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İngiliz 
generalleri 
An karada 
Ankara 13 (A.A.) - İngiliz Orta. 

prt kumandanlığının mümessili ge. 
neral Marahall Corııvall ve hava 
vismarep.l Blmhurst bu sabah Toros 
elc.spresae tehrimize muvasalat etnıiŞ. 
lerdir. 

Milli Şef Ankaraya 
avdet ettiler 

Ankara 13 <A.A.) - Relsicümhur İ.mıet İnönü hu.susl trenlerUe 
bu sabah Ankaraya avdet buyurmuşlardır. Milli Şef, istasyonda Bü
yük Millet Meclisi Rei.sı Abdfilhallt Renda, Bqveta Dr. Refik Sa1-
dam, Ankarada bulunan Vekiller, c. H. P. Genel Sekreteri Dr. Fikri 
Tuzer, meb'uslar, Ankara Vali •e Belediye ReiSi, Ankara mevki ve 

( merkez komutanları, Emniyet Müdürü ve diler mtuld ve askerl er. l kln tarafından lcal'fllanmı.şlardır. 

~~~~---.............. ~ 

... ,,. \161iindc müta&bel Garibaldi teliıinl ricude ptirmelı: üzere balyanlar tanfuadaa hm•an arieslyen 

BuJgaristana 
Ai man kıtaatı 

·geldiği şayiaları 
1943 yılında pamu 
rekoltemiz 500.00 
balyayı bulacak 

ku,.-alan " J&pdan otomo1": yollan 

Arnavud!uktaki 
İtalyan orduları 
başkumandanı 

gene değiştiri:di 

Zayiat 
Pek mtihim -

Yunan ileri hareketi 
devam ediyor 

19 ........................................... ~ T obruka hucum 
jHabeşistandaki ! ı·çı·n son 
! 

0 n bü Ü or 1 1 ısya Y Y ! hazırlıklar yapılıyor 

Almanya 
tekzlb ediyor 

Sovyet ajansının 
neşrettiği tavzih j Habeş imparatoru J 

i=: Hartumda bekliyor ~I •ehir susuz Moıatova 13 (A.A.) - Tasa a,lanaı 
T lf&lıdakl teblili n~tmettedir: 

"-aldı Ecnebi buını, istihbar taynatı o -i Asileri tenkile memur 1 .. larat Bulgariatanın bam mabfelle • 
1 k rine atfen, bir .Jcıaım Alman kıtaatı -: ltalyan kuvvetleri açıyor 1 JUn daha fimdiden SW.ariltana nak.. 
: Londra ıs (A.A.) - Daily Te_ : lngilizler T obruk ledilmit oldutu. bu kıtaatm Bulp -
~ lqraphm Hartum muhabiri de rilltMla naklinin ScnJetler Birlllin:in 
! tunları bildirmektedir: civarındaki 5 tayyare malftmatı d&hllinde T8 munfa.t&tae 
! cHabefi.stan hududundaki bil - devam ettlli ve na1ıayet Alman kıta-
! tün eeıpbıe kıaımlannda ilngatz meydanını zaptettiler atının Bulgariatandan ~mul bak -1 devriyelerinin faaliyeti glkülmet- kında Bulgar hüktlmetlnin talebine 
İ teıfjr. Hartumba buluna.n Habef Sovyetıer Blrli~il1in muvafaJtat C!"--
i imparat.onı hareklt.l takfb et - Londra 13 CA.A.) - T'uneıin bı verdıtt haberini işaa etmekt.Mir. 
! mettedir. L!b~8: cephesindeki huıuıt muhabiri Tua ajansı ıunu beyana mezun _ 
! Vatanperver Habet ı:enen ta - bıldınyor: dur ti: 
f rafından idare edilen tabile1er, Bugün artık biç kimse, kara, de- ı _ Eter Bulgaritt.a.nda hakikaten 
i bir mtıddettenberi faal bir çete niz veyahud hava yolu il~ "ne Tob- Alman tot'aları vara ve eter bun -

Nazilli, etrafındaki pamuk tarlalarının gittikç 
genişlemesile "Pamuk şehri ,, adını alıyor 

1 
harbi yapara.t İtalyan garnizon.. ruka girebilir, ne Tobruktan çılca - tann nakli vukubuluyoraa, bütün 
lanna Te iaşe kollarına baskın - ı bilir. Vakıl bir veyahud iki gGn bunlar BovyeUer Birliiin~n J,Jıalftmatı 
lar yapmaktadır. Asileri tenkü 1- nhil boyunca bir gedik mevcud haridlnde ve muvafakati olmabızın 

: çin gönderilen İtalyan kuv\etle. ! bulunmuştur. Falcftt va ıa,kınlık, ya vukubulmuş ve bulmaktadır. Ç!lnktl 1 Nazilli pamuk &ohama inime çiftillt 

1 ri, aaayifi iade e~t lble dur-f inU YeJ{abucl ela ~dıkta~ Almaeya Bulpriata.na Alman tıtaa- Jflitıilli <Buml> _ Pamllt daTUa-'bir &ilatan beni IUdlrmet .,. · 
: .sun, kendileli illr temasta bozu- lta~lar, 1Mi aecltkten htlflıde et- tsnm 16Dderitiiıelt ftJS BuicarlltaıL Dl 8eJban n .. llWltablan iOiD ftl'JDet 16Umıa 18irpmedl. ~ Jup taçma.ttadırlar. 1 memeyi tercih eylemltlerdiT. Simdi da ikameti meaeJMlnl ula So't')'etler bir tal belinde eı. aıaıı btltametıi • limdi modern bir pamuk 1llab 
ı. .,/ blitün aedikletf kapatılmıfhr. Ve Birllline flerl atlrmemifttr. IDllb;ı. pamuk b6lpleıine Tftili iletme 9iftllll halini alan bu m 
'-.-... -................................ muha .. ra eden luıvvetler, Tohnı - ı - Bilbwa BuJsar htucQmetl Bul 600.000 ~ paro1um m....,_ llllDID e&nLfuıı bplıJan 

kun her tarafında 80 kllometrelik garistand&n Alman lataatınm PO - akillerine JfuiW ovumda teadlt b8p9ide pamut ııtlmune tarlal&n Parlata 
kıthk 

bir cephe Ozerine durmadan artmak meli meeelelı6 hatlnnda ula ~ ecUJonaa. Pamuk tehl1 adını alan 1iDe Pt.irilmif. .. ~enderu Oll 
tadır. ıer Bil'ltliM mtlracaat ~· NUIWJi çeTrelefen pamuk tarl&lan llll bir beYMle cattıtı ~ ba o 

Sehre on b~ kilometre meufede 
1 
BinaenaJQb Sovyetler Birlitinden hi!ıı 8ittitçe tevıesıa eylemekte denm edL timdi tamamen nJar altuıda J.di. 

lelin b-. tayyare fnf, meydanı ba11- bir ceora.b almıf ol&mu. 10!'· Jibden nümune tarlalarını e 
kınla dfltmandan alınmı,tır. lnaı1iz ... NuaJt panuak ulah .,. üretme imklmııa bvupmadılc. !ıoı,. Almanlar Fransayı h ... k ..... ı.n. tankı. .... ,..._ - _,.. •• <A.A.l - ~arı - tıtr - -· - ruılac!Jlı _ Nam;...,. ... ..ıaıı,. ~ ı....L- _ A..a...ıı..ı. .......... d.,.. yolu haudamak O..... LUtUa - t<ıbllf -~: :U. ...,,,. mtıotaNmen - 001< J;ltniıı, 11p P••uıto•lutu 

---....,_ d...ı..ıe ..ı.. tazyık için bu çareyi faally..W ol.rletmektedlr. San iki Alman tıı..tmın BalpNtana nat 8mldl1 ,. - .. -.., -· • ..........,. ..... ; teborOs etliı'ıllet ,. _ 
a-.. bn..y ......... G__.al b ) }ar ay zarfında 1,;r ROn rahat ...Od R8r- line aicl olarak dolaf&.n ve IOll sin - Bir ma.tabail, MWl eeraıı parolas•nı rfm.: EyJ.QJ ayında bu çfftJili 1iJant 

C...U..O U muş memlo olan ı;,. •• hariç Tnbnılnnı 1en1e dOn,a -- .. _., ·· - - eden -- ıır. Bent -
R...,

0 
• _ - dil!er L.,.. • ....ıeri •• çok •lhn du .... ..,.tın_ - ...,urına .. ,. '8rin• ce~t IOill ,._ bu aeue ,..... ıı;r nnltta 8- ..._ 

iar., hild·'.
3 

(AA.) - Stelanı • Lon- IS IA.A.l - -O Pnn ma~ .. d,.. - ....._ _,.. ...._ ... tborine d--.., 
21 

d6nllm ,..........._ Bn ç;tıı;t, oetırt ..... 
llirı,. •nyo~, · · · · b an ajana ... ...,.., MuLao .. a albnda bulunanlann mahlellerl -- alamı .,._'ın ,.,ine " dönllm pamalt •~';,ah 1'- ma- ile meohur abla pamutı.n. 

ettiren ı~hh! u:;b•tat ;tje.
1

1
1 

'~- 1 Almanya 7H&f J&V&f Pariai açlı- yiyecekleri belki birkaç haha yete- bir tebfb neıtretmek lllsum~u hiL paca~ı. nnn~ yotunu bu lf9 hure-1 mızı ince teller haline ıetcreret illa 
.... , ı 

1 

•• • •• ••YI"• ta d- ııae IDllol& ınuuı bırat - cek kadatd ... Fakat içecek m azh - ..........., .. ,,.. _,,....,itler. d- a6)'1edl. .. tll>l -· çot m ...... 
"'dool:n ıı.ıı.. Soddu. ::'<navudluk matta ve -•n ı.•lade ...... f.nı g&olermiye ı..,ı, .. cokb•. T nb- .,._ o.lamı ........,., .._ : Bu mtııtahaldetı ._ '" pı_. madde tem;n eylemekle•!;r. llaf.fı"' rica ::•~u~andanlıgından af - için mM'ullyet.i Vlcby htlkftmetıi tı - nıka au, hemen hemen tamamfle. nın Balguistana Alman tunetıerı imanı. burada konutt.utumuz mı!& -ılimiz bu çalışmaların ehemmlJWll 
du.., bak mlf'ir. Acnavudluk or :ızerlne atanıt """1 alimde bulunan 200 kilometre olma& athlde Det - t6ndeıilmeet ..,.. onda balımcln • lahoalerin -de ft"'1. Oseıinde durarak ban di,..kliller -ltıay L. ~. urnandanlıgını genel kur mıntata ile işgal altında bulunmı - ed I'- 1•1 1 

11 
1 

kt ldL nılmaaı m..eleaini Sovyetıerden hiCJ - H'Uilli ba&ma tabıitaaının biraz ınişti utlfıı:anı Ceneral Ugo Cav.lle- at iste n en ye ıı:en ı ere 1re me e i9tif.aa ım:• olmadıtını . 
to derund . • yan mm takanın arasını açm -, Fakat birfcaç aründenberi biç bir yel bir, aman · · r e ... &Mnde, ~enderea kenarında Pamuk ıslah ve üretme çlftlili. • •ı.:l""""· . lm•ldedlr. Fnhat.'ka . ı~mada '"yan kenli lnıröllz huL ,.....1er1 ile b..,... blldlnnotıecf;r. turnlınDf olan pamuk ..ıaıı •• lltet.. .. nelit me.aıs;nde Egen;n bôt ""* 

Atina 13 <AA aa)_..Y malOmata g&re Par,.te - .,...,... ı....,.k U.tlmalhb allz&nGne alama- - Alınan tılaatının loı.. me .Utılilni daha evveı de ı;yareı mıntakuı haline ........ n. tem.,._ ~uııu tarafından. 1. -. ·ı una;ea7r: acınacak bir haldedir.'" Bhirkaç bheal - maktador. aıe- ı ad ,.,,...., .,.ıemlflim. ç;ıu;ı, mlldürO Anka,. - m~. gece1' gllndlblü çaı,.~rak -.. •la A e e geçırı en tad Pari.rte et bulma... emen - E . 1 • d d"-1 • • D da '" to . d bul d 1 
' •••vudl kt k' it 1 kuv • " ı1m b r. '"""" • •• •nne ırvn. er - -·-... - ...... _ ............ _ .. , • pamu.. ...,.... e un u u ııamut cı.,.;n;n O&lahında büy(lt rol •etl.-riııin ve bi~ a 

1 

d ".. yhnlullının men imklnsızdır. ı:anaı :• ır bı - nenin ııarhindelci ltalyan kolonlan, 

1 
d k \ için B. Halli adında genç ve delerli ll>t:nmı 7 nel 11&Jfa4&) ~rdiği zavi h "f'a ki! d r b .... k tatla tedarik edllebılen yeg ne. ~ - 1'aniJe tuhılmuttlardır. Bunlar alle - Genera ·ı yor ,. : .. 

old, ~unu . b • n ev a ~ e uyu t:eler harbden evvel bol bol ıatihsal leri ile blrlilcte Bingazlye kaçmak - !
0 

ı 
n. il at e-tmektedır.. d z 1 1 k • ı A 

6. n1r tabur k d 1 3 1 . • D•vamı " uı1 ta ır. eytjn •lacı p lntuyon an 1 t h 
nrlca le: uman anı ıncı .. .. t " d'I I~ : aşe eş 1 a nın 
Porda ıırnandanltRına v~~diii hir. ~a:, er Ha~amgflz~ld~ mehtah parlakhr. Alman propagandası·ı·· lı:a b ~evcudunun yuzde f'llııını r ·ı· d • l JL ıo h k • d."' .. 

t ~hgi için erinden kaldırılma- Bu sabah gele:ı haberler ngı iZ or usunun .1ova çB o - nın saklama ıste ıgı: k d h 1 d lı"' •ateınelct d"! yunca durmadan merhale merhale a rosu azır an 1 
.R"Pal'da .~ ı{" d ·ı· . 3 UncU sayfadadır ilerteyiıdni tutabnf!Cek hit ı,ır ..,. taarruz hedefi Artık ·ıL Y e enı ıv.or. • yok gibidfr. 1 ıı: hatta kalabılecek vazı-, CDevuu 7 ad~) 

~n~a:._:sa:y~fa~d~•-> __ -=::=------------------------------------------------
lngi '. !z tayyareleri 

buyuk gunduz 
hucumlarına 
başladılar 

lngilizlerin yeni ve 
Ilı .. th• u ış tayyare tipleri -a._,~Fdra 13 (A.A_) - Geçen 
"'1, H {anıanın imali altındaki kıs
~· 0 

anda ve Belçika üzerine ln
~lct.~ar~l"ri tarafından yapılan 
clıJr...rı Rtindtiz taarruzu, zannedil -L °"1 e .. 
°""a Rore, Nazilt:ri Paa-de-Calaıı 

ıneydanlar•nı tahliyeye mec -
<&aştaı.-atı 'I net sayfada) 

Bir baba dün üç 
çocuğile beraber 

kamyon alhnda kaldı 
büyük bir hızla arabaya çarpmıı ve 
derhal parçal.ımtfhr. 

Arabanın üıti.ınde bulunan Sü -
leymanla üç çocuğu bu sadme ne
ticesinde ıouv~ dökülmü,ler ve 
kamyonun altında kalarak •Aır au
rette yaralanmıılardır. 

Vak'adan haberdar edilen ma -
halli zabıtaaı derhal yaralılann .im- • 
dadına koımaş, dlSrdünü de hasta - : 
neye kaldırrnı,hr. ! 

.--- TAZAJI ------. 

Emeldi weneral 

H. Emir Erkilel 

A lmanya, bugünlerde, 
.... Büyük Britanyaya bir 

iatila hareketinde balunacaiını 
ibaaıtan çekinmemektedir. Al -
nıan carb ordulan baıkuman -
danının yeni yıl münaıebetile 
neırettiii emri yevmide «Manı 
kanalım geçrnek için Filhrerin 
emnnı bekliyoruz• veyahud 
«Majino ıeddi nud hareketi -
mize mlni olmadıyu Manı da 
ilerlememize engel olmıyacak -
bn yolundaki ifadeleri ile Füh
no:rin şhnalf Franaadald Alman 
ıramizonlannı ziyareti hu hu • 
wııta mükemmnl bir nilmayiı sa
yılar. 

<Devamı e ncı 1&Jfada) Kazayı mütcakih kaçan kamyon : 

ıoförü yakalanmııtır. \. ........... •••••••••••••••••••••••••••••••••-"' 

Alakalı veki.letler mümessi:Ierinden mürek
keb bir de istişare heyeti kuruluyor 

1 
Memurlar itina ile 

seçilecek 

Ankara 13 (Huıuıi) - Ticaret 
Veklletinde kurulacak iaıe tqki -
llb için icab eden kadro tulaiı ba
zırlanmııtır. 

Verilen haberlere göre, ikinci 
müıtep.rlık ihda11ndan arlı nazu 
olunmut. kadroya iki umum mil -
dürlük iliveaile iktifa edilmittir. 

Aynca iqe iılerinin tanziminde 
it birliği temini makaadile alikah 
Vekaletler mümeNillerinden tqek -
kül edecek bir iatiıare heyeti ku -
rulmaaı kararla,nuıtır. 

laıe teıkilitında ?~lıttı.nl~~ak 
memurların eeçiminde titiz bır ıtına 
gösterilmesi takarrür etmietir. 
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Hergün 'B simli Dlakale: Kendi kendinizi kontrol ediniz. -

Bulgar Başvekilinin 
Beyanatı 
_ Yaı.an: lluhitt1n ~en 

B alaar luşvelcili Bay Filof 
bıı nutuk lıad ve buuda 

Bulgar hükiımetinin takib ettiği ai. -
yascti izah eyledi. Son zamanlarda 
Balkan ahvali hususi bir nezaket 
İçinde bulunduiu cihetle Balpr 
ba,vekil.inin 8Özlcri hemen ber ta -
rafta alaka ile karş1lanniıştrr. 

Baıvekil Filofun ycpi nutka, Bul.
gar siyasetinin izalu balcımmdaa or
taya yeni olarak Mç bir ~ getirnı&
m~tir. Yahud. dllha iyi ifade etmek 
için diyelim it:. Bulgar buvdcifi. bu 
d faki bcyanarilc. eski Balf,".ar si- . 
yasetmin şu esnadaki dunnmma 1 
biraz daha vüzuh ilave etmekten 
ba•ka bir ~ey yapmamı~. 

{ 

:B"ır mllba-base veya münakaşaya d.ı&l.dığını fanıet.. ..... 
MevkiinJ tayin et.met mı ~cnm, tızıp ULIIladığuıa, telime ~Wnü 

qıp a.pnadılına bak. 

-

Kısan adam et.serija ~ zayıf, lı:uneiaiz olan adamdır. 
Kelime ölçfi.sfinü aşan ise evveli noban terbiyelidir, sonra 

eü:mJe.si mubMkaJr bozuktur. Kendi tendinili kont.rol ediniz. 
da uab 

Halen Ba!garistım. yirmi senelik ( 
siyaıı,.tinde dcvnr.= e<livor. Bu ıoiya

sc~ Neoilly muahedesini tanıma - ·r· 

mak, onun bilha99a hudndlan aid 
olan ahkamının tl'dilini istemelcten 
ibaretti. B~ün NeuiHv muahede -
•inden meydandR bir hatıra ilr kü
çük bir kitabdan ba11ka bir ~ev kal
mı~ rl~ldir. Bütün diğer ahkamı, 
kt"-rf:ı··ind~ ortadan talkmı" 
R ari~an , hn ııllhadll harekf!t ser 

...... -........... -... ..... _ .... ____ .... _ ....... -... C:: Tarih ten sayf~ı·;;-=:J .j ........ _w-·--·-... ----·-·-.. --·-·-· ... -................... _ ...... , ... __ ·-· ... ·::-:.::--..,.-_ .. _-__ 

bf'11tİ"Iİ elde .. tmi, bulumıvor. Hllltta Soknllu Mahmed Paşanın hwhıd bahsinde de N,.m1Jy mua -
hr<l A•i meveud aayılama:c. Çijnkfi 
P.nmanvıtnın da ~mkati ile 

OobruC'a hurludlan d~tirilmiştir. çocuklng""" n ve gen çıı· U""' ı· Sn hnlde. Bull!a•·htan. yirmi v.:ne 
idrtd-. ~eeen lttt .. bm nalr!'tZ nlantk 
tP b't ctt"<7i şaıtlann h ... psİni ~ı - [ T . " e • • • 

h~n fı,.rt~raf etmek. ha.km;m~an la- anhı bahisler muharrırımız yazıyor ] 
hıl olrJu ... u kadar ıl~n gıtm111 d~ • n..-~ T"" k .. Sokulla M h-

1 
me\:tir. Y11nlt! h~ahm •de Bafd.d uu~ ur ve:nn. e .... 
dan d ... ~:1, Neuilly• den de p:eri dö- med Papanın çoculı:laK"B w. g:nçli~ 

Türkce zamirler ve 
fiilleri tetkik 

nı-b:1ı-c ... ~ni gösteren oo nf"ti~--de11jballında yazılmıt aıan ilfllgld~kıı Yazan : Halid Ziya U!iaklıgil 
,J 1 B ı · labili •brLm. Sokullanun amcası oglu y 

o u ntilltan mrmnan o t rr. M taf p b' 'nd L_L__ 9 t k • ~ a. - _ı • fn •• a a.oanın ızmetı e uvmn- - - ce türkceyi gene tebrike JQ• bir 
~ t" ,.1km, ide~ ~il~neaTüeın~. dne IDllJ Şefik efendi adında bir zatın Kılavuzda türkce zamirler hak- dil olarak kabul etmelidir. 

rm o u.-.unu uı m unnye e. SoL il .1 . ••-~fa p h-L k d -L •• el b' L-'ıd al 
kotn"ll!!llnun bu~nkii rnenntmi,re - .. u u aı ea ve ~ ~ _ a&- ın a .--. lr1IZ rr teııciı f! m u- * 
tinden d••lavı -la gaY?i nıemnan bnda kaleme al~ ft.-<?evahiriilme- mat v~rilmi~tir. Bunlan yapılacak Zanmlcria diğer nevilerile kıla-
dr<!ı1di• Yalnn. Bav Filofun nutbr ~· nemmdaki eserinden mt.k1e- arf kitabmda mazbut bir .araya vuzda kelimenin diğer bq aev'i~ 
b

• l k' B 1 1 diyonım· koymaktan ibaret bir ;,. kalıyor. aid olmı fuıllanndan •••f, •dat, 
ıze '°na an ıthVot' ı. a oari!ta - • y .,, ....... ... 

nm memnuniyeti tam dcğı1dir. O. cSo~ ~ P..- . ~ almz zamirlerin tasrif ,ek.illerine raht. nida baımlannı mekteblere 
hndurllannm 191ahı davasını ileri "rillyetine tlbi Solr.ol Lınyamde aid cetvelleri fazla görerek bu şc- mah- kaide .kitabı için pek kafi 
götürmekte 1STa1' ed!Tot •e gö:rleri- doiıallfluı. Sokol. yerlilerin lim- killeri muttarid bir kaideye TBptct- buluak yalnız bunlardan en aona 
ni yf'n; hedt"fkre ç~ btılumı _ ...da •ş.bİn Y'""M'* menuma rnek mretini ve tatbikatı takbcnin bıraluı.n fi"} bahsinde uzanca bir 
yor. Münasib va\tin geldiğine lıük- imit. Alt tarafından Lim İlllllinde biigmne bıralcmak cihetini daha tevaltkufa lüzum vardır. 
mettWi gün, Bulgaristan ha bakın>- bir nmak ce1'1C)'8D eder. Mecrası SolmUu Mehmecl Pata münasib buluyorum. Esasen zamir- Franuzcada verbe dene. n 1&-
" d h L ___ .._ • L k la nda · ı:- J hulu lcrin tıurifinde zorloia ve lr.an,.k- tİDıce aöz manasına oelen Terbum-
oan a are.ıı:de g~eceaör. XlJl<8, ener n mce oy e.T nup lerd_en. dcvıirdi_ği .imi: n_ efcr oğlam ı lı~a •• ceb olacak b"ıı 4ey y-'-tur kı' • 

rine yeni ola"'lc aetirdiii 'rizah teficl ohır. IDQlyetin. en mun_ası •.msc ere ~- bunun tekillerini c;ocuklana zihin- dilmit olan ff I adından ela aıılaıı-
Bulgar haıvek.ınnin Bulgar aiyue _

1

arazileri hu ınnaim aa,undaıı mü.- d ih k l k • ._ı:;ı 01L dan alman bir kelime ile tavsif e-

ı., ~ ib -~- tarak. Edırncye gondetd.i. Soltolovık lerUıdc hir ilişik teşkil edebilecek lacağı veçhile aözün en ziyade e-
"" An ı ıtrettrr. ' Saray lm::meti için ui-a d~ oiluna iyi balulmuını bilhassa tav- olan cetveilCTdc göetcnnck lüzumu h h 1 

Ru !!ivasct, b.ı vüz:uh ç~eveıri , ljr. Bosna eyaletinden devşirilen aiye etti. . hissedilsin. cmrniyeti aiz 
0 

an bir ..e.v'id.ir, 
kinde, gayet tıtbii görülmelidir. Mil oflımJ.nn frtrl i.tidadlan tecrübe Ba çocuklar ~ -.-ul bul C'!:.- tü'rL __ za-!--'-- ..ı:..ı:.e.r k-1! dveolubunmitıa~~ailbe elcdeelirm. elerio .-hı ad-
J ... t1"'1'" 11.11dc h& l oldu lan feYi de- e<film' tir. Bunlar aknmlan araSU>- ·~ duk Sul "'ül H - "'4-·. . AA;C ııunc. ~ cu.- ~ ... 
vil hıı\sız o1dukla!1 ~eyleri dahi ;.- ela temeyyüz ederler. paditah biz- ~· .tan ;;) eyman an Ka- me nevılen kabilinden bütün başk.al Kılavuzda hu kelime en 90na bt-
t-m~te tereddüd etmezler; elYCrir metinde D111vaifak ol.rlar. Kanaol hDllDJ Edirnede bu!unuy~rla?1'"'"· lisanlann gıptasını celbedecek u- rakılmı~tır. Anlaşılan •adet budur 

k
• 'L • ı b' fa d L cı __ ....__ Sü'- _ _ı 1 uzurlanna kabul edıp, begenıp E- dar bir sadeliğe ve dinminlüg• e ma- en sonra gelir bezme ekibin kai-
' nunu nıtrmeıcıe ır 'Y a ç:ııı;a -~ n:;Jn-• zamanına• yaya- . • . . . --;-- . cıııP?nıt ve brr nefic• alınacaiitna e- 'batılardan Ya,Dca Mehmed bey. dıme .-rayına kaydolunmalannı ı- lık olmasa>:dı buna ıhtıyac; basıl o- desine tebeiyct edilmiş olacak. 

mm o~ınfa ... Ru ; ibarla Bav Filof riklln hümll)'Unda tanmmrş nüfu:ıı ra.de bu:rındu. Mehmed adı kona- 1 lurdu. belkı... * 
hu nutkunu jnt<:J eltıe de 

0etm~ de, ..hihi zeki bir adamdı. De•~ lan SokoloviJc oilu bir nice zaman Yalnız şılhsi z.mnirleze eid bir Türkcenin en büyük meziyeti 
Rn~r 9ivasetini tnakta'.a tak.ib e _ Mzmdi ile Bosn:ıya memar kılın- Edirne aaraymda terbiye gÖTdü. hususiyetten bahsetmek İsterim: fiillerde zlhir olur. Dünyada hiçbir 
cJM'lln S?idilf'n volun ba o\cl.ğwna num Mumaileyh alclu.ul Boıln• ı Tdonili ulam ve fünun etti. Sonra Meseli fransızcada pronoms lisan yoktur ki onun bu intizam ve 
anlama\ta ~le çekmezler. li:.ıt'a~ında dolaşnl"ftk maruf aileler lstanbula gönduilerck lStanbal sa- personnela denen phsi zamirler intisak meriyetinc, hatta uzaktan, 

evladından padişah hizmetine ah.- ravında küçük odalara konuldu. 1 coujoints, disjoinhı diye iki ncv'e yaklaşabilsin. Bunu anasile izah et-* nabikcelt oflanlar aTamak.tll i1' n ı H.i:nnetindc gÖ!terdiği ehliyet ile ay:nlır ki bunlar fiillere muttasıl o- mek lAzım gelir. Fakat daha evvel 
