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BiR iNGiliZ 
ASKERİ HEYETİ 

AN KARADA 
Görüşmelerde bir 
lngiliz amirali de 
hazır bulunacak 

konlerana, Franıa mulaa
VG%iyetinden çıktığından· 
beri ilk toplantıdır 

. lond"' 12 (A.A) - Royter a
Jllnaı bildiriyor: 
• Ortaııarktaki f ngiliz baııkuman -
"lanlığının mümessilleri olan gene -
~l Marshall CornwalI ile hava Vis 
ıvıareşali Elmhurat, İngiliz - Türk 
h1uahedesinin imzasındanberi vuku 

ulrnakta olan mutad noktai nazar 
teatisi İçin yarın Ankaraya muva • 

h
lalat edeceklerdir. Akdeniz filosu 
.a_şkumandanlığının hususi mümee

B!h olan amiral Sir Howard Kelly 
törüşrnelerde hazır bulunacakhr. 

<Devamı 3 üncü sayfa.da) 

Bulg1r Başvekili 
Rusçukta mühim 
bir nutuk söyledi 
Bulgaristanın iç ve 

dış siyaseti 

"B 1 · u garıstan ne 

Yazı ifle.ri telefonu 20203 PAZARTESi 13 lKlNCIKANUN 1941 İdare işleri telefonu : 20203 ft1ab s kanıt 

A.rnıLTUdllaıldaı b,ankitta. bulamuı Yunan kltaatma. aid bir 
hava dafi bataryası 

Tobruk ~op 
ateşi altına 

alındı 

Hazırlık devam 
· ediyor : 

Bardiyada 300 top 
300.000. obQs 
iOtinam edildi 

·Elenler yeni 
mevziler 

işgal ettiler 

Arnavudlukla 
·isyan genişliyor 

Yeniden esirler alındı 
harb malzemesi 

ele geçirildi 

Maddi zarar bügük, 
• 
ınsanca telefat var 
Antakya şehri susuz kaldı 

•ünakalat durdu, 
• 

Ege mıntakasında 
zelzelenin 

· yaptığı tahribat 
Antakya 12 (A.A.) - Bir ha!tadan

beri fasılıısız bir surette şiddetle ya._ 
pn yağmurlar bir felaket halini al
mış, Defne şelA.l.elerindeki şehir suyti 
deposunu tıahrib etmış, değirmenleri 

yıkarak ağaçları söküp götüı~uştür. 
Bu yüzden şehir dün.denberi susuz -
dur. Bundan , başka Antakya _ Yay
ladağ şosesini de sular b~, köp
rüler yıla.l.mtı.ş, münııkalat dumuş -
tur. Asi nehri Demirköprü civarında. 

değirmenler yıkıldı 

. .. yatağından çıkaİak birço' ekilıni.J 
Kahire l 2 · (A.A.) - Orta,ark Atl~a 12 (A.A.) - Dun .akşam ta.rle.la.rı istill etmiştir. insan ve hay_ 

İngiliz umumi karargahının bugün- l~,redılen 77 numaralı reamı teb - 1 vanca telefat ve maddi zarar büyük- , ••..:ı...=.. 
Almanya ne Rusya kü tebliği afağıdadır: ıg: . . . ' tür. Yağmur devam etmektedir, ~ Egede telzelelrien müteeair olan ~utadaamdan bir. ıro ........ 
· ' İ f t Libyada Tobruk hölgeainde ha • Mahdud mikyasta mevzıi temız- . • l lA.ta nazaran sarsıntı bilhassa Ka. kubulm~tur. Burada ve delçukta bir 

Ve De de faly adtr ,.- I xırhk. faallyeti devam etmektedir. leme harek~~. ·ıukubuldu .. 100 esir Ege mıntaktmnda ze~ • raburun ve Foça sahillerile, Kuşa _ !binanın duvarları yıkılmıştır. Sefe _ 
r Sudan hududunda devriyelerimiz ve ~e.bzu) mıkta~da ganınıet ele İzmlr 12 (A.Aıl _ Perşembeyi cu.. dasında daha Oiddeli hissedilmiş ve rihiSarda 2ôelzele şarktan garbt, dot-

Bulgar baıvekill Filof 
~fya 12 CA.A.) - Stefanl: 

rrut n~vekil Filot Rusçukta irad ettiği 
gün~ .. ta, beynelmilel vaziyetın bu -
nist ~ çerçevesi dahilinde revizyıo _ 

bır nıenııeket olan Bulgaristanın 
- (Devamı 3 üncü f;<l.yf!ULı) 

r ········ .................................... , 
Askeri vaziyet 

Almanya ne 
yapacak? 

• 

-YAZAN---. 

Emelrli general 

H. Emir Erkilel 
.son Poata. nın UUıl 

muharr:lri 

1 ngiJizler Li.byada muvaffaki-
yetten muvaffakiyetle koşu

Yorlar. Elenler de Amavudluk
ta teenniü ilerlemelerinde de
vam ediyorlar. Bu suretle İtal
Yanların nihayet Libyadan ve 
trna"1ldluktan çıkarılmaları bi-

yeniden faaliyet göstermişlerdir. Gal ge~~rdık. ~u ganımet arasınd~ 81 \maya ba~lıyan gece İzmir Vilayeti - \burada sa!baba. kadar f3Sllalı ve ha. rti. üç dört sa.nıye kadar :levanı et _ 
labat civarmJa harekatta bulunan tnµımet.~eltk 1 O hav~n t.?pu, bırçok nin her taııatmda b~dilen oldukça [ fıt olarak;?.devam etmiŞtir. Kuş ada- miştir. . , . 
kıt'.alanmız Metemnıa -etrafındaki mıtralyoz !Ve otomatık tufck vardır. ! şi.dd~ fili!llel"t- ~kkında alınan tafsi- sı75İa en ı'ddeW sadme .23l3 de vu _ (Der.um "I nci ı.ayfa.d~) 
İtalyan mevzilerine muvaftakiye.tli Manastır 12 (A.A.) - }{oyter 

taarruzlarda bulunmuş ve düşmana ajansının Arnavudluk hududundaki "s 1 B 1 >J T k • d b b 
zayiat verdirmiıludir. muhabiri bildiriyor: ovyet er ir igi a sı·m· e u-ınn ı·r ev 

Topçu faaliyeti Dün bütün gün devam eden yağ-
Kahire 12 CA.A.> _ öğrenildiğine mura rağmen, Yunanlılar E.lbasan kerdi po"itikasını 

i;~~!:;i;,..... Sicil;;·k~~~,;~d; takib edec~k,, balkı havagazinden 
A'.manya ve bir deniz Moskovanın zehirlendi, 2 kişi Oldn 

ilalyaya akınları muharebesi oldu harici siyaseti Dün Taksimde bütün bir ev halkı-ıde gayri tabii bir hadise cereyan etU-
Londra 12 (A.A.) - Hava ne- İtalyQda bir mahal 12 (A.A.) - İ- - nın hava.gıı:z~d~n . ze~lenmes.i ve ğini anlıyarak komşularla beraber 

ti. bild. · . talyan orduları umumi kRrargdhının J . t · S t bunlardan ikisının olmesile netıcele -1 eve girmiştir. Bu sırada evin !birinci 
zue myor. zv~•tıya gaze e•:: « ovye ·ınen bir !.ac·a ım t k t d 

-Dün gündüz bombardıman tay-1219 numaralı tebliği: d l k .. betl ·• . . 1 o. uş ur. a ın a oturan ev sahibi Marin.in o-
yarelerimiz Holanda ve Belçika aa- Arnavudlukta düşmaa t\n birinci ıA!m'!n . 0•t u mun~Be en HMıse Taksımde Turan caddes~- d?.'8~d~. baygın bir halde kıvraadığı 
hilJerj üzerinde veya bu aahiller ci- ordu cephesinde müteaddid taarruz_ nın tnkiıalrn baıl~gı altında de 24 numaralı evde cereyan etmiş.. gorülmuş, kendi.Si hemen dışarıya ÇL 

varındaki hedefleri bombardıman larda. bulunmll§tur. Mukabil taarruz.. dikkate ıayan bır makale tir. karılmlfl;ır. 
etınııJlerdir. Middelharmis kanalı ü- lanmız neticesinde d.üşmar. oldukça netretti Öğleden sonra saat 1,30 da bu s~- Memur ve komşular ikinci kata çık 
zerinde mavnalar hasara uğratıl - büyük zayiata uğram~tır. Orta Ak- k~~an geçmekte <>~an .. san.yer polıS tıkları zaman bu katta oturan fıs~ 
mııtır. Zeebrugge rıhtımlarına iki deniuie Alınan hava kuvvetlerine Moskova. 12 (A.A.) _ tzvestia ga- murettebatında~ Alı Ounduz 24 nu- çı Mığırdiçle karısı Peruzu karyola. _ 
iaabet kaydedil.miş, Domburg kışla- men.sub cilzütamlar, dün başlıyan zetesi ıSovyet _ Alman dostluk mü _ maralı evden bır takı~ .. ~~~uk ~sle_r larında ölü olarak bulmuşlardır. 
sı avlusun.da ta.~im vaı:ıan kıtaat al -ıpar~~k faali~~tıerine, devam ~derek nasebetlerinin inkişafı. başlığı altın- gelmekte olduğunu l•• ·" ·~ ve ıçera- (Ocıvamı '1 nci sayfada) 
çaktan mıtralyoz ateı;me tutulmuı - Ingilız teşekkullerine lta.r.şı keşı! ve da yazdığı bir makalede diyor kı: • 
tur. 1 taar~uz hareketlerinde bulunmuşlar- 23 Ağustos 1939 Sovyet - .a.Jman a- L I G ..,.. A ç L A B, J 

Cumartesi - Pazar gecesi bom - dır. Iki mühim gemi l!rupuna taarruz demi tecavüz muahedesinin akdin - ı&T& 
bardıman tayyarelerimiz Almanya edilmiıJtir. Bi.rminghtl.Jll( tipinde bir denberi bu iki büyük devlet arasın - ----------
v~ şima~I lta~ya _üzerinde faaliyetlkruvazö:e muhakkak olarak büyük da.ki münasebeUer karşılıklı bir dost- ı• t b ı 
gostermı,lerdır. '11ıl~~l~.shaven bah çapta bır bomba isabet etmiştir. luk ve anlayış havası içinde inkişaf s an n spor takımı ıı·g 

(Devamı 3 uncu sayfada\ CDevanu 7 nci sayfada) etmi.ştir. (Devamı 7 nc-> sayfada) 

Şe!trin segrüsef er "Harbin neticesi dördOOCft}Qg~ÜllB JDkSe)di 
hakkında hiçbir 

işi düzeltiliyor endişem yok,, 
Ruzveltin hususi 

mümessilinin sözleri 
Londra 12 CA.A.) - Ruzvelt'in İn

giltere.deki husW!l mümessili Hopkin.s 
evvelki gün Ha:lifa.ks ile uzun bil' gö... 
riişme yaptiktan sonra kend.isile bir 
saatten fazla görfi4mü.ştür. 

Hopkins gazetecilerle yaptığı mü _ 
(Devamı 3 öncü sayfada) 

G. Saray T opkapı 8 - O, Fener Süleymaniyeyi 
6- O, Beşiktaş ta Beykozu 3-0 yendi 

l e mümkündür. Habeııistan da, 
b:Yağa kalkarak, kendini İtalyan 

i o0:YU?duruğundan kurtarabilir. 
1 k stelık İtalya Onilci adalan 
İ el aybedebilir ve kanı. ordusun-
1 kan başka donanması ile hava 
1 l(~:v~tleri_, .. tahrib olunabilir. ·.· .... 
! 1 alık bu tun bunların İtalyan- . . ·· " . :' 

Bu sabah gelen 
haberler 3 Uncu 

sayfadadır 

! i~ı Musaolini aleyhinde olarak ·. . - • 
! 'bil ana ve münferid sulha kadar 

ı 
A. e sevketmeleri mümkündür. Karaköyde biriken tramvaylar 
le~b·a b~?larla harbin netice- Belediye şehrin e.gaslı imar mt>.5ele- ze.:gA.h projelerini hazırlam~tır. 

\ ılecegıne inanmak güçtür. !erinden oı~-rseyıii.5efer i.Şini dü- Istanbul ıtopoğratt Vaziyeti dolayı -
'- <Deva.mı 5 inci sııyta.da.) zeltmek ve::.ı&.t~~yü~en çektiği sile, bütün mühim şehirlerin ak.sine 

"'·············· .) sıkıntıyı D"iderm\jj ~ adit~ yeni gÜ- (Devamı 4 üncü sayfada) ı~...._.,,.,,.~~llıııııll"l""""~""""'.--.#'t.-.,,. ··························· . ~~ 

Vela • Altmtui IDAÇ!!!d&n bt!J'ecanh bir :>afba 
- - (Yazısı s inm uyfa.tk) 

; ....... , ..... .,. ; 



2 Sayfa 

Hergün 
Halk sevgisi ue 
Halk korkusu 
_ Yazan: llahlıtln mr,... 

D ün İstanbul ~hri tramvay 
ve Tünel lıletmel~rindcn 

bahsederken ıirket işletmesi • 
le devlet ve belediye iıletme-
leri arasındaki farkı izah için bir 
noktayı kaydetmi~ ve eğer firket iı
letmeai zamanında, bir arıza olma
mışsa bunun sebebi, airketin dnima 
imtiyazın feshi tehlikesini düşün -
mesidir. demiştim. Filhakika, hiçbir 
iktisadi teşebbüs yoktur ki aeliı.me -
tini herhangi bir korkuya borçlu ol
masın: Ya zarar korkusu, ya im ti -
yaz endişesi, yahud da buna ben -
zer herhangi bir duygu. Bir devlet 
veya belediye iılctmesı ile herhangi 
bir sermaye işletmesi arasındaki ye
gane esaslı fark, bu pşikolojik nok
tada toplanır. Bundan dolayıdır ki, 
ötcdenberi, devlet ve belediye le -
ıebbüsletine muhalif olanlar, dl'lima 
bu gibi i leri devletin veya beledi
yenin idare edeıniyeceklerini iddia 
ederler ve hu iddialarını koca bir 
delile: iııtinnd ettirmek iç\n «hiç dev
let ticaret yapabilir mih derler. 

Filhakika, ticaret yapmak çok in 
ce bir iştir; bu işi de• Jetlerin ve be
lediyelerin muva:faki:•etle başara -
bileceklerini iıbat ed.;:n kat'i delil -
lere henüz tesadüf cd:Jmiş değildiT. 
Fakat, bir takım umumi hizmet işle
rinin, fabrika ve maden iıletmeleri
nin devletler ve belediyeler tara -
fından hatta daha muvaffakiyetle 
başarılabileceğinı gösteren deliller, 
bütün dünyada hesabsu: denilecek 
derecede çoktur. Bunun içia, fMı ~ 
!erin bizler tarafından da vw.:Ta{ -

SON POST N. 

Res·mıi Makale: 

Bir adam dünyanın 00. yüz şu kadar memleketinde 50 senedenberi 
yapılın~ olan kibrit kutularının birer nümunesini toplamış, büyük bir 
koleksiyon yapllllf. Muazzam bir salon<ia teşhir etmiş. 

Bir başkası ayni teşebbüse iskambil ktlğıdlan için girişmiş .. 
Gazeteler her iki adamın da bu uğurda birer servet harcadıkln.rını 

= Bilginizden istifade ediniz. 

cemiyetin en Aciz, en beceriksiz ferdine vanncaya .tacıar neueste ~ 
çok işe yarayacak, fayda getirecek bir ta.biliyet vardır. 

Evvela o ferd için, sonra da cemiyet için mesele, mun.mma o kabiliyeti 
keş!ederek en münasib §ekilde kullan.makta.dır. İsraf edilen kabiliyet 

ve birer ömür tükettiklerini yazıyorlar, hakikatte yapWtları şey kabili.- :tadar ihmal edilen, bir kenara bırakılan ka.biliyet te hem fcrd, hem de 
retlerini israf etmiş olmaktan ibarettir. cemiyet hesabına deniZe atılmış bir servettir. Bunun önüne geçiniZ. 

..................... ecM•••• .. •• ................... ...._ .. ..._. ........... _. ............................................................. _..__._ .......................... ._ ..................................... . 

C Büyük fen adanılan =ı 
Mark.011.i 

Y azaM lbralaim Hoyi 

C:EDEBİYAT:J 
Celaleddin Ezine'nin 

"Amerika Mektnbları 
'' Yazan : Halid Fahri Ozansoy fakiyetl~ idııreai nealimh:i~ t>i, pnef 1 Hertz bu dünyadan gôçıüp gider

v~ haysıyet borcu olu~. Bilhana na· ı ken ar.ka.s:nda, fmıınln zevkle Oiflll-
1til vasıtalarının hususı •ermaye e - bil ıH bir cak bıra.iıLl-+.. Celruedd5n Ezılne, Avrupa'da. ha.rb rakıya; paşa babıısını, arabalarını, 
1. d b 1 ı. "kim . ._ ya eoeeo• oyun ~- b l d 1 Am ·t. ın e u unması, zamanın DA uı;;· 

0 
. . d d bal tecrübelere g· aş ama an evve, erı aya seya... seyislerini, kö~klerini aıılatırdı. 

tisad kanaatlerine göre, çok batıl , ..:~uı:_~çıHn .:=_ er 1 . d n ne 00... lıate gitmişti -ve bu seyahatinin intı.. Onun gibi Avrupanın da Aml?Ti. 
b . d" Ew ._ h . •"l .. eu:... e .... mevce er111 e .., -
ır feY ır. ~~r ç<;'ıı;; ata ~tınıyor - retJu ilrtita<H edllece~ a.raştı.rııldı. balarını o zaman, 1939 yılı N"ıSanın- kaya başka cakası kalmadı. Ancak 

sam, bu ncvı ışlenn hususı serma - . öliimihıd ik" "1 _ WiL dan Ağusto.suna kadar Cümhuriyet ceddile öğü~biliyOT.> 
ye elinde bulunduğu yerler, lngil - Hertzin . ~n 1

, o:ce d gazetesinde ~etmiş bulunuyordu. Peşin hüküm! Daha bu ilk satır_ 
tere ile Amerika gibi sermayeye Ham Crookes ımıındekı bir en a a- Bu defa bu yazıları cAmerika Mek. !ardan .sqyahatnamenin Cltlet mer~ 
fazla kıymet veren m~leketlerden mı bu ihtiza~9:"11 telısiz telgra_!ta tublan. ismae küçük bir cild halinde ke"Lini tayin edebillnsfniz. Sonm, o 
ibarettir. Etatait Türkiye hayata kullanılacajı ihtima.ltni ileriye tJOr- bastırdı. Bu ııayede seyahat. edebiya- ince ve kıvrak iislübun büsbütün ca-
böyle bakmaz ve bakma~ak mec- müş, ondan dahn ene:leri de dPniz- tımız güzel bir eser daha kazanmış zibeleştirdiği nükteleri O dereceye 
buriyetindedir. Aydın ve Ka_,aba lerden •. veya hareket balin.<W u u- oluyor. kadar ki, bütün eserin yalnız tasvir. 
demiryollarının dünkü ve bugünkü nan bır trene tetgrıı.f g~nderm:ğ~ E'linenin her şeyden evvel üslObu- ler ve bu nüktelerden örülmeyi.şine 
io)etmcleri arasındaki gÜzel fark, çalışılmıştı. Bu teşebbü.slenn her ıkı- nu alkışlamak 1§.zım. Ne g'ı.izel ve ne adeta eset ediyor ve Amerikanın ta... 
davamızın en taze ve rıı canlı de _ Rinde de nakU olarak madeni tel ye_ h 
lilleridir. 1 rine su veya topralı:: kullanılmı.,t.ı. ahenkli tür.kç~ bu! Asla yormıya.n, ı rı ine, politikası.na., ekonomisine ay. 

Jf. Telgraf sahw!ınm şöhretle:-inden sa- renk renk bir ı.,ık yıığmuru gibi göz.. rılan uzun babları bır an ltizumsır.a 
. . muel Morse lS42 senesinde va.~ıng. leri ve tatlı bir melo1i gibi kulakları gibi görece~iniz geliyor. Bu ciddl cid. 

• Hususi sermaye: .ı2letmeaıle umu- tonda bir .kanaldan telsizle koncştu. ok.şıyan bir dil ı Kısa ve ekseriya üs. di izah ve tefsirler, zevk ve allka ae 
mı sern.nye . ( be~cclıye v_eya dev : Daha sonraları b\r İsltoçyalı da ayni tadca bir kalem çlzgisile bir mısra okunan o keskin ve zeki istlhza ot. 
Jet serm.ay':'ı)_ ııletroesı arıuımd~ki fddinlarla telsizi keşfettiğini iUı.n etti gibi rm iz yazılmı., cümleler bilhassa J.arı ark:asıoda.n, n-.?Ş'eli bir mecl.lse 
psıkoloJık amıl farkı, o kadar bu - . . . dikkati çekiyor. Öyle ki, içinraden o- giren ağır başlı bir adam gibi o ka-

.. k b" d - ·ıd · H ... ·-..ı d ve ıhtıra beratını aldı. Telstz saha.sın. 1 d .... 
yu ır şey .. e~ı ır: er ııu l'JU~ e da.ki bütün bu te.tebbüsler, Herb Markooi kurken bile bu ahengin tesiri altında ar yavan. ve can sı .... cı geliyor. Ne 
ça.lışan ved yku.ruftcnk ms.an ol<iuguna me-eıerın: .. ba~""t mucidler tnr" kalıyorsunuz. Evet, muhakkak ki Ce. nükteleri Işte birkaç misal: 

b d d • ., "' ~ ._ rını .satın aldı. l"l dd . " - Norınan,.,e .... ~ ,,;;.,.,.,.. "-gore, ara a ı ar , 1T u uyguıı an .. nd • •--•ı :w..d . tid t . . . u e in Ezine, bugun, en guzel ve • ...... • ~ ... .,~e uuVU2lU 
"b t H • . 1 n an i.'!141.luu ne A." ar ıp a şe. Mark.onı, 1898 senesınde Irlanda ade n-I"b il h . 1 . başında.· 
ıın· adrct hır: ._ ,_ usulsı aeknqaye hış etme - ı killerini muhafaza ettiler ve ancak d .. d bi tek d h k t ha s ....., "' e yazan mu arrır erı-
ı e aıum o an azanç ıra.ı ve - enızın e, r ne e~ are e . - mizden biridir. İttlrat ve yeknasaklık cDeniz suyu havuza bir taraf tan 
yahud, imtiyaz ıı.orkuau yerine hiz - Marconi <Markoni) nın ren ilkesine ~~de t bulu:an k ~u~:~n eksp~_esın:, bu üalfibd:ın uzaktır. Güzelliğini de 1 girip, diğer tarafturı. çıkıuor. Mart 

lkincikanun 13 

Sözün kısası 

E. Ekrem Tala -B ayrarnda bi:zim evde topla-
nan birkaç çocuğun önünde 

biz büyükler, konuşuyorken içimi:zr 
den biri şu meşhur atalar sozunu. 
bilmem ne münasebetle sarfetti. 

«Dimyata pirince giderken ev--
deki bulgurdan olmak I.» ' 

Ötedenberi her şeyi öğrenmek 
hevesinde bulunan kızım Esin. göz
lerini bana dikerek, sordu: 

- Babai Dimyat neresi) 
- Dimyat.. kızım. . dedim: nıt-

lmda. Mısırda, Sü\·eyş kanalının ci
varında bir yerdir. Bir vakitler, en 
iyi pilavlık pirinç oradan gelimıiş.. 

