ula.n, diye haykırdı .. eı- tanıttınız.. Falaı.t bu sa.kın bir hayal müttefiklerin dnYa31 için haya.ti e _ mıştır. Birinci hücumda birkaç düş.. 
sızan JŞ•kla önfuntmı scçmiyc b:ıf.Ja_ tak ~nı.sını a!1:1c~ .vermek ırwmı eez:c; dolabı görmüş aç mııhıılle kedi- mahsulü olmıısm!o dlyorsuı)u~ hemmiyette addedilen ou me.sele Ü- mnn tan:ırosi mit.ı-alyöz kınlln.nmı.ş, 
d~k. Dar bir merdiven hclezonlıır çize Onun aeln hep&nın ~e gelmez. len gibi etro.fını çevirdiniz herifin.. Ynzınuı. başlarken, bu yP.r~cıin po- zerinde bilhassa durmaktır. lnkat pek nz has:ı.r olmuştur. İngiliz 
Çi'ze yut:an uzanıyor. Herhalde orta B:ı ·rc:yi murabbaı da kim? durun nefa,, alsın, birer birer konu- ~n de malumu old~~~u soylcmJş - Dally Te'.:egrnph gıızetesi .zaferin nvcıla.rı, 4 düşmıın tayyaresi düşür 
bo}'Cb bir mınnrc merdiveni tmnıı.n.. şun be. .. tim. G~ilerin, pa.eyı d_eve yap - e.nah~• başlığı altında neşrettiği rnfujlerdir. B~inci düşman tayyaresi 
dık. En lüu serseriler otelindeyiz. (J(ICe hII'B1Zl arkadaşım belki daha (Mkası var) tılıı,ıu:n dn.ıma. ırtv.ı.yet. edllır.. F~at makal~nde Amerı"kıının sUrnUe inki de hnvıı dafi o:ı.tnrynlnn tarafından 
Oknıeydaru kada.r geniş bir yerde izahat verecekti. Fakat arkasH1'3 vu- hsret Safa Coşkun deve için ~mıh~ bir de PU: hızını şı:ıf ed<'n sınai kudretinin HitJeıizmle l yere indirilmiştir. İkinci hücum, t.ica.. 

btııunuyonız. Fakat sigara duma _ rnn bir el onu geri döndürdü. Not : değil mi~ Alila~z.'l. ve lutulkir demokrasi e.rasında.kl nıücamelede hiç ret gemileri üzerine ynpılını~ fnknt 
lllndan gelin de, dekoru ve c~hası Pat.lak görzlü bir serseri kendisine climlelerini%c teşekkur ederim. şüphesiz kat'! ve nihai i>ir amil olaca..jne hasar olmuş, ne de kims'e ölmO 
lleçin. En lüb ser,,eriJer oteli dedim_ ynklqınasını ~ret ediyordu. Rehbe- Emekli kaymakam s. s. C. iınu .. ,.fie Nu.. Sa. Co. !!ını t>Udirmcl::IDdir. veynhud ynralıınmışttt. 

c 6on Po.ta » nın tarihi t.afriknsı : 16 

Yazan: Re ad Ekrem 
Köylerden çiftliklerden, ağıl, man
dıra ve da,lyanlardan 500 kadnr eli 
•ilah tutar Rum genci de, Yani K.a
loyaninin emrinde Aydos kalesini 
lrlüdnfaaya koşmuşlardı. Bunların 
e.nııında, HıristQ_ kaptanın bütün 

~ Ve tehdidlerini dinleıniyen Va-
11. ile arkada~ Küçük Hıristo. de -
iinnenci Mihal v'! Kavakhayaz • 
rnanın üç keşişi de vardı. 
Ak Eylulün hu son günleArinde ?~' 

çakocn Bey, Türk cengaverlennı. 
on ·ır· ı l 1 1 J[oldan Aydos üzerine yola ç.ı-

dannı,tı. l te, Snmandıra sırtların· 
a~ 
~ ~~ ormnolannın birinden ç.ı-
d Yınnı beı Türk atlw bu kollar

llıt bi . 
~bnd·kı İ~i. Ancak tclcer teker ge -
~~h en dar bir ke9 yolundan 

anzına yohma bı.dileı. 