Acaba Bulgaristan yeni arzu.la - 'Sokol lı:ariye.mde Sokol .k 

1 
e iç hazineye alındı. fç hazinede de lan yahud onlara munfasıl olaYak kılaYUZUn bu bahse dair olan Easlı

rını tahakkuk cttinnck için ne ya - ltimKnin oXlunu .. dü ovıB b na~ bir aıüddet hizmet edip iıdab n 1 iltihak eden zamirler demektir. Bi:r- na k.ıaa biT temasa ihtiyac hinedt-
pa k} K gor · a a~n b" · · ·_ı. d _L,. ·ı le d h • · 1 · b"" 1 'L" ' H d • d 1 ca dan onu istedi Bahaatnı ki b tet ıycsı ve utıu!\ ve zeı.ıw e a- l c f8. sı zamu en oy e uu ncv c yorırm. er 'ey en ZIYft e, evve ce 

Bu husust~ komşu memleket ela _,!,ı:_ L .. :ı ~ 1 S ~ zandığı teveccülıat derece derece ayırmak için bir arbcb voktur, yal- de kaydettiğim gibi, ıabbhlann ya-
başvekili, l i-.im bu sütunlarda öte- ~ ~- ~tuıp ı;oetıLguntı ~ ab~ • :t ~ • artıp aırasile, rikabdar c;uhadar 1 nız kaydetrıelidir ki fiillerin tasri- bencı dillerden alınmış olmaınna i-
denbcri Bulgaristan sivasetine dair n,-.Je!I xurtarmıt .. Çtt~ınc ır tco- L!!L .ı k • • r· d ht l"f . 1 ht l:t 11

:- ... b'ect ( •et) . 'f ,, b' cJ lı i:tı • s- l '-" ırianoar, çatnegİr ,.e apıacular ket- ın e mu e ı sıga ann mu car şa- u.qeeegım: 911 J suı , tranınti , 
olan fikirlerimizi tt"yiddcn başka bir n a. • ;• cttı oy c ıu cocu- hiidaıu oldu.. Barbaros Havrettb hıslannda sona gelen ckl~r ,ahsı partidpe, garondif kabilinden bir 
fey yapmıyor: Bulıı:aristan, yeni ğun bw lr~ ~ayıah ~1d Malu-ı Paşa öldüğünde de Kaptan Paplık gösterir. Bunlara birer zamir demek çok yabancı ıst•lahlara yer btrakıl-
(veyahud eski) e:nellerini tahakkuk: ha~ Ye 9en"eti 0 ava ı c meı- mansabı ile saraydan ~lttı. pek yanlış olmamakla beraber o lmq olmasmı, bunlann kabulünü "\'e 
ettirmek için, çayı görmeden pa - ı ur u . .. . Sok Hu Meh d • ailahda ekleri fiiTicrin .,ahıslanna göre dcği- istimalini tavsiye makamında telak-
çalım sıvamaktan ba11ka bir &ey ol- YaıJı('P. bt-yc çocugun bedeJı ol- ik u l k m:;eki :[' . . r ııen lahikalar olmak üzere kabul et- ki edcmiyeccğjm. Kılavuzun mürct
mıvan bir sergÜZC!!t haıekctinc a - malt fü .. - .. ,k çok. mal teklif etti eda mem e es·· i ki9 B a~ l r.:ek daha doğru olur. ve bu takdir- tibi cub liaaniyl\tına vukufu kadu 
tılmak fikrinde den.ildir. 1-larekete Ukin er• \ iw1camettcn olan Ya.- SOTh rmuştur. ı 0" e _ • osna L.: r c!e o lahikalar zamir bahsinden zi. türkcülüğe ve Türk diline mctbuti-

k 
• . d - V• d 1 b • U t t .... 1c·-· d" p Si aracını top amaga mernm 01&11 J f••y •fj b h • n·•- . . . .. gt"Çmt- ıçın sa c çayı ~orme~ ~ ıca ey HTC e eı:m1 ınetmc ı. a- • yaac ıı ta,rı a sıne tan u~ eder. yetını göate.nnı~ oldugundan bu ya· 

ğil hatta kenarına kadar gcrıp c - rayı lcat0İyen redcfetri. Aile cfraclmı Ah?'~ bey adında bir zata •• Sokol Ben gelirimde im. biz gelirizde iz bana ıstılahluı kullanmasına, on-
nan rf,.rinli~ini ökmeğı dahi beft]j... tathlıila kandmna.lc İç.in envaı dd 

1 

karıyc~ınde akraba ve ta~lJukatın- v.s. bu neviden ffi'llerc aid fokat lan tütkcede ötedenbcri ma'ruf ve 
yor. Ei!er. bôvle bir zaman gelecdı: ve nıdihatt'-' buh.ındu. Etti ki: dan knnlcr kalıp~ kadlmad~nı arat- şalı'11 giiııteren eklerden ibarettir. müteesais olan - velev arabca ol
ohır, yani. Bulgari~an (ayın kena- .-Ey nadanlar •. ey dalalet jçinde tırma9'1nt, etlcck ":ar ~Je.n ~arsa ~- Hatta bu ekler şahsı o kadar vu- sun - ıstılahlara tercih ettiğine bir 
rına gl'"lm onu gt"çcbilceeği~i görür- balunnn imanlar!. Bilmez miMniz lı:il lıp lstanbula g~tırmcsanı noa etti. zun ile ııö&tcrir ki ekseriyet üzere delilct manaama değil, daha ziyade 
se derhal hareket• geçecektır. Bunu bu zclti çocuk padişah hizmctile Ahmed bey o dıyam vardıkta Meh- bunların şu delaleti lôtfuna istinnd bunların garbda mukabillerine bir 
da 1?avet tabii hulm.ak le.zım gelir. büyüyerek sultanın tiaycti ile saa- mcd. ağamn .~ha- ~e anasının sağ ecfıliı: ve fail va:ı:ifı:sioi gören şahsi işaret hükmünde telakki ediyorum. 

~u halde Bulgnn .. tan.. halen ha- deti cavidaniy<. vaml oldukta her olduguna ve ılı:ı lriic;uk erkek kardc- zamirferi tekrara lüzum görmiycrek ikinci derecede ilişmek mümkün 
di .. rlt-ri takib •e i11lerin inld'8ftnı biriniz zengin ve mca'a:rd olmanız! ııioin bulunduğunu anladı. Silahdar (ben), (biz) hazfolunur sadece olan nokta pek bnsit şekillerde tes-

tetkik ediyor derıık etir. Buna ya - gerektir. Bu bir devlet kuşudur ki Mehmed ağanın emirlerini onlara gelirim, geliriz, gelec.e~ gclecc- biri mümkün olan fiillerin ve tasrif
park,.n. entemasvonal sivaııet bor- başınıza kondu, Cahillik clile uçur- tebliğ etti. Valideıi hatun cuş ve hü- ğ;z jJh... denir. Bu da türkceye )erile, istihalelerinin dağınık bir su· 
aaınnda Bulearistanın s;mdilik Mih- mayın!. Bu hir ıwıadet kervanıdır ki ~ edip: mahsus sadelik.lcrdcn biridir. An- rette tasnif cdilınil7 olmasıdır. Genç 
ver abiyonlan iizernıdt;; yükseğe nanedanmız menziline indi. abdalca .:Büyük oğluınnn hastet atc!ile calc failin hüviy~tind-:. ısrar etmek Rlimin tetkiklerinde sabit olan dc
ovnadrR'ında ~h: yoktar. f'~kat, dü~ncderfe göçürmeyirtl. Hanu- dğerim yanmakta iken diğer evlad- liizumu hissolunuraa onun üzerine rinliğc rağmen bu dağınıklık bir n3· 
bu ovunu sersen bu borsacı gıbı de- rauunw kendi elinizle söndürme- 1 d 1 A dikkat nazarını celbctme~ için tekid kise olmak ÜZ"rıt telakki edilemez. 
Vil mahir ve ihtiyatlı hir is adamı yı·nı l"U.'-nuzun p•rlak ı'•ti"lcbal! - 1 anmı yanım an ayırmam · ·"""mma, d ( l Kılavuzda mu··nden'c tctkı"klerı· daha ~u ~ ~ n ıu- devlet yanında makam şahibi ol- makamın a ai olan şahsı göstcre-
gibi oynuvor. Zat .. n, coğTafi vazi - rundao olcunayot'. S:sltanat yanında, muş veya olacakmış bana nel. Gö- cek zamiri kayda lüzum görürüz: toplu ve sıra ile mantıki bir tcrtih 
yeti ve siyMi $artla., onun hiç ol - "dinimet hizmetinde pek büvük b-L\ b Siz geleceksiniz demekle g•leceksı"- dairesinde tclfik etmek a.uf kitabı-zümün b e e& erini en göremedik- "' ma7<ıa simdilik ba .. ka alı-siyonlar ii- makamlara çılcmaaı muhaklı:aktrr.. niz dcme.lr araamdRki ma'na farkı nı vücude eetirecek olan ihtıaas cr-
zı-rinde ovun oynama•ına da mi- .ilıtiyarbk uımanındıı devmnın ay:'llt tCT, sonra gerek öl'lünlcr, gerek pa- işarete muhtaç değildir. habtnın vazifesidir. Kılavuz İşarct
nidir Su halde, Bulgari~tan hüka- altına attıldanndan ol.nanrz de-stc- dişah dirliği ile dirilsinlerl. EVV"CI Garb liomnlarında bövle bir hu- le iktifa etmiştir, onlardan husule 
mı-ti Rulgarlık bakımından ll'akul iiniı: olur.» can, &<>nra ciha1tl.ıt diye ağlaYJp ıamvetc vakıf değilim . Türkcc za- gelecek netice ve ı~n kat'i şekli 
bir ııiva• ... t üzerindedir. Kimse bunu Elhasıl, gerek Yatılıu heyin il- Etzlarlı. mi•lerin sadelik dereceai lay:ıkile an· kendisine teveccüh eden 'Yllzifcnin 
İn~AT ı-dı:-mez. lcaah, gerek oğullannın kurtarılamı- Yan;nda kalan iki oğlunu gön- )uılmak içm hunların mesela al- haridndc kalmıştlr. 

Knmsumuz olmak haltımındaQ yacaiıne akılları ererek peder ve dermege. raz~ olma.clı... Lakin Ah- maneada ve daha a7; ni5bctte fransız Fiillerde, onlara Arız olacak bü-
drı Rulnari•tanm bu siyasetm~,.n akrabası çocuğu istemeye istemeye me?. bcyın sı!_fthdar agııdan aldığı cada geç.iıdiklCTi istihıılf"'l ... rle mu- tün şek.illerin mercii. sudu:- edecek 
dolrıvı !ik!;vet mevkiinde deiiliz. • )ccf!"-1 • d le li ' kat ı emre gozvası rıe ka1'J dur- '-ay---mi •apmak ic:ab eder, hdc bütün hallerin aslı arabcada ınana· 

b k 
gJZ 1& en yer en ÇI anp teli m le k } d w•td• $o'L J ~ "' I -----· .1 Akıllı ve ihtiva kar ir omşudan ttil y 1 M h d b d ma o ay egı ı. ıı;;o ovrıı; arıe- fransızcanın denli ve danlı (mt-f u· sının delulet ettiği gibi ml\sdardır. 

le f 1 it Id
... l e er. aş ıca • e mc ey c l d A 1 n.d k I 

im!leyc ena l ge ısn sı:örii me - yavru $ahini yuvn$lndan aldı. Ge- sı top an ı. ra an a onuştu ar. loanh) bir zamiri olan en lı&k- Her ıeyden evvf"'l bunu. fiilin kökü 
mi..tir. Hatta, eski bir halk sözü rek onu, eerek diğer marof kabile- (Denmı 6 1W sayfa.el&) kındaki dola.,ık kaideler düşünülün- (DeTaml ' ncı sayfada) 
akıllı olan bir dti~andan bile - ---- ·---------------.:.......---- --------------
korkmamak lazım ~cldwni sövler. 
R11le;11.ri•tnnın aklı bumdan citme
dilc:C'e Türkiye irin kıvmetli bir 
kom!q) ve ivi bir dost olma\ta de-
vam edccı-üi ~Joh ... sizdir. Tcme-nni 
~deriz ki. Bulg,ni!!tan btı siyasetten 
şa"!Ttasın ve. sulh Kinde, Laklı ol-
mak şartile.. 1'er medi.iine nail ol-
.un. 

dt uf.til.lH c23tr91" 
. .:. .... . ~;..._: 
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i NAN, 

1 STER i.N ANMA l 
Errmiy-et alhneı ıube memarlannın baJ"l'llDl pnkrinde tchirde 

kontrol yaptıkla!ına inanıyoruz. Beş dilenci yakalayıp adliyeye teslim 
ettiklerine de ?mmıyonrz. Fakat ~ehrin mulıtelif eemtlerindeki dilen
e.ilerin ancalr beı tane olafn1eccğine inanmıyoruz. Ey okuyucu sen: 

1 STER lNANMAl 

Sözün kısası 
Yazmak! 

E. Ekrem Tala 

Bir damlacık çocuk.. 
Babası, Ankaradan kalkan mu~ 

telit tTcne onu teşyie gelmif. Bir 
hafta süren bayram tatilinden son -
ra, zavallı adamcağıza aynlık zor 
celİyor. Gözleri dolu dolu; adetl 
yalvanr gibi. üstüste tenbih ediyor: 

- Mcktub yaz. emi~ Bizi mek
tubsuz bırakma, olur mu yavrum} 

Velcd oralarda değil. Bu aoğult
ta gideceği yolun sıkıntısını şimdi
den duyuyormul gibi hc.r :arann -
dan buhar fışkırtarak soluyan t:'e -
nin etrahnda dol8'&n luınşık kala
balığı seyrediyor. 

- Her hafta bir mcktub bekle
rim. evladım r 

Çocuk, bakh kurtulamıyacalt. 
Önce. gevşek gev,ek bir crpckil:. 
dedi. Fakat hemen arkasından ila
ve etti: 

- Mdı:tub yazmak ta bana o ka
dar güç geliyor ki, baba 1 

- Fakat annen merak ediyor . 
- Tele fon etsin 1 Akşam saat 

altı ile yedi arasmdıı telefon edene. 
o vakit biz mütalcadayız, çağın -
yorlar. 

- Olur amma, 
Mcktub ba.,lta .•• 

•en gene ya.z. 

Bir müddet: aYaz!. Yazmam!.• 
münaka~ ettiler. Lakin netice 11~ 
reye bağlandı, bilmem. Ac1dım bi
-çarc babaya. Ve düşündüm: Bll
günün çoeulı:lan da, ~ençleri de yaz
maktan ho~lanınıyorln?. 

Yeni hayat şartlanmız, zevkleri
miz, itiyadfarımız, yazmak J.ev,.ııini 
öldürdü. Ele kalem alıp bir tabaka 
beyaz kağıdın önüne otunnak an -
pryalann en ~~'" gibi ~Jiyor. BiT 
zamanlar, sevt!ililerle mektublıtş -
mak eti. emsali olmıvan bir U"Yk -
ti Şimdi beş dakikalık bir td .. fon 
mükilemesi yetiyor. Buna imkliır 
hulunmıyan ycrlc!den ise Üzerine 
iki tek htime ltaralanmq rcsimP 
kartpostallar ıı:önrlf'rmekle davayı 
lıaTiedi•c.riyorlar. Dost. ;ıkTilba, e?-
1ad muhabereleri tclgtaf formiilleıl 
haline geldi. 

- Uzun yazl 
Diyene gijlüyorlar. Muhabbet. 

lıic bir iz bırakmadan nisynna in~ 
lal ediyor. Unutulanın, •rarmıf 
bir deste kiğıdtn arasında. Reçtnİt 
aaadct gÜnlerinin hııtıra~ını detmek. 
canlandırmak teselli11 dahi yok. 

İçine bütün bİ'r kalbin en sıcak. 
en samimi duygulan sıkıştırılan. se
ve seve, kana kana, tekrar tekTBY 
okunan o, eski devrin uzun mektul>: 
lan ne gıizel ~e •lt"r~il 

Çocaklanmızı büsbütün maddi -
leşmi~ görmek istcmi}·orn1t. onlan 
yazmıya. hem de güz~l yazmıya ahı 
trralım. Onlııım •nlatalım ki, gÜnÜJI 
birinde, hatıralatdnn ba~ka haz T8 

teselli bulamadıklan anda, bir dest.. 
mektub, birkaç hatıra defteri sonu-
na yaklaşan bir önırün meraretinl 
unutturacak en vakın ve canda• 
birer muhatab olabilir. 

Kadmm 
tıkadıktan 

< gzına mendil 
sonra çantasını 

kFp iŞ 
Kızıltoptakta, 29 numaralı evde 

oturan İkbal adında bir k.ftdın. ev
velki gece Kadıköyündc Cnferağa 
sokağından geçerken. meçhul bir 
ıahsın hücumuna uğram:ştır. 

Yan eokaklardan birinden fırlı -
yan bu adam, ikbalin üzerine aul • 
mış, büyüle. bir mendille bağırma -
ması için ağzmı tıkadıktan sonra 
içinde 250 kuruş bulunan nara ~an
taııtnı alıp kaçmı,tr. Bir müddet 
sonra kendine gelen lkbalin zabı • 
taya vukubulan müracaati üzerine 
vak'a etrafında tahkikata baslan • 
mış, birkaç Raat sonra da bu cür

0

et
kar soyguncu ,.akalahmıştır. 

Mehmed -ıdında bir sabıkalı ol
duğu an1aşı1an aoyguncu Üslüdat 
adliyesine te,lim edilmi~tit. .................................................... 
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2:1 lkincikaıun. SON POSTA 
Sayfa 3 

k·neye 1 
' Hikimler arasında 
terfi ve nakiller 

1.~~~Me_ Macar_ Başvekilinin 
• Bulgar Başvekilinin yen 1 beyanatı 

nutku en 
Elcnler müstahkem 
bir ital~en mevziini 

Ankara 13 (Hususi) - Amasya a.. I kimliğine .Ayvalık ıınUddeiumumisi 
ğırceza mahkemesi reisliğine ElflZığ Nazmi Baytok, Devrek Mkim. mua -
reisi Ata Bilgili, Elfı.zığ ağırceza _mah- vinliğine Düzce sorgu hAkl.ml. Reşad 

Yazan: Selim Ragıp Emec; 
B undan bir müddet evvel 

Teleki: "Avrupanın 
yeniden tanzimine 
faal surette iştirak 
erleceğiz,, diyor 

İngilizler yeni ve 
büyük bir hava 

taarruzu bekliyor'ar 
Londra 13 (AA.) - Observer 

gazetesinin ha-... acılık muhabiri ya _ 
zıyor: 

. Bulgar kralı majeste Bori -

zaptetti:er 
kemesi reis.lııine Amasya reisi Ibra - . . . . . 
hlm ÖZbal Erzincar. asliye ceza hA- Keskin, Zonguldak hft.kimlığıne Cı -
!kiml~e Foc;a müddeiumumisi İh -ı hanbeyli müddeiWl\aml muavini Um 
san İdil, Zofl8uldak asliye ceza hfl- ran Yiğiter tayin olunmuşlardır. 

em Almanyaya yaptığı seyahat 
malumdur. Bu seyahati takiben 
Bulgar Ba§vekili ve Hariciye Nazı
nnın da Almanyaya gitmeleri ta -
karrür etmi§, fakat bu seyahatin 
vukubulmıyacağı bildirilmek sureti
le son dakikndn vaziyette vukubu
lan mühim bir tahavvül böylece 
eflcan umumiyeye iblağ 

0

olunmuş -
tuT. O zaman, bu hadisede, Sovyet 
Ruayanın alakası bulunduğu iddia 
olunmu~ da işlerin içyüzünü sarih 
bir surette anlamak mümkün olmtı· 
~~ıtır. Fnkat vulcuatın umumi seyri, 
boylece mihver devletleri tarafın -
dan Bulgaristan üzerinde bazı te -
sirler icra edilmekte olduğunu mey
dana koymuştur. Aradan bir müd
det geçtikten sonra ve birkaç gün 
evvel Başvekil Filofıın birdenbire 
ve tedavi sebebile Viyanaya gittiği 
haber verildi. Ahvalin nazik ıartları 
içinde vukubulan bu seyahatin bazı 
tezahürler doğuracağını bekliyen -
ler vardı. Netclcim, bu zatın Viya
nadnn Salııburga geçmesi ve Al -
man Hariciv~ Nnzın ile görüşmesi 
tedavi ııebrbinin diplomatik bir ba
hı,.,ıe olduğunu meydana çıkardığı 
gibi bazı tezahiirlı-r bekliyenlerin 
d .. haksız olmadıklarını teyid etmi, 

Almanların tayyarelerini ıhtiyat 
olarak saklamağa bnşladıklan haf -

Budape~te 1 3 (A.A.) _ Macar t~lardanheri anlaşılmı~ hir hakikat-

İtalyanlar yeni bir 
müdafaa hath 
tesis ediyorlar 

Bulgar Başvekili 
neler söyledi? 

Alman ve İngiliz 
ha va akınları 

ajanııı bildiriyor· tır. Buna bakarak yeni ve büyük bir 
a.A·-k 1 'd . 1 hava taarruzu hazırladıklarına hük-
1v1.LS o o a top anan hüki t m d"I b ·ı· s· j f · •d h · . . ım~ e 1 e 1 ır. ınnenaleyh ngiliz ha-

par ısı ı are eyeti ıçtımalarında va taarruzunun da ona ·· h 
söz alan ba v k"l K t T ı k" M 1 gore nzır -

'il . ? ebı .. on e e ı. ıı- , anarak tam ınünasib :ıaman<la hn-
car mı etının, ugun ıztırnb, keder rekete geçilmcs· b 1 Al 
ve sefalet içinde bulunan bir alem- mnn proı"elerı·nı"ın va~ı ·· ut sudr·eıt e . IA -
d k d" • k" b" h . · us e ı me-sı a-

ArAtina, 14 (;;:;._) - Dün gece 
iHn':a .~adyosu tardından bildirildi
da Rore, cepht'!tıİ:ı merkez kısmın
d yPılan ani bir taarruz neticl'sin
d e unıınlılar İtalyanları fevkala
a:.._ ta

1
bkim edilmi:ı mevzilerinden 

Anadolu ajansı Bulgar bıışveki -
linin söylediği nutkun bir hülasnsını 
dün Stefani ajansının kanalından 
nnklen vermişti. Bu nutkun Bulgnr 
ajansı tarafından yap:lan hülaeasını 
daha mufassal bulduğumuz cihetle 
bugün kısmen tekradıyoruz: 

Londra 1 3 (AA.) - fngiliz ha
va nezaretinin tebliği: 

e,•W• edn ısındelsa ınAllırh ayat temın zımdır. Bazı alametler Alman dar-
ettıgın en o ayı n a karşı şük- besinin yakında 1 w "h 

1 b
. . . . 1 yap. acagını ı saıı 

''111§ ardır. 

Fransada, Bclçilcada, Almanya
da ve ltalynda muhtelif hedefler, 
Pazarı Pazartesiye baclıyan gece 
lngiliz hava kuvvetleri tıırnfından 
bombardıman edilmiştir. 

r~n ardını ı11dımıı;ltır. Başvekil s5- ı etm~kktedir. Almanlar, Birl,.ş.ik A-
zune evnm a ezcümle demistir ki· merı a devletleri arnz:•ı"nd • 

F k • · b" h ~~ e genıı 
«- a at Avrupanın her nok- ır sa ayn dağılm ı ş buluna:t fab ·-

tasında bugijn tehlike vardır. Bu kalarımızın munzzam bir i~tih•al r;I 
harb, 1914 harbi gibi bütün dün - de etmek gnvesile fnnliyetlerini son 
yada hüküm süren derin bir kay - derece arttırdıklarını pekalıi b"I" _ 

A. 4 tank iğtinam edildi 
tcbJi;:na, 14 (AA.) - R~mi 

Ptı!1ahdud mahiyette harekat ya
lh4llc 1~~r. Aralannda 2 si siihay ol-
4 t ulcz:ere esirler alınmı,tır. Aynca 

an l~tİnam ~dilmiştir. 
A . Yeni müdafu hattı 

tn· .~na, 14 (A.A.) - Yunan retı-
1 soz:cfuı•• h d 1 h hcrj u, cep e en ge en son a-
~ ere gÖTe, vaziyetin Yunanlılar 
laf lll~nunivetb<\hş surette Jnki
\te f'ttıgıni sövleıni-tir. Klisura ci
lıirtı~~a alınan bazı ftalynn r,sitleri, 
eü .. 1 h fta evvel Yunan bahri 
R' z:u_tıııınlarının hir ftalvan nakliye 
lce~,1ni batırdıklarını itiraf etmiş
~~T.f Bu esirler, ltalvanların yeni 
aı.:;.,1_8 ~a hatları yaptıklannı da 

rnı•lerdir 

KHsura'nı.n zaptına aid 
şayanı dikkat t2fsHAt · 

Sofya 13 (AA.) - Bulgar a -
jansı bildiriyor: 

Başvekil Filof, Tuna üzerinde en 
büyük Bulgar §ehri olan Ruııçukda 
binlerce kişi huzurunda Bulgarista
nın dahili ve harici siyaseti hakkın
da bir nutuk söylemiştir. 

Sözlerinin başında, bütün dün -
yayı ateş içine atmak tehdidini gös
teren ve her iki taraf için de zıt e -
saslara istinnd eden ideolo jilerini 
müdafaa için yapılan bu mua·..,a'Tl 
harbi bahis mevzuu ederek Filof 
demiştir ki: 

- Bugün tamamile yeni bir diin
yanın yaratJh§ı arifesinde bulunu -
yoruz. Bütün milletler, İstiyerek ve
ya istemiyerek, bu deği:ıikliğin te -
siratından kendilerini kurtaramıya
caklardır. Bulgaristan da Avrupa 
içtimai ailesine mensubdur, Bu ee
behle, emellerimiz ve hislerimiz her 
ne olursa olsun Bulgatit1tanın da ta
Tihinin en buhranlı zamanlarından 

Londra 
~ilZ:eteaini~ 
diriyor: 

14 (AA ) T . birini yafamakta olduğunu söyliye-, • - ımes 
Balkanlıır muhabiri bil- biliriz. Bu hal, karar Yermek znma-

Kı· ~ ısuranın Yunanlılar tarnfından 
taf ~,·~ın ehemmiyeti, bu hususta 
t "' 

81 
at alındıkça dnha ziyade teba-

uz ,..e!mektedir. 
Klısura e~ d"" . 

olsıı.yd h:. Rer u~manın cesaretı 
ta, Paı ıcum edenlere yukarıdan 
rnudaf~~ :t~n=~~1~k ~uretile d ahi 
Ve dik k yal ki ] bır tnrzda earp 
trıaktRdır Seh· nr .. a mh uhat b:.ılun-

. ır, uç at bet 
lllev:ıilerle çevril . b 1 onarme 
Ve üç hat ara ~ı~ u unrnaktadrr 
Vardır. A sınb . a yeraltı yolları 
b'· yrıoa ırçok to . 1-
ı oz, havan t P. mıtra 
dlır H opu meV?:ileri de dolu-

. "r tarafta t ı ·· ··1 b 1 ltıel.tRd c orgu er u un.-

' 

ır. 

hılvnn k 
tni i y urnandanının emri Y"v-
eın · una~lılar eline geçmi•tir. Bu 

ıı Vcvmıd .. 1 d KJ· e soy e eıımektedir: 
:ı ısuranın t ··k ı • · \!Olev ') h s raten erıemmıyt"h 
Ya1tet 

1~1 j. 11tadan geri çekili~. hi-B e aklci olunncnktır. 
ulgar Başvekilinin 

nutku Yunanistanda 
• • 
ıyı karşılandı 

• Atina 14 ( 
>an,, bildiri AA.) - Rayter a-