- $imdi, baba} 
- Simdi evludın1, pirinç kendi 

mübarek ülkemizde de yetiştiği gi
bi, dünya yüzünde Dimyatlar da 
çoğaldıkça çoğaldı. 

Çocuk dikkatle dinliyordu. Ben 
devam ettim: 

- .. Şimdi: Roma imparatoıl~ 
ğunu yeni baştan ve tarihlerde ka
yıdlı ihtifamile kumınk hayali be 
Dimyat. ngiltereyi istila hırsı diğer 
bir Dimyat. Yunanistana tecavüz.. 
Amavudluğu İşgal.. Akdeniz haki
miyeti hülyası .. yeni nizam tasavvu
ru.. Balkanları birbirine düşürmek 
sevdası .• 

- Evet, baba. 
- Hepsi bunlann birer Dimyat. 

çocuğuml 
- Anlamadım, baba. 
- Çoğu gitti, azı kaldı. tınlırıı-

sın. yavrum. Hergünkü vnkayii. 
radyo, gazete havadislerini iyice ta
kib et. 

- Onlardan ne öğrenec.-ğim) 
- Çok şey öğrenirsin. Her te-

cavüze sebeb olan ihtiras ndlı bir 
ııey vardır. Kötü seydir o. işte, e?
de ala. güzeL mis gibi bulgur val"' 
lr.en. adamı ta Dimyata pirinç ara
mağa o sevkeder. Kalkarsın. gidel"" 
..-in; dere, tepe, dağ taş aşarsın. Sa
ğa saldım, sola hamle edersin. Önü
ne çıkan engell~rin hepsini yenmek 
kolay değildir. Bilhassa, ihtiras ada
mı kuvvetten de düşürür. lhtirasm 
veTdiği gayret sahte ve geçicidir. 
Hakka, haktan fışkıran kuvvete ip
tidaclan galebe eder stibi görünür, 
fakat çok geçmeden alt olur. O 78• 
man, ba,ı yerde, kolları iki yanın• 
sarkmı!f, topallava to{)allaya dönet 
ve ev~ f"eldi~i ı.tibi görür ki .• 

- Ôstelilc bulgurunu da yemir 
ler, o da elden gitmiş; değil mi, ba
bacığım) 

- Evet. kızım! Bak, ne gü:r:d 
anladın 1 Dansı büyük devlet adarır' 
lannın hamna ! 

- A~in, habal 

C. Cbl!e1n ~alu 
met zevxını veya bir halk. işinin ıe- 1 ayak b:ısıp .~ız A.leml~in ba.yrak. ngs oun ayı """'"'l4annın .ır ~t 1 en fazla orada aramak !Azım. Sonra, ı soğuğuna r~qrnen su11a afüyan at-
lameti end~esini k:oyduğumuz gün tarlığını ettiğı andnn ttib~dır ki, portajını telsiile bi1direrek, telsız bir şair gibi birkaç ç.izgi ile ne canlı lıyana... Bılhas.~a kadınlar. Sor.ra Mısırdakı· ltalyanlar 
mesele tamamdır medeniyeı dünyası yepyenı bır Teçhe gra!ı ticarl şekilde ilk defa olarak 1 h 1 . • . ~.... mi.. .zayıf mahlUk!anz:t derte1"/:t 

Bugünkü med~niyet muvaffak.i • almı.ş oldu. t kullandı. . . s:;: a ar çaebilıyQf:'. J..llı.t: birkaç •Normandiet nln tiyatrosunda kon arasında faşizm 
yetlerinin yegane ımrı da zaten .uöy- * 1 Buna ra~en, her şey, bid'at te- M . . . ser dinlerken· 
le psikolo1ik unsurdan ibarettir. in- . d b "t ·ı ldkki eden efkfm umumiye, gene de c ermerın yeşıl, tnaVL damar. . . • a)e hfarlıgı"' arhyor 

1 f d 1 b. k .1 k, . 18?4 ~~n e lr 1 alvan baba ı.e l!yıkile şü.~lhesini gideremedi Yer Zarı şeffaf bir deniz dibi qibi. Ta- j cPıyanıst -ıahrıeue çıktı ı·e çaldı. Y 
s~n akra d~Yh a ı t n cşt~ ya.ptma . ı - , bir Irlandalı anadan dünyaya gelen yer · BırakmL"Z • bunla.r biitü:n. çocuk vandald billı1r avizelerde.n sun'i Her parçanın nihayctincle alk4 +-~enderiye 12 CA.A.l - Mısırda f.-
çın en ı aya mı or aya a an ın - G ı· 1 M k · · r· 'k 1 k · · b" t f M K. ı d.i d ..,... sanın içind"' mukaddes bir duygu ~g ıe mo ar onıruı: ıZı ve e e - 1 oyuncağı, saçma şey:terdir.. ıııesleri zıya v ır yaz s~hıt/n kadar gün ay. u an.ı. r. ım;cy ,.:en .n en ' şiZm aleyhtarı hareket gittikçe t~· 

d B 
'- dd d b ~e tabii bir temayulü vardı. Bo-1 ~ .... ~ ld. dınltqı neşredıyor > geçmış, herkesten JU.Zla el çırpıyor. 1 1 ktad 

var ır. u mu~a es uygu, azan logna Flo e Le h d h us1 yıt.....,e ı. . . . Mutlak d~1 · ·1. . a aşma ır. 
cesarettir; bazan sevgidir; hazan ' r~~ v g orn ıı. us 1899 senesinde vu'~ua gelen bir hA- c ~· • ' ~mı., mu.sı 'ışınastır.:t ttGruppo d'Azione Ante Fasc!St9' 

k k d . ha d k d" k. d" . tahsil görduğü sıralarda bu temayü. d~e 0 her şeye dudak büken efkarı cNonnandie> tna.naa.tıant.iğ'inde bir Egıldım ve sordum.: teşkill'ltmın son zamanlarda açııatl 
or u ur• zan a en 1 en mı lüne bak verdirecek birçok fırsatlara ece· p· l ? • ~..ı 
beğenme veya herkese .kendini be - ahld oldu · tc b en lerd ·rt· t· umumiye hayretinden neredeyse kü. g · . . . - ıyano ça ar mısınız, Iskenderiya şubesinin r~ do~ 
gw endirme hırsıdır Her ne ...-kilde § . lş u s e e 1 1 1 çük dilini yutacak bir hale geldi. cŞımdı hava da1ı.a. sakın. Bulut- - Ilayır... Gaetnoo Protano Reuter munı:ıbili-

• ır- Hert:& mevceleri keşfedilmiş ve bu l -b k ""b k d ::.1 G-k ·· K ? ' tecelli ederse etsin, bu öyle: bir duy- Martın üçünde East Goodurin ismin- C!?' 0 e 0 • e .. a'il ... ıynr. 0 yu.. - em.an mı ne yaptı.ğı beyanatta. ezcümle deınif' 
gudur ki, bizi ~endi hakimiyeti al - keşfin dikıyanın dört bucağında '1- de bir fener gemisi diğer bir yolcu zunde mavı goller var.> - Hayır, hiç bir şey çalmam. tir ki: 
tına alır ve ilerıye doğru scvkeder. yandırdığı dıerin alllka, Markoninin gemisi ile 93rpı.şt1. Bir mucize olmuş. Öyleyse musikinin nazariyesine TeşkilAtnnızın gayes~ f~ist rcJın:ıl' 
Hnngi insanın içinde bu duygu var- dikkat nHarını da çekmekte geeı1ı:- tu Anide görünmeyen bir ses suları Gene trans:ı.tıa.ntikte. Ay to.svirl: vakıf. yahud nağmelere hassas ku. nin ve İtalya.n - Alman muahedele , 

8 a 0 insan toprağa yapı§Sll onu al - memişt.i. Genç fakat ye+kfn muhay. aşarak etraftan yardım !st.edi. Tahli. cFakat AtlantiQin mehtabı bi- lakları var diye düşündüm. Tek- rinin ügıısıdır. Muhtelif antlf~ 
tın yapar. İçinde böyle bir duygu yile.'ti çarçabuk ve müthiş bir heye- siye sandalları imdada yetişti 11e de- zimkine benum•11or. Ay ekşi bir rar sordum: grupları. Kn.hı"re merkez teşkilatıntO 
bulunmıyan insan, miskin, aciz ve I c:ınre iŞllyen Markoni daha henüz niZe dökülen bfrtün tay!alnr kurta- limon kabuittt. gibi..> - Bu üstadırı pi11aııo çalışile idare.5i altında toplnnmıı.k:Uu:lır. ~ 
yeryüzünde lüzumsuz bir mahluk •

1 
yınnl y~ında yoktu_ ki, bu mevce- nldı. yemek salonundaki piyanistin far. hiredeki merkezde i>irçok yüksek §~ 

tur. insanı, insan yapan bu duygu- lerle telsız telgrafı ctmkı\n• sahasına 1901 sen~!nde, içinde ne kablo, ne Eserin umumi b~yetlne gelinee, kı ne Mr. Kinney? siyet mevcuddur. Teşkllfitımız, :Mı "' 
ya ben «mukaddes duygu•> derim; koymanın m!lmkiln olaca~ma kat'i. de telsiz bulıman Ncwfoundlandda .. oeorge.cı Duhnmel~ .1n .l\f~akbet - Fakat btt meşhur adamdır. sırda oturan 60 bin İtalyan nrnsın<ilt 
çünkü, b:zc i.ıaanlığın bütün iyi şey- ı yetıe inan~ bulunuyordu. s. Johna İngiltercde Paldhuda geldi. H3Jat ~vhaı an gıbı ye~ı dunya~ı O zaman a:ılacltm ki, büyük proı;paganda yapmakta ve Mı.sır<1" 
!erini veren yalnız odur. Bir işçi, yap Bn inançln da, azim ve .karanndan ği anlaşılan bir takım işaretler ak sa ece ır tezad ve makıne medenı. san'atkdr demek me~hur adam o. •Giornalc d'Orientc• ismi altında it>' 
tığı jşi evvela :kendi beğenmelidir, asla yılınıyan Marko-çıi bütün ömrü- setti. Daha ertesi yılda ise M kon~ yeti halinde görmek esası etrafında labilmektedir.> tişar eden yegdne itnlyanca gazeW 
bir mudür, idaresinin kontrolünü, nü telsiz teJ.g:rafı tetkike verdi. 21 geceleri denizden 4 bin kilo~~etrc, açılmaktadır. Belli ki muharrir, daha İşte bir espri& daha. Amma bunun tarafından da müzaharet görmek ,. 
evvela kendi vicdanında yapmalı - yaşına bastığı .sıralarda Bolognada gündüzler· de 1400 k"lometre ötes·ne bu seyahate çıkarken bir kısım fikir- zarafetini takdirden ô.cizim! Muharrir tedlr 1 1 1 lerini bir nas g·b· elde fkr" • dır. O kadar ki. içindeki duygu or- babasının evinde tecrübelere başladı işaretler göndermeğe muvaffak olu-

1 
tl . ' 1 ev~ . n .' ı.ne Nevyork limanına girlyor: 

Amerikalılar Şang ... 
haydan çekilmişler 

gnnının temiz ve yükııek bir gaye ve baz.: iyi r.eticeler de aldL O yaz yordu. 1902 de Londra fen akademL yer eş rmıştir. Nasıl kı ı.şte kıtabın c . l~c cHiırritıet Abid.esh. 
için mukaddes bir çarpıntı ile müte- iki kilometl'eden uzak bir •alıcıı> ya si huzurunda. bir tebliğde bulunarak, ' daha .ilk sayfasında şu satırları oku- Onu Paul Morand qebe bir kadına 
madiyen çarptığını duymayan a - i-sareUer göndermeğe muntfak oldu. geoeleri belsi2I t.n.nsmlsyonlarıının yorıız. benzetir. Ben, eli'nde şamdan, tah.. 
dam, kendisinin insanlığından şüp - Ertesi sene Londraya gitti ve 22 ye. gündüzden daha fyi neticeler verdi- cRakam, cwılct ve an'aneyi mü. takurularını armıan, qec:elik1i bir 
he etmeğc mecburdur. Çünkü, bizı şında iken Hertz mevcelerini kullıı.n. ğini söylediği zaman akndeminin hü:rledi. Artık Avru.pcı, kokmuş ev hanımına benzettim.> Tokyo l2 (A.A.) - Stefanl: ,. 
insan yapan o duygudur!. mnk u;.~1' dayanan ilk ihtira bera- muhterem azası kendi.sine güldüler bir ortaçağ soytaTıS'fdır. Bilmem, bana öyle geliyor ki, bu Asahi gnze~ Şanghaydalı::i ~ .. 

Bu tarzda mübar~k ve mukaddes tını ddı. ve Markoni yanılmış. Herhalde bu Bar! Bizim eski paşazade ko- nükte, zarafet ve karikatür zevki yü. ~!11ılarınbll= =:;ile tahliye 
bir duygu bizim aramızda ne ka - Daha ertesi sene, İtalyaya dönmüş bulduğunu ~nneyicdiği ıark başka. kl "b" b b d k z zünden muhacrir Amerika medeni- ~erini e · .-' 

1 na arı qı ı, a a an a ma servet . • . ııı:.; el' b . • ... ·-·--·········-· .. ···-··-··-········ 
dar inkişaf ediyor ve kuvvetleni - bulunan Markoni suyun 24 kilometre 1 gcbeblerden ileri gelse gerek .. dediler. meşheri. Duvardrı üç eski üstadın yetini !azlasilf' e"'enc 1 ır panayır, T A K V ( M 
yorsa biz de o nisbette kuvvetli, be- ö~-ıa tıeıslz g&ıdenyordu. Artık Daha sonralan, seyyar bir tizik l~bo- tablosu asılı. Bunları Fransular yahud bir .sirk meydanı ı;ibi görmeğe 
cerikli bir millet oluyoruz, demek - hertes, ldarkoninin icad ettiği şttyin 1

1 

ratuan hıı.linde bulunan hususi ya.. yeni zengin A mcrikauı hayran bı. 1 çalı.şmı.ş v~ bun~ ~a haklrile muva!
tir. Bu duygunun biz.im tçimizde ek ikb.tıadi, t;oori kıym<rtini anlamış bu. 'O:ından bir dti~eye basarak A'Vlıs.. rakmak için t..ouvrc miL.zesinden fak olma,,. ~~rın ıfrat c!enecek go. 
sildiği gün, biz millet olmak hak - lunuyor ve ~dir ediyorlardı: ve u_ tralyadaki elektrikleri yakan Marko- getirmişler. Avrupa kurnaz bir rii.ş ve duyuşları bundan ileri gelse 
kını kaybeder ve esir oluruz. İnsan zağı gören Ingiliz iş adamlarından 1 nl 'Ve her fen adamının ideali olan bunaktır. Yeni zenginin eski eş- gerek! Ma~°:19:fih bu zarif müşahe- i{aml 90M 

olarak münferiden, millet olarak bir grup 1897 Temmuzıında Marko- ı öiüm şuaını amdığı rivayet edildiği yaya merakını bilir. Bu düşünce delerden ~1 duha zlla'e~eden l856 
müştereken, hayatta muvaffak ol - ninin telr.! ihtira her "llD, İtalya. 1 sıralarda bundan birkaç sene evvel bana !stanbttlda bıraktığım eski gC9(!Iniyeceğilll.. Celft.leddin EzUıe, A- ı iı.ı::i°.ıun 
mamız için herıeyden evvel muh - dan mııachı bütün dünyadıı.ki hakla. öldU. İbrahiı'n Hoyi bir dostumu lıatı:-lattı. lki kadc1ı 1 (Devamı 6 ncı sayfada.) s ı 
taç olduğumuz ~y budur, içlerimizi 
böyle bir duygu ile doldurmak ve - ,( 
yahud, doldurmanın yolunu bul -
makbr. Akşi takdirde münferiden 

1 STER i NAN, i STER 
veya müştereken sefil oluruz. Anadolu ajansı Birleşik Amerika CümlruriyeUerinin sillhlaınma balı-

... sinde tatbik yerine toyacaklan programın ana hııtJarını ilan etti. 
Belediyemiz.de, poliaimiz.de, jan- Bu proğramda yüz binlerce ağır ve makineli tüfekten gayri 50 bin 
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15 
llıiud darmamızda, tramvay veya tiinel i- tayyare ile l3D bin tayyare motörü ve 75.000 top kelimelerini de okuyo. 

daremizde, hergün daha ziyade ruz. 
kuvvetle neıredilmeai lazım gelen 
mulı:addea bir duyıu vardır iti fU -
dur: Halk aevııisi ve halk k.orkUMt. 

Bu, 100 sene, 60 sene, hatta 5 sene evvel söylemeyeli bir baynlin lfadesi 
olurdu, bugün bir hnkika.tt.ir ve yarınhakilı::atin de altında kalacaktır. 

insnn zekl\.'Jının bulamıyncağı servet, o servet ile yaratamıyacağı vasıta 
mevcud değildir. Aklımwn ermediği tek bir şey vardır, o da. yeryüzünde 
sulh l'e hak denilen §eylerin muhafaza.sı i~ bir çare bulmaktJ.r. .., . u. .:>. lJ • .J ıJ. 
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13 İk.incikinmı 

Bu.gar~s~ana 
A~man ı aatı mı 

ge,i r? 

Sovyet Rusya bu 
hususta muvafakatinin 

ahnrhğından 
haberdar değil 

Moskova, 1 3 ( A.A. ) - Dün 
Mo ltova radyoııu T ns ajanııının fU 
tekzibini neıretmi~tir: 

Son uırnanlarda ecnebi matbuat 

~k Bulgar muhitlı:rind~n almıo ol-
lan istihbarnta atfen, Bulgari~ 

fana Alman kıtaatmın nakledildiği 
:Ve bu nakliyatın Sovyet Rutıya
~ın ınalurnat ve muvafakati tahtın-

a devanı eylediği, Bulgnristandan 
f'-lrnan kıtnatının geçmesi keyfiye~ 
Qakkında Bulgar hükumetince vakı 
blan taleb üzerine Sovyet Ru&yanm 

Una muvafakat ettiği bildiril
mektedir. Tas ajansı ıunu beyana 
mezundur: 

Eğer Bulgaristand. Alman kıtaa
tı var11a ve bunlıırın nakline devam 
ediliyorsa bu hal Sovyet Rusyanın 
malumat ve muvafakııti olmaksızın 
'Vukubulmuş veya bulmaktadır. 

Çünkü; Almanya, Sovyet Rusya
l'ba Alman kıtnatının Bulgariıtanda 
ulunmıısı veyn nnkli meselesini 

rnevzuubnhs eylememiştir. 
Diğer taraftan Bulgaristan, Al

rna:ı kıtantının i3ul~aristandan geç
rne~i hakkında Ru•yadan hiçbir ta
tebde bulunmamış ve binaenalyeh 

u babda biçbir cev b nlmamıotır. 

SON POSTA Sayfa 3 

' ur e 3 sa iye snr e_ı 
• 'de i •r zelzele oldu e Bir çelik kaleyi 

. Almanyanın 
ltalyaya yaptığı 
yardımın gayesi 

Bulgar aşvekili 
Rusçukta mühim 
bir nutuk söyledi takviye eden <reniş 

~ "' ı!ı:. l.2 (HasmJ..- Dün .g.eee saat 2 .de...3 .saniye süren ~ddetli bir b. d 6 
Lo dr 

zehd;; olrou~ • ..:Sa:mnb fasılah..dıırak .3 defa tek:r:ar etm.i~ir. İnsanca 17 SU UVQ7l N nll a l2 CA.A.) - Afi: (83.Ştn:ralı 1 inci sayfada) 
znyiat yoktur. Yazan: Selim Ragıp Emeç lerd:~ ~m~:!ındaıı.::ıpııan tefsin.. vaziyetini büyük bir sarahntlc teb:ı 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yanın w.ı.lyayn ne nıak rüz etttnn~tir 

Afr,·1carl·a ih•yan A'manların y eni sene ve Noel yortuları ~~ter!~crıme göerett1ği ndnln.şılnuıbilh ktad1!· Başvekil, Ru.zvB!tin soın beyana lli11 G münasebeti!.: Alman ordu - yar un assa I- tının harbi bütün dünyaya yuyma 
lan başk~manda~ı, emri al~ındaki ~yanın nni ?la~nk yıkılmasına mA.- U!hdidini ihtiva eylediğini kaydettık 

h k tle . Karpa*larda asker"ı kıtaata hitaben lnr ordu emrı ne~ - nı olmak ve Ingıliz ndnlnnnn karşı ten sonra bugü kil ha bi 1914 h ava UVf rı '· retti. Mareşal Brauchich bu emrin- yapılması derpiş edilen harekfltı ko- binden ~ n r rkl n ld ~ ar 
de, Majino battı gibi su dolu Man~ layl8"'t.mnak maksadile İngili2ı kuvt bu ,.._rb'n ~aınl en ar 1 0 u

1 
runtu .. müşkül vaz·ıyette faaı·ıyet•ı arttı duvarının dahi Alman kıt'alnrınınlvetıerinin mümkün olduğu k:ıtiar çok hınt ... ne' h.1-nıt z nhely:nıtnr~z .. e -

ff k" J' ·ı ) ] . ~ . Af kad k l n.l ıte . t ' ayn sa a aıı ~anını ne 
~uva a ı~ct ı b ı er em~ er;::e _maru ı ·· r;dil n aıJ. m :~ı: = e m~k de yeni paz:ırlnr ele c:eçirilmesın'ı is.. 

Kahire 12 (A.A.) - İngiüz kuv Alman hududa 12 (A.A.) - o.hlıdyacAaı;lını edyanl ettı ... ~nıFta - um tJ e {t~p ma Ah ır. A n.nya 1'' u t.ihdaf cylemediğini bil,1ctınniş: r-Şlm .. 
Vetlen·m·n Trnblu-ki sür'atK ileri Afi·. n er e man ev et reısının ran sure e n yaya uuşen )eg .. ne ro un diki harb h~yat .· del ~ 

""" h"ll . d k" k •.. 1 . . k d' .. fcd t kte ·ı, b • memat muca e.;i. 
hareketi ve lngiliz tuyynrclerinin in Bohemya himnyc idaresi toprak- ııı~ sa ı efr~n e .ı ... as edrı. us er~ zıyla- l end•~~.'... n. e rne n ı ~ret u - ne girmiş fki dünya arn.sınd:ı ideolo-
rirdikleri devamlı darbder netice - lan dahilinde nııker ve malzeme re ve_ te ti!,! ettıgıne . aır n~a'?s ~r . t~ "O~n _ itiraf etmcktedll'. Ayni Jik bir harbdırıı dcm:Ştir. 