En önde ~en kumandanları, 
daha bıyıkfo.n yeni terlemeğe baş
lamış on sekiz yalJlnda tuvnna bir 
gencdi. All:ı.hm, özenerek, beze -
nerek yarattığı insanlardandı. Adı 
Rahman idi. Akıncılar arasJnda 
gazi Rahman diye meşhurdu. Si -
lfıh arkadaşları, RahmanCJk der -
lerdi. 

Rahmancılc bir Yürük çocuğu 
idi. Bnbaeı Akçakocn Beye oğulluk 
vermişti. Çıım fidanı boylu idi. De
risi, yanık y:ıy)a beyazı idi. Aralan 

çık keman ka,larını~ iri kara göz
leri, ve bu göz.lerin hır bakışı vardı 
ki, gökte uı;ao ~ .. ayağına. indi
rirdi Burna •Üzme. aııuı genış, fa
kat duda.ldan inoe idi. Ağzınm üs -
dtode o.mıan eihİ ter bqıklaıı ~ 

dı. Koyu kumral aaçlarındıı.n, nlnı -
na bir sıra k.iikül kesilmişti, kul!lk 
yanlıırındım ördek kuyruitu g;bi bi
rer küçlücük kıvırcık sarkıyordu, 
emıesi İse, kulaklannın yarı hizasın11 
kadar ustura ile tra( edilroi~ti. Gü
zel bn§ına, beyaz keçekülahı ile et
rafındaki oyalı çemberi pek yaraş -
mııb. Çemberinin kenarına da bir 
kır çiçeği ;!ittirmişti. Sırtında be -
yaz. üstüne al çubuklu Yür;ik be -
z.inden mintan vardı. Düğmeleri 
çözüktü, geniş gogsu, böğürtlen 
meyvMına benziyen bir çift meme, 
bir muska ve bir kocaman naznrtn
şı ile süsJ ... nmi~ti. Göbeğinden. me
melerinin bir iki parmak altına kn ~ 
dnr, vücudüne, sımsıkı kırmızı bir 
yün kuı:ık satmıştı, öyle ki, gövde
si, at üatünde dimdik duruyordu. 
Kuşağın altınd1', ancak bir karı, ka
dar, gayet kısa bir Yürük donu var
dı. Kalc;alan. dizleri ve bacaklnrı 
çıplaktı. Ayağında beynz iistiine ol 
çiçekli Yürülc çornblan vaTdı, konç 
ları, bacaldannın ancak yansına 
kadardı. Çoraplarının üstüne ça • 
pulrı giymişti, bu, ucu yuka~a doğ
ru n kıvnk. aı kuıoda dil sribi çe -

keceği bulunan bir kundura idi. 
Cepkenini dizlerinın Üslüne, keçe 

gocuğunu atının terkisine atmış, aağ 
omuzundan kayl.§ ile aııılı kılıcını da 
kucağına almı~tı. Sırtında sazı vıırdı. 
Yayını ve ok torbasını, bayvru.ın 
ıağ ynnına, baltasını sol yanına a.
mıgtı. 

Yirmi dört silnh arkada~ının kı
yafetlerine gelince, hiç biri ötekine 
benzemiyordu. Kiminde çnnk, ki -
minde çizme. kiminde yemeni, ki -
minde kundurn, kiminde srıde bir 
yün çorap vardı, iki Üç tanesi de 
yalınayaktı. 

Küliihlnnnın, çemberlerinin, min 
tnnlarının, don ve poturlnnnın, ku· 
şaklnrının, renkleri, bez.leri, kumaş
ları, biçimleri ayrı ayn idi. Fakat 
hepsinin kendi.sine mahsus bir gü
zelliği vardı, bir yiğit kıynf eti idi, U· 

z.aktan, yirmi be; atlının toplu gö -
rünüııü ise, pitoresk idi, doyum 0 ) -

mıyan bir mımz rn idi. 

Rahmancığın sesi. davudi idi. 
Nlhası, bit bayr:dan bir bayıra iti· 
tilirdi. Yunus Emre ilahilerini pek 
ywıık okurdu, okurken hem kendi
a ailar, hem dinJiye.nlen ~)atırdL 

Ahi zaviyelerinde, Gazi Rnhmıın 
gel in de Yunus .lahi~i okusun d:ye 
yolunu gözlerlerdi. 