E:sti Yor: 
kil b" a .~azetcsi dün harid müsta-

nı geldiği zaman Bulgaristana ihti
yatla hareket etmek, sükununu ve 
soğukkanlılığını kaybetm«"mek gibi 
vazifeler yükletmektedir. Biz buna 
tnmamile vakıf olarak valnız Bul
garistan için ve yalnız Bulgatista -
nın menfaatleri için çalışıyoruz ve 
b u ~ayeye doğru yüriirken yalnız 
kendi arı:ulRrımm d,.ğil, ayni za -
mRnda kabiliy,.tleıimiı:i de gözö -
niind,.n UZl\K tutmamak mecburi -
veti"dı- bulunuyoruz.» 

Bundan ıonra gerek milletin ve 
gerek parlamentonun daima eyni 
ve tahavvülsüz bir tek harici siya -
set takibi fikrinde bırlt'"mi, olduk
larını kaydederı başvekil bu siya -
aetin memlebti bu büyük harbdr.n 
uzak tutmak gayesine matuf oldu
ğunu sövlcmiştir. 

er- Hükumf"t memleket; muhıt
faza için ve umumiyetle Balkan sul
bünü kurtarmnk için şimdiye kadar 
elinden gelen bütün mesaivi ııarfet
miştir. Bu ııiv1>~et bazı tehlikelere, 
bazı müsküll.!re maruz kalmı~ııa da 
bunlar birer birer izale edilmi~ ve 
Bıılgari!'ltan ;yi neticeler elde et -
mistir. » 

Brest doklarına yangın ve yük
sek infilak bomLo.la:ı ile hücum e
dilmiştir. Bir mikdıır ağır bomba, 
rıhtım boyunca patlam17 ve yan -
gınlıır çıkmıı,tır. B:r depo ynnmı ve 
askeri limanda diğer büyük bir van-
gın çıkmıştır. · 

Havre ve Lori .. nt'a hücumlar va
pılmıştır. Dii§mnn tarafındar lcuİln
nılan bu iki limanın doklarında 
vüksek infilnk kudr!'tind" bomba -
!arın patladıi!ı göri;Jmfüıtür. 

Vanne11, Chaıtrr.~ , Evreux, Mor
laux da dahil o!mnk iizere düşman 
tayyare meydaı ları zivaret edihn i'! 
ve ivi neticeler alır.mıljtır. Vanııes 
ve Chartres dıı tayyare meyda nla -
rının binalarında yanı?ın çıkarılmış 
ve Evreux' de bir rnikdar <lüşman 
tayyaresi yerde yıtkılnıı~tır. 

FraMa üzerind,. vamlan bütün 
harekata i"tirak eden tavynrelerimi· 
zin hepsi üslerine dönn•üııtür. 

Bombardıman tayyarelerimiz, 
dün gece, Almanya, BPlçika ve 
ltalya Üzerinde d<'! uçmuslar ve P"t
rol depolarını esas h edef ittihaz ey
lemişlerdir. 

Londra 13 ( A.A.) - Hava ne
zarl'tinin bu sabahki t"bliği: 

Dünkü Pazar günü , gün,Jfo saat
lerinde, kücük avcı t,.11ekkülJ ,.rimiz. 
Pas de Calais'nin Fransı7 salıill ..ri 
üzerinde kesif !tolu ~nmişlı-r v e al
çnktnn ucarak bir pini civnnndn ııi
nerlerdeki kıt'ala!a. ticaret S?'"""lle
rine ve kara mürlıtfa" mevzil•tine 
hiicum t'tmi!llerdir. Bu harekattan 
ve JlÜndiiz vanılan c{i::,.. hnrt"kattan 
Üc Rvcı tavvaremİ:f dönmemi.,ıir. 

Dün "a'hil müdPıfi\a t&vvarell'ri -
miz de Norv,.ç eulll•ıncl;ı dii•mR" ti
rıtrt"t ~emilerin• hiicuın rtmiııl.- .. rHr. 
fl·j tirıuet ~emi•;ıı.. tam i•uıb0tler 
lr:"'dolvnmuş ve bu ~emil .. r avrıca 
mitralyö7 at,.•in .. d,. t11tıılmu,..tur. 

A!rrnhn,, 111lnnlım 
Lnncha t 3 ( A A.) - r '"Vl\ ve 

dahili emniyet neznr,.ti t,.hliği: 

oldu. 
Su fnrkla ki bıı tezahiirl,.rin Bal

kan sulhü al,.vhind,. çıkahilecı-ü;rı _ 
d,.n tees!ltİİr duvAnlar hu tePssürle
rinin şimdif;ı.; hahız oMıı~unu ~ör
m,.klr t .. ,..,.lli huldulnr. Bunu. Ba" _ 
vekil Filofun Ru,.cuktR irad edin iki 
saatten fa·rfa ,ürdii~ ~i hAber vA,.:ı,.n 
mühim aiyaııi nutkunun nianslarca 
vnilr.n ana hatlnrından ö~rı-nmiş 
oluyor ve hükmümii?ii de buna is -
tinaden veriyoru7_ 

Bulgar başvekilinin nutku opor
tünist bir nutuktl' r. Yani me"r•ıd 
mııah!"dt"lerin tadili esasını İ!!tihrlaf 
edrn Bulaar siyııc;l"tinin, u~rrıdıoını 
iddia evl"dicri hak!!ızl ı k bakiv,.fP•İ -
nin tamirini talebd e ı..uvvete müra
caattan uzıık kalaca(;ını ve fakat 
fırsat beklivec,.ğini bildirm,.ktedir. 
R.. bir oportiinizmdir. Bu sivasPtİn 
M;hvere mütemayil olduğunu bildi
,.,.n •arih kıı.mı i'lt". Am.-rikn ciim
hurreisinin son nutku hakkında ihti
va evlı-diği tefsirdir. Pr"l,feııör Filofa 
göre bu nutkile rei•idimhur Rno•e -
velt mevcud harbin hiitün dünyava 
vavılma!lt tehlikesini ihdas eylemek
tedir. 

Bulı?A~ioıtanın ne komiinİ'!t, ne 
nasvonal eowalist, "" rle faşi<1t hir 
idare kurmak :stem.-diğini v,. böv
ll"r.e ecnebi metaı ?eiimler ithal et
miveceğini bevan !"vl,.meııi ise, bir 
taraftan hissen hai{lı bulunduğu 
Sovvet Rusyavn, diğer taraftan 
maddi yardımlarını ırörmüş olduğu 
Mihver devletlerine karşı • politi:-a 
hakımından müvazerıet trsiııini is -
tihdaf eyliven ayni drrecede bir 
tavizdir ki bununla İstikbale aid va-
7ivf"ti aydınlatmı olmaktan uzak 
kalrralctadır. Fakat bu~ünkü harb-

h . • 1 1 1 
naşmanın nncı tezahürle ridir. yor ar. 
Mevcud tehlikeler eadece maddi ---------

değildir, ayni zamanda manevidir. Sovyet _ A·man 
Harici vazifderimizin en ba~ın-

da geleni müstakil Macar devletini 
vakarla temsil etmektir.» ı:caret anlaşması 

Bundan sonra, ba~vekil, milletin • 
daha i1' i bir istikbale namzed 0 ) - k ı 
duğu hakkı.ııdaki kanaatini i7.har e- nın a İS eri 
derele, Mncarlann, nıilli hMletlerini 
mu~afaza etmek şartile Avrupnnın 
yemden tanzimi işine faal bir su -
rette İştirak edeceklerini ve yeni 
Avrupa için kıymetli bir unsur ola
caklarını söylemiştir. 

Amerikanın 
kararı Japon' arı 
kuşku,an dırdı 

Tokyo 13 (AA.) - lngiltere ile 
müttefiklerine yardım hakktnd A
merika kongresine verilen kanun la
yihası Tokyoda büyük bir dikkat ve 
alaka çekmektedir. 

Yomiuri $imbun gazetesi diyor 
ki: 

«- layiha kabul edildiğı tak -
dirde, harb ilanı vey barış akdi 
salahiyetini haiz olan kongre Mih
ver devletlerine açıktan açığa mey
dan okumuş olacıtktır. Mihver dev
letleri her ihtimale knrşı her türlü 
ihtiyat tedbirl~oini almalıdırlar.» 

Kokumin Simbun gez.ete.si, hü
kumete hadiseleri karşılamak üzere 
silahlarını arttırmasını tavsiye et -
mektedir. 

Gazete diyor ki: 
((- Japonya dünyanın en bü -

yük donanmaııını inşa ve dünyanın 
en büyük ordusunu teşkil etmelidir. 
Bu ordu iki Okyanusta ve üç cep -
hede hnrbe Ririşmeğe amade mo -
törlü kuvvetlere malik bulunmalı -
dır.» 

Londra 1 3 (A.A ) - Sovyet -
Alman ticnret anlaşması, o 7aman 
hiç bir netice vermemiş olan Hitleı
Molotof görüşmelerinin geç katmış 
bir semeresi olaruk telakki edilmek
tedir. Müşahidler anlaşrıanın mün
haaırnn ticari mahıyette olduğunu 
ve eiyasi meselelere hiç temRs et -
mediğini söylemektedirler. Anlaş -
manın tamamile tatbik edilebilm«"ııi 
birçok amillerin tahakkukuna v -
bestedir. Bunların bn lıcalnrını nnk 
liyat imkô.nlan ile bizzat istihsal 
hncmi teşkil etmektedir. 

Londra mahfellcrinde Alman -
Sovyet anin mıısına mahdud hir a
lnka gösteriJm,.ktedir. Fakat Ayni 
mahfeller, mukavele hükümlerinin 
sarih metni ö~renilinc,. bu huı:ımta 
mütalea serdetmek hakkını mııh -
fnzn ettiklerini beya n etmektedir -
ler. 

* Belgrad 13 (A.A.) - Avala a-
jıı nsı bildiriyor: 

Yeni Almıın - Sovyet anlaşmnla
nnın imzasını mevz11ubahs eden 
Politika gazetı:si diyor ki: 

«- Sovyetler Birliğı ile Alman
ya arasında mcvcud iyi dostluk ve 
anlayış müna:ı~bctlı-ri dola>•ısile Al
rnanyanın kendi hayat sahası telak
ki ettiği topraklarda müdafaa te!I -
kilii.tında hulıınmasınrı Rusyanın 
muhalefet etmiyeceği tahmin l"dile
bilir. Bu garanti i1i her halde mııh
dud olacaktır ve harbin cenubu 
şarki devletleıine sirayeti mahiye -
tinde olmıyacaktır. Bu garanti her 
ıeyden evvel, Almanya için hayati 
ehemmiyeti haiz iaşe kaynnlclarının 
ve münakale yollarının taarruzlara 
k'arşı himayesini istihdaf eue ge -
rektir. 

de Bulgariııtanın mÜl'.s-ir bir rol oy- A 
nıvamıyaca2ını 'löylemekle de bir nkara l 3 (Hususi) - Dün fs-

Gebzede bir genç 
Ankara treninden 

düşerek öldü 
Willkie lngrtereye gidiyor 

ır sıya k b Qayretl set ta i etmek yulunda 
aitayi•l erb aarfeden Bulıı::aristandan 
kili Fi~f ahsetmi!!tir. Bulgar hasve
tia ııu~I un son nııtkıı hakkında Es-

Filof, harb veva sulh mP~,.J .. l,.ri 
kiiçük milletin elinde olmadı~ına 
i•ar,.t ettikt,.n 81)nT8 biitür millc-tle
.. j" hn tiirlii ihtimallere kın!'ı kova
bil"'"'k Ül'.cre hıu:ır olmaları lazım 
g .. ldi~ini sövlı-mi!I ve df"miqtir ki: 

Dün gece ~üne"' hnttıktl\n biraz 
sonra ba~lıyan v• liç huçuk saat 
kadar ııtirl'n hava hiicumu ~nasında 
Londra ile Timt-!! nt-hri ınan'.'lnbın
da birçok noktall\T" bombtıla.- 1\ -

tılmı,..tır. Atılan vane;m bomhaları
tlıln çıkardığı vllnı:tınlar ha•ara Si" -

beb olmu<ıtur. r""'"t itfeive ile di -
ğer pasif mi:rtnfı:ın •e,.viqleri van -
~ınları s\İrl\tl .. ııö~r1 ü,..,...::<ıtndir. Ö
lii ve varl\lı ,.a,.<lır. Fnl.-.. t b" ana 
kadar Rlınan haberler ölii ad .. dinin 

B tanbuldan saat 15 te knlkan Anka-
vakıayı tesbit ve son zamıınd ul- • G b k Vıı•ington 13 (A.A.) ~on '\.! k" l ra trenı e ze öprüsünden geçer- "' ;:. 
garistana , .... man sev ıyatı )"<'J>I - k b" k J devlet Teisi intihllbatında mnO.)u"b 

Bul ar! Y zrnaktndır: 
dalci v!a?sta.n~n diplomatik saha
tik old Z!_Yetının cok müşkiif v~ na
bundan u~unu biliyoruz. Bilhassa 
&ulhü v •01.evıdır ki, Bulgaristanın 
h c ıstıklal" · h ı_ Usı.ıııılınd k' ını mu afaza etmer. 
y" .... .,. 11 1 gayretlerini takdir edi-

Bu·~~r BasvP."i'i Alman 
elçisi ile görUştU 

Sofya 14 
ntn S0~ ~~AA.) - Almanya
Vc hari/ elçı!IJ dün ba,velcil Filof 
llıü~tiir. ıye nıuın Popofla goruş-

Habeşistanda harekat 
kl'lhirc, 14 

~n hud d ( A.A.) - Habeşiı-
l'czclc . ~ Unda f nı:riliz karakol müf-
f . nnın b· l 1 ırara ır ta Yara müfrezesini 
ledir. ~:Cbur ettikleri bildirilmek-
" b uııınan h d ) e İrc;ok • • ıı a 40 maktul 
ı:rf~~: ., , .vnralı bı .. akmıştır. fngİ· 

1J kYıatı <;ole hafiftir 

b n ~P'lnı köprüsü 
~· sabah açılamadı 

ttıt ~kapanı k"" •· ·· b d tu~l\d oorusu u sabah buz 
..... erı ~ern·aı n arılaınamıştır. Bu yÜz· 
·•ıı 1 ı er Haı· . . k 
~ır. ıce gırıp çı ama-

fazla olmadığıııı göııt,.rmektf"dir. 
Diğer baz1 mıntnknlArn da bomba -
lar atılmış<ıa da hurlıtr az hıtııl\rR 
'll"ht"biyt"t vrrr-ıİ•tir. ln~ilt•rı-.-in cr
nubu sarkicıind,.ki bir mnhal<le bir 
mik~a .. ölii vardır. 
L<ındra J~ r A. A ı - f?oııter: 

Pazarı P<ı7'\rf.Po:iv~ ha!rltvan gece, 
Alman hava kuvv"tlpı·i T.ondra mın
ta.knsı ve Taymis haliri üzPrine ikinci 
defa olnrak kı.qa, fakat ş ldrletli bir 
hücumda bulunmustur. 

<nev:\mı '7 ncl snyfado:ı) 

er- Bizler de hayati menfantle
rimizi. memleketin hürriyet ve istik
lalini her türlü vuiyetlere karşı 
müdafaa etmeğe hazır olmalıyız. 
Bulgar milleti hürriyetini miidafoa 
etmek için em!ali ~öııtNrilemiyecek 
derecede kah:amanlıklı\Tla asırlar -
ca müddet -niicadele edebilrceğine 
dair herkesi iknn edecek derecede 
deliller göstermiştir. Cok yakın bir 
mazide de ne menfaatlerini, ne de 
hürriyetini herhan~İ bir hal karşı 
sında bulunursa bulunsun feda et -
miyeceğini de isbat etmİ<1tir. Hiiku
metin siyaseti dai:nn sulhe ve anlııs
mava doğrod11r. filhakika Neuillv 
muahedesinin tadiline taraftarız. fa CRaş•ar fı 1 in<'i sııyf:ıd:ı) 
kat sulh yoJlarından git":'ek .ııartile. edilen patate.s, karnıbahnr ve havuç.. 

Bundan sonra bllsvekıl Fılof bu tan ibarettir. 
sulh politikatıının netic~İ olarak Almanların yap' ığı hesab gayet 
Mihver devl~tlerinin dostane ta .- bMittir. Almanya, Fransanm. ikiye 
vassutu ve bu gibi vaziyetlerde d :\J- bölürunesile tahammiilü lmk!'ınsız 
ma Almanya ile itilaf hRlinde ha- manevi bir vaziyet do~acaıtını ve bir 
reket etmiş olan Sovyet Rusyanın çdlt iktısadi mfışkülilt ortaya <;ılka
müzahareti sayesinde Dobrucanın cağını 'bil(yordu Almanya, Fransa, 
yeniden Bulgaristana iade edildiği- nın ikiye ayrılml'Ş vaziyetine nıhayet 
ni söylemiştir. vermek için Fransız dnnanmasınını 

_ Bulgar milleti kendine karat teslimini ve bütün Frnnsayıı yani Ak-
yapılmış olan et.iğ~~. 8:da!.etsizlikle - deniz limanlarınn dn Alman hiıkimi
rin de tamir edıldıgmı gormek ar - yetinin teşmilini şart koşacaktı. 
zusundadır. n Vichy hükıimetlnın halen göster 

Nutkun akisleri diği cesurane mukavemet karşısında 
Sof a 13 (A.A.) - Stcfnni: Almnnlnr, şimdi oyunlarını değışt~r-

İz • Ba.ş~ekJin nutku, bütün memleket.. mek mecburiyetinde kalmışlar ve *" 
İ:r.tn tntrde zelzele t k i)i blr surette Karşılanmış - ga1 altında bulunan Fransada suıı'i 

lo.ss ıt 13 (AA) _ B b h t e QO tuk vaziyetin mümkün in- bir açlık Lhdas etmişlerdir. Bunun ise 
' <fa T'I....... u sa a saa tır. Bu nu , h-kii t: ü d en· b" 

tıl) ~irınendere nahiyesinde 3 k!şafinrı karşısında Bulgaristanın bir Vichy u me ı zerın a y ı ır 
tlrtıl!ş utüren har.r bir yer sarsıntısı vaılyet alı.şı gibi telakki olunmakta- tazyik va.sıtası old'.lğun1a şüphe yok 

r . Ba.c;ar Yoktur. dır. tur. 

k ld w h kk d k. h b l . en ır aza o mu, ve bu münaae- ,., 
ma ta o u~u a · ın a ·ı a er erı betle .tren Ankarllya 2 saat taah - ofan cümhuriyctçi namzed \\"illkie 
dolavısile tekzib eylemektedir. Bir yakında lngiltereye gideceg.ı''"ni ve 
cümle ile hülasa edelim: Profesör hürle gelmiştir. Kazanın sebebi açık 
F J f B 1 · b" h b A T 1 kalan bir kapıdan bir gencin müva- bu memleketteki vaziyeti hizzat tet 

i o ~ garbıstanın • ır 1 al r ıımdı ı o - zenesini kav. bederek dı"ı"•m•sı·dı"r. kik edeceğini söylemiştir. \VıHkie, 
mıyacagını eyan e m'! ; e ne erece ., ' lngilterede iki veya üç hafta kala -
büyüle bir memnuniyet uyandın - Genç derhal ölnıüş ve hadise ma - cnktır. 
Yorsa tak1"b eyleınekt• devam ede halline gelen Gebze mu·"ddeı"umu -

• ~ - \Villkie, bazı tadilil.t yapılmak ceğini bildirdiği fırsat bekleyici si - misi kazayı tcsbit etmiştir. şartile, fngiltercye harb m.ılzı"mesi 
yasetile, 0 nisbette inkiııar davet kiralanmasına dair kanun lavıhasını 
ediyor. Nazik zamanlarda net va - nerek şimdilik hu muslihane hnttı 

h h tasvih ettiğini s<:;ylemi,tir. 
ziyetler her zaman ve er eeye mü- areket teminatını ilerisi için fnli ha f 
reccahtırlar. Gönül, Bulgaristandan it b 1 nc:ilterenin mağlubiyeti J·nr ıs•n 

yır sayma ve unun d ikt:f a eyle- da Birlesik Amerika dev) .. tl .. rinin 
da böyle bir durumun ilanını bek - mek münasih olur. emniyetinin sarııılmıvarağı hPkkın-
l!'rdi. Fakat az zamanda çok ey 5 J'2 C 

l 1 
'

• da bir söz sarfl"tmediğini söylemi--
;.t .. menin de fu a o acağını düşü - il l.ln a91-!ı "'19 " 
-------.. ------------·--- tir. r-''7'-:"~~""ıı:::""'oıı::~-----------------... ··----··· ....... -.. ········--··········--······· ................. .. 

ESKi ŞARKILARIN YENi MEDLÜLLERINDEN: 
«.Tur nam, turnam» «Adalar •ah:linde bekliyorum» 
«Ben buralarda durmamı> 
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( ehir. erleri J Askerlik işleri: 
337 doğumlulann yoklamalan 

Sarıyer Askdrlik Şubesinden: 

Ankara borsası ., 
T arlabaşındaki 

havagazi faciası 
nasıl o!muş? 

Birkaç gün evoel sokakta açı· 
lrtn çukurlar iyi kapatılmadı.
ğmdan, hava gazi borma kuı-

larak, gazJerin eve dolduğu 
anlaıı.ldı 

T arlabe,mra bütün bir ev hnl • 
l:mın bavagazindcn zehirlendikle -
rini ve bunlardan ikisinin öldüğünü 
dünkü sayımızda yazmıştık. 

Fada etrafında müddehımumt 
muavini Orhan Tığrak taTanndan 
yapılan tahkikat neticelenmi,tir. 
Kaza mahallinde Elektrik idaresi 
şebeke müdürü mühendis Refik Tü
regün taTafından, müddeiumuminin 
huzurunda yapılan keşif, kazazede
lerin garib bir tesadüfe kurban git
tikl .. rini meydana çıkumışbr. 

Vak'nclan birkaç Riin evvel, ha -
disenin cereyan ettiği eve komşu 

evlerden birinin ııahibi sokakta dört 
tane lağım çukuru açtırmıştır. Ame
leler bilahare bu çukurlan lı:apanr
larken toorağı iyi sıkı~nrmam1 lar, 
bu sebeble toprakta bir c;ölr.üntü ol
mu,oıtur. 1!1te, hu çöküntünün tesi • 
riJ,. voldan ~eçen ve 65 &antim de.
rinl:kte bulunan ha:va~azi ana bo
nı•u kırılarak. maktaından ikiye.. ay
rılmıştır. Buradan çıkan gaz]er in -
ti•ar etmek için biT menfez aramtt
tır Frıkat. üstünde toprak bulan -
du~hından voh.m sathına çıkamıyan 
gaz1er. verin rılhnda 24 numıaralı 
eve aid }Ağım borusuna dolmuş, o
radan evin hct·lanna (fiderelc, bina 

dahiline yaytlmı•hr. Böylece feci 
hadi~ TUkua gelmiştir. 

Oğretmenler 24 saat en 
fazla ders veremiyec kler 

Vekalet, mahzurlu gördüğünden, resmi 
mekteblerde 24 saat ders veren hocaların 
hususi ve ekalliyet mekteblerinde ders 

almalarını men'e karar verdi 

Maarif Vekaleti orta tedrisatı fazla ders olı:uttukları takdirde faz. 
müesseselerinde çal1'8n öğretmen - la yorulduklan ve kendilerinden J.a
lerin den aaatlcri üzerinde tetkikler yıkı veçhile istifade cdücmediği ne
yaptırmaktadır. Bu tetkiklerin ae - ticeaine varmıştır. Maarif Veküliği, 
bebi fUdUY: orta tedrisat öğretmenlerinden haf-

V 6alet orta tedrisat öğrctme:n - tahk ders aaatleri, 24 Ü geçenlerin 
]erinin vazifelerini layıkile yap~il- hususi ve ecnebi okullarda ders ver
meleri için haftalık azami ders ea- melerine müsaade etmiyceclttir. 
atlerinin 24 tü geçmemesini evvel-' Şehrimizdeki bütün orta tedruat 
ce prensı"b olarak kabul etmişti. öğretmenlerinin vaziyeti bu bakım
Halbuki bazı öğretmenlerin resmi 1 dan incelenecek ve 24 saatten faz
oknllarda 24 saat ders aldıktan la dersi olan öğretmenlerin fazla 
aonra humsi, ekalliyet ve ecnebi o- dersleri ellerinden alınacakwtır. 
kullarında da aynca ilave dersler al Ayni fdcilde ilk oku) Ögretmen-
dıklan görühnüot\i?'. lerinin de haftalık azamJ ders saııt-

Velr.ilet bu tekli mahzurlu gör • lerinin 26 yı ~memesı itamrlaıtı
müş, ve öğretmenlerin 24 saatten rılmıştır. 
=.:::.:.:__:_:...:_~~~-~~~~~~~~-~~-~-· 

Bıçaklarını çekip eve 
girmişler ve 10 

lira istemişler 
Sabrkah nnltesicilerden A1i ile 

arkadaşı Halckı evvelki gece, Av -
Yanaarayda Ebe eokağındl\ 42 sayı
da oturan Dud~ admda bir kadının 
eTİne giderek lcapıy: çalmışlardır: 
Ali ile arlcada~ı kapıyı açan Dudu
ya, kim oldu~lannı tormıya imkan 
bırnkmndan hirdenbire evden içe -
riye girrnifler, ve bıçaklarını çeke -
rdt kadının üzerine yürümüşlerdir. 

Beşiktaş cinayeti 
esrannı muhafaza 

ediyor 
Bayramın ikinci günü. Bcşik.ta$ta 

tabi değnekçisi Tevfiğin feci bir 
tekilde öldürülmesilc neticelenen 
cinayet hadisesi etrafında adliye •e 
zabıta dün de tetkiklerine devam 
etmişlerdir. 

T aT'2.1 ikaı balc.Jmından csraren -
giz bir mahiyet taşıyaı• cinayetin 
fail veya failleri henüz kat'iyetle ta
ayyün etmemiş olmasına rağmen, a
lakadarlar, dünkü mesaileıi netice 
sinde bazı müh'm ipuçlan elde ct-

13/ 1/941 açılış - kapanış fıatlan 

Münaka'at Vekili 
dün tetkiklerine 

d3vam etti 

1 - Şubemi'ze mensub yerli ve ya- l==============I 
bancı 337 doğuml ularuı 20 İkincikL 
nun 941 tarihinde ve haftanın çift 1 

günlerinde <Cumartesi ve Pazar gün
leri bariÇ) yotlamalarına başlnnal'ak 

ve 15 Şubat 941 güuüne kndar de -
vam edecektir. 

Bu doğumludan tahsilde olanlar 
okuldan alacakları resmi vesikruarile 

Cevdet Kerim lncedayı Çar- ve .san'atkfi.rlar tasdikli s.'ln'at vesi -
b ·· ·· J • ·'a L knlnrııe ve şoförler de ehliyetname _ 

I~ a g'!nu zm:~e • gı ereR, Jerile. doğum kfığıdı ve 4 nded veo;ika 
lımanın ımar proıesı ve tah- fototra.na.nıe bitlikte r}Ube\ye müra
mil tahliye iılerile meıgql caat ederek y()lt.tsımaıarmı ;vaptıi'a-

olacak caklıırdır. 
2 - Gene ~beınizc mensnb yerli 

Bayram tatili münasebetile, bir- ve yabancı fhtiya~ ve rulısatlı erleri 
ka~ gündenberi şehrimizde bulunan doğum kftğıd?arı, askerlik. ve .san'at 
Münakalat Vekili Cevdet Kerim in- vesiknlarile birlikte 21 Ikincik~nun 
c.edayı tetkikl~rine devam ebn~kte- 941 den itibaren ve haftanın t.ek sa
dir. yılı günlerinde (Cumartesi ve Pazar 

Vekil, dün saat 13 tc Devlet De- gilnleri hariç) şubeye müracaatl!l nı_ 