ı k etl · · ı.~. k f d .•. kısıı bır haber neşrettılc:r. Bu ıkı ha- ıtıror, uçlu paktın Bcrlinde lmznsı Başvekil sözleri.ne .. 1 sinde ta}ynn tayyare uvv en şı· sevıu,ahnın esa et pey a ettıgı dise birbirine yaklaştırıldığı takdir- esnasında yarı resmi ııazi mnhfellc- ıem·ı.,tı·r.· §OY e d"vaın CY-
mali Afrikada çok çetin bir mesele öğrenilmektedir. ., 
ile ka;:rıhışm '.ııulunuyorlar. Münib - Prag - Linz, Slovakya il' artı~ 2.r~I 01~1~~u~a. h~k.)..olbnan ri~e de işitilmişti. . Biz de zuhur edebilecek ihtimalle 

Tobnık'un ccnubundn bulunan hududu - Müruh - Prag hatlarfle d man ısltdı 8 
.. te ıkesbmlın la a ker

1
.- u mahCell~e A~e:ıka_?ı~ Ingll - ri_ ve yeni esaslara iStinad eden yen. 

d M ~ K I d v B h . evam .o ugunu ıı u ey eme a- tereye. _yardım <'tmesının onunc geç_ dunyanı:rı değ•"ı'kl'ıkler nı· dn,, ırımek EJ'ndem tayyare mey anı ısıra arpat am ogru o emyanın şıma I "T "'i 

1 h k l .. ı· d h h k. ·ı zım ge ır. . . . . . mck ıçın Ja.ponynnın Am<'rıknyn illi- mecburiyetindeyiz. karşı tatyan avn a ın nnnın us - m en geçen nt emen amı en Manmnfih bu tehlıkenın hıç bır nı harb etmesi Uızım gE'ld·"i nçık"" Bulgn h-k· t· 
1 

. 
sünü teşkil ediyordu. Meıkm tay - askeri nakliyata tah~is edilmi§tir. b f 1 d .. .. 'b o.o; ..... r u ume ı evve ce takıb et.. 

Y
nre meydanı daha llliÖlizlerin eline zamanı rdertarak o mn ıgın.ı mfunadsıl be!.an edilmekte idi. Japonyanın bu tiği ve semerelerini vermiş olan sıya_ 

1 !yan Z V k 1 zaman a a te rar etmeyı ay a ı mucndelede ezilmesinde bır mahzur set' 1 b tl k"-
d~de.n evvel, ta tny~a~e ı· raat e ,. ,. bulan lngiliz devlet adamları, bugün görfümcmekte idi n 1 ayned se ka n ın. ~f ettirm('ğe df' 
kuvvetlerine k11r§ı yaptlan tnzyıkı'! lb k" b ı k d'l · v m ece tir Hi.ikümet bu s('me-
neticeııi olacak, bir müddettenberi e e.ttd ı, ~t n~ı<:a~~tın 1 te rar e lı - $:Da.s ~eichıı isimli mecmuada Dr. relere yenilerini ilave etmek ümidin. 
bu tayynre meydanından Mısırn kar An karaya do·· n Uyor mesıln enE mu e aln ıır o ,muş sayı a- Göbel'!, Ingntere başvekili Çö .. çi1'e d<"dir. Bulgar milleti istikbalde de 

1 maz ar. sasen ta yan arın uzun şidoeUe hücum ederek onu İtalyn ile • · 
Al hiç bir akın yapı mamışlıl. M k t t'b' v k • nn anesıne sadık kalarak h:ıyıı.H 
y l l . . 'lo uzun ısıra arşı er ı ıne ugraştı - Almanyanın anısını 'l"mak istemekle . . .. . . 

talyanlann tayya1e \...,nı, ,., t - İzmir 12 (A.A.) - Bayrıım ta - ları taarruz hazırlıklarının bir darbe itham etmekte ki' B .. d 1 menfantJcrının mu<lafansı ıÇın lc:ıb 
lannı ve diğer müstah.Jemlerini da- ·ı d d ~ 1 d ı. u mecmua a ç-ı_ eden bübün gayreUeri yapn.enktır 

diki h tilini refikası ile birlikte şehrimizde 1 e arma agı!l 0 masın an sonra kan d"ğer b" nk led h l"h d · 
ha ııarba almış olmaları, ŞÜTı ı . a- g-iren Ziraat \·ekili B. Muhlis Almanların esıd projelerini yenilcş- k' t i t ır rn ı:ı . " a •. nrır n- B::ı..şvekil Bulgar :lış slya<ıeti:tin re 
vn faaı:..·etsizliklerini izah e..·er. Bu -... ı..ı' l . b k . • a a e şu .şekilde ıznh edilmekte- vizyonist olduğunu ve böyle knl~cn 

ııy l 1 1 Erkmen, bu flrsattan istifade ederek rme çare erme aşvurma ısteme- dir. -
nakil keyfiyeti. neden ta yan ımn İzmir ziraat teşkil~ttnı tetkik etmiş· lerine intizar eylemek icab eylerdi. o:İn 'lt . . ğını kayıd ve işaret ettıkten sor.ra 
fngiliz kuvvetl~rine lar"1 de"P-.mlı Fakat mesele şundadır ki şimdiye k !~renın !tnlyayn taarruzu an. Bulgar millt•tinln Neuıl:y m~ahede • 
hava taarıuzları yapam1!1d1k1aTtnı i- tiB'r .• Muhlı'ı Erkmen lzmı·r :..an atı'La kadar bir türlü tatbik edilememiıı dca be .. anya Inglliz ad~n:l nih~ si haksızlıklnrını hiçbir z:ımG.n nn -

1 1 h 1c _.ı • ...... '" . d . .. ar Y• ındlrmeden evveı Ingillzlcr r lıy ı:. zah eder. ta yan nva uvvcuenne müzesi ile eski 1zmir ha!riyannı, olan bu proJe t!n, bırçok mudafaa tal h . . - amzynca.,nı ve unutmıyncağın• 
yeni yerlerinde de rah!lt ve.ril~c - Kültür parkı gezmiş ve Kültür park hazırlıkları itmam edildikten sonra r :a~d ~~b haracı bırnkmağa muvaf_ söylemiş, Bulgar revizyonizminin Dob 
mektedir. Buraları da gecelı gun - taki ziraat mÜEcsinde uzan müddet Jngiltereye karşı bugün muvaffaki- ha. dir u arı takdirde ehemmiyeti rucn meselesini İtalya ve Almnn'r.l. -
düzlü lngi}n tayyareleri tıuafından kalmıştır. yetli bir netice .ılınıp alı~amıyacağı- a~oelk' h B b . nın ~ardımı ve Romanyanın unlayıs• 
bombalanmalctadır. Dün öğleden 5<>nra Kızılçulludaki nın bilinmesindedir. Jngilterenin b ükOısc e~ eo achter gazetE'-Sı,,sayesınde hal fmkA.nı olduğunu lsbııt 

d 
'-o··y cnstı"tu"•u''nu" g•zen ve'-ı'l tedn· • mukadderatını idare edenler ıçın fıu ıs d~ktt evresine •Yarnt1c14. vns. eylemiş o!ldu!hınu kn.ydeylem .. 'I, Bu•L 

A •k K ~ ' .. k d k · b" "h · n ver • en sonra Akdenizin Ingil garıs· •~ .... n a a h k'- d ı· l bu hususta zerre a ar a sı ır ı tı- . 1 
- ı.unın .... o~u ve dığer devletler-me sat a Kin a ma umat a mışt1r. 1 ed'I b' I . 1 'd' rere ımparatorh.rğu içi.o hayati !bir' le olan münru b ti . d 1 

Ziraat Vekili, bugün de bazı tet- ~k~h tasavdvurb .. ı .e ı nıış o.ısa ı _,ı, ehemmiyeti olduğuna dair serdettiği il zarfında b'r dseeğ·şe.kleirkın k" sdond lny ar • fj ) ı_.ı_ ·ıe 1 1 k • ı ı a11ım an ırınm yere sen meıı e Ü • • ı ı ay e ı me _ 
ratçı ar ıwr;at ı meşgu o aca ve yarın sa- 'h b 1 v • 1• d'l b h m talealarla Almanyaııın Italynya diğini il&ve etmiştr 

JD hah Ankaraya hareket edecektir. nı ayet u aca.~ı ıdanl ~ 1 enb ~. k~: ynrdımının manasını r.izlemeğe ça _ Dahiliye maı·ye ·ve mu-n k !At 
yat memat mucn e esme, uguıı u 1 kt d ' • ı a a cı. na-

m u•• cadeleye feldile devam '!dilmek istenmezdi. ışmn a ır. ~:lnrı da diğer .şehirlercıe nutuklnı 
Tobruk top ateşi altma Lord Halifaksın Amerika sefirliğine s· sovltyerek bey11elmilel vazQ'ettn bu.. 

alırıdı tayininden sonra totaliter rejimlere ıyamhlar'a Frrns·z'ar gi.inkü safhnsındn Bulgaristanın ha. 

hazırlanıyorlar (De-mı 3 Q-nca·· .... yfA ... a) kar~ı husumetile maruf Bay Eden'in arc. sında çarp'S. n-a'ar kiki rnenfantJeri.nin neler olduğunu 
•• ..- ..... Hariciye Nazırlığma tayin olunması bı1dlrmişlerdir. 

Vaşington 12 (A.A.) - lnfi - göre, yeni İngiliz top bat.aryaları Tob İngilterenin değişmez azmini isbat devam ed ıyor .. 
ratcılar, harb malzemesinin kira - nık et.rafında fuaHyete başlamQ.tır. ettiği kadar Harbiye Nezaretinde Hangkok 12 (AA.) _ Sıyam baş- Sofya radyosu Bulgar başvekili-
lanması veya ödünç olarak veril - Halihazırda faaliyet, karşılıklı top a. yapılan değişikliğin de ayni kararın kumandanhğmın tebhği: nin nutku etrafmda uzun tafsilat 
mcııi haklunda haznlanan kanun tefine inhisar eunektedir. kuvvetle teyidind.,n başka bir ~ey ı s;ynm kuvvetleri cambMge·a gfr_ vermiştir. Bulgar b \'ekili nutkun -
projeııile mücadd-eye hazırlanıyor - Dlln Kahlrede neşredilen İngiliz değildir. Filvaki milli müdııfoa işle- mişlerdir. Mckong üzerinde hııdud da ezcümle demiştir ki: 

Ma'.taya hu··cu m lar. lnfiratcılar, lngiitereye yardım hawı kuvveLlerinin tebliğinde, İllgilra rinde Bay f.den'i istihliıf e<len ~ay I boyunca evvelki gün ba.şlıyaıı top n. Düşüneceğimiz ve~iine ııey, Bul-
edilmesi prensibmi değil Reiıri<:üm- avcı ıt.ayyorel~inin pek muka.vemct Margesson da uzun zamnn Harbıye te.şı dün de devam etmiştir. gariııtanın hnyı:ıti menfoRtlerini gn -

ı M 1 13 ( hura fevkalade salahiyetler verilme- görmeksizin Tobruk Ü3erinde devriye Nezaretinin parlamento müsteşar - zetmekten ibarettir. Hiçbir f'Cneb• 
t ata, A.A.) - Dün Mal- mni münakaşa mev-.aıu yapac&ldar- uçuşları yaptık.tart bildirilmektP>dir. lıgvını ifa etmiş, mücadeleciliği Ye 'I' ' • Al menfaat bizi sevk ve idare etmcme-
ayn karşı muvaffakiyetsiz bir ltnl- 1 • • f k b" gı ızaerın manya ve l"d" Yan hava h" . dır. Maamafih, salahiyeti sıyaaı Bardiyada 600 lop 'vtinam edildi ve dinamiz.mi ıle maru es i ır ns- ı ır. 

i•alya hcubmu )aJ?ıdl~ı~tır. • müşahidler projenin mecliate.~ ~~.-j Kahire 12 CA'.A.) _ :ırdıvada mu- kerdir. Başvekil mister Çörçil'e bile ltalyaya aktnlarl Bultrar bawekili dahili sivoset -
'I.• I ' ar e gır ıgındenben L aya dan da bü'yu"k mu .. kula- · parla· mento hava tında gösterdiği ten bahsederken şunları söylemiş -
ma tı:ı üzeTind 40 rayca. n " .. · him miktarda yiyecek bulunduğu öğ- J (Başta rafı ı inci sayfada ı ll\İşt' 1 .

1
• e . tayyare kaybet- ta maruz kalmadan geçecegınde renilmişf tenkid kabiliyeti ile oldukça sıkın- tir: 

5 t ır. nr:ı ızle.nn ka:vıbı ise ancak ı şüp!ı: etmiyorlar. ır. .. . . nlı dakikalar yaşatrnıya muvaffak riye inşaat tezgahları bombardırnan Buglin memlekette tntbik edil -
ayYarcden ıbaı ettır. B' ı. C''mlt riyetciler bir mu - Ayrıcm garb çolündekı harekat baş. olan bu adam, gene mücadeleci İn- edilmiştir. mekte olan veni rejim memlrk,.•i,, 

ırço.. u u h-1 d ""~ · l .,_ta f -1 K k b f k k - - amma karşısında bulunmaktadK. ,, .... ı an..,..,rı a ınnn €Sırlerin mııı. rı gilterenin inad ve kararını i ~ne ey- üçü İr ilo Torino'ya gitmiş vü se menfaatlerine uyınındur. Ba Al . . Bu l fngiltereye yapılacak yardı- 80.000 e baliğ olduğu cildirılmekt.e - )iyen bir remzden başka hır şey ve tersaneye büyük bir infilakla ti'ı- zılarının iddia ettikleri S?ibi kanu -
rnan tayyarelerinin mı~ ~~rııtle ve müessir bir surette I dir. Bardiyada alınan harb ~anaimi addedilemez. 1i derecede diğer infilaklar husule mı esasiye aykırı bir ciheti :.roktm. 
dü k.. k } temini için ReHıiciimhııra büyük sa-,· Qra.sında 600 top, 300.000 obus, 600 Manş kanalı gibi geniş bir su hen- getiren tam isabetler kaydeylcnıi~ - Bizim v-ni reiimimiz kendi milli. 

n U a ı.lfi arı }S}ıiyetler ve~~:!· ı ·. 'lll'!IUl.DU tak - mitralyöz, 11 mılyon kurşun vardır. değini aştığı kabu) edilse biJt-, böyl~ tir. iktisadi ve tarihi ahval Ve şeraiti -
Lond 13 (A A ) d'ır etmekle bcnı~er 4er.r...okrasi ik .Kahire 12 (A.A.) - Libyanın gar- ,.elik bir kaleye çarpacak herhnngı Bütün bu harekattan ild tayya _ mi7e uvS?11n~11r. 

d ra, . • - Dün Lon- "'"' d " d' · ı ra Alm d1'ktato'"rkr araııtndr. c~rey&R ~den "'n e halihazırda Graziı:ıni'nin ku - bir kuvvetin, kendj ken ını parça- remiz üs erine dönmcıniş<ıe de bun- Bul~ar mill .. ti nasvonnl ,.0,.v11li<ıt. 
b • an tayYare hücumlarının 
aşlıca hed fi . k"l . . cihanşün~I ideoloji mücacklesinde mandası al~ında büyük bır ordunun !atmaktan başka bir şey yapamıya- !ardan birine ı:ud mürettebatın snğ lı:omünist veya I~iyoner bir devl-:t 

Ya -. e nı teş ı etmıştu. bu projenin B. Roosıevelt tanıfın bulunduğu o~renilmi.şse de gayri res- cağını. bütün ou delillerden istihraç ve salim olduğu öğrenilmi~tir. kurmak ar7usund11 dev:J..ıir. Bulga-
ınü~~~~ r pelc çabuk söndürül- dan iııt;sır:ı~ ed~nden korku - mi haberlere göre bu ordu Tobruk'u edebiliriz. Alman tebliği rİ•tnn ne Almftnya, ne Rusya ve ne 

yorlar. . müdafaa et.m;yecektir. 5 f1) G Berlin 12 (A.A.) - Re.smi teb- d .. ltalvadır. Ru idar,.1 .. ~ o mt-mle -s· Müstakil gazctelt-rden Vll§lngton <ı.Afrikada İtalyan kalmıyac:aJu, 11/im Ur.a9ıtı- Gl1tllÇ liğ: krtln için favdalı olabilinıe de bi .. 
ıyaın İle Hindi Çini Post diyor ki: Oıaptown 12 (A.A.)- Bnşvekil Smuts Alman hava kuvvetleri, diin. mu .,.;..., hıı,.u'livl"tlf'rİmİ7. .. uymaz. Mem-

Fevkalade ealahiyetler verilme - dün söyledıği bir nu,ukta ezcümle Almanya ve harebe k~if uçu,ları yapmışlar ve ,,. ..... i,:f11~-ı .. .; tnf...l;..t .. dilt-mn. 
arasındaki harb sinin pdt fevkatfıde bir şey olduğu demiştir ki: lngiliz limanlarına mayn dökmüş -

Şidd ti . muhakk.akh;. Fakat her ne olursa • 1941 yılının sonuna kadar Afrika- Akd . lerdir. fngilterenin Ct-nubu şarkİ!!İn - GanAra~ V'-vgand e enıyor oleun lngilt..rt.wye yapılacak yardı - da h';çb' ı'tn'- •-1 ktı ,.._ enız de bulunan bir tayyare meydanına .. . •. . 1 • . b lk' ır <WJan "u ınıynca r. V'>" b b 1 • b 
Bauz.k k 13 (A A ) ,... mın !'len ve rnuessır o ması ıçın e ı nub Af..-... • d 1 d -•,tiı:..i ife om a ar ısa et etrr.i!ltİr. A k 