Genç Yürük, yirmi dört nrkndn
şile beraber ke~i yolundan Kavaklı
ayazma yoluna ı;ıkınca, sırtından 
sazını aldı, bir ilahi okumak iste -
mişti. Vakitleri çoktu. Gazi Rah -
man kolu bu gece, Kavaklınynzma
yı tutmağu memur edilmi ti. Ertesi 
gün de oradan Aydo, önüne gide
ceklerdi. 

Arkadn,lan, hemen hemen ço -
cuk sayılabilecek kadar gene olan 
k~r:ı.andanl_arı~ın ilah; okuyacağını 
gorunce, bırbırlerine, duyum olmı -
yan bir zevke haz.nlandıklannı gös
teren mana ile bakıştılaT. 

Rahmancıihn in ·e uzun süz:me 
parmakları, snzının telleıi~e ıövle 
bir iki defa dokundu. Sonra, ~lu 
cevizlerin altından, Yürük ağzı ile 
yanık bir ses yükseldi: 

Ben yüriirüm yane ya.ne, 
Aşk boyadı beni kı:me, 
Ne dkılim ne divane, 
Gel gör be1ıı ~k neyledi. 

Gdh eserim 11eller aibi, 

Gah tozarım yerler gibi, 
Gah cağ1anm seller qibi 
Gel gör beni aşk neyledi. 

Ben yii.riiriım elden de, 
Dost soraT"•m dilden dile 
Gurbette halim kim bil~ 
Gel gör beni ~k fleutedi. • 

Gurbet <'l'nde 11ürifrüm, 
Dostu dü.~1r.ıde qôrürüm, 
Uyanur m.e~ıll .,lttrum, 
Gel gör beni aşk neylC'di. 

Benzim s.1rı, Qözl~r.ı yaş, 
Baqnm yare, ciqcrim taş, 
Halim bi 1en dC"rlli klf,.claş, 
Gel gör beni aşk rtC1Jledi. 

Aşkın beni mesteylecli, 
A 1dı 9ör1frm. 1ıast<'v1edi (A 1 

ÖldÜrtnPcJ" kasteyledi, 
Gel gÖT beni aş't: m~ylcdi. 
Ben Yu"l.usu bicarcyim, 
Aşk clind~ avar"'ıim, 
Baştan fl'/ağrı 11areyim, 
Gel gör bC"Jti aşk nr·11lcdi! 

(Arkall var) 



8 Sayfa 

Maliye Vekaletinden: 
Dar.telsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuru§luklarm yerine dantelll bir kuruşluklar darb ve pi -

paaya klfi miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 

81/Mart/ 9(1 tarih inden sonra tedavülden kaldırılması kararlattınlmıştır. 
Dantelsiz bir kuruşluklar 1/Nisan/ 941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve bu t arihten itib:ıren ancak bir sene müddeUe yalnız mal -
eandı.tıarile Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerince ve Cümhuriyet 
Merkez B:mkası şubeJi bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubelerince 
kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuru~luk bulunanların bunları malsandıklarile 

~umhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerinde tebdil ettirmeleri i-
lt.n olunur. c903511 d2523t 

Devlet damiryolları ve lima~ 
lş!etmesi umum idaresi il~~_t 

Muhammen bedeli (1375j lira olan 500 aded yolcu vagonları musluk _ 
tarı iÇın pirinç nikel~Jlı mayı sabunluk (17.1.1941) Cuma günü saat 
(10,46) onu kırk b~te Haydarpaşada. Gar binası dahilindeki komisyon 
Urafından aoık ek&iltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin ll03> lira (13) kuruşluk muvakkat teminat 
,-e kanunun tayin ettiği ve.saikle bırlikte eksatme &ünü saatine kadar 
tonııayona müracaatları lbımdır. 

Bu ife aid ıartnameler komıSyondan parasız olarak dafıtılmaktadır. 
•12566 , 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Her sene oldutu cibi bu sene de 1/1/~l tarihinden itibaren arafıda 

am.sıeri yanlı fidanların muhtelif neviler! mektebimiz fidanlığında satı_ 

... Qıltarılmııtır. 
Fıdan almak 14tiyenlerin Bur.sada mekteb müdürlilfüne bapurmaları 

rica olunur. 
Mektebimizde .satılmakta. olan cinaler ıunlardır: c9ı 

Şetta.U Mutmula 
Kaysı Top ve ldl akQly& 
Erik Maklort. 
Ki.rU 
Vişne 

Elma 
Armud 

OladiÇya 
Gülibrişim 

Mazı 

Muhtelit ... ııı ve qısız Amerikan baf çubuklan. 