nizyoUan itıletme umum miidürlü - tlyat yoklamalannı yaptıracJ.klnr ve 
ğüne uğrıyarak bir müddet memul 1 bu yoklama Şubat gayesi.ne kadar • 
o1muştur. Miinakalıit Vekili Çar -ıdevam edecektir. 
pmba _günü fzmirc hareket cde.:"t"k 3 - Yoklamaya gelnıı'yenler hak -
Liman işletmesi umum mLidürü Rau kındt askerlik kanununun mahsus 
fi Manvaala bitlikte lzmir limanına maddeleri tatbik edilecektir. 

ÇEKLE.R 

Açıl1.,1 Te kananış 

Londra 1 Sterıin 
New-York 100 Dola: 
Cenevre 100 İsvtÇ. Fr. 
Atina 100 Drahmi 
Sofya 100 Leva 
Madrid ıoo Peçe.a 
Belgrad 100 Dına: 
Y<>kohama 100 Yen 

"'l 100 İsveç Fr. 
· Altın 

F..sbam v... tabvı1it 

5.24 
13220 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

12.9375 
3 .17~ 

311375 
31.005 

23 50 

Tl1rk borcu 1 peşin 19.3'> 

Tlirk borcu 2 peşin 19.:30 
1938 % 5 i.tramiye!i 19 55 
Ergani 19.81 
Sıvas-ErT.unım. 2 19.21 
Sıvns.Erzurum 3 19.21 
Sıvıı.s-Enurum 4. 19.21 
Sıvn.s..Erzurmn 5 19..2.1 
sıva.s-~urum 6 19.21 
Bıvaa-Erzurum 7 19.21 

aid imar projeleri etrafında tetkikat 
yapacaktır. 

lzmir limanındaki tahmil •e tah
liye islerinin ~lahı da bu meytında 
gözden geçirilecektir. 

Kız maktebleri voleybol I J 
maç'arı _ R A D Y O _ 

Kız mektebleri arasındaki vol<>y
bol maçlarına dün Eminönü Halkc
vi salonunda cevam edilmiştir. 

~------.) 

Piyasa-laki kahve 
darlı~ 

Kandilli lis~ takımı 15-ll -
15-3 Şişli T erakkiyj magleb etmiş -

Piyasadaki kahve darlığı devam · tir. _ . • 
etmelı:tr'.dir. KMı'Ve ve çay ihracat _ Erenkoy li'~ t~~ı da 1 .2,.1 S, 
çılan birliği tarafından bir müddet 15-9, 15-13 Bopzıı;ı takımını yen
eYVel Brezilyaya sipariş cdiJmi, o- mi~ir. 
lan ro.ooo çuval kahvenin yaknıda 
gümrüklere gelmc.'line intizar edil- Şark DemiryoUan memurla-
D)ektediT. Piyoıllrıdaki bugÜnkü stok rının davası 
azami ıs günlüktür. Bundan ba~Jca Eski Şa.rk D~miryollan ~rketi a -
gümrüklerde 1050 c;uv;ıl kahvenin ley!hine, memurl,n (an.fmdı2t.l açA. 
meveud olduğu alaknd.arlar tara - lan t:uını.inat dan.sına diln de de -
Eından beyan edilmektedir. Kahvt>- vam edilmiştir. 
ciler bu kahvelerin pİyasava ç1kıml- D\inlı:ü celsede şirket vekili, dav.a -
ma~ı için Tirnret Vekaletine mü - nm reddini istemiş, davacılar vekili 
raaıat edec:ekJı-rdir. Ali Şevket i!e eski iddia ve blleble -

SALI 14/1/1941 
6: Saat ayan, 8.031 A1an.s ha • 

berleri. 6.18: Hafif müzik (Pl.) 
8.45 - 9: Ev kadını. 12.30: Saat 
ayan. 12.3 3: Türkçe Plaklar. 
12.50: Ajans haberleri. 13.05: 
Türlr.c;e plaklar. 13.20 - 14: Knrışdt 
müzik (Pi.) J 8: Saat ayan. 18.0.3: 
Cazband (PL) tS.30: Konuşma-
18.4S: Çiftçinin saati. 19: San Re
sitali. 19.30: Saat 11van, ve Aja~ 
haberleri. 19.45: Fasıl Heyeti-
20. 1 5: Radyo Ga~esi. 20.45: Kü
me Heyeti-Klasik- Prn~ 21.30: 
Konuşma. 21.4S: Radyo Salon Or• 
kestTaSl. 22.30: Saat ayan, Ajant 
haberleri, Borsa. 22.4;: Radyo Sa .. 
lon Orkestrası. 23: Cnzband (Pi.) 

Yapılan fennt tetkikat faciada 
lıavaaazi firlcetinin mes'uliveti o1 
mrıdıisnı ~öeterm • tir. Hadisenin 
mes'ulü ıro4tBktaki çukurlan fenıd 
ş~mite uvgun olarak kapatmtyan a
T'lelelerdir. Bunlar, aranmaktadır • 
1 r. 

Cür" etkir aoyguncular Duduya, 
kendilerine derhal 1 O lira verme -
diği takdirde öldüreceklc.rini söyle
mislerdir. 

mi!'I bulunmak~adırlar. lktısad V elcilinin tetkikleri 
rinde mar etmiştir. 

D:ıva bitml.ş ve karara kalm•ştır. 
İstanbul hwıcı inas l\lemııı-lai"lllY 

Bu vaziyet karşmnda nt-.ye uğ -
l1ldığını şaşıran Dudu, fakir bit ka
dın olduğunu ve parası bulunma -
dığını sövlemek ııure tile cür' etkiir 
aoygunculan bir müddet oyaladık
tan sonra bir fırsatını bulup elle -
rinden kurtulmu' v~ ııoka~a çıka -
rak etraftan istimdada. başlamıı;hr. 

Tahli:ikah idare eden müddeiu- Bir milddet-tenberi şehrimizde bu -
mumi muavini Ziya Yazgnnb, em- ı ıunmnk'ta <ılan İktı.s:ıd Vekili Hüsnü So.lmğa bırakılan Nuri cla.n: 

(_K_u_· ç_U_k_h_a-be_r_l_e_r ) niyet cin yet masa91 şefi Ali'41n diin Ç:ıklr, dlin İktısad Vekfıletine bağll Bcyoğlunda Alyon sokağmdıı 12 ?l:üru.s Gözen Eskenazi limited şit .. 
de Beşiktaş l'!mniyct amirliğine gi- mfie38eSelerde t~tkiklerfne devam et.. numaralı npartımanın cümle kapısı- ketinin kabul olunan nlacaklılnr eıc .. 
derck bazı ,üph,,,Ji eııhı:.sın sorgu - miştfr. Vekil öğleden .sonra SOmer _ nın iç tarafında gazete kMıdlnrına seriyetl t:ırnfındnn idare a:z:alarııll11 
lannı yapmışlardır. b:ınk: Yerli Me.llar Pazarına gelerek, sarılm~ 6 a;r.Iık bir e_rk~ çocu: o. bu- , bir veya ikiye k ~-1 h:ıkkmda bir k ... Ma.tılfo.turn tilccarlan tarafın -

dan Türk H"'vn Knrumun:ı yapılmak 
ta olan yardım hararetle devnm 
etmektedir. 

bir saat tadnr meşgul olmuştur. lnnmn.ştur. Ustüne ilıştırilen bır kfi - rnr verilmek üzere al:ı.caklıla.nn tol'"' 
E f • ti • • ğıddan adının Nuri oldn~u ania~ıı _ , 

SDa Cemıye erJDIO lan metruk yavru n:ı .. künlerevil:\C lanm:ıyo. daveti t.aleb edUmi~ oldu " 

Kurban B:ı.yramı müna&!beUle 
Dudunun feryadına ko~an zabıta 

memurları. kaçmakta olan Ali ile 
arkada ı Hnk\.ıyı kısa bir takib nc
ticcsinde yakal!lmtslardır. 

kongreleri başlıyor gönderüm;ştir. ğunda.n ibu husus ne tonkarda.to '18 

Bir doktorun günfUk azııarın ücretlerinin takdiri iÇın ıı. .. 
Türk Hava Kurumunun İstanbal fU
bes'ne teberrfi edilen derilerin ade
di 10.000 i bulmaktadır. 

Sehrimizdek.i C!Ulaf cemiyetleri noUarmdan Köy farkıları toplanıyor lacaklılann 25/ 11941 Cumartesi gii .. 
birliği yanndan itibaren cemiyet Konservatua.r idaresi köy şarkıi:ı.- nü .!..'lat ıı de dairede hazır bulun .. 

O 8,5 kurıışln~ lcömllnı 7 tım.t:}a 
satan Büyükadad& Vangel isminde 
bir kömürcü yakalanarak, dün ad -
lıyeye verilmı,t.ir. 

Ellerindeki bıçaklarla birlikte ya 
kalanan aoyguncular, ııuçlannı itiraf 
etm~lctdir. 

mürakibi Fend Hamalın reisliğinde l===============:I rını toplamak üzere köylere bir he - malnrı idare knrarile ü1in olunur. 
toplanara't senelik umumi kongre - Mevsim yet göndermişti. Şirnd ve kadar Jtöy- cts

6311 
Ali ve Hakkı bugiin haklarındn

lci tahkikat cırral:ilı- müddeiumu -
miliğe teslim edileceklerdir. 

lerinin akdine ba~lıyacaklardu. lerde 300 den faıla şnrkı toplanmış.. 
Bir hafta kadar devam edecek Hastalıkları : 1 tır. Bu heyet Nisandan sonra tek -

Müddeiumumll;t rnıvu sabit görmfif 
ve muhtekir kômtircüJU asliye ikinci 

olan bu kongrelerde her esnaf ce - Mevsim hastahklnnndan grip- rar köyleri dolaşacak re yeni köy # 
miyetine aid reis ve azn1nr s~c;il - Jer, anjinler ve bunların ihtilat _ şarkıları derliyecektir. Yarın 
dikten sonra birlik idaıe heyeti in- lan olan zatürreeler ve kulak il- Köy odalan için neıriyat 
tihahı yapılacaktır. tihablan, bronşitler devam et _ Maarif Vekmiff, :iı:öy okuma odsılnrı JlL.,.AZAJt ceza mahkpmP-~e sevketmiştir. lstiklid lisesi mezunlarının 

matinelerden itibaren 

e Yenlş!hlrcıe sarhoşluk yüzün - aile toolantnn KongreleTde TUrnamede bulu - mektedir. iÇin yeni neşriyat yııptmnnğa karnr tıKa. 
nan madc:leler ve her cemiyetin di- Gripten korunma çareleri iki vermiştir. Bu neşriyaı. mali, iktısıı_ Sineması den çıkan bir kavga sırıısında lii - isf4"kW J,Lc;estncıen Yet~er Ce -

ri-;tn oğlu Yarasimo.'! ı.Snlnde birini mlveti Reisli!fnd~n: 
b•çakla yaral ıyım Ali oğlu Hikmet 7 isıt/1941 çarşamba gün\i a~amı 
n ci sor~u hfıklmliğine verilerek, tev- sa.at 20,30 da Eminönfi Halkevlnde 
kıf olunmuştur. tertib ettiğimiz müsamereye arkadaş-

lı-kleri ayn eyrı müvıkere dilerek büyük esnsa dayanır. Biri §nhsi dl. fçtimn.l; zirnl ve köy hi.kflycle -
hirliğin senelik umumi bütçesi tet- diğeri umumi yani kollektiftir. ri mevzuları etrafında olacaktır. Neş 

Columbia Fılm Şfrlıletinin 
910/!1 senes. için yaptığı bu 

ş \b<>ser olan kik ve tasdik edilecektir. $ahııi korunmada ilk nazan redllecek kitablar bütün köylere t.cv. 
Şelrrimizdeld esnaf ct-miyetleri dikkate alınacak oey salinı ve Zi edilecektir. 

Q Arnavudköyündc, Mezarlık çık. ıarın n.llelerlle birlikte te~riOerini rl
mazında ot.uran Süleymanın 2 yao- ca ederl2:. 

hastanesinin tev,j Te ııılahına aid 81hhatli tahıslar ile griplilenn -------
projeler de bu meyanda tetln"k mev temas etmemeleridir. Bunun i - Kitab sergisi ZAFERE 

ucuş 
larındakl oğlu Halid, dün yed~: ye- ------- 7UU olacalthT. çin gripe tutulanlaıı tecıid et - Beyoğlu Halkevinin tertib et.tiği ki.. 

mek lazımdır. isterse hastl\lık tnb sergisi, Perşembe gilnü saat 10 da metten zehirlcnmi.1, tedavi edilmek. Dünkü ihracal1m1z 
üzere Beyotm hMtanesin~ kaldırıl - Dün ya.pılan ihraca~ 218 bin lir:ı.- Maarif V ~ır;H !dırimize 
mıştır. dır. Macaristnna büyük partide. W3 gellyor 

(!- Kasımpa.şada oturan 11 yasla _ bin Urahk tiftik gönderilmiştir. DI - Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin ya.. 
rındıı Muammer adında: bir çocuk, ğe.r ihraç edı1en mallar arasında Y\ı- nn veya Perşembe günü Anbr.ıdan 
diın BeyQğlunda MeşnıtlycL cadde: -ınanistana. Bulgaric;tana. F'Jlstine ba- gehriinm gelmes; beklenmektedir. 
sınden gcçc.-ken, şoför Niy3zinin ı _ hk, Fransaya boyanmak üzere lıam veıcn şehrimizde birkaç gün ktılacaJı: 
dnresindeki 2300 oytlı otmn<:ıbih"n ipek, Mn.c:ıriStana. italyaya deri, is.. ve maarff müesseselerinde tetkikler-
.çarpmasne ıoo.,tndan yaralanın~. lveçe o.y Qiçcği tohumu vardır. de bulunacaktır. 

Kazazede çocuk, Beyoğlu hastane-ı • -------
.!ıne kaldırılm~. '4)fôr yakalanarak Konservatuar orkestra konserı ı 700 Jirasile mücevherlerini 
hakkında takibata başlanmıştır. Kon.servntu.ar orkestnı.sı bu sene lmı!lar 

O Sarıyeroe oturan Hakkı adın_ üt konserini zengi!l bir progran~a ça ~ 
da biri dün s:ındali!e Bebeğe gelir. _ Cbu ak.fam) saat. 21 de Fransız ti- ~lunda, Buket p:ı.stanesı sa -
ıken lGreçburnu ISnlertnde sandalı ~ yatro'iunda verecektir. hibi c:ıru Ergıınun ~i Senilıa Er -
l:ı.rın cereyanına tapılar:ık birden _ Bu ton.serde genç piyanlstlerimiı- gun dun zabıtaya .muracaııt ederek, 
bire devrı1mlştı"r. den Mltat Fenm~ orke.~tra ile Be - pastancde htLorusi bır çekmecede .sak. 

Bn devrilme neticesinde deniZe dtL et.hoven'in do Minor konsertosunu Jn.maktn: olduğu l'Tm> lira pnrasile 
şen Hakkı, boğulmak üzere iken 0 çalactı>ktır. PMfJ?'amda. Sahuberl,.ın 1~85 lira de~rindekf mücevherleri -
sırada omdan geçmekte olan 60 sa- nr..mem~ Senfon~.lle Seyrettin Asa·- nın meçhul" bir hı~m tarafll'dan ça:. 
yılı Şirket vapuru kaptanı tarafın _ Jın bestelediği 'Trab3oo '04ağ1) ısım - llndığmı soylcmUıt;r. 
dnn kurtarılmı.ştlr. Ii e3erf de vnrdrr. Hımzhk r.ık'ası et.rafında tahki -

Kaza esnasında bir hayli su yu _ Bu caZ!b eserlerde!l maada Taı;cha- kata iba.şlıyan zabıta dün, bu işle a_ 

tan sandalcı, tedavi edilmek üzere ikov:sky'in me.ıJhur B~i.nci Senfoni.si 1 lakalı bulduğu F1Ulri aclıntia birini 
Bey ~lu hastanesine J..'llldtr.ılnu.ştır. de çalınacaktır. yakalamıştır. 

===================== 
Pazar Cla Hasan Bey Diyor ki· 

- HMan bey, bilmem, 
farkında mı.<Jm •.• 

... Kar o kadar 90k yağ. 
madliı halde... 

Aşağı yuknn adım 
başında bir kardan ada
ma rn.stgeliniyor. 

Ha,,an bey - Dikkatli 
bak do&tum, onlar tram
vay bekliyen )'olcul;udlr. 

hafif olırun, hastayı gene ayn açılneaktır. Karikat.Ur sergi.si &'Jlll 20 • 
bir odada yatırmalıdır. Ekseri - .sine tehir edilmiştir. 
ya büyük <Ja!gınlar ha~tafığın 
başlangıcında ehemmiyetsiz gi -
bi görünen vaziyetlerden, ve o 
zaman zarfında hastaJann tee
rid edilmemeqnden ve temnSln 
devamından ileri gelôiği tnhalr.
lrnk ehniştir. Ha•tanm yaruna 
girileceği zaman bir uzun bluz 
giymek ve yanından çıkarken 
d"' elJl'!ri Ye vüzü mnzadı taaf
fiin iliidaTla hiç olma7.Sa bol ko-
1onvn ile vı~amalıdıT. Avni za
manda profil:ıktik olarak hasta
ya valı:ın nfanluın !lılhah ak -
pm burunlnnna trivaflavin Vt"

vnhud gcmı .. rı.ol mah1ullerinden 
damlatmak lazımdır. 

C~Tab tstlvPn oko:nıcuJarımtn 

Jl(l<ıta paln Yol amııla-mı rlı'A •. 
dPrlm. A\'<1İ fıtlcrl•"de •stf!!tlerl 
mukabf'lt'l'fz kala Mllr. 

r 
l Yeri neşri vat 
İslim - Türk Anstıdopedfsi - Al -

tıncıı sayısı inti§a.r etmiştir. Bu .sayı_ 

da·kiler: 1. Adem na.ıoıl -re neden ya_ 
rat.ıldı? 2. Ademe ~lim olunan isnn.. 
Jn. 3, Ademe secdenin mahiyeti. t. 
Adem Te Bavvanın cenneti. !!. Şecer.e.i 
memnua. ı. Ademin ze.Uesi.; hiristiyaıl
Iıt.tnki masiyeti asliye. 1. Adtmın nü.
bfinet ve risaletL Diyanet Rei.s mu
uini Ahmed Hamdi ~ki. 8. Adem 
kısaastnın özü~ Hindistan lllema.sın -
dan Mevlana Mehmed Ali. 9. Adem 
klssuının fel!efe.sı: Büy;tik isıam. mu. 
tef~kkirl. Hindli Mehmed İkbal. 10. BllyUk artist 
İslim ansiKJopedi.sini ~nlli. Ömer J A C K H Q L T 
Rıza Doğr:ul. 11. Dftn:O mezhebinde 
Adem kwasL Profe3ilr tsm:ıiJ Hakltı m en çok muvuff ık olduğu 
izmirll. 12. Adem ibni Ebi Eyya.s: ve baştanbaşa heyecan ve 

1 
Ömer Na;.>uhi. 13. Bnğdad üJemasın.. sergOzeşt dolu lıarikalıır 

"------------~ dan Abbas A22avinin mektubu. ~----filmi 

, ...... · Bu akş3m s Ü M E R Sinemasında 
Op<>ra. •• Bnynk musikL.. Şarkı-. Aşk .•• ve şarkı söyli

yen, sav:m ve danseden bOtnn İspanya ..•• 

SEViL BERBERi 
(Le Barbier de Seville) 

ROSlNt~nin meşhur opera8lndan iklıbas edilen film 
Baş rollerde: E~ıP.l:.HfO ARGEN ı lNA'ya rek.nbttl eden 

lspauyol muganniyesi 

ESTERLiTA KASTRO 
"' B..r ınustki ziyafeti... Göz ve kulakLnr iç;n bedii bir 
şaşaa, Tamamen lspnnyolca söılU ve şarkılı bir şaheser 

Bu akşam için yerlerinizi evveldan al<iıPlll1%. 

r 
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lpekl _ k k 23 Mayısta şımalde 
k e yun ~ı taarrruz yerine r~c'at 
umaştran ceket • 23 Mayıs sabahı general Wey-

r 
b 

SON POSTA 

Jer J ı [ H~iseler Kar1m~1. J 

i:~:k~::ez:!aeı:iy;;ı:!l~~ h~eüt~;f D n V O R ILA R 
bir faciayı men için haf tcııllm ol-
mak mecburlyrine girecektir.» &ıhıôi nlah)yet zevat •• 

• 
1. 

Sayfa 5 

KÜ 
mumı karargahını zıyaret eden ge- ıetnıeıen h~ Uı . eJ ve elektrik aş - cos:erecek bir sebeo olaralr. ileri and, taarruz içjn telefonla mütem• 

mim emirler ve talimatlar venni~ 
ve biıçok nawri tavaiyelenle bu
lımmuıtuı. Fnt\lt!IZ hllfkumandanlık 
karat'gi.hınd6?.. '.'mımf.nn, müttefik 
cnduların arasınr giı-.n:iş ve d:eni:ze 

sa neden 
adar 

cabu , 

m·a,ğ ftb oldu 

JU::af· saat. 14.40_ da Belçika ~ c ... Tramva tün dJJ'Ol'fnr. ti.ı~ten sonra işl~emesini 
ncraf Weygaııdın. crkllnıhaıbiye re- tini temın ti,façlarımı ve. ra~a.. rüluyoı:. 
i~ muavinine tunları söyledi: «BeE. her şeyr ya~~e el&nden ge;en M~ giden :tamvaylnrda dı 
çik.amn muJuıvemeti aona gelm" tir. Meşhur 00:::r. ır. . Hnrbıyeden ora müşterı azalır, Be. 

·kadar ilerlemP; olrn :r.ıotörlii ve •............. - 19-
YAZAN: . ........ _ ... 

Em~ım GeneJ>al 

Cephemiz, yıpranmış bir ipin k.op- _ Şeybiıı iemzn he:e gfden tramvaylarda ~. Arna 
mruu gibi. yakında lm:ılacaktır. » menkul. et.L kendinden VUdköytinCen smra ancak bfır ili t · 

Kr.alın. 60 ıncı Fransız tümenUU, Derler. kalır. Topkapı, Yedıkule. tramvay 
21 Mayıs ıahahı, Fransız. grup bı- Gene diyorlar ki: na ıef"ınce. bun!ar bazan son istas zırhlı kımnlannın • .. -z:Yet1 1ri tehli

lı::di bile görültiy-r.c ve bunlar bu 
halde tutunamaz addolunuyorlaıdı. 
'.Bu sebeble Abnıınluın bu göı:ülme

i 
i _w.~,,~.4L 

.nuındaııfığı emrine iade. etmesinden c ... Tüneı. &aa.t. dokıı:zd . yona tek müşteri götürmezler. Aca 
onun bu zamanda mütarcI:e istemi, tııW etmekte iC1L ~ ~tiılı. ne dı_'ve ~ U'a.m:vaylamıı H!lrbW 
olduğuna hükmolunuyor. mast h:ıkku:ıdalti karar b.rartııı -~ Bebek tramvaylarını A.rna 

~ derecede ciht.li hareketlerinin ~ aSon Posta»nın A!ikeri. muharriri 
mı.ısammem olan taa:ıruzl c.czalan-- ••••• ... -•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 

Ayni 21 Mayıs sahafu gr.neral hallan çabuk dönmemı; ~ mnra.. vtıdltii~., Topkapı. Yedlkule 
Blıındlnrd , generol Ceorgca·a ıu sekiz Otlızda; tibıelin Cemi:ı ~ ~:-1~ Çap:ı.da.n, Sam:ı.tyudan 

dınlması deh.i ii~i~ ohnuyordu. dıtındedır. Fakat ıic: ati büyük bir telgrafı çekiyor: «Vaziyet bilhassa kar.ı.rl tırıldı Bant ~ ed.ilm döndürınfiyoria.r?. 
Fakat aym gunde, Gort ordusu- felaket haline getiren vak'alan hü-

aun garbında Alman zuhli lcu.vvet- lasaten bili:iye etmek icab d 
lerinin bulunuşund~ ve. bu or?u- Çünkü f ransanm bu kada.J: ~=:k 
dan hoberçı;1&!.~a~ .. 1~d~n cn~ı~ yıldmasına amil olan Eebeblerden 
fened!? ~n;.1 • ~'. ız, ."';etd:nk- biri de Dönkcrl: ric'ati esna ında 
nİn ze a~bncda.:r=nnın_ 1 - birinci ordular ıı.xupunan, y 111_ 
knte alınması ta e rp etm~ce- L::arıda aaydığım 26 tümenin mah
iini Pamten telefonla ıronnu,ru . volmasıdır 

Belçika cephesinde sllatten saate roı:ı.m tünelin' naıkl • se ottızc!an Gene diY-Oriar ki: 
lı:ötüTcşivor. Belçili:a?ılnr 60 ıncı fır- di za.te 7ıdır ett;fi m~ a.de. • ... Bir nrabamn azamı istiab had.. 
kayı Birdenbire oİ7.e iade ctb1enı. ~ ~ cfi malfimdur.a 
Generafin bu telgmfı J.a Fcrte souıt- Jauıır 'tatbik vkün hakkında.ti Bızan maHlınumuz değil tramvay 
J' ouarre • a saat f 8, 1 5 te vann°ıştı. . uk. me den knldlnld.ı ~etmesini idare edenlere :dn.sıı :mn. 
Bu sebeble 27 Mavıs ak!<amına ka- zannediyord Meğer ~ll - ltlm oluyor?. Bunn. hayret et.m~ 
dar gerek ~neTal Georıı;es ve gerelc §l1Z. Belı:iz otUZd Jrendımizi al;ınuyoraı 

Bay Pnul Reynaud, general ~'ey- • 
g,enenr? Weygand Belçilı.'.a ordusu- ri1erinin an sonra tünel müş6"~ Fi l ı 
nun silahı teslim etmek üzere bu- azaimn.g da ttmelln bu - • ~ .r~t d--ku.l"4i 
lund'uğunu bilmiyorlardı. [ 

Bu rafsil:ltı buraya del'cetmelttenı Bunla b'I' ı:d. . ,, --
S:<.;~::;;~:t~:~ n ı ıyor mu ı mz r :J 

gandın bt! fiHrde bulanmadığını cc- 26 Mayısta Belç kının 
vaho:n bildhdi. General de, -ntziyet- ffiUK' 8Vflme•ı· SOna er· or 
ten tamemile emin ve m erilı ol- - & 

duf;ma ve hu s~hle b'annda - Almanlar bugün 1 O adedi znhlı 

ili 0fz dbiselerin üstünden hem 
1 ze görüniiz, hem de orrlan süa • 
.. "r. v~rcv çizgili olması tercihe do
~cr. dMaamafih, düz çizgili kumat -
1 ndü 8 fena olmaz. Biçim tamamib I u.zd~r. UzunltJiuna yanlmış. ik1 
rn~' arı uşlemeli ccbfer bu düz biçi -

ı süslem - '-"fi Kü" ··ır. bir le t ege &.<ı • • • çu ec-
e te fazla siis hoş,a gitmez. 

bit olduğunu Bay Cörçile ~öyletri. oJ.n 40 tümenle · al grupun iha-
Bana rağmen badiaekr, kuman- ta etmit bulunuyorlardı. Ahwınlıu: 

dan.11iın kararı haricinde hild&n- bugün de Courtrait ubindeki raar
da yüriiyordn. &lr;ikacla. f.Aı:a t ruzlarına devam ettiler. Solwıda ve 
ııu7u hathm tatmak:t:ı olan fngiliz- enuind~ 60 ancı Fransız: tünltni bu
ler 23-24 Mayıs gecesi ~kem lunan Belçika orduaunuc cephesi 
tntD.91% hwıdu.d:ıma yani 10 May19• Brucesteo başlıyor .. Lcopold kaııa
taki eski yerlerine ric·at etmişlerdi. Jındnn geçiyoı: ve llıieL _ Roulet'3 _ 
Bonlann eolundoki Belçı1cahlu aa Yprcs hattını tutuyordu. Bu &UTetlc 
Eıreaut"ya terltederelc Deynze ile Mc onun cephesi dışa doğru bir zayiye 
nin aramJdA, LYB suyuna gt-ri geç:- teşkil ediyordu. 

"ITill. ve Dönkerk ric"atine. sebe~ 50.0QO.OQQ 
BeJ,..ıka ordu!!t!nun r~ITmı, yanı • 
flarbden cek-r1mcsi cf~1dir. Çünkü p Atin 
general Rlanchard, rnarnndan vaz
~~~ Dönlı:CT"k önünde gelttş 1'fr Dünyud en 
lı:öoriiba~ı tc.•i9 etmek karannı, yırlte pahalı maden
ndn •öriildiiğü üzere. 25 Mayıs sa- ferden biri olan 
at 23.3() de venni.rti p)iltiıı, n.ep 
~cnıl Blancha-Yd. cephe b- etrafını 