1 o • . . - .:>ıynml b k d ktu ,, ... ...,ının ~ruı e ""'o vaz Al d b d 8 0-00 1 merı· a mı·ımess• • 'Ve H· d' ç h ae a a c• -e y_, r. b d Utttn Akd . d an e 'gar ın a • toni a - 1 1 ın 1 İni arasındaki harb er M"' h'~I d v k d u ur ve bu vazifeyi ifa için b Berlı"nde u enız e toluk bir ticaret vapuru bomba ı'sa· 
lln daha fazla şiddet kesbcylemek- ,~şakı bNI " 0 ~oguk lon~re.k~ kaynaklarımızı kullanacağız. 
tcd' Th . .. yapuaca at ıca muza ere erın ı ı Jnkzf ab ,, adfz beti neticesinde batmı tır. 3.000 to- • ı •• .. t•• 
t ı~. « aılandıı ba§kumandanlıııt nokta etrafında ~ereyan edeceği ka- Roma radyosu sükOnet nilatoluk diğer bir ticaret vapuru da 1 e goruş U 
ta~~.~ndan dün neşredilen Tesmi naatindedirler. Bunlar, projede Re- tavsiye ediyor bir kitab neşredildi lngilterenin şar~ sahillr.rinde batı -
e ıgde Siyam kıtaabnın Cambod- isicümhura Amerikan inşaat cııra - Londra 12 ( A.A.) - Roma nlmı,tır. 
~~~e sürat)c ilerlemekte olduğu bil- nnın lngiltereye bildirilml"si hale - radyosu, lngilizlerin bütün Libyayı r 

12 
(A.A.) _ D. N. B. ajansı Akdenizde bir fngiliz filosuna 

ınlrnekteclir. kın.ıa sala.hiyet veren tl"add~ ile İn- istila edeTek hududa kadar <Yelece - .Be.r.ın , k 1 • h' h h a .. ld arşı yapı an vem ır ava iicumu 
- ıriln harb gemllerinin Amr.rikan li- ~ni zanneden Tunus':a. mukim bazı bı ırı!~r • ti t.b t Uıbesi esnasında bir kruvazör ve diğer mü 

HU .. r Fransızların m•nlaTinda tamiri meeelesidir. hklya.?~"nd en?i~lerinden bahsede- m::r~a~e~id~~Ak:U:en~e in... teaddid harb gemilerine ağır bom -
re '°~ e . emıştır: kılA.bo adlı bir kitab ne.şretr.lişt.ir. balar isabet etmiştir. 

harb gem i ı ... rı· " Harbin D9lİC8Sİ hakkında ~u ıddıaları ~ü,m~na bırakarak Mü8llif, kitabın mukaddemesi?ıde Dün gece muharebe tayyarl"lt"ri _ 
ıltJ h ;ıÇbı"r end:şem yok'' •lcin olunuz. Zır.ı halen yapılacak ~ıosanın 've bilhassa. İngilterenin mizden müreldceh kuvvetli filolar 

en ivi şey budur. İtalya için hayatl ehemmiyeti haiz Londrnda askeri hedeflere hücum 
Londra 12 (A.A.) - Hür F ran (Bat tarafı J inci sayfada) 

~ deniz lı:uVTetlerİnİn kuınandanı lİ~b.tta harbl.n ne kııdac SUTOOeği 
Amiral Muselier dön söylediği b.iT hak.tında beyana:t.ta bu.'lunmaltto.n 
~hıkt h ı·h d o.I\ h- Franerz imtina etmiş, fakat kioıin kua,1acatı 
·~- a a ı azrr a uv ur bak ... ~..._ . . b. ı·u· 1 alma"·;ıı.. -ret • · • ek · 1 de dolaş ...,..,._ ıyı ır ı ı o up "'-'t5• 

hfını ge3m0ısmuıh-.ı. nız. ~. d • • bıakkındaki suale tu cevabı verıni.J-
d ve ıuv ıemnmm ena -

eki h '-~ .. _._ ·•· · - ) ı.tr· 
tr\İftir. arcıuıta ıştın•~ ettıgmı soy• • Evet, fikrim V'(lr. Bu harbin netice-

50() bin kişilik bi;
liind ordusu vücude 

& hakkında hiçbir encil,em yoktur. 
Buradaki vazifem mühimdir ve 

yapılacak QOk "7iın vtıe ... ~-zveltin ~ah 
s1 mümeBSili sıfatile Çörçü ve dıter 
hültfunet aza.cıı ile teına.s ederek iki 

.... getirili yor mem18teti karşılıklı olarak alakadar 
~eni Deıhi eden meseleleri görüşece~im. 

cn 12 (A.A..) - Hind ordu- u~~ınns, Aıneribl.n '9ti.hs. alat~ın 
....... \ıttıuını k:a ~· 
"'li &üba rargCihınm yüksek rüt- 1941 de ve 1942 nihayet.inde ıJ.rve 
~a. Ylarınd.an biri dün radyoda noıctuına wracaiını bildirmiştir. A-

. ftti11:i:ıa bulunarak 1941 E:encsi zar- merı'k& ıat.tMalAtınm tadü hiç vüp -
"1:ı:ı nd ordU&Unun yetişm\O w hesa hem anı neteceJer, hem <1e aon-
1111 o1teçbi-zatı1 500.()(X) kifilik wevca..f radan müe.uir olacf.'k D.9ticeleır .,. • 

~ını aöyleıniştir, :reoekt«. 

Bu misale b~lulına. Llbyadaki olan Akdenizıdeki he.gemonyalarının etmişlerdir. Çıkan yangınlar hare -
vaziyet ltalyan tefsiratcılarına arhk ortadan ltalkmak üzere olduğunu. id lcetin muvaffak olduğunu göster -
iıiyadlan olan alevli nuhıklar ilham dia et.tilı:t.e.n sonra diYor ki: mektediT', 
et1™:mektedir. EdR dikkate lav1k. Alman _ İtalyan ittifakı asrım:zın Bugiin ~ahahın ilk saatlerinde diiş 
bir tarzda d~miştir. 7.ira artık -_,._ ATI"upa tarihinde tabii l;)Uo knnun ha.. man, şimali Almanya üze1-ine infi -
kin kalmaktan ba,ka birşey mev - line gelınift;ir. Almanyanın da Ak _ laklı bombalarla vangın bom'halan 
zuubahı değildir. deniz meselelerini kendi ntf!seleleri te atmıştır. Bir ev "Kır fıa!lara uğramış, 

Bir bgiliz ask'3ri heyeti 
Ankarada 

lAtki etmesi içi.n bu itt.&falt kfırıdir. üç ki~ ölmüş, üç kişi de yaralan -

A:kdeniZ istikbalde bir dünya t.ica. mışhT. --------

reti merkezi oln.ca.kt.ır. Bunun böyle Romanvada bı·rcok 
olmasında AbanyQjnın da b~k 

(Ba.ştualı 1 inci sayfada) meııtaa1'4 vardır. Müstemleke in.tiµf_ asker hapse mahkum 
Bu konferans, Fransa muharib ıaz-ı, Akdenizin Almanya için ala.n e_ 

vaziyetinden çıktığındanberi ille top hemmiyetlni bir ka.t dahi. nrttıracalt- edildi 
lantı olmaııı müstesna olmak Ü7ere, tır. Bükreş 12 (A.A.l - ııcnter: 
hususi hiç bit mahiyeti haiz değil - ~t. Mııssolininin Akıdenlzıdeki Birçok o.sker, rtaatsizlfkten dolayı 
dir. Bununla beraber o tariluenbe - İtalyan emellerini ifade İÇiıl t\lllan- S seneden 5 seneye kadar hapse ruab 
ri. Türk ıübaylarının lnııiliz askerf IIll4 okluğu ıD!lnya ij;in bir )'al, bi _ kUın edihnişta'r. 
mües.eaelerini .!Örmek için yaptık - Ziın için h"vata tAbirini hatırlatmak- İbran polis müdürü, .halka görül.
lan ziyaret oanasında gayri resmi ta ve " • ·ılini'nin bu sözleri Al _ memiş zulüm> yaptl,ğı.ndan doln'fl 
noktai nazar teatisine vesile zuhur manya tarafından da kabuı edilmiş_ ba.şvekil genem! Anwnesko taratın... 
etmiıtir. tir» demektedir. cıa.n azledilmiştir. 

CeneTI"e 12 (A.A.) - D. N. B. njan_ 
sının hususı muhabiri ~ildırıyor: 

Vichy'den itimad edilir bir mem -
badan öğrenildığine göre, Flmnsız 

hükümetinin Afrika ıçin umumi mü
messili olan general Veygand, garbi 
Fransız Afrikasında buluınan Ame _ 
rika büyük elçiliği mUsteşnrı Mnrphy 
ile görüşmüştür. 

A'manya yeni bir 
taarruz dersi 
hazır:ıyormuş 

Madrid 12 (A.A.) - A. B. C. 
gazetesinin Berlin muhabirinin bil -
dirdiğine göre, B. Cöbbels ecnebi 
gazetecilerinin bir toplantJSJnda ga
z.ete muhabirlerine gelecek Alman 
taarruzunu şu sözlerle haber ver -
mişlir: 

Ne zaman, ne de tarih 7Jkrctnü
yorum. Fakat ,unu luıt'i olarak söy 
liyeyim ki, Almaaya yeni bir taar -
ruz denıi ve AJruan kuvvetlerinin 
yeni bir tezahürü:ıli h.amrlıyor. Öy
le bir den ki. bwıu lüc ~ wııa
tarnıyacaktır. 



--------

SON POSTA: lkindkanun 13 

( ehir lla berle:ri J 
Dün sabah 

KUçükpazarda Uç 
ahşab ev yandı 

Şehrin segrüsef er Gıdaımka~deleri için 28 Birincikanun tarihli 
. . d .. it ·ı · mem e e muayyen bı·ımecemı·zde kazananlar ışı uze z ıgor bö!ge~ere ayrllacak ,,. ................. _. _ __.. ........................ -........................ _ ........... ········ ., --

J\teı 1500 liraya ıigortalı olan ~ Belediye yeniden dört güzergah tesbit etti, ikisi İstanbul, ~ Bu bölgeleTe göre her gıda 28 Birlncikinun t:ırı!ıti bilmece - lebesinden 414 Hikmet Erbaş, İstan-
d kt • ik" . d B wl "h . d ı b .. ~hl hrin = JJ . ,. t f sb"t de kazananları a.~ıya :nuıyoruı. Is- bul Gelenbevi orta okul sınıf 1-A da bir ev en çı ı İ ısı e eyog u cı ebn e o an u guzerga ar şe : ma esıne ayrı ıa e . tanbulda bulunan otuyu.-u anmızın 285 Ya.kup Uguner. 

: mühim noktalan arasındaki me&afeleri kısaltmı~ olacak) edilecek Pazartesi, Perşembe günleri öğleden Kırılmaz dökülmez hokka 
DUn .sabah sa.at 5,30 da KüQttkpa. - \. .......... •••••••··--·--·-·-•••••••••••• .............................. -........ M"--·be K . sonra hediyelerini bizzat idarehane - <&n Posta. hatıralı) 

3' d ~ - Fiat ....,~ om.syonu yarın 
zarda Mekteb sokaı:.uı a. çı....an ve uç (Ba.ttar'&fı 1 inei sayfada) 1 mesafeleri hayli kısaltmış olacaktır. mizden almaları liumdır. 1."aşra oku. İstanbul Cibali kız ortaokulu sınıf 

K öğleden sonra mühim bir toplantı '"'e ı bedi eı · ta. il d evin yanma.sile neticelenen ~gını olarak bir merkez et.rafında tcşek- Mesela Taksim meydanından ar~: ~- u anınızın Y en pos e a - 1-C de 114 numaralı Püruzan Kanı 
klSUca ynzmışt~. kül edemomi.~, gerek ticaret_ ve gerek köye kadar olan 2500 metre, yeni ıkı yapacaktır. Bıı toplantıda bir mü<l- res e.ine gönderillr. gür, İstanbul Fatih Gelenbevi orta. 
Yangın Fat.ih itfaiye .;rupunun sü- isk~n mıntakaları esaslı muhım cad.

1 

yol ya.pıldıktan sonra 170C - 800 met. dettenberi üzerinde tetkikler yapıl - Üç liralık bir kitab okul sınıf 1-C <ie 224 Ali Kağan, İs -
ratle yet~e.sine rağmen, Cinroaki delerin boyunca tulAni ola.rnk yer reye inecektir. makta olan ba.şlıca gıda. maddeleri- .Mers.in Kw:tu.h.ı,ş ilkok~~ sını'f 5 tanbuı Sarıyer 14 üncü ilkolml stnJf 

. h . 'h• b ld lh•ndan ge _ almıştır. Talcsim meyd&nındıuı Beynzıda ka- nin fiaUannın tesbiti işi intaç edile- talebesinden 165 Kemal Bılgın. 4.B talebesinden 206 Nihad At::ı.sağun· 
evlerın epsı a."ia. o U5.. ·~ f 2300 s· ş· 1 lb .. .. B k ı . • ı:şt Ateşi im t Belediye bu n.ziyetin ihdas ettıı;l dar olan 5800 met.re ~a e - cektir. ır ır ey a umu ov• a P"1t 

ıruşle~eyl ba.şlam ır. .n Si ye seyrüsefer müşküUtını önllyebilmek 3500 met.reye, Taksim • Topk:ıpı arası F"ıa.t Mürakabe Komisyonu şimdiye Ankara Maarif Vek~eti muhasebe Edirne Mimar Simı.n mahallesi Cünı-
s~at~ ~lr arabk o .. derece_y, nlmıştsr için muhtelif hal suret.ıeri d[ışürunüş, 18800 metreden 3000 - 5800 _metreye, kadar pirinç, fasulye, yağ üzerinde müdür muavini Mehmed Ali Gürten huriyet ilkokulu sokağı 3 numarada 
kı, butun mahall~ı tebdıdc başla. - h.1tat bunlann mühim masraflar icnb Eminönü - Beyazı<i arası 2a00 met - . . oğlu Muzaffer. Ali Osman Kıral Ankara Cebeci SoY-

. f · bü "k b" t •ar ., ,_. · ktir tetkikler yapmıştır. P.rmç, fasulye, • . mıştır. It. aıye yu ır ~ayre 0 
- ettirdiği görülmüştür. Belediye bu va.. reden 800 _ ı .. oo me ..... ye ınece . . . . - Muhtıra defteri sal sokak 19 numarada Hacer, Istan-

!cderek, yanan ~inalım su sütunla - ziyet karşısında yeniden dört güttr- Taksim meydanı ae Kurtuluş ara- yağ fıatlar~ haltkındakı ?u t~k·~~er (Son Posta h11.tıralı) bul Beyoğlu ortaokalu t.e.lebes!ndcn 
;nndan müte~ekltü bir çember iÇine gA.h tesbit etmiştir. Bunlardan \ki ta- smdaki mesafe de S 2'ilometreden bır fa~~~a Tıcaret Vek!ı.letıne bildırı - Konya lise orta ruım sınıf 3-A da 43 numaralı Fatmı:ı. 
almış ve böyleoe tehlikenin onüne ge.. nesi İstanbul, iki tanesi ~yoğlu cı •

1 

kilometreye indirilmiş ohlcaktır. 1 ece ır. . 981 numaralı Metin önol, Çorlu be- Albüm 
. . . hetin<iedir. Diğer taraftan halen takib olur.an Ticaret Vekaleti yurdun her tara - lediye tahsil memuru oğlu Samim (Son p 0 c;ta hatıralı) 

c;ılmı'~· . . . 'd İstanbul cihetinde Gazi bulvarı velg"-rgAhla ş· .. lo.aneden Mezbahanın tından Vek!lete gönderilecek fiatlara Sa.rgun, İskenderun ~Um.rük müdür- Eski-bir Ülkü okulu sınıf l c!e 263 
Netıcede Ha.san .smın~ b.rıne aı t U.LÇ " ·~· - ht rt tak ı · t .. .. · ~ 

' 1 Eminönü - Beyazıd yolu, stanbul ta- f . ı~ kilometredir. Kasımpaşa.. gore, mu e • mm a ann Tazıye - lüğü memurlarından Esad kızı Sunn. numaralı Atilla D:.ıici:>ğlu, Ergani 
16 sayılı üç 'katlı a~b eyden •.uhur rafını merkezden katedeceklerdir.t~a~g:ecek olan yeru yol ne bu rue- lerini nazarı dikkate alarak: memleke- Mürekkebli kalem Osmaniye posta telgraf ı;efl Hikmet 
e<ien ateş, bu bina ·1e l anındaki 12 j Beyoğlu cihetinde ise seri seyrüsefere l aafe 5 kilometreye indirileıektir. Bu ti muayyen bölgelere ayıracak ve ay. CSo'l Posta ha.tırahl Fırat kızı Sevim, İskenderun o~ 
s:ıyılı Mustafaya aid evi tama.men, müsaid ve ek8eri kısımlarında tünel ameliyeler hiÇbir döviz çıkı.şı intaç et- n ayn 1iatJar kabul edecektir. İstanbul Fat~h (0 ıncı ilkokul tale- okulu sınıf 1-B de !8 nu.maııılı cwn-
Ahme<i adında birinın 14 numaralı Ye vi;·adültlerden mü~ltkil iki yol miyecekt4r. Pirinç, fasulye ve yağ fıatları t.es- besinden 164 Vedad, İstanbul Beyoğ. bur Mete. 
evini de kısmen yakt~t.a.n aonra sön- d~ ~blm .meyd9:1ını Galata ve oa..I ~imlWer müstid blr şekilde ola_ bit edildikten sonra diğer gıda mad. lu i~inci k~z orta ,,kulu _sınır. l~ de Ayna 
dürülebilmişW'. zı Jcoprülenne bağ.1.ıyaca.ktır. 1 caklar ve tatbik edilen kısunla.rda t.i- deleri ele alınacaktır. Bu suretle bü- Nerıman, L<;tanbul Ha~ye lısesı ta- <Son Post.a hatıralı) 

. . Bu dört yolun heyeti mecm;;uı cari faaliyet hiÇ bir suretle haleldar tün gıda. ma<idel . . fiatl t b't lebesinden 216 Nejad, I.5tanbul 56 n- ıs· tanbul Cum" hurı'yet kız '-'-n• _,...,f Yangının çıktıtl HMana aıd evın ~· Uh.lm ktnl d g· edil! 1 ittir erıru.n ' arı es 1 cı ilkokul sınır 4 talebesinden Fikret ~1 ,,....... 

1500 liraya sigortalı olduğu anls..şıl- ın m no an ar~n a 1 :n yece · ve ilAn olunacak, ihtiltAra. mey<ian Göker. 4-A talebesinden 19 numaralı Şükraıı 

mı.,tır. A~in börek pişirmek i~ Dahiliye Vekili Pasif korunma komisyonu- verilmiyecektir. Kurıun dolma kalem ::~ın~~:~B~~l~v;!n:;~. aıı: 
yakılan bir maltızdan zuhur ettiii E . Ö H k . <Son Pocıta hatıralı) 
zannedamelctedir. Ankaraya döndü nun brgiln~lt top antısı mın nü a evi L<ı!anbul Taksim lisesi sınıf 2-A tale- Kitab 

k t k · besinden Turhan Bayrak, İstanbul .Antakya er.kek ll..~ talebeslnden 
H&di....e et.rafında müddeiumumnik- B<ıb.ç günden.beri şehrimizde bu - Vilayet Pasif Korunma Komis- Of es raSmlO ODSBrl -raydarpaşa lisesi talebesinden 1809 51'7 numaralı cavid öıaydın, İzmil' 

~e tahktka't.a ba.şlanılrnıştır. Yangın lunmUta ola.n Dahiliye Vekilı Faik yonu bugün Vali Muavini Ahmed F.minönü Halk- numaralı Ali Ertürk, İst.anbul Da _ Karşıyaka ortaokul sınıf ~ t.'llebe .. 
yerinde bugün bir ke~ii yapüat'aL - öztrak dün ak..,-oamki r>ltspresle Anka- Kmığın reisliğinde bir toplantı ya- evi orke.!trası,, vudpa.şa ortaokulu .:,ınıf 2-B talebe- sinden 182 numa.ralı Mehmed Çevil'. 
tır. raya dönmüştür. pacaktır. Kaymakamla!la Emniyet dün saat 15 te sinden Hüsamettin özer, ic;tanbul Tarsus ortaokulu sınır 3-A talebe .. 

Beşiktaş cinayaU 
henüz aydınfar.madı 

Be.şikıa.şta i~lenen feci cinayet et -
rafında. zabıta ve adliyece dün de 

tahkikata devam edilmiştir. 

Vekil, Hayd~ ~rında Vali ve 1 jandarma, Posta Telgraf, itfaiye, üçüncü konserini 63 üncil ilkokul talebesinden 531 nu- sinden 699 numaralı Hatice Sak:ılll-
Belediye Reisi Dr. Lutr. Kırdar, Vali• Liman, Gümrük, Derr.iryollan, Hıf- vermiştir. K'l~ maralı Sedad. o~lu, Zile Cedid mahallesi 60 numa-
ve Beledjye Reis muavinleri, Emniyet 1 n!!ıııhha mümessillerinin İştirak ede-ı serde Parti ın • Di~ fırçası ralı ev<le Kutay Soydan. _ 

Müdürü, daire müdürleri ve do.vtları 1 ceği hu toplantıda gelecek hafta i- fetti~i Reşad Mi • <Son Posta hatıralı> 1 ~ 
tarafından uğurlanmıştır. çinde yapılacak olan büyük hava 1 maroılıı Ye b Alaşehir ilkoktil stnıf 5-B talebe _ f R A D y O il 

taarruzlarından korunma tecrübesi - !abalık bir tı.alt sinden 195 numaralı Raşid Kazman, ( 
Resn:i daireler ve (kul ar ne aid :son karaıılar verilecek, alınan kütlesi hazırö bu- Tekirdağ Pe,temalcılar Saadet. so -

db. ı ·· ·· ··ı k..: lunmuştu.r. ğ • knğı 4 numarada Nejad İnan, Ltnn-te ır er goruşu ece u!'. 

bugün açıldı Denemelerde bulunmak iizer~ bu :etmen Cem~ bul erltek lisesi talebesinden 1940 8: Saat ayarı., 8.03: Ajans haberleri. 
PAZA.RTESİ 13/1/1941 

hafta sonlarında Ankaradan şehri - Tüı·karmanın i - Safa Uygur. 8.18: Hafif müzik (Pl.), 8.45: Ev k&-
darc ettiği o:-ke" Dis marıınu dını, 12.30: Saat. ayarı, 12.Z3: Şarkl-

rnize bir heyetin gelmesi beklen - ~.. programn ·- ·~•iklA' m"rşüe 12 50 AJ h b 1 i 13 n«• 

Tahkikatı idar<ı eden müddeiumu - Kurl:ıan Ba,.ramı dolay.ı.sil_e kapalı 
• . . . bulunan rtmni daif'elerle Universite 

mı muavını Z(ya Yazgan ve cınayet ve bütün okullar bu sabah açılmış_ 
masası şefi komiser Alişan birçok kim lar ve normal faaliyetlerine başlamış.. 
seyi isticvab etmişlerdir. Bu arada, lardır. 

w.. - ...,., ~ "' Elazığ Ui.ıngeneral Fikri Erbuğ oğlu lar, . : ans .::ı er er , .uo1· 
mcktedir. başlanu.ş, bılfilıare ŞılberL'in mf'~hur Doğan Erbuğ, Tekirdağ Gündoğdu Şarkı ve tiirkfiler, 13.20 Kanşık m\i.. 

Kaymakamlıklar, pagif korun - «Bitmem., Sen!oni11 Rini ~alm~. bu - mahallesi Fa.brlka so!o:ağı 13 numara- Zik (Pl.), 18: Saat ayarı, 18.03: :R.ad-

gayri tabii ve gayri ahlAkl temayül - ma komisyonu tarafından. tecrübe nu tanınmış bestekirlann seçme da Vedad Girgin, İstanbul Şi~li Te- yo caz orkestrası, 18.40: Radyo ince 
hakkında bazırla!lan talımatname . . . rakki lisesi smıf 3 talebesindcm Sa _ saz heyeti, 19.15: Müzik <Pl.), 19 3<r. 

ler sahibi olduğu anlaşılan maktul Bir bam.mal yükile yaralanan 
değnekçi Tı>vf"ığin tanı,tığ1 Cim.seler çocuk 

hükümleri dahilinde mıntakalann - ııalrç!al~rı tJtakıb etmıştır. ~onser mu- bahattin ÖZkan. Saat ayarı ve ajans haberleri, 19.45: 
da icab eden tedbirleri almakta - va akiYe ı olmu.ş, dinleyıcilcr t&ra-
dırlar. Bu hazırlıklar bu hafta i - fından uzun uzun alkışl<'.narak tak- Yuvarlak dünya kalemtra~ Kadınlardan fa.sll şarkıları, 2o.ı5 : sorguya çekilmişlerdir. 

Sirkecide Araba iSkelesinde 5406 
Tahkikat dün müsbet bir safhay~. numaralı bammal O.sınan Fırat sır-

(Son Po"ta ha.ttralı> Radyo gazetesi, 20.45: M;.izik, 21 : Din· 
d k 1 d 1 1 <lir edilm:"tir. çin e tamamen i ma e imiş 0 • - ~ İstanbul Anadoluhisarı 34 üncü ıeyici istekleri, 21.30: Konll.§ma, 2ı.'5: 

caktır. · j rı. ilkokul sınıf 5-A da 216 Güzin, Istan- Radyo orkeltrası, 22 SO: Saat aya 

Hergu•• n bul Beşiktaş 2 nc.i kız ortaokulu ta- ajans haberleri, 22.45: Ca.zband (pL)• mfui ve denk o sırada orada bulu- B:r yangın ba~lanŞttcı 