·~g · 4 

1.119 

1 IOOO -• 1000 -
1 '160 -• IOO -• ~ -u 100 - '500-

IO Da ~ "000.-
.... ;>" I08 • c;;;ı llOOL-

Ke~ldeler: t Şubat, 2 Ma -ııKuınbaralı ve kumba.r~ 
ı Ağustos, 3 İkinciteG _ hesablarında en az ellı lı • 

flS, . rası bulunanlar kur'aya 
rln tarıblerınde yapılır. .. h il rJll 1 ,.A , ,. ır er. 

-·························································································-·······--
Son Posta Maibaaau Neıriyal Müdürü: Selim Raaıp Emeg 

ı;AlilBLER1: S. Raaıp El\1EC. A. Ekrem USAKlJcJJ.. 

SON POSTA 

( Askerlik işleri ) 
312 - 332 doğumlu ihtiyat eratm yok'amaları 

Üsküdar Askerlik Şubesinden: 
1 - 812 - 332 doğumlu ihtiyat ve ruhsatlı sakat erlerin ~ağıdaki gtın

lerde ihtiyat yoklamalarına ba§lanacaktır. 
ı - Yoklamalara gelmek bizzat mecburidir. Yoklama gününde bulu_ 

tıamıyacak derecede hasta olanlar doktor raporu, ikamet adresi, vaziye
tini esa.alı surette tevsik ettirmek suretile ynkınlanndan oirile nüfus cUz_ 
danını göndermek şarttıe yoklamalnnnı yaptırabilirler. 

3 - İstanbul bölgesi haricinde olanlar tnahhüdlü mektubla ikinci mad
dede yazılı i&teklere r,öre malômatın şubeye bildirilmesi. 

4 - İhtiyat yoklamasına muayyen müddet içinde gelmiyenlerden ka • 
nun mucib ince beş lira para cezası alınır. 

5 - Bu Uln davet mahiyetindedir. 
6 - Yoklamalar herı;:ün ö~Jeye kadar yapılır. (Cumartesi hariı;) öğle

den sonra müracaatlar kabul edilmez. 
7 - Aşağıda cetvelde yazılı doğumlulnnn kendilerine tahsı., edılen gün. 

lerde ıelme& mecburidir. 
13/ 1/ 941 - 31/ 1/ 941 

1/ 21941 - 29/ 2/ 9tl 
1/ 3/ 941 - 31/ 31941 
1/4/ 941 - 30/4/ 941 
1/ 51941 -- 31/5/ 941 

1/6/94:1 - 30/6/ 941 

312, 812, 314 ve 315 doğumlular 
316, 317, 318 ve 319 doğumlular 
320, 321, 322 ve 323 doğumlular 
324, 325 ve 326 doğumlular 
327, 328 ve 329 doğumlular 
830, 331 ve 332 doğumlular 

ASKERi TETKiKLER 
(Ba.,t.arafı 5 inci ~ayfada) 

ibaret olmalıydıl':lr. Yani aınl kuv -
vet (hiç olmftz1a umum mevcudun 
üçte ikisi v"" keyfiyetçe de en ıyı 
kıt' alardan mürekkeh olarak) asıl 
•aarruzu V'lp'lrk~n bu ardc• kuv -
vetler sadece Almanları udcı mu

Birinci ordula:- grupu, Araııı te
mizlemek maksadile, 22 Mayıııta 
münferid biı< taarru~ yaptıysa da 
Almanlar tarafından oiddctle tar -
dedildi. Almanlaı bugün ayni za -
manda garhe doğ~..ı hareketlerine 