mandanın ır~e saat vanmda ede- aanıı 
tiği 8'll telgrafla ın.ünu:elcı-ckn lı.ılhcr buhaT nr:uında 
verm••m: 50.000.0'00' ton mevcud'dur. 

nMüta-rdce 28 M'"'ıs . •t 5 ten * 
mişknli. BelçikaMann eolunda bu- Bdı;ikalılardan sonra YprC9 ile 

• lunan 68 inci Frnnsrr. tümeni. cep- Lys arasındaki kanal ile Lille - Rou-
'."""'C.--r,--._..".::!'°"'tt"~---...-... .hesi garba müteveccih olamfc 5nint baix - T ourcoing bölgesini tutan İn

Erkek kazağı 

KoyU bir ('Jb· • -
rcnkt· b" '- ' enın alttnda ilci Ü ı ır JUl.Zak çok. • • b. ç 

Dmer.,.- Cmvelin hattına nakledil- giliz ordusunun müdafaa hattı geli-
~- Musammern olan t arru:ı:dan mu bgiJ· ı . .. d d ım· 

mute~İr... O halele Bblnrhıud T 
teJpnıfını Cl"lrtiet ınlf'lı:ı mfünreke va- a yyare pervanesinden 
nm attenberi me,.·: hulunnvrırdu. sürafli 
............ - ... ······-···,!!;,f,;..~~!.... Sinek kır;u--

---1 tfan bu ric'ıttkr birinci o,... ~;_ • ız enn sagın .8 a ın-
~v;~· L 

1 
cı ı·ran.aız. <>rdusu. cephcsı şarka mü-

" auıar ~un manevra SHnaıım "h l k r. C dz:. •1 " pek kil ültm_!t_ teveccı o aT& • :.:.scautta, on ~ 1 e 
ç u., u. J • 1 Valcncienre9CI,., idi. Burada oııun 

2.f MQ~ta, Weygand.. n~ ~r: 1 cephesi, t~füi bir koltak halinde, 
Yo·rarm bozulmPm Si 

için tedbirler 

f 

dusunun bV geecl r!i~~~ ne ati"ı ccnub batıya. Oou j. - H z.ebrouck 
• ~du)'11Dca genCT1\ ~ı.enaı a « n: hattına do" ru kıvnl yord:ı.. 

aillz onmsunltl'l bir rece evvelD - Bcleaıyc fen işleri müdürlüğü, 
ric"ati •*biTe, mulmddemn cmrr>- 2.6 a~mr, cuş:nRndan ~ddetli talitezze:min hava.gazi, s°' tele fon 
lunan taanısznn icramun arbk t~zyık goren Belçikn ordusunun o.,y- ve elektrik tesisatının 'bacalarının 
mümkün olamay~mı. h-kmctti- ru zamanda kumandRnı olan Belçi- tamiri sırasında yolla .n bozulma -
::.ı· tak ırde cioı:ıl sah.ilinde'-' ür lı-0 ka hal•, lot'alımnın yükünü hafif- L cd 

.. 
10 

" 1 ~ ' le _] l ' sının önüne zeçmcK; üzere yeni t -mımın önünde münıkC.n mcrte'- ~ tm-;ı: ma sar:ı.i e .ngili<t ve Fransız b" 1 1 
oc d T d b u er a mııtır. 

gt': • bir köprübnşı tesisine gayret or •0 arı.n an ır taa~ruz_ ya~lması- Şimdiye kadar yeraltı havagazi, 
ehncsin ni tavsiye ve tebliğ etti. I m ısted~ Gort bunun m_ıımkun ola- ıular, telefon ve elcktril; tesisatının 
Ayni zanmnd kcyfıyeti hmbiye ne. mayacagı cevabını vr- rdı. bacalannın tamiratı bu idareler t a
r.aretinc yazilc bildirdi. Bıı auretle , Belçika kTalı , b irkaç gün evvel rafından yapılmakta ve layıkı veç.. 
şimalden cen~~a .taarruz fikir ve ve • bilha~ 20 .Mayı~ta, .a~keri hile itina gösterilmemekte, bu yüz-
keran s ya ,d":J ve hunun yerine v:1~YC~ hafc.la!1,J kı. ~dı~l.ennı Jn- ı clcR bir müddet aonrn yollar bozul-
Dönkerk rlc ati başladı. Qılız ~ükumetinr. bıldırmıştı. Muha: makta ve yamru yumru blı: hale gcf-

nun kanndlıın
nın luırcketi, 
tayyare perva
nesmın hareke
tinden daha sü ratlidir. 

* AmeriırnLaki buyuk 
kara ağaç 

1 
S da yaşayıp yağmurdan 

kaçanlar 
Bomeo ada

larından Bajaas
ta yerliler, bü~ 

tün :ünlerini. l'.d 
[ııulara dalıp ba. · i-('' . 
l lıli:. avLuxıakb l~~

ge.çirdikleri bal- ~ • o;:-~~r/J 
de ynimardan d çok kGrkarhu, 
Y a3mur ba§ladığı zaman heyıai Jcu. 
lübclcrine knrn? ve yn~--~ t ·r d.i • -..- ..._._. am.,. 
mı c nınc.cyc kadar dı~ çık.. 
mazlar. 

* Yeni bir nevi keç; 
Bütün dünya

da keçilerin bir 
çok nevileri ma
lumken, Ameri
lfoda ancnk taı
hk daatarda ya-
şayan, bir tek. 
nevi keçi vardı. 