glrın.ş ve katilin izi üzerinde birçok tında taşıdığı <iengi kazaen düşür -
ip uçları ele geçirilmiştlt". Cinayet ra.. 
üinin, yahud ranıerinin bir iki gune 
kadar yakalanmalan muhtemeldir. 

Di:n Ankaraya 
cönenlere iki fazla 
tren tahrik e :Hidi 

Bayram tatilini İstanbulda ge -
çirmek üzere şehrimize gelen yol -
culardan mühim bir kısmı dünkü 

trenlerle İstanbuldan ayrılmı~lar -
dır. Bu sebeble dün Haydarpaşa 
gan fevkalade kalabaLk olmuş, dev 
let demiryollan idar~i yolcu izdi -
hamını önlemek ,·e yolcuların isti -
rahatini temin c!lmck makaadile ted
birler almıştır. 

Bu tedbirler cümlesinden olank 
dün Haydarpapdan Ankaraya 9 ve 
19 ekspreslerind~1 baıka 14,25 ve 
15, 15 de iki muhtelit katar tahrik 
edilmiştir. 

Bir yolcuyu yaralıyan yük 
lıtftbaıı 

Emtnanü meydanından geçmett.e 
olan Ahmedin idare.sindeki 2267 nu -
maralı yük arabam, Ali Kabakulak i.S
mlnde bir yolcuya çarparak sol ıı:a.ıı 

üstünden yaralamıştır. 
Arabacı ~ala.nıarak, 

geçilmiştir. 

tıahkik.a ta. 

nan Ya.§ova oğlu Jak ndında bir ÇO- Pangaltıda Dere sokağında Luiz 
cuğa isabet e<lcrek ayağının kırıl - T'ılkiye ald 10 numaralı evin \;irinci 
masına sebebiyet vermiştir. tatında bulunan sobanın kurumlan 

Yaralı çocuk cankurtaran otomo - tutuşarak, yangın zuhttruna sebebi
bilile Şişli Çocuk hastane.~ne naklcdi- yet venn~; ateş etrafa yayılmaclan 
lerek hfwii.'Je tru'afında. tahkikata baş I yeti.şen itfaiye tarafından söndürül -
lanmıştır. müştür. 

c Ulus gazetesinin çay ziyafeti ) 

Ulus gazete.si (E•dı:i H!kimlyeti Milliye) nin 20 nci yaşını ldrak etmesi 
mümlSebetlle Anr.arad:ı Anadolu kulübünde bir çaylı topı::ı.ntı yapıldığı... . 
nı yazmıştık. ~im bu ~yda h.nır bulunan Meclis Reisi, B~vekil ve 
VekUleri gMtennekte<iir. 

Pazar Ola Hase.n Bey Diyor ki: 

- :aa.,an b~y ga.zeLe
lerde gördüm ..• 

.Mahşer. isminde 
bir füm hazırlanıyor -
ınut-. 

•.• Aea.ba dünyanın bu
günkü vaz.iy"etini mi gös.. 
tereceltler dersin? 

Ha.san oey - Zannet -
mem, bizim İstanbul 
tramvaylarını filme ala_ 
caklar galiba ı 

(Başta.rafı 2 nc.i uyfada) ,~------1 .................................... , 
Biz halkı kendimizi sever gibi seve
ceğiz ve ondan da kendi vıcdanı - ı 
mızdan korkar gibi korkacağı:ı. Bu 
korku, zalim bir hükümdarın kor -
ku!!u değil, en müşfik bir ananın ve 
babanın evladının selamet ve saa -
detine karşı duyduğu korku nev'in
den bir duygu olacak.ur. Hilllun 
tramvaya binerken, birbirini çiğne- ! 
yerel atılacaldarını düşündüğümüz 
gün vicdanımız sızlıyacak, yahucl 
bir fırıncıya hak!!ız yere ceza ver -
diğimiz gün içimizde bizi tel'in eden 
bir azabın bağıran sesini duyaca -
ğız. Ve her şey bunun gibi. 

Cümhuriyet Türkiyesinin Türk 
halkına, refah ve l!aadet yolunda 
azami bir randıman verebilmesi j -
çin, elimizdeki bütün imkaPları bu 
duygunun etrafa yayılmasını temine 
hasretmeliyiz Rejim, bir taraftan 
kendisine mensub bütün memurlar 
ve hizmet sahibleri arasında bu 
duyguyu kuvvetlendirmeğe çaLşa -
cak, diğer taraftan da ayni duygu -
nun bizzat halk arasında inkişaf et
me$İni temine e;ayret edecektir. Bu 
sahada şimdiye kadar yapılmış hay
li iş bulunduğunu kabul etmekle be
raber varmamız icab eclen hedefden 
çok uzak olduğumuzu itiraf etmek 1 
de zaruridir. 

Her medeniyet gibi her cemiyet 
kuvveti ve her miJli kudret, ancak 1 
bir takım mukaddes duyguların vü
cude getirdiği bir rnh manzumesi -
nin eseridir. Bu duygular aragında, 
halk sevgisi ve halk korkusu hir mü
nevverler ve Sl;Üzide)er re1ımının, 
bilha!!sa bir inkilab hareketinin en 
e!!aslı muvaffaiciyet unsurudur. Bu 
sahada ne yapsak azdır. 

Ufu/,ifli11. (/3ir9en 

( ı ~YATROLAH ) 

fti. 
Şehir Tiyatrosu 

İsWfil caddesinde 
komedi t:ısm.ında 

Akşam saat 20,30 da 

P~ŞA BAZRl:."l'Lı:Rİ 

OSMANLI BANK,O Si 
TÜRK A~ONlM ŞİRKETl 

TESiS TARiHi 18C 
Statü.Zeri ve T~irkiyc c;im11.1ıriyeti ile miinaki.t 111:tkıweienamesi 

2292 Numarc;lı 10/6/ 1933 ta:"ilıti kanunla 1.asdik edilmi§tir 
(24/6/1933 ıarihli 24.~ Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi : 
lht:yat akce~i : 

10.000.000 lngiliz Lirası 
1.250.000 İnıdliz Lirası 

=========================== 
\ 'ürkiyenin btıflıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILYA \'e NİS'de 
1 LONDRA ve i\JANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANİSTAN. İHAN, {RAK, FİLİSTiN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez. ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RUMAN\'A. YUNANİSTAN, SlJRİYE., LÜBNAN 

rıJyalleri ve bütün :::>ünyada Acenta ve. Muhal;Heri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yap.v 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 

Ticari krediler ve ves:ılkli lrredller küşadı. 

Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide t"nedat lskonr,osu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzen.ne avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yükaek emniyet ıartlarııu haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müıait ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbara11z) tasarruf hesapları açılır. 

Amerikanın Metropoliten Operasnun baş muganniyesl 
Billur seı.11 

( GRACE MOORE) un -
(MELWİN DOUGLAS) ile 

1940 senesinde çevi:diğl yeg:ine r.Imi 

ASK SERENADI 
' -Pek yakında L .4. LE Sinemasında 



r 
13 lkincikinun 

Ask ri 
vaziyet 

(Baı ta:rafı 1 inci sayfada) l 
Gerçi geçen Büyük Harbde, Ma

ltedonya ve Fili.tin cephelerinin ya
tılmalan Alınan garb orduları ü
zerinde tahıibkar tesirlerini göste
rerek bunların inhilale u_iramala
ruıda birer aebcb olmutlardı. Fakat 
o zaman harb dört yıl sürmüş. Al
man garb cephesi müthi1 bir aiper 
hıırbile yıpranmıt. türlü yoksulluk
lar memleketi ve bu yüzden fena 
l ir propaganda milleti kemirmeğe 
başlamı~tı. Üstelik 40 Amerikan tü
meninin yardımile yapılnlll olan İti
laf devletlerinin büyük mukabil ta
anu:ım Alman ordularında hiçbir 
znfer galebe ümidi bın..kmamı.
tı. Bu uretle harb olgunlll§tntş. ve 
onu koparmak için son bir derman 
hnmlesi lazım gelmiıtı. \ 

Bu dermanı geçen harbde itilaf 
devletlerine ~nngalıyan Birleşik A
merıb olmuştu. Bugün dahi umu· 
mi vaziyet herhalde 22 yıl evvelki· 
ne nirıbetle fazla deği~cmiş olacak ı 
ki, gene ayni Birleşik A~rikanın 
timdi, Atlae Okyanusunun öte tara
fından. hP.men Ayni ee.ldlde, ayni 
muharib tarafa, en kuvvetli dozlar
da, son derman Ş1nngaları yapma
ğa hazırlandığını görüyoruz. 

Pratik guze11ik 
bilgileri · 

SON 

Çok şık bir 
tuvalet 

şapka modeli 

POSTA 

Çocuk için kazak 
modeJ 

Filvnki dünkü gibi bugün de uJ 
müca lngiltere ile Alma ıya a
rasınc.. -·· ve harb bunlar arasında 
bitmek iktiza eder. Fakat harbin so
nu henüz uzak olduğu i.çin, bugün 
Yaşadığımız hldiselcr ancak harbi 
pişirip olgunlajbrmay.- yararlar. 
Bununla beraber ııörüyoruz ki bu-
gün lngiltere ile Almanya arasın- ' Ö 
daki roller az çok değİ.fmiştir. Bu Güzelleşmek, daha güzel gorun- rgü moda!! ıenelerdenberi de-
ltışın batına kadar müthiş faaliyet mek istemiyen kadın yoktur. Buna vam ediyor. Çünkü yeni çeşjd örgü 
ıol(i Almanya tarafında idi. Hava rağmen şöyle bir dikkat ediniz. İh- modellerile ve renklerin değişmcsi-
vc deniz harekıitile, Ttıl".adaki ve mal veya bilme,,ezlik yüzünden ne le moda her zaman için tazelenmiş 
Romanyadaki f ııaliyetler hir tarafa güzelliklerin gölgelendiğini ve er - oluyor. Büyüklerde böyle olduğu 

L d bo t 't ·v· · .. k Şapka laciverd fötr'dür. Süs ola- "b' çocuklarda da - ·• b·ı bırakılırsa Almanlar Ağustos 11yın- K.en en zu up gı tı.gmı gorece - gı ı gene orgu. u-
danberi hiçbir kara harbi faaliye- ainjz. rak dört beyaz tüy konulmu~. hassa kış ve bahar mevsimlerinde 
• J n:ıL _ --- 'ld b k d T r ~ • d k lık '-'- I en guz'' el giyecektir. Kendm' :..e 0··r-.tınde bulunmam: Iaıdır. ngilterc . ~~ .. cı a ımın an... e: ı...acıver ış oır tayyör e iyi gi- '"' 

ıse bilakis, müttefiklerin zaVlfı olan nı guzd gostermek demek makyaı der. Kışın güzel günleriDde bir de- düğünüz gibi onlar için de örünüz. 
ltalyıı 11leyhine müthiş bir • taarruz yapınak demek değildir. Makyaj w•pJd'k olmak balıtnnından tavsiye- Bugün kovduğumuz model bir kız 
harekrtine geçmiş bulunmaktadır. muvakkat bir maskedir. Gelir, ge -ı gı d 

1 
v T çocuğu elbisesidir. 

Fakat beş küsur aydanberi oıdu- çer. Güzel görünmek ve güzelleş - ~e eger. abii böyle bir değişik - Çocuklarda düz renkten ise renk 
l rını rahata çekmiş olan Almanya-J mek için asıl cildi korumak ve gü- lık daha ziyade gençler için olabi - Tenk yün örgü daha hoıı görünür. 
nın böyle<'e atalet ve intizarda ka- zelleştirmek lazımdır. Bunun için lir. Yaşlılann modanın bu nevi ori- Çünkü: Daha sendir. Bu renkler 
lacafum diişünmek bir hata olur. de en birinci iş cildin yağsızlaşma- jinal taraflarına heve5 etmemeleri, hazan yalnız göğüse inhisar eder. 
Nitekim o, Romanyadaki kuvvetle- masına son derece itina etmektir. daima ağır başlı ve klasik şeylerden ı Bazan kollara. bazan da yalnız ya-
rini arttırarak burava, Lehistan ha~ Zira yağsızlık çizgilerin vaktinden k b'I "ki R b ' ·- ayrılmamaları muvafıktır. a ve 1 ezı ere.·· aştan aşa 
bi esnasınd ' yukarı Silezyadan Vi9- ev~el ~elirıneain~ sebeb olur. Cild ... ... ........... ... ............... birkaç renkten örülmüş yün örgu- -
tül nehrinin membalannı t,.•kil eden yagaızlıgı en basıl maddelerle, ne - c - -----~·) 1 d 

..... b • h • he 1 1 H r k , i d :ıer t' -renkler birbirine iyi uy _ da~lara ve buradan. Vi!tül ve ce - atı ve ayvam r tür Ü yağlara r 1.1 D rre f r d ld kd 'd ·ı bili' • ' .) uru uğu ta irde-- ayni derece-nubundan, Krakau ve Lemberge gı en e r. ı - d e güzeldir. Çocukta her tatlı ve 
Yürümüş olan 14 üncü Alman ordu- Vazelin, zeytin yağı, lanolin ve- Boşalan şişelerin m'antatlannı 
rıunun lcu'?o?danı Cenerel Feld saire gibi ..• Fakat hayvani yağlar abnayınız. Madeni bir knbda birik- göz alan renk hofa gideceği için yün 
~are .. al Listı ı71um kumandan ta- nebattan alınma yşğlıırdan çok da- tiriniz Üstlerin b' d"k" .. seçmekte o kadar müşkülata uğ -
Ytn etmiş imiş. Alman haticiyc na- ha iyidir. Bu itiba.la birkaç kuruı _ MnnU:.rlar b e ıraz gaz 0 unuz. tanmaz. Renkli Örgülerin bir fay -
zın .~on Ribhcntrop ile Bulgar baıt- luk lanolini nebati yağlarla yapıl _ , .. u ~azı yavaş yaV"Bş çe- dası da herhangi bir Örgüden artan 
vekılı Filof arasında yeni konuşma· mlJ kremlerin hepsine tercih etm~ ker. Kış gunlerınde soba yakmakta, ve başlıbaşına bir işe yaramıyan t olmuş imiş. Royter afansı da, li, cildde bir kuruma, yağsızlığa at~ tutuşturmakta pek İ~ yarar. yün parçalannı en i:ıe :.•arayacak. ha 
l ikan devlet merkezlerinin bazı- doğru bir meyil ve bir gerilme his- * le koyabilmek imkanını vctmeıin -
lctınndan. gelen hel-- 1 -~ atfen, ya- ai duyar duymaz bol lanolin sürün- B~klannızın pıuı tutmaması ve- dedir. Resimde gördüğünüz çocuk 
I ında bir Alınan h~ eke-tinin belı:- melidir. ya paslannın temizlenmesi iç.in ön- elbisesi göğüsü renk renk bir ita _ 
endiğini bildirmiştir. DiğeT tlıraf- ce gazete Hığıdlarile &iliniz. Sonra zakla. eteklerinin ucu açık ıenkle 
~n Alman res:ni havadis kaynak- * kaynar suda yıkay&WZ ve zımpara- iş.lenmit bir etekten ibarettir. 1O-1 S 

darı da bu haberleri yaLmlaını,lar- Eğer su ve sabunla temizleme yü- layınız. yaşlanndalıt.i kızlara yara§lr. 
ır. zünüzdc fena teair yapıyor, yani 

lngilizlere ~öre, bu haberleri cildinizi kurutuyor, burnunuzun kö
h~§rettiren de, yalanlayan da gene şelerinde pul pul beyazlıklar hasıl Dinl8nenler genç kalırlar ızzat Almanlar olduğundan bu da ediyorsa bundan böyle sabunla su
hnların gizlemek istedikleri yeni bir yu bir yana bırakınız. Yüzünüzü IU 

arck le giriııecekl ... rini gösteriyor _ usulle temizleyiniz: Gece yatma - Genç kalmanın en büyük sırla -
luş. Elhasıl Almanlar mnhza ordu- dan bir saat önce bir fincan taba - nndan biri de dinlenmektir. Evet 
~rını atalet halinden faaliyete ge- ğına koyacağınız :zeytin yağına ufak dinlenmek .•. Vücud gibi yüzü ele 

1 C Hadi.od er K trpın :ı. j 

Bu da seyyar satlclla 
muştu • H "' · 

.. Se_r-tk ar aahcılann envaıru gör -, - Biraz aşağı neliniz 

Çı • . ocn aşağı ınmiş, kapıyı 
. ngkıra1k scslıler, eli çıngıraklılar, kapıdaki elini uzatmı§: 
Jnsanı o undan yakalayıp sürükle- . 
yenler, rastgeldikler' . . - Bana bır sadaka vcrir misin 
koşanlar ının peşı sıra Hoca, kapıdakinin dilenci oldu 

Meğc~ bunluın ye . b' .. d ğunu ancak o -zaman anlamı~: 
h .. . nı ır ncv ı a- y k • d I a turemı~... - u arı ka ar ge. 

Pazar günü evimde oturuyor _ Hoca önde, dil~nci arkada yuk 
dum. Kapı çalındı. Aşağı ini ı _ n kata çıkmışlar. Bir odaya gi • 
pıyı açtım; eli 1epetli bir ut b;ca. ler. Hoca arkasına dönmüş: 
selamladı. enı - Allah versin! 

- Size taze yumurta getirdim. Demiş, ve ilave etmiş: 
Yanlış kapı çalmış olacaktı - Sen beni sadaka istemek 
- Bize mi. kim gönderdi a~ba) a~ğı indirip yorar mısın ben d 
- Ben getirdim, tanesi dört ku- Ailah versin dem~ için ae~i yuka 

TUf. Folluktan daha fimdi aldım çılı:anp y~!'arım.:ıı 
En yeni model ~yyar s..tıcil; En yeni model seyyar satıcı~ ,: 

~a~ıl~şıy?rduın. Beru yukardan aşa - Yukanya gel. 
gı ındırmış, kapıyı açtınnıştı. O an- Demek aklımdan geçti. Onu 
da Hocanın meşhur fıkrası. .ı hntır- kan çıkardıkta yu 
1 d n sonra: 
a ım: _ Yu rt • v 

H · d mu n aımıyacagım. 
« ocn evın e oturuyormuş. Ka- Deyı'p savncakt k 

l ed b ım amma, aya -
pı ça ınmıı pencer en aşını çıka- larına baktım Ayakk bl 
rıp bakmlf. iç.inde idi o;tel'L .ad arı Çamur 

v,_ · ııı; r.vı e çamura 
- n..ırn o) bulayacaktL 
Demiş, kapıdaki Hocaya cevab r-ı / ı 

vermif: J tlm2f. d-1-·ul.ıi~i.. 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? -, -
e·r şehrin nüfusu b'.r 

kıt'amn nüfusun~1n fazira 
Nevyork'un 

nüfu90, bütfin 
Avustralya kıt -
aSJnda mevcud 
nüfustan daha 
fazladır. 

* Kuş vergisi 
Moravyada, Hakenstad eyaleti 

halkı kuı meuıklısıdırlar. EvlCTde 
birçok kuşlar kafealerde beslen -
mektedir. Belediye i:uşlan 

kare'.'llerde beslemey; gayri 
bir hareket telakki etmekte 

tutup 
insani 

oldu -
ğundan, kuş merakına bir nihayet 
vermek emelile kuş besliyenlcrdcn, 
kuş ba~ına yükselt. rnikdarda bir 
vergi tarhına karar vemıiştir. 

* Kartal rrma 
Kartal resmi; 

eski Roma ar -
malumda mcv -
cuddur. Silaha -
re Almanya, Bir 
leşik Amerika, 
Rusya Ye Avus

~~ 

turya armalanna .cirıniştir. 

lngiltereyle Avustralya 
arası 

Londradan Sidneye vapurla gi • 
decek bir yolcu ancak kırk günde 
varabiürdi. Jngiltere - Avustralya 
hava yolu tesis edildiği zaman bu 
mesafeyi on ilci günden katetmek 
mümkün oldu. Dört muhtelif yer -
de tayyareler ve pilotlar değiştirili
yordu. 

* Yedi yaşmdaki Hergiif 
4 7 kiloluk bir 

ağırlığı, başını 
ayaklarını yere 
dayayıp karnı 
Üzerinde taşı -
yan Romeo Lap 

ruva ancak yedi yaşında bir çocult
tur. 

~ 

A'tm mabad 
Şarkın en bü

yük mabedi, Bu-

danın sekiz ab • 

nı muhafaza et -

rnek için yapıl -

mıştır. 

~1!tnck veya bir şey yapmış olmak bir pamuk parçasını baUrıp yüzü - dinlendirmek. Yüz na91J dinlenİT, 
!çın dr-ğjl, fnkat herhalde harbin nüzün her tarafını tıüzelce &iliniz. anlatalım: Cildi en fazla yoran ~ey/ Bay N. F. ı liği kopa.nnnk şöyle d"rsun, ince ~ 
lcticesine tesir ve yardım yapabi- Gündüzün sürdüğünüz pudra ve heyecanlardan, keder, sevinç ve Size bir hikt'ı.ye anlatacağım : teli bükemly~ek kadar yumuşak _ 
dcek bir hareket yapmağa mecbur- ruju tamamile çıkarıncaya kadar bütün kuvvetli hislerden ileri gr. - L cBir hükiirn<iarın genç ve güzel bir mı.ş, güimi>ler: 

urlar. bunu tekrarlayınız. Bir aaat zarfın- len takallüslerle, birbiri ardına ya- kızı varm~. Bu kızı gören {ışık olur_ - Sen bJ kıza nasıl talib olabilh\. 
. $imdi onların bu Jaareketi hangi da cildiniz zeytin yağının fazlasını pılan makyajlardır. Bunların kötü 1 muş, fakat kızla evlen ?Cek: kimsenin i' sin, onu alııcnk kimsen:n boynundaki 
:stikamette yapmak istediklerini kendiliğinden içecektir. İçemediği - . f onun boynunda bulunan halka şek- çelik halkayı tırmnsı §3.rltır. 
ıte f t k 'k . d y k d . ni de kuru bir pamuk parçasüe siler ı n~tıce ve tesirleri. hep cildi dinlen- t !indeki çelik tılsımı koparmam icab Delikanlı cevnb venrı:o: 

h e me ı tıza e er. u arı a ı· 1 dır n kle D 1 haftada ed İki ğ -~ 
~ ettik ki ..\imanların baş düş- yatarsınız. Böylece cildinizin üstün- . 1 ~. gçer. ın enme iyomıuş. · parma ı arasında en - Hele bir tecrübe edeyim. 
~nnı f ngilizlerdir. Bu seb ebi .. harb de hiç yağ kalmıyacağı için yastı _ hır gun olacaktır. O gün yüze 1 sert. madenleri kıracak kadar kuvvet.. Genç kız ortaya çıkmış delikanlı 

lk:nanlerla lngilizler arasında bite- ğınız kirlenmez. endişe etmeyiniz. -besleyici krem müstesna- hiç • li yiğitler, bır kılıç darbesinde en ka- genç kıza sokulmuş, çelik halkayı 
ce tir. Onun için onlann Norvcçe Bu; temizliğin ilk kısmıdır. lkin- bir şey sürülmiyecek, gunun herkes kendi cildinin ihtiyacına gö- lın zı:rbları pa.rç~-nn .sila,bşoıiar ynvaşça tutmuş, başını cğmiŞ dudak.. 
raPtıklnrı .gibi biitün hava. deniz ve ci ve son kısmını sabahleyin ta - mühim bir kısmı lo~ bir odada isti- re lüzumlu olan temizleme V&slta - hükfundnrın bu Cüze! kızına talib i lannı halkaya değdirıp Ö(pnıuş. 0 
l a~a vnsıtalarile ]ngiltereye tanrruz- mamlıyacaksınız. rahatle gcç.irileccktir. Bu, mümkün 81.nı .k~llanac.aktır .. ?. gece d~ ~'?1 olmuşlar .. ~ynun~akı tılsımı kopar- anda halka ıltcndi kendine kırılmış ve 