ı..nıebeJ,.rile 0,,8Jam"ğ11. çalıfacak - devam ettiler ve Bethune'nin ce· 
lardı. Bu suretle birinci ordulat nubunda N<>eux-les-Minc!, Saint 
~rupu, :ırdcı cepheıi doğuya ve Omer cenubun.ı ve nihayet Boulog
taarruz yüzleri cenub ve cenub ha- ne cenubunft vardılar ve burada 
tıyu müteveccah olmak ü1ere, üc; 
cepheli bir kale ve bir çığ halinde trenlerden henüz çıkan 21 inci Fran 
yukarı Sornme'a doğru yürl.iyecek ıız tümenile kar,ılaştılar' Bu tümen 

tehri setreden Plato ile Dcaerca -
ve öylece harbedecekti. Ü'1un ic;in 

lkincikanun 12 

Tavuk ııuyu ile mamul bir tek 

lturtulu, ihtimali yalnız bu hueket Samer - Neufchatsl cephesini tut -

tarzında vardı. tu. H. E. Erkilet Sebze ve hububat komprimesile 24 saatlik 
Cenubdan şimale yapılacak ta - Kalorinizi temin edebilirsiniz. 

'\TntZ için de altıncı ve yertinci OT- H b .. "'k Bakk r .... J b l 
.Julann en ~f'<; 22 Mavıııta huır bu- JIP'"' Dr. IHSAN SAMI ~, er uyu a ıye magaza•ın a u unar. 

veti umumiyeleıinden iııtifede la - ,_ Ereoli Havzası Kömürleri lunan talcriba 12-13 tümeninin he- ' BAKTERİYOLOJİ 1 
.,.ımd1. O halde ıııimalden ve ce- LA B O R AT U AR 1 l::it 
T\ubdan talcriba 28 tümenle biT ta- Umumf kan tahlilltı, frengi noktai Satış Birliğinden : 
arruz imkanı vudı. Ancak böyle nazarından (Wauerman ve Kah11 teıı.· 
bir tümenle arayt\ ll'irmİ• olan Al _ müllerl) kan lcflreyTab Hyılm .. ı, Tifo 3 780 numaralı lcanuna müsteniden nqredi)en 2/ 12899 numaralı 
..,,llnları iml~a etmelı.. ümid olunabi- ı v• eıtma hHtalıldan tethiıi, idrar, kararnamenin 3 sayılı karanna göre teıekkül eden Ereğli Havzuı 
lirdi. y ok,a muııammem olduğu u- 1 ~"r•h•~: balp.m, lcnu_rat ve su tah- Kömürleri aatıı birliği, ahiren mevkii meriyete konulan 386 7 nu _ 

b L • d b" • lılltı, ultra mıkroılcopı, hu1Uli aşılar maralı kanun ve 2/14547 sayıla kararname hükümlerinin tatbı'kı" 
-.ere u 11:uvvet•n yansın an az ır . t "h K d M k Ki M 

'llikdarla ve hem de pf'lc gec; olara~ 11 K.:ıie~eri~n ~i~:·r1!;,;~ tavi~~· neticesi olarak 1 Kanunusani 941 tarihinden itibaren tasfiye haline 
' 'll:'ltlacalc bir taarruzdan zattn katı Divanyolu No. 118, Tel: ~981. konmuıtur . 
ı..1r hir netir.e çıkmıyacalrtt. Satış Birliiile ,.imdiye kadar aktedilmiı olan mukavelelerin kö • 

mür teslimine müteallik vecibeleri ve iıbu vecibelerden doiacalt 
hallderi Ereğli Kömürleri İşletmesi tarafından kabul olunarak k.ö -
mür tcaümah iıbu mukaveleler hükümlerine göre yapılacaiından 
bu huııua için alakadarlann Ereğli Kömürleri blctmeıine ve taı -
fiye tarihinden evvelki muamclel .!r içi.n dahi merkezi Zonguldakta 
bulunan, hali taııfıyede Ereğli Havzaııı kömürleri Sataş Birüiine 

1 İstanbul Belediyesi İl anlan 1 
K~if İlk 

bedeli teminat 

585,75 43,9S Balat ve Kasunpaşa Halk hamamlarının tamiri. 
~284,44 171,33 ~ik.ta.ş mmtakıa.EAısındaki 3 aded QeŞmenin tamiri. 
Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda. yazılı ta.mır işleri 

ayrı a.yrı açık ek.siltmeye Jı:onulmu~a!lr . Şartnameleri zabıt ve muamellt 
müdürlüğü kaleminde ıöriliecektir. İhale 13/1/1941 Pazartesi gunü saat 
14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbU2 veya 
mektuplan, ihale tarihinden 8 gün evvel belediye ten i.şleri müdürlüğü_ 

ne mliracaatıa alaca.kları fenni elı!iyet ve 940 yılına aid ticaret odaaı 
vesikalarile ihale günü muayyen saa~te da.Iınl encümende bulunma -
lan (12438) 