* Sa u un hassafarı 
Sabun d an
t~ bir mııd 

dedir. Difteri, 

I -

P r. Erk.ek için . ryı ır tcair ya
daiınn k.ibanık., seçilecek renk.lerde 
Çarpmryıın t , hi ~Ufaldık, göze 
lıdu Al la.:. ı r wıenk aranma -

0- .J. • , f' bcrenın kcsı"'lt olmn~ıı nym I det "d" 
)ft 8 :-K rtC a f mülahazaları Pari, bükUınctinc m B ~-11;, f • , __ , -cJ·· 100 -

d b"ld" • • • > Cıcaı)e en ışı.en mu uı ugu, 
Fransızlu projder yapm.ıkla M 1 -~~e3ln~ ~anı ~lmuc;tu . • 6 yer: altındaki hu tesisatın bncala:n-

menul iken Alm nlar fiddetle ta- ·~ 0$1.' e vn tı, Belçika kuman-ı nm tamiratını bir elden ida'r~ etmeKi 
arruza devam ediyorlardr. 25 Ma- dan!ıgı: B~lçika u~um kar.a~giiBın: kararlaştırmışur. Bundan sonra Eıu 
yıııta Belçikahl:ır Couttraitte kuv-' dakı Fran9ız R'!ken heyctınııı şdı bacalar gelişi giizel tamir edilmiye-

Ohio k.i>yle
rindcn birinde 
bulunan bn ka
ra ağaç AmC"J"iı. 
kad..,ki en iri 
gövdeli ağaç o
larnk tesbtt e
dilmiştir. Göv· 
desi toprok 11~ 
viyesinden 75 eailoenza. mc-

ı_ • aca ı renkle • 
eı.ııdara "d r en 2lyade ço-
dı • gı er. Bazı mu- t k n tıp~ · d s esna a -..... cnn e ve r ... '- d L 1 
·••Ustcına k ~ıı; ıa e, RIZ a 
~Öriinel,,iJj a~ın elbl!elerile de hoş 
"erde Yıııb. ıiccfc:de gri, bej laci -
Ro:zii d' l n ~avi Ve hunlara ben%er 
D-:z çO: ~dı~n rcnkfer sevilir. 
terden P orgnsiinde Lu nevi rertk-

~Yısız desenler yapılnl:n"lir. 

vetli bir taaITUJ:n uğradılar ve geri olan . genera'l Ch3mponıı bir nota cek, yalnız fen işleri müdürlüğü bu 
atıll:lılar. Ak.ş.ıtm fngelmunster nevdı etmitıti. Bu notada bilhassa tamiratı fenni bir ,e!ciJde ya.ptırn -
Courtraft hattına vumı lardı. Bu- «Belçika kumnndanlığı, Belçika or- caktır. 
gün lngiliz cephesinde bir hidisc dusunun vaziyetinin ı:ıck tehlikeli Fen işleri müdürlüğü yollımn ta
olmamııtı. Fakat birinci OTdunun olduğunu ve başkumandanın bütün miratı hususunda dn. veni kararlar 
eolu. Maulde ile Conde ara111nda o- vasıtıılarm tamamile tükenmelerine venniş ve bir müternndi tamirat mü 
lan hudud boyunca taarruza u::...a- lcadar harbe devam edeceği mütte- bcndiııliği tefkil etm' tir. Bu teşkilB
dı ve ordu, rm:vzilerini muhafaza fic ordular başkumımdanma bildir- mı. hı.d.rosu; hnzulamnış. lüzwnu 

snntim yüksek- nenjit e"J"Li bir takım hnstalıklann 
likte on metrelik bir daire Wctıde tolnmrhm sabunlu suda mahvolur-
gctinnckudir. lar. ........... _ .... __________ _ 

• 
Pratik au""zellik etti. Aacak oirind ordunun sa~ırıda menizi rica edem deniyordu. cıOü,- kadar len memuru ve müstahdem -

6 ve Bouchain ile Röulıc arasınd ki man Belçika ordu9una fU anda lcnienı miitqcklcilı ekipler vücud.c cıGenç kız evlenmiş, l:ı>cumın fak k urlanm aöyliiyor ~ bu lı:u.. 
., bilgileri Alman taarruzu neticesinde vaziytl. Edooda ve Meninde taarruz. etmek- gdnilmiştir. anneııile bemBcr oturduiıı eve ge- surlar şu gibide bu gibide buluna-
"'L terıınn burada bulanmıştı. tcc!ir. Belcilı-a ordwnınun uımıi ta- Sdm yollanııdaki mütemadi ta - lin gitmi)-, fa•• pek tazamı clei~ bilecek şeyleı:dir. Ve nihayet ku _ 

~ •&? ne çare Tar mıdır? E - Birinci ordular grupu kumanda- ltatirıin •onlarına vıııklamlm hr.11 mirat hundanı sema iki tıckilde ya - miıt kok.annı, da ••• İki ay eçmiş. aurruz iııs olmıyacnğı için müsa: _ 
ta2arnan. k Şn losyonu yaptırıp ımm. nı Bdçikalılan himaye için 2 nci 21 M ·vıgM- Be ·ı.ft krafı plbc.aktn:: A;falt. Y?lların. ve t:"~ - b~ giin zdin kaynatın lcaı lıklt o - maha edilebilir. Bu arada okuya _ 
lo~~k!i . tıllatının. Büyiik btr fa'® makineli hafif tümeni onların gerisi- . ..ı' : tt\ Ç il!! • tınıaııl~n~ ~w~~rma~ıı tamı~t ı ~le turmu 11 konQ1Uyorlarmış. Gdin: cum. k.endindcn de bahsediyor. E.,,... 
cıa ~: ne yolladı. Kezalik. biı Fransız ve ST ah art btrakJyor fen müdurluiürufdu bu yenı teşki : - Bu ev.in eski hallni dü1ünüyo- lenmeden evvel kocamn tanırmıt 
'bıınoı 560 gr. b" f T tümeni şimale gönderil-' l&c mıe:şgul olaenkhr. Parke ve adı ı:um, de-mi~, ne kadar dai:mıib,. üı- ve onda 0 zaman daha bariz ku _ 
';l'eınture d 10 gr. d~~ e:gı ;:ziyf'te nazaran Blanchard ~ L 2 7 MaeJıs aant 1 l~O de krnl. lcaJdınml:ınn tomirjt~ İ!li!e de ter tdik pie pi3 de kokardı. ilci ay için.-- sırlar olduğunu bitsyormu,_ Evlen _ 
:cy, bir e benJoin 10 gr. artık taanuza dü~üııecek hrr ha!den 1 ord C.orta şu telgrafı çektirdi: mıntaka kavmakıtm ı~ı u~asaen .- de dCTledim, topladım. · Ne o eski dikten sorıra kocnsınm evvelce meT: 

~lkt-. ıs:tbunıa eHeri güzP.lce temiz- k e müdafanycl mecbur ol- 110rdu cesaretini 1'aybetmjştir. İn- tıı:. Kazalarda da venı dcıpler teşkil dağınıklık knldı, ne de o fena lco - cud bariz kusurlarını tıl!ıhih etm:.O, 
"- .....,. ~ b çı ıyor v ·ı· h k t1 . • •• 1 L k ·v 
"iÇ dakilta, • 11 losyona batınr,. b~ d w anlıyordu. 25 Mayı11 :rt iP ız ava uvvc ennın men ıne o una<'adrr. u. K.ı98ca cıımu sC>yliyebiürim: 
CJı~:Qır k.e itİil!!.e tut.ar.sınız. Sonra 231t30uda c., artık tur.ruzun ola:na- muktedir olamadıkları kesif nom- KaynanMı gülmüş.: Okuyuaım fıkrada olduğu gibi 
be r-' ha ildi kendfne lurumıısım ' w a !tarar vermİ!I ve bühin bt- ~rdnnanlar alhnda dört günd<!nbe- ,A..ı .. k c:v·,.;z k lmıvacRaız - Kızım, d m,h clağınl'klık re - kocasının ltu urlanın Juıtl'UT' 1'.'!Önne _ 
bl~. :Ylu Ve8aire ile kurulan _ Y.a~.,n -iuft.u grupunun, ~önke'l'fC rı mabarchc etmekt~di... Mütt.efik Maca.:ıMtandım so ~ Ce.koslovnk - ne ayni daibnıld'ık falat senin gö - meğe alı vuse, !>& ya:ıdt!tlanm 

:Jıe,.,,,."L ~·fın°dıı freD'İt bir köpriibaın tut- ordulann muh sarnya diişmüı bir yadan daı 61.000 kiln r"Vinin ~ilk.. zfuı alışır. Koku 1''!"nc ayni koku fa- da: vakmd ku&rı gömüyecdc de • 
.. .,un Ya"'ın L e J"\ l t va..ı tt ld ki b"l Al Jeııe wr.ldiiti b.1di.rilmektedir. Bu su - kat senm· b 1 --'-tir' c:-~ ı~- l - _L "h •_ı ~ol't günde ;:.~ a6 .,, Jilzounıı. yelı.tur. Ü~ .,,ak üzere $fCrive a mmawnın nn- r.ıyc e. o u annı ı en ve • ,,., . . . . M unınn a ı L'll n=J( • ~eı:: ıcu•ııı n tmmı egi • 

llundan uıı- tekrarlamak :reıer. . · • ·ı ul 0Jmağa başl mııtı. manların havadaki büvük üstünfük- retlt: nıyn~~. c,v, stok 1 her turl Evli bir kaclm okuvucmrıun m...-k- yor•a. geri bla.nJ.ın da tashih et. 
l'lltanır başka eld"venıe • ~ d • zımB iŞi ~ ::ı~g tı-:ferrüatını yazmak, ]erini gön:n ht'alaT büyük bir ü- darlı a mftni olaenk kadar ~ğalmış tnbanu nkuıık,.n ha hlunyı hatırla - sin ve ortada Java dn btfm,.•ml 

Cin.ıten altr~ız: rın aıına. rn V~Zlı:mnm hedef ve maksadlnn midsizliğe dii~mi.işJ,.rdir. Onların ibulunmaktadır. dmı 0k1"'UOJm kocRS11\Jn ban u - TEVZE 