a Büyük Britanya adasını istila et- Yatağınızdan kalkınca avuçları - değilse en az bir saat sırtüstü yatıp bır ısUrahatle geçırılınce ertesı gun ~ayı_ tecrube etrn.şler, lakat tılsım genç k:zm boynu:ıdnn yere düşmüş.> 

?nel-ri iktiza eder. nıza b.Q) ıül suyu döküp bununla dinlenmek ve akıldan her türlü ü- l bir haftanın her türlü hissi fırtına - bir turlfi kopmuyormuş. Ve bu yüz.. Hikayeyi anlattıktan sonra kısaa 
F'akat Almanlar bunu yapamı- yüzünüzü adeta yıkayınız. Ve ken- zücü ıeyi çıkarmak icıı.b eder. Din- !arına ve çeşid çeşid boyaların ya- den hiç biri kızla evlenememişler. tavsiye edebilirim.: 

~orlar. Eğer yapal;,ilse idilt-r çoktan di kendine kurumaya bırakınız. Ku- lenme gününün akşamı yüz. --gu - ~ pacağı az çok tesire karşı bir mu - Günün birinde 1.ayıf, narin bir deli- Kannız:ı rıh ile muamele et.meyi 
e daha müsaid :ıo:amanlardl'l yapar· ruyunca istediğiniz gibi boyanabi - ya boya vesaire sürülmüş gibi-- kavemet ve muafiyet kazanılarak kanlı güzel kıza tali~ olmuş, bileği niçin tecrübe etmediniz!? 

======-
''"'evamı 8 lnr.l sayfada) lirsini7 inceden inceye temizlenir. Tabii kalkılmış olur. 

1 
kuvveUi de~ilıniş, parmakları bir çe_I TEYZE 

•Son P-.~ .a,nın edebi romanı: 58 

A~klo 
Oynanmaz! 

Na.kkden: ltfuaz:uz Tahsn Berkand 
hu iki E:t.nç kı:z tarafından • yazıla:ı:ı düny~sı saklı idi: Sacide i~. M~~ -
lı~ <ıınes.ud balayı se,Yahatiu orta - yet, hır ay e.vv.elme ka~ar .ilci ruşan
f...f· ~ garıb bir rahatsızlık yaratb. lının en neş elı, en aevrmli arka -
~ ıç bir1~ diğerinin yüzüne bakma- daşlan idi. 
fa cesaret J~mişlerdi. Selim ha-' Vapur ikinci kampanayı çaldı. 
4c~ :kızararak ,_--&;ı:leriui ka.padı, Haıtabdkıcı benüz orad1t. idi. Nes -
li~lı~~ ~anımın yüziin~n sert biı rin o~a bir ,ey söylcmeğe cesaret 
l ru:z:garı geçti Nesnnın Malı: -ı edemıyordu amma onun vapurda 
arı Yeisle titredi' Maamafih ceıfa.. - kalmasından, rıhhma inecek vakit 

tctj . 'lk . ' k k d ~irı nı .. ı .. toplıyan da o old'2. Sa - ~lam~.ı~ınrı"' ' or ~yor u. . 
gorunmeğe çalışan hir sesle: ~ıde c.;Hı.n o vaKte k.ad.ar b~r 

l'oJJ Çiçekleri Sacide ile Meziyet tek kelin~ telaffuz et~mıştı:. ?g
'ad amışlar, dedi. Selim, bir aksi Junun biraz rNıatlandıgını, yuzune 
ta ı8 gibi, kanaının sözlerini tek - renk geldi~ni gô:dükten 10nra has 
tadı: tabakıcrya hitab etti: 
B ?acide ile Meziyet... - Haydi biz de yerlet.t!lİm kı -

~o d u Jki isim ona neler lıatırlatı - mn. Sen hastanı yalnız 1 ·mzya
~ b-1 Bu iki ismin arkasında bü - cak, onunla bu kamarada yatacalt

ır gençlik. bir hayat, bir i.imid 1Jn. Biz de diier iki kamarayı işgal 

eclec:eğiz. 
Hiç beklemediği bir anda işitti

ği bu sözler Nesrini birdenbire ıa -
fırttı ve bila ihtiyar ağzından fU •u
al döküldü: 

- Hem,ire bizimle boraber mi 
gelİyOT) 

Bu eözler Halide hanıma zelıri -
ni dökmek fırsatını verdi: 

- Ne zannediyordunuz ya? Bu 
halinde Selimi siz.in elleriniz arası -
na mı teslim edecektim? Hayır e -
fendim, oğlumun tam bir itina için
de ve takayyüd altında yaşaması -
ru İıatiyorum hen 'Ye bu sebebden o
nu tecrübeli ve emin bir kimseye e
manet ediyonım. 

O dakikada Nesrin şu tözleri eöy 
lememelc için kendini güç tuttu: 
«Ona herkesten iyi bc:ı bakabili -
rim. benim kadar onu hiç kimse 
<ıevmez. Evet, hem irc bizimle bir
likte seyahat edebilir amrrıa koca -
mın yanında ben kalmak istiyorum, 
onun iılerile hen m~gul olacağım. 
lcab ederse hastabakıcvı yardıma 
çağırırun. » 

Nesrin sustu. Kocasına her şeyi 
bıl:nıl edeceğini, bütün müşkülleıe 

b~yun ~ğ~ceğini, icab ederse vbir I - T etek.kür ederim Nevzad ha- • sordum: 
g?lge gıbı. ort~lıkt~n kaybolacagını nım, llıtf en şu va2oya koyar mıııı - - Çiçekleri atayım mı? 
vadetmemı! mıy ~ı? ıuz) Kesik, yorgun bir ecsle cevab 

Hemen ılk dakıkadan bu vadin- Nesrinin kalbi birdenbire müthiş verdi: 
den dışarı çıkmalc Selimin itimadı - bir helecanla çarpmağa başlamıştı. - Atmayınız, yazık olur iille
~ı .kırmak olmaz mıydı? Böyle bir İçine öyle bir şüphe di.ı~üııtü ki, re .•• Onları kanmın odasına ~ötü
ıhtımal genç kadını her şeyden çok bunu açığa vurmazsa bütün yolcu- rün. 
k?rku!~~. için ~ayın~a.lid~.in!n acı luk ~ü~detince kendi ke:ıdini yi- Bu sözler Nesrinin şüphesfoi gj.. 
.özlennı ışıtmemış gıbı sukunetle yecegını anlıyordu. Kısa bır tered- dermişti amma bu dda d · 
~ışarı çıktı •. ken?.i kam~rasına geç ... - 1 düdden ~onra ~ordu: . ... ve yeis arasında mütereddi~ r:ıı:. 
tı ve daha ılk gunden asabına mag- - Çiçeklen bana gehmıegı siz Selim çirekleri .,,ö k • t ed''"' 
I ... .._ 1 k ·1 d h 1 . d" .. d" .. N d h 1 ,.. ., rme ıs em ıgı uo o mama. azm.ı ~ .~r a çanta- mı uşun unuz evza anım? için mi yoksa Nesrine karıı bir ala-
larını açtı, bırkaç günluk yolculu - - Şey .. evet.. hayır efendim. ka göstermek arzusunda old v 
ğa lazım olaca~ .elbise ve tuvalet ~vallı kızcağ~zın gelinle knyın- dan mı yollaını~tı~ ugun-
eşyasını yerleştndı. valıde anısındakı vaziyeti bildigwi Hastab k d d L - k ·· B' k ld K. · · .. 1. V • a ıcı o a an çı.ıunn u--

• ıraz so~~a. apıya vu~ u. ım ıçın ~oy ıyecegmi ıaşırdığı aşikardı. zere idi, Nesrin <1eslendi: 
ııenın kendısını aramıyacnı...,na o ka- Ncsnn ıırar etti· N d h · · · k lbli 
d · d' k' ı· l · · •W• • E · - evzn anım, "iZ ıyı n 

ıır emın ı ı evve a yanış ı~ttıgını - vet mi hayır mı) R' l ) b' · H 
7.Annederek ehemmiyet vermedi. derim bana ha,k"k t' .. 1. . !ca e- ve akn nkyış .ı ır ındsans~nız. v. ııı~tanı-b-

• . . • ı a ı ı.oy eyınız. zı sı sı zıyaret e emıyecegımı ta 
ancak ıkıncı vuruluııta: H kk h l d' · d · · f k b .,_ G' . . ded~. a ınu: var arume en ı, mın e ersınız; a at onun ana ıo-

- ınnız .. · L. • • d.oğruyu söylemek en münasib... ti)•ac olduğu zaman bana derhal 
Gelen ha•~a~akıcı ıdl, elınrl,., bı- Sız yanımızdan avnlıncn Halide ha- hnber verece~inize söz verir misi

~:Z.. .~"".el Selımın kamarasında gör- mm da kamam~ınn gitmişti. O ıa- niz) 
dugu (')(;ekler ~rdı. man Selim bey gözlerini açtı, çi- - Buna <"mİn olabilirsiniz ha-

- .B.u~uz Nevuıd lıanım bir çeklere uzun uzun baktıktan ıonra: I nımefendi. Seli:ıı beyin sıhhati hak-
şey mı ıstedınız? - Bunları ı;rötürünüz hem~re... kında size clııima mRlumat verece-

- Hayır efendim, bu çiçeklerin dedi. 1 ğim ve elimderı geldiği kadnT sizi 
~zin bmarnnıza dalıa çok yakııtı - Her zaman çiçekleri pek •even ona yaldaştırm'ağ.- gııv·•t cdec ... ğim. 
iını dü§ündüm de... Selim beym bu emrine JAŞtığım için (Arkası vu J 
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Edebiyat 
Maraşta -

Parti kongresi ve idare 
heyeti seçimi yapzldı 

Sivas ticaret odası seçir.ı. 
Sivas (Hususi) - Şehrimiz tico.ret 

ve sanayi odasının yeni devre oda 
meclisi intihabı ya.kında yapıhıcaktır. 1 
Bu münasebetle hazırhk:lara ba.şlan -1 
nıı.ştır. 1 
B;gada hamiyetli iki •ardeş 

Biga (Hususi) - Muayyen nisbet 
'dahilinde tayyareye yaptıkları yar _ 
dımlı.ırdan dolayı şehrimiz tüccarla -
rından Ali Osman Kömürcüoğlu gü -
ınüş ve Ömer Eyüb Okyay kardeşler 
de bronz madalya ile taltif olunmuş.. 
ıardır. 

Çukurova sulama 
tesisatı tamamlandı 

( Tokatta Kızıl ayın Yılbaşı balosu ) 

Toka.d (Hususi> - Yılbaşı münase-1 büyük bir neŞ'e içinde geçmi.Ştir. Re. 
betile Parti binasında Kızılay men - sim balodaki seçkin davetlilerle ter -
faatine verilen balo geç vakte kadarı tib heyetini göstermektedir. 

Son Postanın macera romanı: 87 aizin, hemen mektubları zarfların • 
dan çıkardı. Kadının imdadına ye
tişerek: 

esta 
fi 'Ye fNTE LiCENS SERV S r 

- işte tarih smuile birinci mek
tubunuz ... Sonra ikincisi... Bunlar 
awn mektublannız değil mi madam 
Angeran) 

Her dört mektuba da göz atar -
ken madam Angeran bat işareti.le 

1'4&.ıae<len : Behçet Sata evet diye taadik ediyordu. 
Kendisinden çekinilmek la- · Ben de bunları size getirmek için Bundan sonra, Vilfort bir sigara 

t:ım gelen mahhiklar addediliriz. ziyaretinize gelmiştim. tablası aldı. Kibritini çıkardı. Bir 
Bundan dolayı... Madam Angeran'ın sarı çehr~ -

1 
iki dakika içinde bu dört tehlikeli 

- Hayır. mö:Jyö, ben bu iddi - si birdenbire kıpkırmızı kesildi. lçi- ı kağıddan hafif bir külden başka 
alarm doğru olmadığını bilirim. ni çekerek, telaş ve heyecanla: bir şey kalmamıştı. Elile bu külleri 
Haksız zanlar... - Ah, sahi mi? de dağıtan Vilfort: 

_ Belki sizin için haksız, fakat - Madam, eğer size bir nasihat - işte, dedi. Külleri de aavrul-
UIT'"miyete yakın bir ekseriyet hep vermeme mü:ıaade ederseniz, mek- du. 
bizi kendilerine dü!}man farz~der... tublarınızı gözden geçirir geçirmez 1 Genç kadın, bu ameliyatı kema-

Bunu söyledikten sonra Vilfort, yırtıp atmanızı rica ederim. Artık 
1 

li sükun ile takib etti ve sonunda 
bunlar sizin elinizdedir, fakat ih - geniş bir nefes aldı. Vilfort bunu 

cebinden çıkardığı hir zarfı madam tiyatlı hareket ediniz. Mahvediniz müteakib ayağa kalktı, müsaade is
Angerana uzattı. Kadın hirdenbiTe şunları... tedi. Gitmeğe hazırlanıyordu. O za-
bayrete düııerek zarfı almakta te - Genç kadın başını önüne eğdi. man genç kadın: 
reddüd ederken: Cevab verecek halde değildi. - Hayır, dedi. Bir müddet da-

- Acaba nedir bu? diye sor Elleri tit,iyor, gözlerini yukarı ha gitmeyiniz. Evvela size minnet-
du. kaldıramıyor, şaşkın, mahcub, pe - tarlığımı beyan etmeliyim. 

- Mösyö Moore sizin tarafı - rişan bir halde duruyordu. Vilfort büyük bir memnuniyet 
ruzdan yazılan ıon mektublar... Vilfort güldü, fakat belli etmek- içinde: 

f ft'ankırıda cAmerikalı her şeyden evvel iş 
adamıdır.> 

Amma diyeceksiniz ki bu, Kristof 
Kolomb'un yumurtası gibi bir şey. 
Ziyanı yok, seyahat te Amerika se
yaha tidir. Yalnız muhakkak olan şu 
ki, Celfiledd.i..n Eztne•ınin bu küçük 
kitabı derin bir zevk ve lezzetle oku_ 
nuyor. Muhteşem bir yemek sofra
sında renk renk çiçeklel· ..,.e nefis 
yemekler olduktan sonra sohbetlerin 
şekline pek o kadar bakılmaz değa 
mi? Halid Fahri Ozansoy 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt. ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

: Akif İyidoğanın riya.ietinde yaparak 
Ticaret Vekaletinin direktifleri muci
bince gıda maddelerinden pirinç. 
zeytin, zeyı.nyağı, sa~~. fasulya 
gibi maddelerin maliyet ve sat~ fiat
larını tesbit etmiş ve gene bu toplan-
tıda şehrimizde bir müddettenberi 
azlığı hissedilen makaraların son 
günlerde ihtiyacı kısmen tatmin ede
bilecek miktarda çoğalmasından muh.. 
telif makaraların satış fiatlarmın 
tesbit edilmek üzere komisyon aza. _ 
BllKlan ticaret odası başkatibi Vefik 
Güldoğ tarafından hazırlanan rapor 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zinat Bank.asında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarıuda 

enaz 50 lirası bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı -
komisyonca. aynen kabul edilerek ala
kadarlara 'tebliğine karar verilm~tir. dalci plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirnhk 4,000 
Biga rrüftUsü gümüş 4 " 500 " 2,000 

Lira 

madalya ile taltif edildi 4 ., 250 ,, 1,0 00 
Biga (Hususi) - Çocuk Esirgeme 

" 
" 

Kurumu bQJJkanlığını 18 yıldanberi 40 n 100 " 4 ,000 " ifa. etmeklte olan kazamız müftü.sü 100 ff · 50 H 5 ,000 
Mehmed Erdem, Ankara Çocuk Esir-
~eme genel merkezince bir gümü.ş 120 H 4 0 H 41800 
ma.cialya ile taltif edilmiş ve belediye 20 3 2 JO " 
dairesinde yapılan bir ınerasrmle bu 16 0 tt " ' u 
ga.yret ve hamiyet nişanesi kendisine Dikkat: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ı 
teslim olunmu.ştur. Yetimler babası diişniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % ~o fazlasile verilecektir. 
olan müftüye, gö.sterdiği mesaiden ( Kur'alar ~nede 4. defa, 1 Eylül, ı Birincıkinun, 1 Mart. ve ı Ha.ı.. _ 
dolayı vilayet makamınca da bir tak- /. ran tarihlerinde çekilecektir. 
dirname gönderilmiştir. ~--.-.-..ıı~---..~~.-.-.,-__.ıı-..ıııı--.ıııı.-..ıı~"""'~,._,._.,.....,.."""'-"'-'""'"'ıll"'llıııı~rl 

- Ne ehemmiyeti var efen - ı kadın acaba böyle sert, dik kafalı 
dim? dedi. Vazifem... müstebid bir adama nasıl düşmüş-

- Siz beni kurtardınız. Eğer bu tü} 
mektublar kocamın eline geçseydi j Karşısındaki genç kadın hala he 
ben mahvolurdum. Bu mektubları 

1 
yecan içinde, mütereddid ve telaşlı 

okuyunca benim basit bir flört yap- bakınırken Vilfort'un zihninden ge
tığıma kail olmıyacak, büyük gü - çen işte bunlardı. 
nah1ar işlediğime kanaat edecek - Nihayet kendine gelmeğe çalı -
ti. Ciddi hiç bir hata irtikab etme. şarak, ince ve beyaz elini alnına 
diğime onu asla inandıramıyacak - götüren madam Angeran mırılda -
tım. nır gibi dedi ki: 

Vilfort da bu noktayı çc.ktan - Tekrar tekrar teşekkür ede -
tahmin etmişti. rim efendim. Siz benim şerefimi ve 

Madam Angeran'ın kocasını şöy- haysiyetimi kurtardınız. Hatta ha
le uzaktan bir kere hile görmek]e yatımı ..• Bunu asla unutamam.·· 
nasıl adam olduğunu anlamıştı. Bu Mübalağa ediyorsunuz ma
zat hiddetli, mütehakkim, in.adcı, dam; hem artık bunları unutunuz. 
asabi ve müşkülpesend görünüyor- İnsan yalnız iyi şeyleri hatırasında 
du. muhafaza etmelidir. 

Karısının başka bir adama yan - Belki .•• 
gözle baktığını görmek onu en şid- - Bana inanınız. Sözlerim ha-
detli hareketlere sevketmeğe kafi kikatin kendisidir. 
idi. Genç kadın hafif bir tebessümle: 

Böyle bir adam için izzeti nefis - Nasihatinizi yerine getirmeye 
her şeyin fevkinde idi. İzzeti nefsi- ve bu macerayı unutmaya çalışaca
nin kmldığını gördüğü zaman onu ğım. 
en merhametsiz bir hareketten çe - - Çabucak unutmanızı temenni 
virmek mümkün olamazdı. ederim. 

Bu kadar ince, hassas, zarif bir - Şimdi bir ba~lca meseleyi1 ge~ 

ne buna müteallik bir başka nokta~ 
yı halletmemiz lazım ..• 

Kadın bu keümeleri tereddüdle 
ve yavaş yavaş söylüyordu. Bdkİ 
bir gaf yapmaktan, belki karşısın· 
dakinı rencide :!lmekten korkuyor, 
söylemekle söylememek arasında 
tereddüd geçiriyordu. Lakırdısını 
tamamlayamayarak susunca Vilforl 
sormaya mecbur oldu: 

- Diğer mesele nedir acabl 
madam';\ 

- Bu mektublar için size ne ka• 
dar borçlu olduğumu anlıyabilit 
miyim';\ 

- Bu mektublar İçin mi? ... 
- Çünkü herhalde bu mektulr-

lar size pahalıya malolmuştur··· 
Tourpied bunları bana 75 bin frallf 
ga satmak niyetinde idi. Maalese. 
eliınde bu kadar para yoktu. Şah81 

bütçem çok daralmı' bulunuyordtı· 
cıMücevherlerimc, e1maslıırırıt• 

gelince, bunlar da zaten pek .,-,ş.h• 
duddur. Kocam Mösyö Angerıı1' 
bPo~ini cok iyi hatırlar. lçierin.d~~ 
h irinin kaybolmaaım kocama tP"' 

edemem. 
(Arkası var) 
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c Ti SADİ TETKİKLER:J 

Büyük Okyanus üzerindeki 
hakimiyet için Amerika ile 
Japonya arasında mücadele 

Hasan Ali Ediz Yazan 

--~~-j 

Amsibnm en büyük ı:Ufı harb ~milerinden Peonsylvania ve 
Japon harb gemil~inden bir kı.smı 

"Sovyetler Bir' iği 
kendi politikasını 

t k. b d cek (Baştardı 1 inci ı>ayf:lda) zelenln ora.da 21.12 de hissedildif;i V'e a 1 e e " Yıkılau evler 6 saniye sürdüğü, Çandarlıda biraZ 
(Baştarafı 1 in<'i sayfada) Zelzele Dcğirmendere nahiyesinde daha .şiddetli duyulduğu, fakat hasa.. 

. . . n a ile ak de şiddetle h~c;.sedilmiş ve muhtelif rnt olmadığı bildirilmektedir. 

ed
Soilvyetler hBırdliğ~ ~makısmy ında ıa: f.ası.lalnt1la 9 sn.rsınr.ı kaydedilmiştir. Ödemişte zelzeJe 2310 da hıSSedil-

t · en mua e enın ner İlkokul bin td il tı · · - - · 
hakkuk ettirilmesi için icab eden bıl- .. ası m en fil a~. ve mış ve 10 sanıye surınuştür. 
tü "ayretleri sarfetmiştir. Almanya mu:ea'kıb sal'Sllltilarl~ .~ılmıştıır. Subaşı iköyünde bir evde çatlakhk-

d 
nbb b d . b d h şeyi yaP- Yenı yapılan kooperatif bınasının bir lar olmuştur. a u sa a a ıca e en er d ·1 2..0 · ~rı e ... evın duvarlan çatlaml§, Zelzele dün Torbalıda birksç defa 

mıştır. bır hayvnn damı tamam ıı h 
So etler Birliğ' komiserler heyeti en, ay- tekrarlamıştır. 

reiSi ":e hariciye ~omiseri Molotof'un :~ damı ile O ev kısmen yıkılmıŞ- Hiçbir tarafta nüfu.~ça zayiat yok-

Berlln seyahati Sovyetıer Birliğae Al- Prasaca köyünde 10 baca '"kılın•" tur. z 1_ 1 rk • 
d d tı k - ebet J• .,,, eue e me ezı 

manya arasın a. o.s u m~n?s b.- Yeniköyde 29 evde hafi! çatlaklıklar İzmir 12 (AA) - Alınan haberler 
ıerınin inklsafı yolunda muhm ır olmuş 20 baca ~ b" h · · ' 
merhale ıc,;kil etmiştir. Bıı seyahnt ları ~kılmıştır e ır a ınn duvar- zelzele merkezinin Değirmendere, ~u... 
bütlin ilct-..~ı mü:ıtı.kerelerin tesril- d ııı. k·- - d . maovası ve Kuşado.sı olduğunu gos-

... Karnen ao oyun e bir dam, bir eT termekt-Odir 
ne ve hudud meselelerinin halline biz kapısı yıkılmış, bir keçi ölmüş San.. Val" Fu d. . ... __ 

t t.m· ı·r • 1 a Tu..._z. zelzele haberleri 
me ': . ış 1 

• • • caıklı köyünde 6 ev içinde oturula - üzerine Cumaovssıruı ~iderek zel _ 
Yenı ı~t1Sa~ı anlaşma 1939 da iki mıyacak bir hale geldiği ı;lbi di~er 6 zeleden mütevellid vaziyeti tetkik ve 

hükümetin çızmiş olduğu ıktısad pro- evde de çatJaklıklar hdsıl olmuştur. evıcr· .ı..-en h uğ hal ..... 
ink' f d Uh" b" tc 1 ,.....m asara nynn ..... n 

ı;r~nm . ışa ın a m im ır - Cumaonsmın Bulgurca köyünde açıkta kalmaması için Dcğirmendcre 
ra.~kı tcşkıl eder. .. 40 baca yıkılın.Uj, 2 dam ve 1 evin du- mıhiye merkczile köylerine 50 çadır 

Ingiltere ve ~merikada oyle devl~t van Q()kmüştür. Buradaki okul bina- gönderilme.sini emretmiştir . 
adamları var ki, bunlar hukuku du- sında ve 40 evin muhtelif yerlerinde Zelzelenin şiddetı· .1:ına.sı ğ 
vel ve bitaratlık kaidelerini ihl~l et.. Patlaklıklar htısıl olmuşt.ur men hi" -b ir Y"~deı. o no.. tıra _,-

• • · • t h b " · • " ..,.. ınsan zayıa 'UM-
mek.<;ızın Amerıltanın Ingil ereye nr Dikili'den alınan bir telgrafta zel- ınamıştır. 