* * Pasif koruma işlerinde kullanılmak üzere lüzumu olan 6 aded elektrik
le müteharrik Canavar düdüğü, 2490 uumaralı kanunun 46 ıncı madde... 
Sinin L fıkrasına tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. Mecmuunun tah
min bedeli 4200 lira ve teminatı 630 liradır. Şartname zabıt ve rnuamelttt 
müdürlüğü kalemınde görfilebilir. İhale 13/ 11941 Paurt.e.~i günü saat 
14 de daimi encümenC:e yapılac:ı.ktır. Taliı,ılerın teminat . makbuz veya 
mektuplan ve 94-0 yılına aid ticaret odası vesikala.rile ihale günü muay. 
yen saatte daimi encümende bulunmaları. (161) 

B""~ .... mııımwı1DD ...... msı .. ...=m!!11Klml ............ m1 .. 1a.. 

EREGLi KÖMÜRLERİ 
iŞLETJJ1ESiNDc'N: 

3 780 numaralı kanuna mÜ8teniden neşredilen 2/ 12899 numa -
rnlı kararnamenin 3 snyılı kararına göre teşelc.kül eden Ereğli 
Havzası Kömürleri Sat:ş Birliği, 3867 numaralı kanun ve 2/ 1454 7 
sayılı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1. Kanunusani. 1941 
tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş olmasına binaen aozu 

geçen Birlikle tasfiye tarihine kadar aktcdilmiş olan m:ıkavelel,.rin 
kömür teslimi vecibelerı ve işbu vecibelerden doğacak haklar İı -
~tmemiz tarafından devren ve naklen kabul edilmiştir. Binaena -
leyh 1. Kanunusani. 1941 tarihi nd~n itibıuen Kömür te,.Jimine 
müteallik talebler için Zonguldakta mahdud mf'11'uliy .. tli Ert>ğli Kö
mürleri işletmesi müessesesine miiracnat edilmesi ilan olunur. 

Arıtalya Belediye Riyasetinden: 
1 _ Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iŞ Antalyada yapılacak so-

luk hava deposu binası ln~atı. 

2 - Bu inşaata ald şartnameler ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi 

b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık işleri genel oartnam~ı. 
d - Hususi şartname 
e - Keşif cedveli 
f - Proje 
3 _ Keşif bedeli 18588 lira 42 kuruştur. İstiyenler evrakı keşfiyf'yi Nafia 

ve belediye dairesinde görebilirler. 
4 _ Eksiltme 20/2/ 941 Pa.zo.rtesi günü saat 11 de Antalya bP.ledlye 

dairesinde mü~ekkil komisyonca yapılacaktır. 

5 _ Eksiltme kapalı zarf usulile ve vnhidi fiat esası üzerinden yapıla

caktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için 1394 llrn 13 kuruşluk muvakkat teminat 

vermeleri bundan başka ~nğıdaki vesikaları haiz olup getirmeleri lAzım -
dır. Nafia müdü.rlilğü müteahhitlik komisyonundan alınacak vesika, 1:4.. 
cııret odası vesikası. 

istekliler eksiltme saatinden bir sa.at evvel tekliflerini usulünde ha -
ı:ı.rlıyaralt komisyon riyasetine vernıeleri. c12518ı 

müracaat etmeleri ilin olunur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt. ve ajan& adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıYOR 

Zina.t Banka3ında kumbaralı ve ihbarsız ta.'arrur hesablarında 

enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur 'a ile ataiı -

daki plana göre ıkramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
16 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Lirahk 
n 

" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
21000 
1,000 
4.000 
5,00J 
4,SJJ 
3.2JJ 

Lira 

" ,. 
,, 
" .. 
,, 

Dıkkat: He.c;ablnrındııki paralar bir sene içinde 50 liradan ~a~ı 
düşmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde '?. 20 razlnsile verıJecektır. 

Kur'alar senede 4 defa. ı EylUl, 1 Blrincıktl.nuıı, ı Mart ve 1 Hazı -
ran tarihlerinde çekilecektir. 