•Sctn Po.sta,ıııc ünün •tıiı da doiJıcak, biı gün o da böyle. ıakin duıuı muydum} O yapmıştı. En ufak bir şeye hırçın-! Annedğim, meğer kayınvalidem 
e 1 rmnaaı: 59 a mes'ud olacaktı. zrunnn. ııalondaki. piyano paımak:- ]aşıyor, her şeyden şikayet ediyor- fi.er şeyi evvd'eeden cfıioünüp tltSaı'-

~~~~~- * la.nm. altında inlet, >;olcular yaxa- du. Maama.fih orıunla oramızda lamış ve dostları vasrtasilc biz.e 

A-LI Nesrindcn annesine m~k.tub. mazlıklarım ve ~evezdıklerimle belli başlı bir: tatalzhk olm!ll'Jı. ıll.öbııan dağlannda. AJl'!yede bir 
~ 0 ',_'~ / Anneciğim, benim miişfik n neidenir, ben de ac:vin.ç içinde en Dediğj:m gibi anne, aeyallatima minimini Köşk: :cirulanu~. f cvgı1i anneciğim; benden hl'r haf- ıneı·ud acyahntimı yapardım. her bakımdan baı:fucsiz geçti. Vn- İş.te Em: ydanberi bu ~te ya-

y onma l • bir mektub istiyorsunuz. Nnkkı- Halbuki, bir tarn1ı.a Selim hasta purumuz Bcruta yan ştığı.. vakit bi: ııyornz. Eerahmızda yl!şil, mor, Jo-

I ' 

ız var, yerden göğe lc:adar hnklb- yatarken benim için gWÜp e.ğle.ıı,. kaç yaşll madamın bizi. ka:rşılamağal zd dağlar, uzakta mavi deniz ve her 
•uz var; firkat bu mdctubun uzun nı.ck mevzuubahs olabilir nuydi} geldiklerini hayretle gördüm ve tarafra yüi:sel{ ağaçlar ••• 

- T.. ~ NaltleJ.en: M~z '!'tıhs·n B~r~tıd .,imasını ve sdüz gün içinde olup Heı ıabnh, beş on dakjka kadar sonra.dan ~~endim ki Hali_de ~a~ı- . Evi~iz iki katlıdır. Kapıdan gi-
tıılll lı:,..:şı:kkur ederim Nevzad ba- nu uzaklarda bile aarmak ıstıyoı:Ou· biten şeyleri ihti~ etınefilni de isti- k.ocamın. yanına ~idiyor. ~ndan soıı- mm gençlıgı. Berutta geçmı! ımı1'. fi§ ge.nış bır hol, iki tarafmda yemek 
~&at --.anıa kıırıı g·· t .ı:~· . Nesrin buna emindi ve- bu emruyet vonmnız. O ha:lı:le gündelik bava- ra. lcayınvalidemin düşman gözleri~ Babası vnktıle Öurad'a valı ımış, ve mısafir odalaril-: mutfak vesaire. 

\o '\'~ itina 06 er~ınız · k. kad k ı.. bmm tafsilahnı, en ince tefenÜdtı· den kaçmak için keneli kamarama kcııdisi de tahsilini Beruttn tir 1 yukanda dn yotak odaları ve ban-
t. l'ihı:Lt dan dolayı size cıın gözlerine yq ge.tırece ar a na kadaı: okum~k •rz"•unda•ınız ııö nn.~d " L '- l . r - ''tc.h" d ya . • B • k <uçJ:ıi. " en rniıınett.. b bini" sarstı. ~ .. ~ .. ..,ı •.J'""' uın. ~ncaıı;. yemeıı. soı.at en r·ransı.z. mCK ın e . pmış . _ımış. yo . .. , emm en ço scvdii.{im yer, 
~ 8ı.arnan unut "':U ~e unu !t _ M . · öyle mi~ Peki ~ineciğim. iste biru salona ı;ık:ıp ctıafı biraz goruy:or, Oradakr arkadaşlanle ~1lahare genış veranda1ardır. filhakika., köş-

tıı~ erı v "f llU.r .. cagım. Biraz sonra Sacide iıc czıyeti geriye giderek si:ze btanbuldan ey- bet on dalcik:.a giiverted.e dolaş_ıyor mektublaşmakta devam etmış. Esa- lün dört ~rafı geniş tarasnTarla 
Nfendi, az.ı cnıi yapıyorum ha- babrladı. iki genç k.ız, 'biit~n ~m· nldığnn gündenberi geçen vak.alım ve g.enc lcendi yalnı:zLğımaı gömü- sen Selimin nekafıatini Lübnan dağ. çeVTilmiştir. Bir taraftan nağhm 

... ~ ~ri ... ı_ •• •• - bihlerine rağmen vapura gumış er, sıra-"- anlatm•;. raJı ..... ca;ı·n. n· d "- d • . f"k •. el ·ı . ..,rn .. "'llÇuc··ıc. le :sw:: -·~ -. .. - • • uyor um. ~nn .. a geçrrmest ı nm e o ı en görürsünüz. Dığer taraf, büyiık bir lt; ttl;i)u«Ul ~ 'k::raamı _tan- mes'ud zannettikleri Nesrine çiçek, Vapurdaki hayatımızda sövle- Ah anne, o ıneş'um gece olma- s~rmuş ~·e. doktoılnnn bu hususfa- ı lüks otelin bah~esine baknr, din-
~ e ç; tı. V yuS yn~ guver- ıcker, kitab getirmi~lerdi. Onlar meğe değer hiçbir şey yok gibi... ıJaydı hayabmdan o. saatleri ııile- k1 reylemıı sormuş. dr tnmfm neznrct.i tü deniu kadar 
cl-.ı~i1. ~ ar?ybnrnunu hakiki ve candan iki d08ttular. Berutn kadar, mavi bir gök altında oilsc.ydim ne rahat edecektim 1 Bi- Cörü_,yorsunuz yn, kaymvalidem in~r. dördüncü tıırnl tn sık çam a-
~Gllftl. Gen ~ yc~l sularına Annesini ve arkadaşlarını düşün- ve yeşilli mavili sular üzerinde hiç lfıkia. güzel tabiat karşısında kal- IBerutunı b.iç, te vnbnncıaı değil. . . ğaçhrını görür Öııll" ki evde olur--

1 .. ı 41'a, "oL ç dın gözlcrile u- kalb" ·ı.. b" ·· ld k E1~- " • • b' ' d l ' ih · ·ı IH d~ q" k ~ ııı;: uzak re! bakb, latan- me:k: Nearinin ~ g~:ıu ır ~ sallanma.dan ge i •. ~er vaxt1mı ım. mcs..u o IJUlL tıvacı e Qkr- atta onun.. k.endi!İDi kau :lııma~ıı maktan itısanm •ıkı.lmasma: pek im-
~ .. .l'-.~lan .:.nncsı· · .ı tla kWıet verdi ve mavı goge. sonsuz ben kamaramda gcçırdnn. Yalmz par.ken o faeiayı en küçük sahnele- gelen madamlurla sansrp öoüştiiğüı- 1 kan olama7:. Tabiati seyretmekten 

..,,••qtı nı ve- 1-1os rını ı ··z1 · ·· 'dl .ı_ı b ·· d - - k · k c:l d b 1 b" k'ı_ı · __ ı_ l k d f ld. " 1.· ı· b h · ~~~ 
1
· •fuklaro da an go en umı e <LO .. D.§ımB guvcrte e gorunme ve ınn- rıne a aı-, n ıı. can ı n ş~ uae niı, oıuar a mii emm en 'ransızca yonı ugunuz •,m"'ı.t ote ııı o ÇCSJ 

~O~ ,rt lı anneciği it - ··~ dı.ı. zarı dikknti cdbetmek iStemİyoı-- yeniden yaşıyor ''C kendimi hapa. kQnu tuğunu el• hayretle RÖrdüm. "ze birçok eğlenceli cahncler göste-
~ (f~ ~.'Ve lZbrnbı a':ınınk o;ru. ·ı Hııyu hnyab.n ona dairnaı dikcrt'- dum. ffit a.y evvelki Nema. nende: lıJroı:dum. AcfNa değişmi!I.' knc;Jarı nçılmıs.. •~ rir Burada ııık tuvnletler gorursu-
~rt ~ d~bl:ada :nua V:~ li bir yoİda yürütmesine imlcan. ~ ~nne~ _Ömrü.m birdenbire- bir facin Setime: gelince. nelmhatin ilk. vimli •e neş' eli bir kadın oluver-

1 
niiz, cfanııeden çıftlt'TI sevreden:iniz, 

ı:Qiyor, aoneuz şeflratile o- mıazdı.,,,~a mutlaka onun om-1 ıle keaılmcnı~ olsa)idı> ben. vapur- günleri ol\u bambaşka bu ııdam. mişti.. muzik dinlersıniz. (Arkası var} 

c 



SON POSTA: bdncikAnun 14 

( Memleket Haberleri J 
Çukurovada maarif 1 sı~sta. 

Dokuma tezgô.hların-
f aaJiyetİ çok canlı danbirkısmıdahageldi 

Shras (Hususl) - İktısad Vek:Ale -
t1nce ~ açılmasına karar ve_ 
rilen dokumacılık kursuna aid doku
ma ~D.hlan ile bunlara aid yar -
dJmcı mahıemelerden büyilk bir kıa-

Viliyet dahilinde 63 eğitmenli köy okulu, 
21.643 talebe, 348 öğretmen var 

1 
mı da·ba şehrimize gelmiJ, ticaret 0-

da.sında. teslim alınmıştır. Kurs için 
VelcA.let tarafından gönderilen muaL 
llmler geldikten sonra. birçok köyle-

Adanli mekteblilerl 

rimizde kurslar açılnra'k töylüye do.. 
kumacıhk öğretilecoktir. 

Haftalık sıhhi konfen.nıdar 
şehrimiz nümune hasta.nesinde iki 

yıldanbcri muntazam bir surette de
vam eden sıhhi konferanslara tekra.r 
ba.,lanmıştır. 

Daf sporları 
Şehrlnmde bilyük bir faaliyet göa

teren kurumlardan birisi olan aYCılar 
klübü gençleri her hafta Sivas ve çev
resinde dağ sporlan yapmaktadırlar. 

Şehrimize bol petrol geliyor 
Son hafto. içerisinde şehrimiz pıya

sasına bol mikta.rda petrol gelmekte 
ve bu suretle ihtiyaç önlenmektedir. 

'licaret odası bütçesi 
Tıearet ve sanayi odasının IHl yılı 

bütçesi odaca tanzim edaerek tasdik 
edilmek üzere Tıeııret VekAletine gön-
derümiştir. 

Halk.evinde kitnb okuyanlar 
Adana (Huıusi) - Adana Maa- yan bir bölge hariç olmak şartile 15 Klnunuevvelden 31 KAnunuev. 

rif müdürlüğü 1940 yılı vilayet maa diğer yedi bölgeye ayrılan eğitmen- vel 940 y1lı sonuna. laıdnr Halkevi k'
rif işleri hakk:.ındia bir rapoT ha - li köy okullarında 184 7 talebe o - tai>saraymda 643 vatandaş muhtelif 
.zırlamış ve Vekalete göndenniıtir. kumaktadır. Bu talebelerden 481 i eserlerden istifadelenmı.,tir. 
Bu raporda bildirildiğine göre A - kız, 1 366 sı erkektir. Evvelce inşa
dana vilayeti dahilinde 14 7 ilk 0 • sına başlanan 2 3 eğitmenli okulun 
bl bulunmaktadır. Bu 147 ilk okul-I inşası kııımen bitirilmiş, 8 eğit -
{lan 4 taneai bir ıınıflı, 5 tanesi iki 

1 

men}~ okul. binası .~!mal e~ilmiş, 
nıflı, l 2 tanesi 3 ıınıflı, 13 tanesi 5 egıtmenli ve 24 ogretmenlı oku-

4 ıunıflı, 1 12 taneli de beı sınıflıdır. lu.n inşasına da devam edilmekte -
Bu okullarda 1 39 u kadın, 2 8 i dır.j . .. ~ 

Tok adda. 
Şehirde ve mülhakatta 
beş ilkokul yapılıyor 

erkek olmak üzere 348 öğretmen, lk. ~edrısa~ kadrosun~ 2 7. ogret-
6397 si kız 15 246 ı rk k 1 k ~ ılave edılme~ .. suretıle çıft ted- Tokad (Hu.susl) - Vlli\yct dahilin-
. · • s e e 0 ma nsat kaldınlmlf, ogretmenlere nıer- "'· 

Ü2:ere 2 l .643 taleb: bulunmakta • kezde müzik ve şan, talebelere de de bir yıldn.rıberi her sahada oldu5 .. 
~r. Geç.en seneye gore talebe sayıeı mandolin kursları açılmıştır. gibi lrfa.n sahasında da geniş ölçüde 
binden fazla outmıştır. Talebelenin aa..:1--ı kesiliyor bir mesai harcanmakta, vill.\yetin 52 

Ad le k 1 8 ~ köy ve nahiyesinde llk ve e~itnıenli 
ana mer ez öy erinde 3 , Orta mekteb talebelerinin saç • okullar inşa edilmektedir. 

Bahçe ve Oımaniye kazalarına bağlı lannın kestirilmesi hakkmda Maarif Zelzelenin yıkıp harab ettiği köy ve 
köylerde 26 eğitmen okulu açılm11- Vekaletinden emir gelmi, ve orta nahiyeler yeniden kalkınıp kurulur. 
trr. Bu eğitmen köy okullarından mekteblere bildirilmiştir. Bu emre ken en modern şekilde ıbirf!r mekteb 36 sında birinci yıl, 2 7 sinde de göre bütün orta mek.teb talebeleri· 

binalarına da kavuşturulmaktııdırlar. 
ikinci yıl takib edilmektedir. nin saçlan üç numara makine ile te- Bunda.n başka Tokad merke-zinde 

Bu okullarda çalışan eğitmen sa- miz bir vekilde kesilmi, olacaktır. 
yuıı 64, wezici bacöğretmen sayısı Talebeler bu şekilde saçlarını tki, Erbaa, Nlksaı-, Reşadiye. Zile mer. 

" ,. kezlerinde tam devreli ve Nafia VekL 
ise 8 dir. Henüz malumat almamı· kestirmektedir. 

Lisan işleri 
(Ba.ştarafı 2 ncl sayfada} 1 fransızcadan görmek., bilmek, gel

olan masdarı, iki cepheden ele al- mek, gitmek, oturmak kabilinden 
mak icab eder: 1° tekline bakarak, insanların ilk ihtiyaçlarını ifade e-
2 ° manasına bakarak: den fiiller en zivade müstesna ol-

Seklinde mudar mesela f ransız- mak üzere zikredilebilir ve bunların 
canın ayn ayn ıuretlerde tasrif e- adedi yüzü atkındır: hatta tek. ör
d ilen dört şekline mukabil hep ay- neğe uygun ve kıyasi olanlarda bile 
ııi suretle tasrif ıekillerini alan iki son hecalarına göre ~etid çeşid ta
neviden ibarettir, yani hafif kökl~r- havvülleri İcab ettirenler vardır. 
de mek, eakil köklerde mak diye Bu lisan ile İştigal edenler fiille
tcsbit edildikten derhal ta<Jrife ge- rin tasriflerinde ne çok zorluklara 
çilebilir. tesadüf edildiğine vakıftırlar, hatta 

Her lisanda fiillerin tasrifi muh- Fransanın en tanılmıf muharrirlerin
telif şekillerde vukua ıı:elirken türk- de bile fiil tasriflerinde yanlışlığa 
ccde tek bir tasrif şekli vardır, ya)- tes düf edilir. Bu zeminde meşhur 
nız fiilin kökü hafif yahud ağır sesli münekkid Jules Lemaitre-in bir 
olu~un göre signların zıımanlarına makale!lini tahnttür e-divorum. 
ve şahıslarına eklenen lahikalar ha- Su halde diinya dilleri arasında 
fif v hud a~ır olur. bu da hirbİT bu itibarla türkce pek mümtaz ve 
va~it dC"ği~miyen bir sıyakta ''ukua müsteıına bir yer tutuvor demelttir. 
gelir. Onun fiil bahııinde görülen mezi-

Bütün <fill,.rde fiiller kıvast ve ıe- yetleri bundan ibaret değildir, ınra
mai yani bir tek örneiic uygun ya- sile o mnivetl~rin miit,.nevv! tec:el
hud ondan avkın ta•~:CJnre tAbi ol- lilı-rini gözden gecirece!{İz. 
mak iiz-ere iki türlü ik,.n ve en 7i- H·lirf z:va U·~~lı .. iJ 
yed,. l ·ı•ltftnılan fiill,. ... halkın geJi,.i Ta•lbih: Mntba.alaı'ıda mü.weddele. 
frÜ7el dilinde ne •ekil ikthab etmiş 1 tin terttb ve tashih esnasında na..~l 
ise " "lureti almı!I iken t:ırkcede fiil 

1 

kazalara. u~dı~na erbabı vAkıftrr. 
tur:c:"rıe bövle bir iL-ilik voktur. Yazılarımda bu suretle birçok hatalar 
Bı•"n -'air mi--a1 İrftd etmek için oluyor. Bunları dUzeltmeğe !Uzum 

Son Po•tanın macera romanı: 88 

Bir hareketle Vilfort kadının sö
zünü kesti: 

- Beni çok. üzüyorsunuz ma
dam ..• 

- Bununla beraber ••• 
- Bu mektubları ben para ile 

Naklf"den: Behçet Safa 
ziyetınızı de kurtarıyor. Yok.sa va
him anlar geçirecektiniz. Mösyö 
Angeran da davet edilecek., kendi
sinden izahat ;stenecek. bu yüzden 
maziniz ortaya c;ıkacaktı. 

letince re1ıele mınıa.kalarında yapıl. 
ması IAzım okul tiplerine göre beş 
okul inşası için bütün hazırlıklar ta... 
mamlanmıştır. Tanzim edilmiş olan 
ptAn ve keşiflerin Nafia VekA.letince 
tasdik muamelesi ikmal edilir edilmez 
derhal münakasaya konulacaktır. 

Erbaa - Ladik yo'unda 
karlara sap~anan bir 

k"yak grupu kurtarıldı 
Tokad (Hususi> - Erbaa _ LA.dik 

yolunun kar ve tipi dolayLcıile ka • 
panm~ı yfrtünden kızakla Ladik iS
tasyoııuııa gicieıı ~ k.şilik bır grup 
tıam c-n.st.Ctü yanında batıp kalmlf, 
müthiş tipi ve soğuk içinde yolcuların 
hayatlarını mukadderata terkettik
leri bır sırada oraya süratle yetişen 
enstitü müdür ve talebelerinin yar _ 
dımı ile kurtarılıp batan kızak ve 
yolcular kar yığınları arasından çı
kartlmıştır. Yolcular arasında bu 
enstıtüye talebe .seçmek için Erbaaya 
gibniş olan vildyetimiz maarif müdü
rü Fazıl o<inenin de bulunduğu anla
ştlmıştır. 

görmüyorum, fakat işlerine dair nıa. 
kalelerimin sekizıncf.sinin ilk sütu _ 
nunun sonunda cZaruretler mahzur. 
Iarı mubah kılar. sözü büsbütün 
ba.şkn bir şekilde çıktığıııdan bunu 
tashihe mecbur oluyorum. 

miş değilim. Yalnız elde etmek için 
bi.-z zahmet çektim. fşte o kadar ..• 

- Acaba nereden elde ettiniz. 
Sorabilir miyim) 

- Tourpied"nin cürüm ortağın
da buldum. Bir nevi dolandırıcılık. 
ve şantaj idaresi işleten karışık ve 
sabıkalı bir herif •.. 

Vilfort birkaç kelime ile Boinon 
ismindeki adamı tanıttı. Madamın 
Mösyö Moore'a yazdığı mektubla -
rın bu adamın eline naaıl geçtiğini 
anlattı. Kadın: 

Tarihten sayfalar 
(~ ! net sayfada) 1 Bu malat'da eilahdar Mehmed 

llabasile ortanca oğlunu Jstanbula ağa anasını da Jstanbula getirtti. 
göndermcğc, küçük. oğlunu da ana- Ba,ka erkek kardeşi olup olmadığı
ıı '.!'anında ~ı~akmnğa. ve küçüğün nı aordu. Anası, küçük karde§ini 
Yenne, kendıaıne benzıyen ve yap- aa.lı:fadığına pişmsn oldu. Oğlundan 
dı olan amcası oğlunu k.oyup gön- utanaru: «Başka kardctin yolt
demıeğe karar verdiler. Küçük turb dedi. Amma Mehmed ağa az 
amca_ o~luna da .«~en silahdaı: ~ğa- aonra hakikati öğrendi. Mustafayı 
nın kuçuk kardef1Yım ı. dememıı ın-- h .. . • 
lu 11kıya tembih edip bellettiler. d u~a .. fgırdL: «~ıl he~~ .k~~ 
Ahmed bey, ırilahdar Mehrned ağa- "~h cgık·k' ~~~ 0~~um1 ımedı~1~ 1 b b ·ı_. k L ka . ı'fJÇJn a ı ati oana ouY em ımzr 
nm a asım ve uu er e& rdeşıni K- ült b. d · · küfü d l•l 
- aslında biri amcası oğlu - lıtanbu- uç rra enm.ın r ve a a et-
la göndereli. tc kahnasına sebeb oldunuzh diye 

Sillhdar M h d "' t.._b torda. Mustafa: aBeni gönderdik-
e me aga oa amıı 1 • 1t k .. ..k ~ h k "k ti 

ve erkek kardeolerini görünce pek ~~)zaman kpel""'" .uçu '-tumı.:. a 11 a L 

sevindi. Çocuklar: &18hdar Meh- soy ememe ıgımı ço& ın.:ı o ara& 
med ağa kulunuzun biraderleridir.» tembih etmişlerdi .. cürmümü affe
diye Kanuninin huzuruna çıkarıldı, d~n.. him~yenizi bende::' esirgeme
padiııah: ''Henüz ya lan ldJçük . . aa- yml» dedı. Mehmed agn Muııtafa
rara alınmaııı münıurib değildir. BiT nın gö?lünü nldı: ~Hatırın~ bir ş;Y 
mıktu Gala tasa rayı mektebinde gelmesın 1. Ben senı gene bırademn 
tahsil etainleT. hizmet öğrensinlerb bilirim. E..-.kiden nasıl korur isem 
buyıırdu. fki çoculc bir kapıcıbaşı gene öyle korurum!» dedi. Mehmed 
ile Galata'larayına gönderildi. O za- ağa, memlı-kette olan en küçük ku
man GalRtaımrayı ftğast Ahm~ a- deş-ini de l"tanbula getirtti. Sul
ğaya teslim olundular. Çocuklan tanahmeddeki lbrahim Paşa acemi 
göti.iren kapıcıbaşı bu çocuklann si- oğlanlar sarayına teslim etti. Çok 
lahdar Mehmed a~anın binıderleri geçmedi. Bu kardeşi de öldü. Sokol 
olduğunu söyledi. Ahmed ağa. ço- ailesine mensub kendisi ile Mustafa 
cukların talim ve terbiyelerine öz ağa kaldı. Mustnfn ağa ki, Budin 
evladları gibi mukeyyed olacağını muhafızı olan meşhur vezir Musta
v&detti. fa Paşadır. Sokullu Mehmed Paşa-

Mehmed ağanın ortanca binde- nın daima himayesini görmü"tfu. » 
rine Mustafa adı konulmuştu. Pek Repd Ekrem 
az ıonra, Galatasarayı mektebinde 
ilcen öldü. Mehmcd ağa çok müte- İstanbul İkinci inas Memarlu1'1m-
essir oldu. Onun muhabhetini en 
küçük kardeşine - amcası oğluna -
verdi. Bu çocağa da Mustafa ndı 
konuldu. Mustafa, Galatasarayında 
tellaklık ve berberlik san' atlarını 
tahsil etti. iki 11ene sonra da Top
lcapı ıarayına alındı. 
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dan: 
Mü!lis Beyo@un<ia Meşrutiyet cad.. 

ctesnde antiltacı s. Haylm\n ta.!fiye 
işi biterek mahkemece itlMın kapan • 
ma.sı 3/1/941 tarihinde karar verildiği 
ilA.n olunur. c196·b 
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Türkiye iş Bankasına para ya
brmakla yalnız para biriktirıniş 
olmaz, aynı zamanda taliini.c.i 

de denemiş olursunuz. 
Ke4ideler: 4 Şubat, 2 Ma -ıı Kumbaralı ve kumbaraau . 
rıs, ı Atu.stoa, 3 İ.kincitef • he.sablarında en az elli li • 

. ra.sı bulunawar kur'aya 
rtn tarıhlerıode yap1lır. dabil ediltrler 

Neden ıonra kendine ııteldi, aakit «Birdenbire yıldırımla vurulmu-
ve hürmetltar bckliyen Vilfortu şa döndüm. Vakıa fakir değildik. 
beklettiğinden dolayı sıkıldı. Fakat ömrümde bu kadar paranın 

- Ben hu mektubların bütün benim emrimde olduğunu bilnıiyor
nazarlara lcar,ı çok. mahfuz oldu- dum. 
ğunu sanıyordum. Vilfort bu sözleri işitince için-

0 sırada kocası aklına gelmiş ve den: 
onun bu vesikaları görmüş olması - Zaten şüphelentyt')rdum. De-
ihtimalile bir an titremişti. mek Angeran hasi~ bir koca imiş .•. 
.- Ben bu Tourpied ismindeki Diye düşündü. 

adama hiç yüz vermedim. Küçük - Bana bu ınektubıı yazan sefil 
çekmeceyi nasıl keşfetti) Hiç şüphe adam, eğer paralar d,.r!lftl gönde
yok. ki benim bulunmadığım bir sa- rilmezse mı-ktııbların kocama verı
ati intibah ederek bütün apartıma- leceğini ilave edivordu. 

General 
diyor ki 
(Baştarafı 1 inci n.yfada) 

Simdi de Bay Göbbels yabanca 
gazetecilerin bir toplantısında a.AJ.. 
manyanm, yeni bir taarruz dersi v• 
Alman kuvvetlerinin yeni biT teza
hürünü hazırladığınrn söylemiş ol
duğu hakk.ında gelen bir haber ha
kikat olarak kabul olunursa o hal
~e hu cı~iç kimııenin unutamıyaca • 
gn ycnı Alman taarruz · dersine 
Büyük Britanya adası dershane ol
mak iktiza eder. 

Bununla beraber Almanlar 7.ih
ni dağıtacak birçok tedbirle;e te
Tessül etmekten geri durmuyorlar. 
Mesela, henüz bir tek Alman uça· 
imın bile AdriyMiih veya Akdenizi 
aşbğına dair hiç bir haber alınma· 
dığı halde, epey bir zamandanben 
f talyaya Alman uçak teşkilatının 
geldiği duyulmakta ve belki kasden 
duyurulmaktndır. Halbuki harb 7a
manlannda harekatı askeriye kadar 
gizlenecek hiç bir sey voktur. Buıı11 
bakarak Alman hava kuvvetlerinin 
ve hatta ceman 500 kadar ucaktarı 
mürekkeb Alman hava filolannın 
ltalvava geldiklerini veya gelmekte 
olduldannı nasıl olup da (l'azete say 
falannda okumakta olduğumura 
do~su hayret edilmek iktiza eder· 

Doktor Göbbels de g(ıya verilı
celc yeni Alman denrinin 7.1\manı ileo 
l'erini bildirmİyOT. Fakat haliııin di
lile «hu derııi, en büyük dü ma -
nrmız olan f ngiltt'!reye yakında ve-
rilecektir» demek r.ıtiyor gibi göri1· 
trllyor. Ancak o. bu yeni nutkunda 
samimi değildir. Bunun baş delili, 
eğer Almanya f ngiltereye, hakika -
ten böyle bir yeni taarruz dersi vc1"' 
melt arifesinde idise bunu kat'iveıı 
eöylememe~i lazım olduğudur. Al • 
manlar gibi, harbde baskının ehet1Y 
miyetini takdir etmiş ve baskınrtan 
biivült sitifadeler etmiş bir milleti 
hakikaten yapacağı bir taarruru da
ha evvelden haber vermek hatasın" 
dümıez. 

Fakat Alman propagandası, Al
manların lngilterey~ karşı pek yr 
kında Manş ötesinde ve doğu Ak· 
denizde yeni bir taarruza ızeçece • 
~ni kasden yaymaktadır. Hatta bil 
yaymayı o suretle yapmaktadır Jci, 
Almanların yeni yapacaklan taarrtl
nın Büyük Britanvayn karşı nıı. 
yoksa Akdı-niz ve Balkanl"rda rt11 

YUkubulaca~ı hftkkında zihinlerdt 
bir tereddiid ve endişe uyansın. 

Kaideten, Almanyıt eğer bu ild 
istikametten birisine knrı!I harekete 
geçecekse bu husustft knt'i bir sükôt 
ve mahremiyet mu haf aza etm"Rl 
veyahud baı,ka i5tikamt'!t ve hedef· 
leri propaganda etmesi iktiza eder" 
di. Fakat o, tersini yapmakta ve. 
gizlemek istrdiği diğer bir istika • 
mette tam vaktinde harekete v~ 
mek için, İngıltereyr. ve Balkanlar' 
kar"ı taarruz ihtimallerim propll • 
ganda etmektedir . 

Almanların harb ve istila yolile 
Balkanlarda ve Yakındoğuda t• • 
kib edecekleri ne bir menfaat ~ 
ne de bir harb hedefi kalmamışU1• 
Romanyanın petrol ve buğdayl•" 
onların ellerindedir. Yuızoslavyaoıll 
ve Bulgariıtanın bütün ihracat if1S' 
kanlarından istedikleri gibi istifa~ 
etmektedirler. Yunanistanda jsd 
maddeten istifade edilecek het11e11 

hiç bir "ey yoktur ki Almanya, btı' 
nun için olsun, ftalyanın yardımıfl1 

koşmak küoüklüğiine diişsün 1 B8 ' 

husus İtalvanların, mantıkan ne yş' 
pıp yapıp. Yunl\nlıları Arnavud ' 
lukta nihavet bir hatta durdurto18' 
ları İcab eder. 

Afrikada da ı\lmanların heoG1 

ne durdutmak mecburiyetinde b; 
lunduklan had bir tehlike ve ne 1 

şimdiden istih!al ve takib edebile ' 
cekleri bir menfaat yoktur. İtıtl ,' 
vanlar. burada da. mantıkan, lo~ 
Tikleri Tobrukta olmazsa, Dt-rnr.Jt
veya Bingazide ve nihavet bir yt1' 

de durdurtmalRrı lazım geliyor. 
Bu mütaleaya ve Almanların t: 

Manş veya umumiyetle cenub doS, 
istikame,lerinden birini, taar) 
hedef ve istikameti olarak seçeet ti 
)erini yavdıklarına göre, onlııfl I 
Manşı tercih edecekleri fikri hş,ı~ 
olabilir! İngilizler de bu ihtirrıe~ 
büsbütün geçmiş addetmiyorlar. 11 
nunla beraber Almanların Maof11 
ötesine atılmak . g~İ ?ünyanı~ :,. 
.güç ve pek tehlıkelı bır askerı 111 
reketini vapmaya kalkı!lacakl•fl iİ' 
ümid edemivorıım. Bu se1>• ble il , 
niin hüneri Almıtnların veni tnıı!\'t 
ru7l"rının heniiz meçhul olan J 
söylf'nmiyen iııtikamf'tini keşfl"t'lccı 
me"f'le!Iİ lizerinde tekfü~üf etnıe 
berdrvamdır. 

elde etmedim. Bedava elime geçti. 
- Demek ki polis .•• 

ccHülnsa sizi alakadar eden ba
histe yalnız ben haberdar bulunu-

- Evet. şimdi anladım. Mö~yö 
Moore lngihereye dönmeden evvel 
benim k ... ndisine yolladığım mek
tublarla fotogrnfı bana iade etmi<1ti. 
Bu fotograf bir gün birlikte gezi
nirken bir amatörün çektiği resim
dir. Ben bunları, en İptidai ihtiyat 
tedbiri olarak vı:-tıp imha edeocek 
yerde küçük bir çekmeceye sakla
mıştım. Bunlar benim için pek kıy
metli hatıralardı. En bahtiyar gün
lerimi bana hatırlatan dakikalar. 

nı araştırdı.·· Bir $ubat giinü bu «Deli gibi oldum. F11kat bunıt 
evrakın kaybolduğunu farkettim. 
ilk aklıffia gelen kocam oldu. Mös- karşı tedbir aramaya koyuldum. 

~~M4t-yorum. 
- Hayır, hayır ••. Sizin lehinize Yeniden ma..:ıl\m Angeran geni~ 

olarak resmi polis mektublara ve bir nefes aldı. 

mesell!'nin içyüzüne vakıf değildir. O dakikada kadın karşmndnki 
Hugetin c:innyeotine ııcbeb olan me- rıdama derin bir hürmet ve sempati 
aeleyi de asla l>ilmiyecektir. duvmaktn oldut-unu giıliyemiyordu. 

«Hugetiı'i verdiği izahat polisi J....fnlbuki Vilfortu ne kadar azamet
tenvir etmiştir. Onlar, her şeyi öğ- le, ~ururln, hatta istihfafla karşıla

Tendiklerine kani oluak artık derin- mıştı . 
leşm,.ye lüzum görmİyl"ceklenJir. - Size tekrar ıöyliyeyim ki bu 

«~u emniyet ve kanaa~ sizin va- mektublar için ben beş santim ver-

Madam Angeran bunları ııöyfiye
rek derin bir diioünceye daldı. Beı
belli ki izdivaç hAyatı ona hiçbir ıa
adet temi.n etmemitti. 

yö Angeranın elde ettiğini zannet- Ev-Vela mektubların nasıl aşırıldığı
tim. Fakat bana hiç bahsetmediği nı düşündüm. Demek ki bizim evde 
için neye hükmedeceğimi şa!lırdım. bir caaus, bir hırsız vardı. Her şey-

ııFakat hakikati öğrenmekte ge- den evvel bu casus ve hırsızı keşfet
cikmedim. Bir gün saçımı düzeltir- mek lazımdı. Sonıa da onu kov
ken müsteaT i.simle bir mektub ge- malt. 
tirdiler. Bu mektubda. benim mek- ccPek az tereddüd ettim. Bu ca
tublarımın ve fotografımın 150 bin sus ve hırsız Tourpied idi. Başkaıı 
frank mukabilinde bana iade edile- olamazdı. 
cei:i bildiriliyordu. (Arkall var) 

-- ~ 
İoc;tanbnl İkinci inis l\lenıl11'lııı-" 

dan: 6' 
MüfliS Ayakapıda Fener cadd~1~ 

174 numarada anbuncu Atek51'1 l'P' 
Stopakinın tasfiye ~i bitirilerek ıtı~ 
kemece ifüı.sın k:apanmllSınO. 1"'6'1 
verilml.ş olduğu ilin olunur. (19 
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rıı v d da' i in i"iz tayyare~eri 1
A man ve İngiliz 1 

n ordu C"rı bü··ük gündüz hava akınları 
<~ı 1 inci s:ı \ h 1 

Lo d 13 u··cum arına (Baş tarafı 1 fmr.ft sayfada) 

Sayfa 7 

1943 yılında pamuk rekoltemiz 
500,000 balyeyi bulacak 

ı;- n ra (A.A) - Mü ınkil um~ll nı . rart! n: ajansı bildiriyor: _ tır. 12113 Kanunusani gecesi bom -
A k b 1 d ı bardıman tnyyarelerinden mftrekkeb <Baştarafı 1 ind .aJfada) pamuklan elyafının daha unn 

T I ı eri harekat hakkında O;ıily "" • • d • aş a 1 ar oyn&.mı.ştır A ~ 
taedcırg:rpah gazetesi •unları yazmak- aeg ş ırı 1 . kuvvet!! harfa filo\ar.unız lb'ldrnda Ü ··~· ._ .YDi m ese, her sene il Te sa.nııyıde daha lnıla rağbetl(j 

... mühim werl hedeflere hOcnm et - ret"'tiı muhım mikyastcı nümune mazhar olmasıdır. 
... "T obruk iatihlc:&mlan lııgı1İz top (Ba.şt.aı:-a.fı l inci s;ıyfada) (Ba.ştarafı l inri sayfada) ml~lerdir. pamuk tohumlarım Ege müstahsiline Pamuk 5tanclardını temin tçın ib -
~u u taraf d ~ c1· d- bur edecek olan gündüz hücumlan- Taymis me..nsa'bının fllnnl ve ce - parasız dağıtmı.ştır. Yanı bugün Ege tlyarl,, zaruri olan bu : .. i ba ..... ...-.. ~ 
\oi:lrneı_t ın anih r:'ub~h~. ıycn . ?- yette de:7llız. 30 gün süren devamlı - •-k lan d "•--dd d -..n mmta'ta:nnda 125 000 bal ıc ı .,. .-..~ :; c ve •· nın başlangıcıdır. Bu harekat bilhas- n .. u mın- a n ıı. mu~ i u"- ıı... • • ya a a ıı. içt'n enelemirde vli.si mikyasta pa _ 
ic~t _ .... en h " ıu ır. ~cum _•ç.ın bir gayretten aonra odıımlarım he- h · ~"' Tı>ngınlar ;ıktııı-1 ve ,...h..:n d" pamur; .. nhnmaaının en bü'"'k •-m k h 

qo ""ti a- J'1-] tt L t aa izmete ycnı gıren yeni tıp" mu- .ı....n J- ,.. eı r· ,. u- b . ,,.. <MU mu tO umuna ihtivn" verdır. B"'"'"" 
k"",b ":'1 .,.. ~! lırl t&Çc vus a men hemen yan çıplak bir halde u mue.sse.sedır J->t ""'u etmdctcdır. Oıge" tn•n& n bu I dd . rl kl harcbc ve ke~ıf tayyareleri tarafın- l!'u cenubunda çıkan büyük blr yıı.n- . • . ya.parken ;pamuk 'ISlıill ve üretme 
lchrin b" d b l d- d" ınvanın şı ctıne kaqı zo u. a dan yapılacaktır. Simdiki kullanıl - gından kesif dumnn bulutlarının yük Nazillı pamuk çi.ftJii:fnde flml esa&.. piftJiklerı:ne aid pamuk sahalarını bir 
nu111 ı. ıı:ar ın c u una

1
n . ?rt ~ - mu ·ııvcmet edebiliyorlar. ı Jd'~I ö w r.. ür lara göre çalışan p k ij 

lu rı1av~ .meydanı. ngılız. hı"'" 27 TC§rinuan;de zırhlı fırkalar makta olan ve adedleri gittikçe ar- se 1
& g r m~t · . . . . ~mu m hcndis - kaç misli gentşletmek prttır. Kaldı 

VVct eıının .ıman51z bombardı -) ka elan C li 
1 

tan tayyare kü•lclerine ilave edılen ingiltercnln cenub sahı1lerinde bu- J~~ şandı. üzennde tevnkkuf e~ ki hfılen Nazı.11 1 müessesesi Egenin nı.. 
ıruınlan yü - d 1 l l man ı eneral Manıı • a baya bu yeni tip mükemmel tayyart-lı-r luıınn a.'lkcrl ~edefler de bombnrdı - tıklerı büyük işlerden biri, E"e mın. tiyacma bile Uı.yıkile cevab vereme -
Fırıflan tabluın d1 ~a ran aı mra - fU cevabi verD\i.ştir: lngıltcrenin şimdJ kendi toprakları man edılmiş, Ingifü limanlanna ye. tabsının Jklim şartlarına miisnid btr me-kted&r. 

Ti ıyc c : mıştır. vYuzbaş Scrr'm raporanu oku- ld b id pam k ti · b 1 k ı 
hir; rrnc gaı~t~~ne. ct"ph~ TC'n o: dam. Tabunı imkiin hiuıl olur ol- üzerinde o u~ .... gi i gündüz de n· en mayn dökülmüştür. . u P•. uma ve amim etmek- Şimdi varılan neUce yavno ynyq 
lını ... unnlan ~ ldınyor: !I T ... ı:.,.., • 1 maz geri alaeağıt. Fakat bunun sahillerinden 30C kilometre uzağa Dfın öğleyin hafif dii.şman bava ıır. Şımdıkı hakle Ege mıntnkası her Seyhan bölgesinde aımıa cinsinin 

·.. camıı.onuntm he- k kadar hava hakimiyetini elde etrnc-1 tiloln.rı işgnl arazisi üzerinde uçma - ı sene erken b~lıynn yağmurlar yü _ tamlmidir. Bunu yaparken nkala ciD.. 
de fllu 1 lru 1 nı- "' - bugün için imkiiru yoktur. Vahım sine yardım t:dcccklerdir. ğa teşebblis ctmişlerdır. Tayyare da.lzfindcn pamuk rekolt.es!nin ytlzdc 30.. sının yerli ve klevland pamuk tohum. 
"oktur~B ok n r m~;;·::a i 1 &.--ı bir vaziyet husulüne mani olmak Bu yeni tayyareler OrDllında en fi bataryalarımız iltl, avcı tayyare - 40 ını tarlalarda bırakmakta, tabia- lıı.rilc karı.şmn.ması temin edDecft'" ve 
hhtiin · . u uvvct er•' nı " 1 ta •ru.,. ıçın sıkı durmak l&zımdır.ll ı ta l ....., 
t .. R]· •ıddntile YftpılmadP!\ ~ct Yunanlılar ilerliyorlar dikkate şaydn o anı <tHnwkcrtor - Jerimlz de bir düşman tayynres.i dü. Cin h~ln sinesine gümmektedır. Şı.m. r alarda bir nevi dcvlcıt müratabe.si 
rıı 1;'1 .olmak icin biıyiik frT!'a•',.. ,.e- Af I 3 (AA ) ·- Yunan nado» tipindeki av tayyarcsidir. şürm~erdir. di 180 gilnde neşvünema bulan akala başlıyncaktır. 
~~~:~,~;, Oi~er tamft&n ltalva.n lmv- prop:::nda nc~re.tinin remli aöz- Meşhur Hurricıı.nc tipini imal eden Bu s:ıbnh gün doğ:uken münferid cinsi yerine 155 gunde ncşviinema F..gede ve Seyhanda sulama teşlS _ 

.. n )"JY<-r.ek nlmuı da ımt..~,, ._ • Sydncy Camm"ın elind.cn. ç•kn,n bu bazı düşman tayyareleri cenubi Al _ bulan ve dnhn erken toplanan bir latl:m faaliyete geçince pn"'uk re _ 
lıtıfır R • l'>i.l • cüsü, müşkül araz.İ şartmrın rag - 1 2000 b k -. .. · ıı lı:u~ .. rl•r aYn1 nmand y .