gemilerine vannca:·n kadar her şeyi 

Hatayı sular is na etti 

:~:n~;~~Y!;!a~u~~~}:!:eti:;rı~ Sici'ya kanahnda bir deniz Taksimde bütün bir ev 
lal etmcksiZin erzak bile satamıya - muharebesi oldu halkı havagainrlen 
cağını zannediyorlar. Bu miıtalealar 
garib bir hukuku düvel hokkabazlı- <Baştarafı 1 incl sayfada') zeh!rlendi, 2 kişi öldü 
ğıdır. Ancak hukuku düvel b itaraf - Bingazide topçu ve keşif kollan fn- (Baştaraf> ı inci sayfada) 
lık kaidelerine karşı bu gibi fazla ser- aliyeti olmuştUl'. Bu esnada bu odalardan ve evin her 
best. hareket.!erin kıymeti siyasi bir T&yyarclerimi7J C3.ra.bud CiTilrmda ta.rafından hava.gazi k<>ku.sıı hls.se -
manevradan ibaret kalır. d~man teşekküllerini bombardıman dilmiş, üçüncü katta da bir istimdad 

Sovyetıer Birüğile Almanya ara - etmişlerdir. 8esi duyulmuştur. Evin üçüncü katı.. 
sındaki iktısadi münasebetler ve bu Bin.gazideki üslerimizin birk.o.çılna na çıkıldı~ı zaman burada oturan 

Ge b. · d U j '-ü -k emil · · bl d · " - 1 ç· ıs· ·1 •~ teh .. "ıd mfmMebetJeri karşılıyan anlaşmalar d'Ü§Dla.n mükerreren havadan taarruz inhis:Ir memuru Osmaııla karısı Mar çen yazılanmu:.dan ırın e - ... çu g er lÇtn r enız ussu o- ın ı ı e ()1.4n muvasalasını " 
ıalt.ıJnrkt.a, Japonya. ile Amerika ara- la.bilirse cıe, büyük tonajdak; Ameri- edebilir. en büyiik iki Avrupa devleti olan Sov e~tir. grit'in havagazlnden zehirlenmiş o -
11.ndati iktısadi milcadeleden bahset- ka üslerinin azlığı, onun Büyük Ok- J'apcm:yanıın strate]ik bakımdan yetJc.r Birliğae Almanya arasında sul orulabat m.mta!kasındaki karolkdl- larak yerde baygın ya~tıklnrı görlll
ll'ıi§ ve bu mücadelenin tedricen s."ya- yanustaki stratejik vaziyetinin başlı. ilstfullfiğünü temin eden bir nokta hun ve dostluğun tar.· ininde en te - lanmızdan biri topçu himayesinde müştür. Keyfiyet derhal imdadı sıb-
: bir mücadele halini aldığını kay- ca hususiyetini teşkil et.mekt.edir. da, Japon müstemlekeleri olan Kora slrll Tasıtalardan biridir. yapılan bir tnarruzu zayiatla geri pü.s- hl, Beyoğlu itfaiyesine, Havagazi Şlr-
.r:tıniştik. Bu yazımızda _Am~rika ile Amerika deniz üslerinin yarımadasile Foırmoza ada.'f!nan Ja_ Tecrübe göstermiştir ki S<>vyetıer kürtmU.,tilr. keti.ne ve zabıtaya oildirilmlştir. Fo.-
...... ~onfyillal nrnsın_d.aki siyası ,::'a~:~:!,!- Japonyadan uzaklıg"" ı ponyaya fevka1Me yakın bir mesafe- Birliğae Almanya &.r!lSlnda en .kan- 10 İkinciUnunda fecir vakti Sicilya cin yerine gelen alflkadarlar ilk i§ 
•• -ı ıu UüÇU......... 'n §ık iktısndi ve mall meseleJeri bile l!:::anal.ında devriye gezen iki torpido- olarak sağ olan kazazedeleri Beyoğ:... 
~izt tezalüirahndan 2) Amerikanın Uzakşarktakl stra- de bulu u.şla.ndır. Bu keyfiyet, Ja- halletmek için Uti derecede ltarşı - dan mürekkeb bir kuvvetimiz bir çok lu Belediye hastanesine knldırmışlıı.r-
\J · . tejik vaziyetinin ikinci mühim husu- PD.? filosunun •. Japon!a ile Japon tıklı anlayış ve itimad vardır. denlzüstü get!tilerinden mürekkcb dır. Zalbıta doktoru dil cesedleri mtı-

Zaktarkta Amerikanın demz siyet1, Pirl IIarbor deniz i.J.~ünün Ja.. müsternlekeler.nın mud~fnas::ru . kel. So 1 • li !1--- • bir d- d niz te~,.J,l-fi}" " .. l . . l ... d k k 
1 

d H . Jaylaştnmaktadır. Çünk•ı bu ''azıyet.- vyet enn po ha&ı>ı mühim · . uşınan e ~-.. u ayene etrni.ştir. H!ıd~e adliye de bil-
uı erının az ıgı ponya an ço uza o uşu u:. avaı t.c Japon filosu yalnız Büyük Okya_ Sovyetler Birliğine dü.şman olan ı;örmu.,tür. Iki torpidomuz azimle te- dirilmiş, Müddeiumumi muavini zıya 

Geçen yaZ1Dl.12ıdıa mufassala.'n an. adaları Japonyadan 3440 mıl, veya- usta top! ak b 1 tin" his- matbuatın, Sovyetler Birliğilo Alman- şekkillün merkezine hücum eclerck Yazgan tahkikatın eı koymuştur. 
latt.ı~ınuz üzere, Uzakşarkta \Ameri- hud 6536 kilometre (çünkli b:r bahrt n trn kt d' nnm mec ur ye 

1 
ya arasında yapılan her mukavele - bir kruvazöre 2 torpil isabet ett.irıne- BelediYe mühendis ve mM<ıhassıs-

lta, iktısadi bakımdan Japonyaya na- mn 1,9 kilometredir) bir uzaklık- ~ e .~ ır. f·ı .k. Ok nin üçüncü bir devlet aleyhine mü - ğe muvaffak olmuşlardır. lan dün öğleden sonra hMLse mahal 
ıaran kat kat kuvvetljdjr. Fakat stra_ tadır. mer~. 8 1 osu 1 ı yanusu teveceih olduğunu .sbat içm giri§tiği Bu kruvazörün bllftbare batmakta llnde müddeiumumi muavini Ziya 
teJik bakımdan Japonya Amerik:ı.ya Diğer ~flan Ha.~ a~al1lnn~ mudafaaya mecburdur t~cbbüsler en küçük bir tenkide tn- olduğu görülmü.,tür. Kruvazörler!n Yazganın huzurile bl: keşif yap~_ 
il.ııtün bir vaziyettedir. hah edelim: Amerikemn kolonisi ~an Filip1nlere Fa.kat, filosu hem Atlantik sahille- hammüı edemiyecek kadar zayıftır. himaye.sinde hnreket eden düşman !ardır. 

1) Buyük Okyanust.a Ameı-iknnın olan mesafesi 4,840 mil, veyahtıd rlni, hem de Büyük Okyanus .sahille- Sovyetler Birliği 1940 seııasi zarfında muhriblerile uzun ve şiddeUı bir a.te~e Facianın, bir kaç ;ün evvel bu evin 
kudretıı deniz iisleri pek mahdud- 9200 . kilomet-ı:edir. Me..cı1fenln uzaklı- rini müdafa_a e1ıınek :medbırriyıetmde yaptığı gibi 1941 de de muharlb ve bışlıyan torpidolarımız arasında ce- bulunduğu sokakta ıranalizasyoıı ta.
dur Amerikanın Büyük Okyanus sa- ğı, . ~r .hmerıka- Japonya harbind~ , kalan Amenka, Japonyay;ı nazaran, gayrimuharib birçok devleUcrle ik _ reyan eden muharebe neticesinde mira.tı yapıldığı sırada hnvagaZi bo
hntcrın , ki ana vaLn.n deniz üslerin- Filıpınlet1n Amerika donanması ta .• stratejik bakımdan, daha blşlta bir tısadi mukavleler aktedeccktir. Sov- yaralıman iki düşman muhribinde rusunun biraz del!nmiş olnınsı ve bu 
den maada, doğrudan doğruya Bil- rafından mfidnfa.n.smı fevkalfide güç-! vamyetıte 'bulunmaktadır. Amerika- yetier Bi.Tliğinin, gayrimuharı1J bir yangın çıktığı görülmilştür. Muhrib- radnn çıkan havııgal'.inin ana lfiğım
~k Okyanusta olmak üzere bir tek leştit.mektedir. Bundan başka Ame- nın Büyük Okyanustaki kolonUerf, a_ devlet olmak sıfatüe kendisine mah- lerimizden biri .makinelerini işlemiye- d an evi istilft. etmcsile vukua. geldiği 

\ıY"ttl(' e-~ den~ iisSft mev_ rı"kanın aleyhine olnn bir noktR daha na va.tandan çok uzak bir mesafede sus :müstakil bir siyaset takib ettiğini cek hale getiren bir borda r.tcşilc t:annooilmek:tedir. Zabıta ve adliye 
~Ud~ur: Bu üst te, Ravayi adaların.. var: Filipinler, bir Japon müstemle-

1 oldukları gibi, liizzat Birleşik Amerika VP bu yoldn devam edeceğini anlamak hareketsiz kalmış ve cephane depo- tahkikata ehemmiyet.le devam etmek.. 
rna.kı. Pırl Rarbor deniz üssüdllr. A- kesi olan Formozaya çok yakın bir 1 da iki Okyanus sahilindedir. Bu ha 1 umanı gelmiştir. Bu siya.setin garb auna tevcih edilen diğer bir .borda a- teclLrler. 
n:~~ donanmasının 1935 yılında mesafededir. Bu keyf~yet, bi~. ~me- ı ~:n"erikan filo.nın~ birkaç parço~n veya şark ynnm kürrelerlndeki dev- teşile baınu.,tır. 
l' ıYUk Okyanustaki bfiyük mane'Y- rika - Japonya harbınde Fılıpınler bohmmek zaruretı karşıstndı\ bırak- let adamları, nasıl tclfıkki ederlerse Denize dökülenleri kurtarma3t iÇin Ele ıler yeni mEvziler 
b~ a!ında, Pirl Harbor üssünde, 16 sı için büyük tehlikeleri mucib olabılir. I maktadır. Japonya ile bir harb vu etsinler, Sovyet.ıer B!.-lıği kendi poli.. diğer bir torpido derhal muharebe 
h Yük ZU'hlı olmak üzere 160 paıça Velhaml: Amerikanın Büyük Okyn- kuunda, Amerika blitün filosunu Dü tı"kasını takib edecektir. yerine gitmiştir. İŞQ!tl ettiler 
ç~b geınlsi barınnnştl. Aradan ge- nusta bilyük deniı üsle~ine sah~ ol_! yük Okyanusta_ topl~~ama~t. . A~~i Sovyctıer Birliğinin harici si~~ - ı.1-12 İk!nciklnun _gecesi İsviçre gö~ tBaştarafı ı inci sayfada) 
tis.s" son beş altı yıl i~nde bu denis mayı§ı; nıevcud olan bır tet oenız takdirde A-tla.ntık dcnızı sahıllerı mu- tini 1935 Martında So\-yetl.er Bırliğl - lerınden gekın duşınan tnyyarelerı istikametinde Skumbi nehri üzerin _ 
lü u eskisine nazaran epeyce büyiL üssünün de gerek Japonyadan, ge-,dafansız kalmağa mahktlmdur. nın 18 inci Cumartesi kongresinde Torlno ve Savigliano şehirlerine a - de bulunan Kukuş'un garbında bü _ 

lınüştilr. retse F"ılipinlerden uznk bulunuşu; Birle.,ik Amerikiı.nın, Büyük Okya- Stalin söylediği .bir nutukta güzelce km ederek bombalar "t"e yan.,~ bom- yük bir muvaffakiyet elde ederek 
d lunerikalıla.r tarafından 1898 yılın- buna karşılık Filipinlerin J:ıponyaya nustaki strntejik vaziycttni ı.slah için tarif et.ml.ştir. O zaman Stalin şunları baları a.tmı.şh\rdır. stratejik bir nokta olan Garvani'yi 
ll'ıa zapt.edilen Havayi adalarından yakın ol~u Amerika ile Japonya a- takib etme.~i llizım gelen ikl yol var- söylemişti: 'I'Qrino'cta ikumefGahlara &'beUer işgal etmi~lerdir. İtalyanlar şimal 
1l'ı aada, B!iyük Okyanusun garb kıs- rasında bir harb vuk'lunda Amerika_ dır: 1) Filosunu büyültmek; 2) Yeni cBiz sulh tarafta:rıyız. Ve bütün olmuştur, 3 ölil, 4 yaralı vardır. bölgesinin bu kısmında bütün gün 
Vcltıda, gene Amerlkal•!ara aid, Mid- nın vaziyetini mUşkiilleşLirir. ıdeniz üsleri vücude getirmek. mcmla!teU!erle iş münasebet.lerimi'zin Savig!la.:rıothı. !bombalar l!lI' a.<>kerl şiddetli topçu ateşi açmı§. Yunan -
yıl' Uveyk, Huam ısinıli, pelı: te bli- Japonya ekonoınık bak!mdan, A- Amerilta §imdi bilhassa uzun ~a- takviyesini arzu ediyoruz Bu mem - hastaneye, tkametgfthlo.ra ve bir kili.. lılar da buna mukabele etmi~ler • 
<l k oın.ıyan üç ada mevcuddur Bu merikaya naznran çok daha zayıf ol- feler katetmeğe muktedir gemiler, leketlerin Sovyet.ıer Birliği karş.:sın - seye fSabet etmiştir. dir. • 
?i~r, Okyanusun bu tı..,mında Ame- masına !rağmen, Büyük Okya.nu.slıa- , tayyare gemi1eri ve deni'Znltılurı yap- da ayni vaziyeti muhafaza ettıkleri Hnsamt azdır, nüfusça uylat ol - Moskopolis bölgC.9inde Yunanlı. 
etı lltn birer isttnad noktuını teşkil ki stratejik vaziyeti, Amcrlk:ı.yn na- mak işine ehemmıyet vermektedir. A- müddetçe bu siyasete devam edece- ma~tır. lar Opari köyünü işgal eylemi,ler • 

erler. zaran daha müsaiddir. mcrikanın yeni sil!hlanma proı;ra:.. ğiz. Bu memlekeUer, memleketimi - dir. 
b!ÜYüJı: Okyanusun cenub kısmında J"aponya Çine fevkalllde yalan <>L i mında, 5 bin mil mesafe katetıneğe zin men!aatlerinc zarar iras etmedik- Dürziler Fransa ya sadık. Yunanlılar tarafından en son İşgal 
la Unan ve Ameırikaya ııid olan ada.. dutu halde Amerika ile Çin arasında muktediı <ienizalt.ılann; bir llçu;şta çe bizden emin olabilirler. Cenevre 12 (A.A) _ D. N. B: edilen Lin"e Amavudluktan 68 as_ 
li ~ hakkında da ayni şeyi söylivebi- binlerce kil~etrelik bir dqniz yclu l 3500 mil mesııfc kate..meğe muktedir Sovyetıer Birliğile hemhudud olan Vichy'den bildiriliyor: keri, 20 de 6.di kamyon gelmiştir. 
b~ız. Samoa ismi altında topl~nan 1 mevcuddur. Diğer taraftan Jnponya- , tayyarelerin ve büyük çapta tayyare bütün memleketlerle iyi komşuluk. ve Suriye ve Lübnandaki FrıınSlZ Cuma günü İtahnnlnr tnrofından 
1l'ı UdaJarın mesahası 219 kilometre nın, Büyük Okyanusun garb havza_ gemilerinin ini3Sl mulllSavvıer ve sulhçuluk münasebetlerini daha Zıya- fevkalade komiseri ve Fransız kuv- kanlı bir şekilde bastınlan isyana it-
b· Urabbaı olup m iifuslan 10 sında. bir sıra büyük deniz üsleri 

1 

mukarrerdir. de kuvvetlendirmek emellmizdir. Bu vetleri başkumondnnı General timk etmiş olan Arnavudlnnn ek -
;;::.dardır. ' ecmu n vardır. Japonyanın Zokosuka adala- 27 Birinciteşrin, Ameriknlılann de- memleketler bize karşı t.yDi his.cıiyat- Dentz. Cebel bölgesinde bir turne serisi dağlara iltica ve bunlann ak-
~ lai adalarrıe 8 d ıa.rı 

8
_ rında olan bu denl'L üsler~ Jnponya- niz bayramıdır. 1940 yılı 27 Bırinci- lo. mc.şbu olarak hareke!. ederler ~e yapmışbr. Bölge eşrafı generali z.i- Tabalan ile ltalyan ordusunun diğer 

il cJa Hauıdn ı:e~oa 8
;; gmen nın gerek Çinle, berekse müstemle- ı teşrininde Amerikanın bahriye mü:;- SOvyetıer Birliği devletinin budud - yaret ederek Dürzilerin Fransaya firarilf"ri bunlara iltihak eylemisl<-r-

ı:lrnira, Vaşin~ c:r, to ınib' bi; kelerile olan muvasalasını muhafaza teşarı, irad ettiği bir nutukta, Ame- tarını doğrudan doğruya veya ı:ınva- sadakatlerini teyid eylemişlerdir. dir. Bunlann hu'1ud bölgesinde ce-
da 'cı.nı adalar n, dsa. nsd n gb 1 

1 
1 eder. rikanın her şeyden önce •iki Okyn_ sıta ihlfile teşe.bbfıs etmezlerse bız bu saıet ve nüfuzu ile tanınmış b:r Ar~ 

c deniz ÜS.SU mevcu . . a.' un ar Bundan '"''nada Japonya, Bonin n- ı nus filosu. yapmalı: mecburiyetınM siyasetimi7.de devam ed~ceğiz.» ~ O OK TOR navudun kumandası altında mühim 

0~:tfı 1-ı .. ... değ~1:11~~ ıç;:1 ·~b 
1 
e~n dslarile, kerı dı mandası altında bu- olduğunu söylemişti. Şimdi Amerika- Sovyetl~r Birliğinin bu :tariei siya.. Ç 1 p R U T bir yekun teşkil ettikleri bildirilmek-

~ a OL n k er ır. u a a ar a, 
1 

makta olan Kgrviş, Mnrlyan ve lılann parolası budur. set.ile 10 lkincikf\nun 19-tl de Alman- tedir. 
~· l?ıcJa b.rer ~a . Okyanusun bu kL"- "A~n al ada!Mınt takviye etti. Japon- ı Amerika 1944 yılında ıxiki Okynnus yn ile SovyeUer Birliği anısında ak - Cildiye ve Zühroviye mütehus 111 Atina 12 (AA.) - Cepheden 
illi Korebilirl ıstınad noktası va!:lfe. ar~ dalara ıstinad etmek suretile, filosua proJeslni :talı.a.klruk cttirdiğ" tedilen ticaret ve budud anla.şmal11- Bçyoğlu Yerli ~.allar Paxon kar- gelen sin haberlere ı;!Öre. cephenin 

h. .ı\rııcrı.1ı:anıner. B- . yAa, ~ka Fil'pln ile Çlnlc Fele-ı zaman, şimdi sayıları 320 olan harb rile bir kere <laha teyid olunmuş bu. t~nda ~ Polta 1tcıkoğı kö~"iııde şimal kısmında büyu .. k bir mu ha re be 
"'ÜSt • uyük Okyanustakı merı anın ı ı • • eymenc, apartımanı Tel 48 5!1 
~enılnıu~i ol k H"ndistanile ve Fransız Hindi (Deva.mı 8 inci ~yfacla) lunuyor. başlamıştır. 
~ = an Filipln adnları, men ' ' Klisum mıntakasında YunanlılaT 

""'n Pusta 
11 

ilin tarihi ~rikası : 
17 

settiği zaman böyle kişncrdi. Deli- Tnm namazlannı bitirmişlerdi ki gönderilen Sevü:ıdiik Ali adındaki ahiren zaptetmi o?du1.:Yan mevzilc-
kanlı etrefa kulak verdi. Yolun ke- Akçe Ali de mandırada kestirip yiğite: ri tahkim etmekle rrıe!l~tıldür. 
narındaki büyük bir çam nğacıpın yüzdürdüğü koyunlarla kendilerine - Bre benim kardeşim Sevün- fngı1iz tayyarelerinin alanlan 
dibinden gelen bir su sesi işitti: yeti~ti. dük Aüm, bre anlat bize Gazi Or- Ati na 12 (A.A.) - Yunanİ! -

- Bre arkadaşlar!. dedi, burn- Gazi Rahman: han beyin Bursa gazasını!. tandaki f ngiliz ?ınva kuvv~tlerinin 
da bir çam pınarı vardır, Rtlan su- - Bre gazileri. Bre yjğitler, bu Dedi. umumi karargahı tamfından neşre -
layalım. · · Abdest tazeleyelim, i - pınara bir ad koyalım!. Sevündük Ali derbeder bir yiğit dilen tebliğ: 
kindi namazını şuracıkta kılalım, ya Dedi. Bir yiğit: idi. Başındn keçeküliihı yoktu. Us- Fena hava şartlarına rağmrn in-

i\ }'azan: Re~acl Ekrem nn A>:d.os ga~ı:ına ~aşl~rız.. Alljh _ Bre Gazi Rahman 1 B tura ile kazıttığı kafasına oyalı bir giliz bombardıman tayyareleri 11 
~1ııı: tlnı kendi haline bırakmıştı. - Bre var sür git şu mandıra - rıznsı ıçın de ık.i rekat zıyade kı a- bulan senin Karagö.ı kır atı~dpın?1~ çember sarardı. Sırtında mintanı Kanunusanide, bir gün evvel Yu -
tcı..k ~ D.r arasında uzun uzun dura - ya .. ver şu Sultan Alneddin sikke - lım 1. . . •: d .. y l suyunu 0 içmiştir bu pı ır, ıw yoktu. Belden yukar1S1 çınlçıplakll. nanlılann i~gal ettiği Klisuradan çe-
tlcf~ ~z:ı. sevdiği mısraları ikişer ]erini, iki koyun boğnzlasınlnr, )ÜZ- Atını, ormanın ıçın.e s~r u .. 0 

- KarngÖz pınarı 0'ısunl. narın n Boynunda kocaman bir muskası lcilmekte olan İtalyan kıtaatma. mo 
lıi h"t~0.Ylıyerek, bu yedi kıt'alık ila- ı sünler, postlarını o fakir çobanlara dan, on ııdı~ kadar ılcrıdwe bır çort Cevabını verdi. vardı. Kılıcını, urg3n ile bağlayıp 1 törlü nakliye kollarına ve tanklan-
lcı..r<) 1 ınccye kadar epey yol almış - heci iye et .. koyunları yükle getir len vardı. Bır. pınarın ngzına çd C .1 K .. asmıştı. Kısa .ıeybek donu, çamaşır 

1 
na hücum etmiştir. Atıbn bomba. -

bı. h P"'"imizden ılgar ile.. ak•am aşımız kütüğünden hır yol yapmışlar 1• ld kalzı er arngoz pınarından ay- ve esvab nnmına yegane malı idi. lnnn hC'psi hC"deflcrlne isabet t"tmış-
ı "a ....., .. 1 k'" ·· ~ ·· rı ı an zamn t 1 k · · k 1 · ıteıı 1rnancık bir dirsek dönerler _ hazır edelim... bunun ucundan gene çam · utug~n.- b 

1 
d orFa 1 ıyıce arar- Baldırlan, bacnklan, nynkfun çıp- tir. Tayyart-lerimiz salimen üs enne 

tlc }/ U cevizlerin arasından, ileri - Gazi Orhan bey kendi adına he- den oyulmuş bir tekneye, ?uz gı~.1• ~ 1f u unuy_o~ u: nkat, yollan da lak gezerdi. Kışın ve serin g ecelerde dönmü!llerdir. . • 
)cı._lı;,~r mandıra gördü. Önünde ateş nüz para bastırtmamıştı. Hükmet billur gibi ve çam kokulu bır su do-ı ~ mnklış gıbıydı. Yntsı~nn evvel içine girdiği keçe kocuğu da yega- 1 Atinn 12 {A.:\.) - Şaynnı ttı
~ ~lnrdı. İçinde Akçakoca be - tiği topraklarda Selçuk ve Bizans külüyordu. V'R ıayazma{,1. tubnk ardd. Ak-, ne ağırlığı idi. Gnzalarda hissesine mad mcmbrılBrdBn tr

1
drn }u,hcrlkre 

lıılldu~ anına sığınmış İnsanlar bu - paraları geçiyordu. ı Gaziler evvela atlannı !:ulndı - şam namazını, ıraz ar asın an da düşen malı. dullara ve yetimlere ı göre, Arnavudluktn tnlyanlera ıı:t 
-.. guB belli idi: lar. Sonra' abdest tazelediler. Gazi yatsıyı ornd:' b!_dıla.r~. Bir tarnftan 1 dağıtırdı. Rivayet cderlt:rdi ki, Se- şı isyan ~nreketi S:İlti~çe büyümelt-

•ılll •ii re Akçe Ali, bre karında - SEVONDOK GAZİ Rahman kollarını sıvadı. ayağın - da, aşçılı~ ~ılen l~Ç ~·~ı:ıt, ateş yakıp, vündük gazi, bir nevcivaM a~ık ol· tedir. Dnglarn ı;t:kılmı~. olan '"'1rır 
1 D· r gel Ynnımal dan çapulalannı ve r,lillü çorablıırı- A!çe Alının getırdıgı koyunlnrdan mu~ sevgilisinin ölümünden sonnı mühim bir ku':_'·~t tf'şkıl ctme.kte -
l~ıı, ı;~ ba~ırdı. Atlılardan, ince u- İkindiye yakın, atlılar, küçük bir nı çıkardı. Günde • beş vakit gıcır kulbastı kt-babları yapmışlardı. dünya malına ve alayi§İne küsmüş- dir. isyanın muhı'll ı:cbeblenndaa 
141~ti) ıg .~ibı bir delikanlı hayvanını çam ormanının yanından geçiyor - ı gıcır yıkanan tertemız kollarını ve Gazi Rahman, Orhan beyle be- tü. birinin açlık olduğ-ıı soylenmekte -
1 c surdü· )ardı. Gazi Rahmanın atı ba,ını kal- ayaklannı, bu ~am kokulu pınann rabrr Bursa şt-hri fethinde bulunup Derbeder yiğit hemen kalkıp Ga- dir. Filhakika son :ramıın.ln.rd~ ltal
~'l BuYur

0 

Gazi Rahman apcı _ dırarak havayı kokladı, sonra kesik 
1 
ııu~le de. ':1ka.!~ra': r.I:dest aldı. fç- ta Bursadan Samandmıva o gün zi Rahmanın göğsünü iki memesi-, Y.anlar. Amavud e.•k,;rlennın ıal!e -

[).._.~ kesik kişnedi. Gazi Rahmanın au lennden iki yıgıt gozcu aynldı. Ö - gelen, ve gelir gelmez de Gui Rah- nin ort.aamdan öptü· aıne dikkat etmemege baılamı~a~ 
--.., .uaayıp da yakında bir kaynak hi .. I hürleri cemaatle namaz kıldılar. man ile beraber Aydoa aazasana (Arkul var) dır. 
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LİG MA~LARI 

• 
Istanbulspor takımı lig 
dördüncülüğüne yükse!di 
G. Saray Topkapı 8- O, Fener Sülegmanigegi 

6-0, Beşiktaş ta Begkozu 3-0 yendi 
lıtanbul lig maçları dün yağ - J ,,. ............................................ ~ 

ınurlu bir havada her iki sahada da : L" J d · 
yapılmıştır. Ma~lar umumiyetle sa- ıg maç arın a . 
kin oynanmış, lstanhulsporun, Bey- takımların vaziyeti 

Otuzuncu dakikada yapılan bu sa -
yıdan sonra iki L.ıraf yeniden hız -
18..ndı. Oyun daha ziyade Beşiktaşa 
yar olacak bir şekilde iken Şeref 
40 ıncı dakikada Il.?şiktaşın üçüncü oğlusporu mağlub ederek ligde dör

düncü yere yükselmesi haftanın Gal. Bera. M.ığ. Pu. ve son sayısını da yaptı. Beşiktaş 
Beışikta.l} 13 39 da maçı 3-0 kazanmı~tt. mevzuunu teşkil etmiştir. ! 

İstanbulspor bugün sahih oldu - 1 
ğu mevkü muhafaza edecek olursa 1 
milli kümeye dahil olacak demek -
tir ki bu da ayrı bir fevkaladelik de

Fener.bahçe 11> 1 2 34 Ömer Besim 

?:1;,~arıır ~ ! ! ~ Fener stadı maç!arı: 
B.Spor 5 3 4 28 lstanbuhpor 3 - Beyoğluspor 2 
Vefa 5 2 6 25 istanbulspor yeni talimatnRme -mektir. 

İatanbulsporun bundan aonra bü
tün oyunlarına İcab eden dikkatl 
vermsei artık bir emrivaki olmuş -

Altıntut ' 4ı 1 8 22 • nin bahşettiği kolaylıktan dolayı 

1 
Beykoz 3 2 8 21 : 

1 

takımını biraz daha takviye ederek 
Topkap 1 4 8 19 : sahaya çıkmıştı. 

tur. 1 Süleymaniye 2 1 10 18 : Beyoğluapor 1 ve f 2 ncı daki -
Vefa 3 - Altıntuğ 2 '- • kalarda iki gol yaparak iyi bir avan 

Vefanın güçlükle kazandığı bu .............................................. ; taj temin etti. 
maç heyecan itibarile çok fazla idi. mek doğru değildi. Topkap kalecisi Jstanbulspor da 13 üncü dakika
lki tarafın birbirini zorlama&! bir kendini yerden yere atıyor, Galata- da bir gol yapmak ıuretile hareke
müddet devam etti. Vefa Hakkı - sarayın ~ısa fasılalarla çektiği şüt - te geçti. İlk devıre 2-1 Beyoğluspor 
nın şütile ilk golü 25 inci dakikada ler kaleyı tutarsa gol, kaleye git - lehinde bitti. 
yaptı, devre böyle bitti. 1 mczse avut oluyordu. ikinci devrede oyun zevk ve he-

1k~nci devre batlayınca Al - 8, _1 '3, 1 ~· 21. 29, .'"e ~~ha~et yecan bakımından iyi idi. 14 ve 
tıntugun henüz birinci dakika - 42 ncı dakıkalarda Salım, Gunduz, 1 39 uncu dakikalarda iki gol yapan 
da iken beraberlik sayısını yapması Arif, Salahattin, Arif ve Salahattin İstanbulspor maçı 3-2 kazandı. 
üzerinef oyun birdenbire parladı. birer gol yaptılar. Fenerbahçe 6 - Süleymani ye O 
Vefadan Litifin l 5 inci dakikada 9 uncu dakikada Salimin penal- Fenerbahçe. Süleymaniyr kar!!ı • 
beraberliği ortadan kaldıran ikin - tısı avuta gitti. aında kolay bir hakimiyet elde ede-
ci sayısı etrafı ayn bir heyecana sü- 39 uncu dakikada T opkap aley- rck ikinci dakikada Niyazinin şüti -
rüklemeğe sebeb v oldu. . j hi~~- o.18:n penal!ı~ı kaleci. pr~tea.~o le hirinci golü yaptı. 

Vefa yakaladıgı galibıyeti ida -, ettıgı ıçın kalesını terkettı. Gunduz Sült>.ymaniye bu sayıdan sonra 
meye, Altıntuğ tekrar beraberliğe de herhalde ayağı kayını• olacak ki ciddi hücumlar yaparak oyunda mü 
kavufmaia uğraşıyorlardı. topu boıı kaleye alamadı. savi denecek bir vaziyet elde etti. 

Vefadan Hakkı 32 inci dakika - Galatasaray takımı hasım kale - Fenerbah<;enin müşkiilatla atlat _ 
ela üçüncü golü yapınc:ı, artık bü - sinde dolaşırken müdafi Adnan tığı dakikaları müteakib oyun gene 
tün tehlikeler önlenmişti. -ıoğuktan- sahada ıür" at koıu - F enerbah<;e lehine dönen bir hal nl-

Altıntuğdan tamamilc ümidi ke- lan ve bacak hareketleri y;ı,pıyor - dı ve Rebiiden pas alan Yaoar 30 un 
aen V cfa müdafaası bir aralık bo~ 1 du. cu dakikada ikinc:i golü yaotı. Bu 
bulundu, ani bir hücumla Altıntuğ ()yunun sonlarına doğru Gündü- ikinci golden sonra Süleymaniye 
ikinci golü attı ve oyun yeniden kı- zün ıütile aakatlanan Topkap ka - kısa bir zaman içinde dört korner 
zııtı ise de iki taraf için de aayı far- lecisi oyunu terketti, maç da 8-0 Ca j ka 7 anM1s, bunların hiç · hi:inren is-
kı bulacak vak.it çoktan bitmi~ti. latasaravın galebesile bitti. ' tifade fırsatını bulamamıc;tır. 
Vefa maçı 3-2 kazanarak ciddi bir R~iktaı 3 - Beykoz O Devrenin ııonlarına doğru Yacar 
vartadan kurtuldu. Lig lideri .Beşiktaş içi?, Beykoz Fenerbahçenin ü~üncü sayısını yaotı 

Galataaaray 8 - Topkap O maçı çolc. c;etın oldu. neıııktaş oyun- ve bu auretle hirinci devre 3-0 Fe-
llk devre ilci, ikinci devrede altı da hakimdi. Beykoz bütün hatların- nerin ],.hin.de ~İtti. 

nyı yapan Galatasaray için bu maç ~~ büyük bir mukavemet gösterdi- Fenerbahçe ikinci d,..vreye hakim. 
. kolay lrazanılan bir o~n o~d~. ı gınden o~n Z.?,rlu oluyordu. bir. ş;kilde ba•~adı. Süleymaniy .. h-

To~ap az aıol yemek ıçın ne Uzun hır mucadeleCJen sonra Be- l'"Cl91 yakaladıgı topu düsürdü ve 
· nıümkünae yaptı. Evvela müdafaa - •İktaş otuzuncu dakikada peııaltı - Fen .. rbahcl" muhacimlıovi de toola 
ya ehemmiyet veren T opkap karşı- dan bir gol yaptı. beraber içeri girerek 12 nci dakika-· 
amda Galatasaray o kadar büyük Yavuzun yaptığı bu sayıva iki da dnrdünr.ii aayıyı yaptılar. He -

· bir tazyika başladı ki tıkışık ve da- taraf da ha .. ka hir ~ol ilave t-rleme- m'"n iiı:; dakika sonra oyunda büyük 
ralmıı bir sahada gol yapmak bir di. Devre 1-0 Beşiktaşın lehinde bir hakimivet tesis etti. 2Q uncu 
müddet mümkün olamadı. bitti. da1C:1<a~" VR•1tr alt""'' ~olü c1 .. a -
- Müdafi Adnan ile Farukun ve lkinci devre nedeose birdenbire tınl'a. artık ovun da bitmiıı oldu. 

bilhassa Adnanın nerede ise kendi Sl":•t ba•ladı. On bl'!s dakika vapılan rni;rad .. ] .. 
· muhacimleri arasına katılması bu Karşılıklı hücumlar iki tarafın da ~iil•vmaniv,..nirı h,..p miidı>'auile 
kale önündeki topluluk lüzumsuz asabım bozacak. kadar tehlikeli o - gı-çti ve maç 6-0 Fenerin galibiye -
bir fazlalık idi. luyordu. tile bitti. 

30 uncu dakikada Salim frikik - Gol yapmak ve vaptırmamak tkmr.i kümeler 
ten birinci, 32 nci dakikada Sala - icin sarfedilen ~ayretler arasında 
battin de ııkı bir şütle ikinci gclü Beşiktaşdan Sabri ve Sükrü aalrat -
yaptılar. Devre böyle bitti. landılar. hte bu aıralarda Hakkı 

ikinci devreye futbol maçı de - Beşiktaşın ikinci golünü yapmıftı. 

c Eminönü Halkevi sokak koşusu ) 

Eminönü Halkevi ı.-por kolu 600 at- yerini kimseye ve.~emlştir. Alman 
letin iştira.kile dün bir sokuk k~usu dereceler şunlardır: 
~mı.ştır. 1 - Hüseyin (Fenerl:>ahçe) 6.59.4. 

Eminönü Halkevile, Gülhane parkı 2 - Kostantın (Mıı.vi kırmızı> 7.09. 
arasında. yap:.la.n bu müsabaka. son 3 - Ahmed (San'at ır.cktcbi). 
zamanlarda yapılan ve :talabalık Müsabakaya Kuleli Lisesi 200, San
Mletin iştirak ettiği en muntazam blr at mektebi 120 atletle iŞtirak etmiş -
müsabaka olarak cereyan etmi§tir. tir. Derece alanlara madalyalar tev. 
Kısa ve ivica.clı yollarda atletler sı. zi ed~tir. 

J(' Q•oıoiimriilc sahAsınrlA yanılan 

"işli Güne!I marındh, Galata Genç
ler 6-1 rnaqluh olmu"tur. 

n •• ,,.ı.~v .,,~ı""" ... dim jr;r. f',..nl'!ry1l
m11- ı..-·ı • ..,t>n cr.,.lib !!av•lmı"tır. 

1941 dah· f gU 1le a~ma 
musabakas• 

B. T. Atletizm Ajanlığı tarafın -
dan tertih edilen kApıılı aalon gülle 
atma müsabakası Deyoğlu Halke 
vinde yapılmıştır. 

1 inci kategoriye mensub ntlet -
ler arasında yapılan müsabakaların 
teknik dereceleri ıunlardır: 

l - Arat (S . .r. K.) Sağ el ile 
15:94 ve sol el ile 10.10 = 24.04 
metre. 

2 - Yavru (G. S.) S:ıli el ile 
11.53 sol el ile 8.90 =-= 20.43 

3 - Hayri (Kuleli) Sağ el ile 
11.32 sol el ile 8.65 = 19.97 

3 üncü kategoriye mensub atlet
ler araoııında yaoılan sağ el ile atma 
müsabakaları :kmal edilmiş, aol el 
ile atma müsabakaları ise 19/1 /941 

Askeri 
vaziyet 

• 
lktısadi tetkikler 

(Baştarafı 5 inci sayfada) (Başta!rarı 7 ncl sayfada) merika taosu dağınıktır; iyi üslerdeJJ 
lardı. Bununla beraber muhtemeldir gemilerine karşılık son sistem 645 mahrumdur. Fakat bütün buna rd· 
ki, şimdiye kadar bilmediğimiz ae- harb gemisine mıılik olmuş buluna. men, di~er bir tnkım sebebler do!B· 
beblerle yapamamışlardır ve dola- caktır. Bu program tahakkuk ettiği yısile Amerikanın g:ılibiyet şansıar: 
yısile bundan sonra yapmak istiye- takdlrde Amerika deniz filosu gerek Japonyadan daha fazladır. 
ceklerdir. Elhasıl Almanlar fngilte- kemmiyet, gerekse keyfiyet bak1mın- Amerika Japonya ile bir harb 
renin istilasına imkan buldukları ve dan dünyanın birinci sınıf bir filosu vukuunda galib gelmek içir 
bunu yapabileceklerine akıllan kes- olmuş olacaktır. l ..,.. kd" d A ne er yapmagw a mecburdur? 
tıgı ta _ır e onların ~ yafıacaklan merik.a hükömetl, Büyük Ok'ya-
b d b 1 E

- ..... ftk" t Amerika, Japonya ile bir harb vu-
un an ı aret o ur. ger ngiltere- n...., .... ı s ratejik vazlyetini iyileştir. 

nin istilası Almanlar için, mümkün- mek için Filipn adalarını tahkim ve k~unda. ~alib gelmek için ne gibi ted
süz ise ancak bu takdirde onların takviyeye de karar verıni'J bulunuyor. b.ırler ıttı~nz etmek mecburiyetinde. 
başka bir istikamette büyük bir dar- Son zamanlara kadar Amerikalıların dır?. Amerıka resmi me.hatili bu suali! 
be vurmaları ihtimali variddir. Al- Filipln ordusu 20-25 bin kişiyi geçmi. şöyle ce~ab vermektedır:. 
manların şimald~ batıda ve cenub yordu. Halbuki şimdi Filipln ordusu «Amerıka her şeydım önce Midvef. 
batıda uayacakları ve bulacaklan 125 bine çı.kanlmıştır. Uveyk ve Huam ndalarmda çok esas
avlar ve hedefler kalmadı~ına ve Fakat bu tedbirlerin faydası aşikar ~~eniz ve hava müdaJaa noktaları 
olmadığına göre onların hart>ket is- olmakla beraber, bunların hiç birisi L.'! etmeğe. mecburdur. Bu Y.,. 
tikametini, cenub, cenub doğu ve deniz üslerinin yerini tutamamakta- ' p~dığı takdırde Amerıkanın de
doğudan birisi olmak iktiza ediyor. dır. Bunun içindir ki Amerika, hir ~ız b~bardıman tayyareleri Fi-

Cenub istikameti, ancak Alman- yandan deniz ve hava filo.!>unu tak ı lıplne erışmek ve oradan Japonynya 
yanın ltalya üzerinden Afrikaya viye ederken diğer yandan da, deni~ sal~-~ak imkAnll\nnı bulabil~~er.• 
geçmek ve yürümek istemesinde ha- üslerini büyütmeıte. mevcudlarını 1 . Bu~~k Oky~.nusta hava ve denbl 
his mevzuu olur. Bu ise. Cebelütta- tevsi etmeğe, yeni yeni üsler vücude r ü.~lerının tevsıa ve yeniden tes~i hiO 
rı~ ve Süveyş lr~apanmadan müm- get.irme~e çalışmaktadır. . ş~phe yok ki Am~ı·'.kanın. vaziyeti~ 
kun olamayacal(ına göre Almanva A 'k 'l J d iyileştirecek en mühım Amillerden bı-
için hareket ciheti ya c.enub doğu merı a 1 e aponya arasın a ridir. Faka.t Amerikanın UzaklJarkU 
veya doğu kalır. harb ~ayri kabili İct:nabdır ve Büyük Okyanusta stratejik vazi.. 

Bunlarda b d .. • "k Amerika resmt mehafilinin kanaa. yetini takviye edecek en esaslı A.mll. 
ti ancak Al cenu ofgtul ıstı amAe-. tine göre. Amerika ıle J aponya ara.

1 

Amerikanın İngiliz üslerinden istifa-
' manyanın a }'aya r- sında b' h b . k d t "d' navudlukta yardım etmek istemesi ır ar gayrı nbili ıctinabdır. ~ e mesı ır. M:_seııı. Amerıka, yaln~ 

halı'nde b h" 1 b"l' k" Bu harb, gerek Amerika ile Japonya Pırl Harbor üssunden değil de aynı 
a ıs mevzuu o a ı ır ı d 1 • ' 

böyle bir hareket Almanya için hiç arasın a mevcud zıddiyet ve reka. , z~manda Ingilizlerin Singıı.pur (is.. 

bir vakit kat'i mahiveti haiz esaslı lbebtıe~. gerek.ı;e Mih.ve.r devletJerile ı sunden de istifade etmek imkAnıarı. 
bir teşebbüa olamayacağı gibi onun Amerıka ar~ındıı ır•ttıkçe arıtmakta ı n: bulursa, . staretijk vaziyeti kÖ
ordularını harbin neticesine faydalı olan gerginlıkten do~ııcaktır. kunden değışlr. Q!inkit dünyanın ell 
olabilecek bir mahiyette işı;:ale de Gerek bu yazımızda, gerekse btm- mükemmel bir deniz ve hava üssü °" 
vesile teşkil edemez. dan önce~i ya:unızda mufassalan i- lan Singapur nisbeten hem Japonya-

Almanyanın bugün en büvük zah ettl~ımiz uzerP Amerika ile Ja. ya, he.~ de Filipinlere yakındır. 
derdi, harbin .ıomınu ka7lı.nmaktan ponyanın :tnenfaatıeri, birbirlerile ta- Bugunkü vazlyett,e, Mihvere daııa 
ziyade onun bu sonunu ileride ka- ban tabana zıd bulunmnlaadır. D l- bulunan Japonya ile Amerika ara
zanma~ına yepane mani olabilect>k ~er taraftan Japonyanın ayni dere. sında paUıyacak bir harb, ayni ~ 
olan iki ceph,..Ji büviik bir hnrh teh- cede Bilyük Britanya ile de menfaat manda, bizzarure, İngiltere ile Japon
likesini şimrliden defetmek olmak ~ıddiyetlerl vard,u·. Büyük Britanya ya arasında bir harb demek oıaca
ikti7ft eder. Bu sebeble Almanyanın ımparatorluğunun YJkılması.nda Al- ~ınd~n .~e~ka, Uza.kşarktaki bütüll 
fmriltereye taarruz edememesi ha- manya kadar Japonya da rne.nfaat. Ingılız uslerınden, bu arada, tabd. 
linde onun tevecciih edeceği istika- tardır. Çilnkil Japonya Büyük Bri.. Siı_ıgapurdan istifade edecek:tir. 
met şarktan başka bir yer olamaz. tanya müstemlekelerinin en tabii va. l.şte Uzakşarkta, .Taponya ile Arne-

• • . l"ic:i dlarak 'kıendi..qini görmektedir. rika arasında bir harb 1•ukuunda ft,. 
B. Emır Erkilet Halbuki Amerika. muazzam harb sa- merikanın stratejik vaziyetini kökQıı.. 

--------------- nayüle İngiltereye yardım ettiği mUd den değiştirecek olan en mühim A
detçe İn~HtereDtn ma~Hib olması mil, bu İngiliz !isleri olacaktır. 

Seni 
Seviyorum 

diye mırıldandı. 

Şayet bu lı:ohy ve cuİP ıüzf'llik 
tedbirini kullanırsanız •İze de 
ayni söı:ü ıöyliyeceklerdir. 

Her genç kız, bu kelimelerin 
ahengini duymak hulya11ndadır. 

Buna da pek yakında nail olabilır -
ıiniz. Keofedilen bu pek basit gü -
zellik reçetesi aayesinde ve yalnız 
bir kaç gun zarfında ıevimlili -
ğinizi yülı:ıeltebilir ve cazibenizi 
arttuabilirsiniz. En esmer ve en 
aert bir cildi beyazlatıp yumupta
cak ve perestişe layık l:>ir hale ifrağ 
edecektir. Keza. solmuı ve siyah 
benlerle dolu bir ten lazeleıecek 

ve ıaf bir hal alacaktır. 
Bu baptaki mütehasa11ın bu na

sihatini okuyunuz: ccTasfiye edil -
miş, taze kaymak ve zeytinyağı -
nın cild üzerinde fevkalade yumu
~atıcı bir tesiri vardn·. Bu iki unsur, 
halihazırda diğer kuvvetlendirici, 
besleyici ve beyazlatıcı unsurlarl& 
beraber beyaz (yağsız) Tokalon 
kremi terkibine karıştırılmıştır. 3 
gün zarfında T okalon kremi cil -
dinizi, hiç belclemediğiniz bir de -
recede güzelleştirecek. ve yumu -
ptacaktır.» 

Pazar günü saat 9 da 4 üncü kate
gori ile beraber devam edilecek -
tir. 

92 aenedenberi bljfün dünyaca 
tanınmıı 

ELECTİON 
Kronometreleri metin, hauaa ve 
garantilidir. Yeni, zarif modelleri: 
Bahçekapı Üç Kardcıler, Karaköy 
Köprü Caddesi Panciria, Beyoğlu 
Foto Süreyya kartı.aı Bürhan Rubi 
maiazalannda ıatalır. Fiatlar mak-

tudur. 

gayri mfimkün bir hal almaktadır. Şu Hasan Ali Edis 
halde ~in en kestirme şelcli, Ameri
kanın harb sanayiini tnhrib etmektir. 
İşte, Mihver namına Japonyaya bu 
rol verilmiş bulunuyor. 

Japonların Çin bntaklıfınR gömüL 
melerı. lktısaden fevkall\de zayıf 

dü.$meleri. Sovyet.ter Birlij:tinden kork. 
ması Uh.. gibi bir tııkım nli\nller Ja. 
ponlar1n bugllnden yarınR harekete 
geçme.sine engel olmakt.adır. Fakat 
bu enge11er ort3dan kalkar da Ja. 
ponya Amerika ile harbetmeği göze 
alırsa, Amerika ile Japonya arasında. 
ki harb, her şeyden önce bir deniz -ve 
hava harbi olacaktır. ·················································-' 
İşte Amerilı:a resmt mehnfilinin ka. tson PD"b Matbaan: 

naat-ine göre böyle bir harbde, bu
günkü şerattte, deniz hAkimlyeti Ja
ponların elinde olmak iktiza eder . 
Çünkü yukarıda söylediğimiz gibi, A-
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'Tin tarihlerinde ya.pılJ.r. ra..sı bulunanlar k.ur'aya 
dab•ı ecHlırler. ~ tı bir kontrola ta.bi tutulmuşlar, ve Eminönü Halkevinin tertib ettiği 

J9.?'1Şl hepsi bitirmi~r. müsabaka büyük bir rağbet görmü.ş
MUsabaka ba.<Jlar oa.şlamaııı Hüseyin tür. Müsa.ba.kanın muntazam certya. 

başa geç.ıru, ve ya.?'lfm sonuna kadar nı lyl organize edilmi§ olına.sıdır. 

Top&an ıl,.ntler 
lçlll miracaa& Jel'I H.R. Kori Yenı ıün un IZMIR 
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