1 
. h k • . d tayyare er eyımlık cıUhun mnnyaya ve bu nrad:ı Bayreuth'a pamuk cinsi araştırılnıakladır. Bu _ oltemizin hemen genı, bıi' rekolte 

1~t•7rfıır f n iliz kuvvetleri ft 1van menck unaM 1 ;rı ar~ tın~n cv~m motörü ile techiz edilecektir. Bu bombalar atmışlar~ır. Dün dil!ımn _ nun bır llım ve bir araışt.mna ~f ol- inktoafına knvuşaca~ ımuhakkaa:tu:. 
~ kİl'nm'"" h kilri V1\Vvrtl l 'ldir-, c~f t~ 0 u~Wlu aoy cmıı ve c- motör Hurric'1lc motöriinden QOO nıo 4 tayynrcsi düşürülmüştür. duitunu bir dakika i~in unutan bazı 500 000 balyalık rekoltenin 1943 yı?rn. 
~ İein ~,.vr~nRmrl:· ~tıvorlar. mışD~§m~n. on havan topu, ve bir beygir fazla hır ku~·etc maliktir. kimseler, henüz tecrübeler üzerinde da alınacağına kat1 naza.rüe Calrobı. 

1 
K,.ı. 'ırc 

1
n

3 
.. n (zA.tcAbJi)~lcn_ Q, ,.. _,_ mi.kdar mit.ralyöz. bırakarak çekil .- • A~cri~~lı ckrperler bu !ayyaro- nin şimdiye kadar icııd edilen tay - çalı.şıldığı bugünlerde 155 günlük n. liriz. Esasen Zırna.t Vekll.leti bu işe aJd 

ll~'li:-n u ~ t ,~~." mıı ve yenı mcvzılcr tutmuştur. Dı- nın suratinı. saatt• 66~ kılo~ctre yarderin en 111ükemmeli olduğunu kala tipinin bulunduğunu Jddi:ı et - direktinerinl vermiş bulunmaktadır. 
T mumı karnrgnhmrn h• w: ğer bir mıntakada İtalyanlardan 7 olarak tesbıt ctm,7kte~ırler. ~'.1 h - yaz~aktadırlar. Ru tayyarenin A - mişler ve bunu yazmışlardır. Adnan Baget 

hlll ;,~kblusta. f oh~i:: mıntakasındıt aüba:r ve 1 t 4 aıker esir aldık. Yu- lar hakkın.da ht-nuz bır şey aovl n- merıknn uçan kaleler tipi ta >yare- Hakikatte Nazilll ıxunnt ıslah e B 
ttd· r alıyetıen devam etmek - nan1ı1ar keza yiyecek ele geçirmi~ mcmc~te ıs~ı df bl, hlsustn ~kı.eı - ıer_?cnh her hıaı~-ıeddhaha büyük ola -1 uretme çırtııği ıecrnbeıermi yapma-;_ ulgaristana A!man kıtaah 

~r. l d" ma
1
t1 o1dnnL~ı otbar un annkmtdı. 

1
m- c

1 
a<;r1d, er h~ de ,n ~ .u7.ak me•nfe- tndır. Böyle bir tıp ...,..,~11.·n bulu.. ld " 

.JUdan hud d d d • ı · · er ır. Yunan tcbl:;y; me o uıı;unu •ynn etme te ır er. er c uçncagı ve ıngılız hava kuv _ m'"'' ve ü tn 1 .. ~·~1,1 ·-. Q8 iqı" şay"ıaları 
>'l'n" ' u un a eYTiyf' enmız -· y . . t l d b' • d 1 . d 1_ d ..... re me.! en nz beş sene gibı 

C ,.,. r aliyette 'bnlunmu"larclır Atina 13 (A.A.) - 12 Scınka- cm tip. avyatc t'l' en ın clvct erınc üne roa ar emniyette ad- bir zamana mut.evakkıft.ır (Ba.şta.'ratı 1 inci sayfft"'-" 
t

1 
l al Rbatın ••rkında hıır,.'-Go11. 78 muaddel pıtfir~ muha:rlıe tayya - dedifen hcde!lere bomb rdıman et- • _._ 

o u .,.. r;, nun alıozımı neıırolunan numa - d B h * bul edilip edilmeme · b kkında u..a ~ .. t nan kıt'alıınmız ltalyarılnrın ralı Yunan tebliği: resi ir. u tıwyarc izr:ı ... ttc olan mck imkanını vcrcceğı tahmin edil- . Si a . .._... 
nıu ~~.;na ctrafındnki mcvzil,.rinc Mahdud kcş"f faaliyeti olmuo _ tayVaTcden .d~h.a scri.~ir.: Bu iki tip mckte~!r. .• .. Ankarada toplanıp müfıd kararlar ~~r:a::mc~~ ~eUer _Birllğ1ne 
nıu ı" ' kiyetli taarru71nrda bulun- ldık av tavvar~ı ıkı motorlu ırVcsta'ld fngılız gunduz ak•nl..ır, hakkında aldıktan sonra dnğılan pamuk iko - ettiğı hakiWldaki habem 
y· ; ar Vf' di•mııı'ln blr mikdar za _ tur~it~~~üİcü ~l dürtü 'Whirlwind» nv tayYart-rinrlen deha Dailv Mail öyle yazmaktadır: gresinin meşgul olduA'u mevzuıar:an gelince, Tass ajansı tekzibinde Bal-

J( ''"•t:lirmirJ,.rdir. Roma 
13 

( A.A.) _ Stefııni a- sonra inşa cd:Jmi•tir. l•naliıt na7ırı Bu akınlın lngiliz hava kuvvet _ biri ve en mfihimmi Seyhan b6l esi- gar h~etlnin hiçbir valtit Sov -
fh .,~"i·.. 1 3 ( A.A. l - O•tııt'!N'k bu tavynrcnin rt'f'VcurHvrtini hnbCT lı-rinin arttı· ına ve inki•af ctti~inc nin de klevJand yerine akala nnmuıı.u yetıer Bırliğlne böyle bir mfira.ca.aıı 
" ı }.. "•"'mttn verdiği bir habere ıtörc, 25 b f T h ., .... ti yapmadığını v b al h rıın ,:J..J•w~a l·uvvctleri karargahı - a-.ınd'a bulunan Camillo Cbetani vcrdii?i 7.~":1"n u ti~ nsn ız • nva dela1et etmektedir. Her iki muhan'b tohumu kullanması, yerli ve klev _ 8 . e ınaen ey b~ bu -

rrı: kuvv~tlf'nnın en 11erı tayyarcsı ad- meoıleket tarafmdan ,imdi vnpıl _ qsta BulgaNitana Verilecek hiç bir 
"" 1!; '! 1 &nkanun ~~,.!i. B nina d

0
ü_kkü YCunat n .ccd~h5~mdc öt'lmdü.~tkür. dedilmckte idi. makta olan bu akınlar ilkb~harda lidland c&n:slerini tnma.'tlcn terke~ eevab olınadığını blldlrnılşttr . 

...... ,. u ' &!" anı ı crmonc a u - Sud l d 1 k f b • . b ki b" -k h . rl tl: " tavvare mıovwJ nl n '"1~ 1 . ..r.1,.1 • • .. "l'd' B cı er an ıı arı çı aran a n - cereyan etrncsı c eneon uyu a-
1 a iJ .. " en nuıa csınm son mumcssı ı ır u' . d'l • 1 Sh S • h b 1 • • F k b' ·· Tü ki ( ili.,"' mı Ara u~ ı..tn u'T'!a- ftill"dcn iki pap:ı birçok kardinaller, kada ınşa c :_ m1 ış odan ad hort .~r- va ~d~ aAr('lmC e•mhın u nk rr n

1 
uı:n~- diz rtmye pa.mukçuluirıınu stand&r _ 

",,._. "·"~na hornb,.1 r rHivnii• v"' d b" t • t k l'k "l lıngıı, uçan .ıı;n clt!r en a a mu - nesı ır. an ava uvvet ı-nnın e e ek için buna tat1 bir iht.-c . 
·ı tYATROLAR) 

..... r1 w k b• h ld c c ıya • ınyue ve as er ı a e - • • b' v h ba d · d il · d AJm l gösteri].m kted •J• 
t '• ı c:ını ı. I" " e hul"Tl'ln minde birçok mc~hur adamlar ye- kcmmel yem t\fd. ırBagır om Kr - be kyenı mko e e:-ı ".ar lır. • 1 and~r Be-'-"~ ·~lg ir. MalQm olduğu üzere Şehir Tiyatro 11 

Tepebaşında dram 
~ınmcıa 

Aqam saat 20,SO cıs 
APTAL 

('•\. •rtn ,.,. ınlannda vftnt"'lnlar tipn. • dıman tayyare!I ır. u tayyare a- u ış ço tayyare ıma e!.mış er ır. .ıuo.u vu esi. uzun zama.ndanberi 
:;· ... infi1qklnr olmucıtur. ıştır. 8 • ltaly telaı"bi nadada yapılmıştır. Kannda gazete- Aded bakımından Almanların lehi- bir pamuk bölgesi oldu(tu halde Ege. 

llrru av ar:Ierimiz n·n~a7:iyc r1 .. ıa- Rom1t ~3 ( A~) _ O. N. B. leri ecri v_e,. bi.ı}·iik old.~ğu kadar ne ci?di bir l:uwct olduih.ına oüoh~ de :yeu.,en pamuklar Seyhan pamuk. 
,,k z. <'t ı ler ve aittr bir bomba ııien,.1 bildiriyor: kuvvetlbi aılbahlarba!a dda mucehhez b~- kvodk ıaeb.?~.kbud k~~vvld'et geçen seneki lanndan daha GaymeUI ve fiatça da
rılly erı. dıeınmiyettc lıüyük bit hi - ftalyan salah:vettar mahf .. IJ .. ri lunan u om r ıman tayyarcsı- a ar uyu egı ır. ha &tfindür. Bunun sebebi aka.la. - Son haftası _ 
:h ... 1 abet .. tmiQtir. Rıhtımlatda Arn1tvudlu~a kanlı kar~11,.ıılolclar 
d' 1- " " 1lunıshr. V parlara .:J., ,..;rf rıktı;;, hnkkıntia vavılan ~11vialan 
rı .. ~·ı "rl r vcrdirillT'..i' olduğı.ı z.ı-n- bı•'i :ııtrrette t,.lcn"b Vf' bu kabil en 

f) efctcdir. k-dik bir hiidisc bile cerevan et -
Türkiye Cürnhuriyet Merkez Bankası 4/1/1941 vaziyeti 

f>aı,.ı:,~rı~a~ men~ub tayyareler ... ,.,ıi~ni bı-van etmi-lt-rdir. 
1 rrfır 1 • Uzcnne bir altın yapmııı - ftaJ----' k --...3- L A d 

ıma d b 1 l b ,. ..... uar '41 "'en nft'EI rnavu -ıı\: 'h n u unnn g•mi ı-r u 
•• ., ft lıea h .. -" ~ . '-"1 • lan rehine olarek oötüruy" orlnm-ıı ' ,. B' t._ - b .-,.,nnı lC$Jtl efml,_ • 
~ t ' oom a, 8 00 tonluk h; ti- Atina 13 { .ll..A.} - Alillcadar 
rtı t. venunın'Jn Yanıbaııın Cf .... _ poli makamlan tarafından yapılan 
12 ,,'.' ~ıe iahkel"'y: bailı bulcnan ara•brmnl r neticc"inde ftalyan or-

urcıan · • dusunun harbm ilk günlerinde i~al 
ll"ıu~ "tt- d'~ ~1!.n"' _r m İsRbl' ol - t-ttiği Konic;a mınt knsında Yunıın 
ltıı~~.. f) er ordu haınra u"t -
\'~ "''t~ı.. f'l Polarcla vangınlar çıkmı topra1danndnn çekilirken bazı aile-

~- •k" ar oloıu•tur. J,.ri hütün ı-fradile hirlikte alıp gö-
'-Jö\ ı Tral>J d t6rdüwü tf'ııhrt edilmi tir. Bu ıruret-

"enıı d . us n, avcıTanmız de-
1 cvny l le kaldınlanlar aranndn ihtiyular, "c D c uçu an vnpmı lar 
C'rne Tim' · C •1 kadınlar, çoculdu, m"mede ço -tc rn .J..' ımı ve nza a tayya-

>'l\ı: 
1 

b\.UIDlnnnda biç düşman tay- euklar, papa?:l r, mualliml' r. ilim 
d ulun.~ ..ı.~. b adamları, '"ift1<iler ve .. ııire bulun -ıt B .... 1a~nı ildirmi~cr -

lam u rncydanl rda ancak kull _ m;ıkta-lır. Bazı aiMer bürün efra -
hı~a~lı: dcrcccd~ harnb olmut f')jl .. bMikt ... bııı:ılannı., ''"'lnız er -

titr. ('_rnikdaıd.a tayyare: göıülmuo kt-t.l ... ri. buılannın. karlın! n. bft7.t 
~1 it. ı;zaıa &:ncydanında yanmıı o- ·ı ... J ... rin de t'rkeklrril• bf'•Rh .. r ka-
hl:ltie dı~akılrnıo 20 tayyare mu~a _ rf, .. ll!n r.ötiiriilıni:•tiir. t\1.ib•tl•.; 

e ılrni tir. ...-,.t.,u) olan rehinelerin mikd1trı 500 

lıaı IUyan tchliii =k=İ!n=.d=ir=.=========== 
• ltatyaadna bir mah l 13 (A.A.) -

~:.l o d 1 k n'n ralc:ib olduktan bir tavyaremiz 
"'ll tıın 

22 
r u nn umumi ·arar -

)' lına O nurnııralı tebliği: b-vük bir dHm'tan cüzütamnıı tor-
~olu ._. n cephe inde normal kt-~f pilll"mitotir. 21 7 numnrnlı tf'hl=~cic 
~ ıı \ar~l t~p~u f nliycti olmu,tur. ya landığı ~ldi .. ilen ha•bi ı;temisi 
~ t' ... enın h 1 d lava11 tipinde bir ı:t'"midir Bu 
b

1 
nlarla it. ız yürüyüş ı:ı ın c muverfakiveti c.-Mc eden hava tr -

a rn arnyon kollarını bom -

t 
9111~n. etın~lerdir. .,,.kfci'lümüz bin cı pilot Antonio 

I u fo.~ı~ . Tobruk ccphrsindc Fa..t~ıı'nın kumnnd 1nda idi. 
f ı l'llaı . ıvctı ol mu tur. Scrj kol _ Düşman 12-1 3 Kununusani ge -

liYett ÇQ}dc Car bub etrafında ces.İ Torino üzerinde hava akınlau 
~an ile C: _bulunmu !ardır. Bir duş- yapmıofır. Ba7J ha1<1rat kaydedilmiş 

11 rf ~:' uı Ü ınücıı ir suretle bom· ve birkaç ki i )"aralanmı.,tır. 
() n cdilmi$tir. Venedik üzerine yapıbn akın 

~ı rn~h~)lt:a.narelcri Bingnzidc neticesinde hasarat husule C"'lmiş -
lera" de c~ bombaıdıman r.t - tir. Bir ölü ve birkaç varalı vard•r. 

AK T 1 Fı PAS 1 p 

Kaıta: 

Altın: san kll<>gram 
Banknot. • 
Ufaklık . 

'72.603.011 

D:ıhDdeld mahalJtrls: 
Tllrk J ... lrMı • 

Jiarlcteld muhabirler: 
Altın: Bati kilogram 4.'786.856 

Altına tahvill kabil M"rbest dö -
vlzler 
D.ğer dö'rlzler ve borçlu Kllrlng 
baklyelerı 

OaT.fne tahvtllc..-i: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

kar~Jıet 
Knnnnun 6-8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine taratında.n -.Aıcı 
tedlyat. 

~nedııt ('fi.rdaru: 
Tlc:ırl S neUer 

f':s!?nrn ve tahvflllt cıö:rdnnı: 

< Deruhte edilc"l er."k1 nakrfl. 
A ( yenin knl"Sılı~ı <'Shnm ve 

< t hvnrıt tltıbnrl k ym0 t'el . 
Serlx's E<:h:ım ve TahvUat: 
Avanslar: 

Altın ve dl5vtz fizerne ava.n..s 
Tahvilfı.t üzerine nnn<ı . 
Hnz neve kıs:ı. v!tdl'ıt av ruı 
Hnı neye 3850 No. Ju kanuna göre 
açılan altın karşılıklı avaıu 

His<:ednrlnr: • 
Muhtelif: • 

Lira 102.1:1.943.69 

• 13.026.093 5() 

• 2.349.895.58 

• 133 (fl8.37 

Lira o 733.ooa sı 

, -.-
, 32 234.89!>.04 

I.irn 158.748 563.-

1 
10 923 781.-• --

J..irn 262 269 881 72 

Lira 46 2R3 .ıı;r. !l~I 

• 8 409 23tı ~ı;l 

Lira 8 R!i9 14 
> 7 8011.722-

• -.-
• 114 584.926.75 

Tekün 

Lira 

117 .498.832. T7 

133.408 37 

SS.007.995 35 

ıs8 l:Z4.782.-

%62.269.881.'72 

64.692.74G.2D 

122.402 50-7.80 
4.500 000-

11.225.759 86 

750.515.914 25 

Ber:maye 
İhttyat akçe!: 

Ad1 ve fevltalAde • 
Husu.si • 

Tedavöldeltl Banknotlar: 
Deruhte edilen evraltı nakdiye 
JCanunun 6 _ 8 ıneı maddelerine 
te~f.,an Jiaı:tne tarafından valcS 
tedJyat . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Kar~Jığı tamamen attm olarak 
IJAvet.en teda.vme vnzedllen . • 
Ree ":ont multablll llAveten te _ 
davüle vaı.edUen • . • . . 
Hazineye ynpıl:ın altın tarşıJıL 
lı avıuı" mukabıu •902 No. Ju ka
nun mucibince ilAnten teda'ril
Je Tazedilrn . . • • • • • • 

MEVDUAT: 
Tiı rk Um ..-ı 
Altm: snn K1g 8'76.809 

3850 No. lu kanuna göre haz :ıcye 
açıl n avans mut bill tevdi olu
nan altını r· 

s:ın Kig. 55.541.930 
Dovlr. Ti! hbudatı: 

Altına tahvllt kabU d6vtzıe.r . 
DfRer dövizler ve alacaklı Kll 
ring bnkiyelcri 

Muhtelif:' . 

• 
8.188 666.15 
6000000.-

Lira 158.748 5G3.-

1 . 19.923.781 

Lira 138.824.782.-

> 17.000 000.-

> 249.000 000.-

14.000 000 

Lira 78 J26 262 41 
• 1.233 302.59 

• '78.124.167 90 

Lira -.-
• 32 254 076 "tO 

Ura 
16.000000-

12.188.666.1ti 

'8.124.J 67 J>O 

32.:54.076.!0 

---------..__:_ ______ ı~1:14'.:7GU56.93 

l"ekün '750.Slfü)l4.25 {'_ Cnrb1 A1nufu Ç'!\ :z yİat yoktur. Catana üzerine yapılnn akın, b 
-~"llo .

1 
ıtdenizd mlot mül:lıim z. hn11aratı mucib olmuş 8 d nü - Ub ,._,. 

1 .... J Temmuz 193f, t.ariblnden 1 aren: ~ .. onto haddi CJ. 4 Altın tlzerıne avans cır, s 

:=:;;:==:e~r~a~s~ıd~y~u~·z~h~n~şı~O~u~·v~a~r~i=-~fu~~~a~7~a~y~in~t~y~o;k~tu~r~·=============;==========:============:==:==:==:==~==~~~~~~:==:'.~~~=:'~~~=:,~:=~~~~~~=~===.==========::======:=:===:============ 
'EİQı:ı Posta • nın tarihi tefrikası : 18 manın tn karŞlStnn geçerek bağda, utancından kızaran yüzünü yere dal Musa derler bir u~ık karındn~ı- - B şsı:ı: kalmadı, dedi. Tcltfu-

kurup oturdu ve Buran g11zdsını an• eğdi. mı:ı: kızı, ona cıhaz pnraaı ettım, bir run bir veziri vardı, o gitmedi. Ma-
lntmağa başladı: Sevı.indük: ncvcivan oğlancık vardı, Samsa ça- lını Orhan beye v::rdi, 0 dahi g zi-

- Şöyle h bcr aldık kı' Bursalı - Bre Rahmancık medcd .. uq- vuııun &aracının yanında i"lerdi, aa- J b h B 
B 

,. ere a setti, ura da çok adam kı-
açlıktan bunnlmıstı. Bahane iııter- ğı gözle azarların... re bu oğlan- rac Mchmcd derler, onunla ever- 1 C Oh 

1- h kl d T kf b' ·•• 'd' eli :rı mı§. azi r nn bey bu vezire lerdi ki hisarı veıcler. anım derler- cı.- n ı ır .. o c ur ır yıgıt ı ı.. m... d ki _n 
B 

sor u m: u.ou hisarı ki verdin; .. 
di Osman beyden, Orhan bt'yden Dedi, sonra onlntmağa devam ir gazi: -. 
gayriye vermeyiz. Orhan Cazi Mi- etti: - Bre koca Sevündük dünya neden bunaldınız) 1) dedi. Vezir· 
hnli ve Turcud Alpı ve $eyh Mah- - Co.zi Orh n bu (!azadan son- akçeısil ahiret earayı yaparaınl.. «Bir ınicc sebcbden verdik dcdL 

'-' 'Y o)u 1_ mudu ve Şeyh F.dcbnlinin karderi ra dog· ruca Burs y geldi. Pınaıba- Dedi. Rahmaııcık tn: Biri b~ ki, &İzin devletiniz gün gün-
" ııc·' .. dna.K:urban olduğum Reh Ahirette vaTdu.r zcvku. sefa.ı;ı, · de d t k d b ., ... bq; d ş b ·z f og·lu Haaanı hile alıp .... e]di. Önce •ınd suyun kenarında kondu. Orn- - Yallah doğrudur... n zıya c 0 mn ta ır, izim dc,•-
r:'I 

1 
•• e ı. u Scvünduk kale· On sekiz ın a <.>mirı Mu"fa ası. "' "' ı "~ ,,.._ ı k d' - •z t. d Adrnnoza acldi. Tekfuru i itti kim dan Cazi Mıhalı gönderdi Tekfura Diye tasdik etti. etimiz sönmeğe yüz tutm•,.tur, n.: 

•• ~tı-rnu· ,...... sen bir ılnhi lutf et... Ad qü.zc , en ı qıızel :ı tı.'•ammc • .. l d k -,, ..,. ""tı n y Türk gelir.. kadı, da~ çıktı, hisa- hiaan ver diye. Bursa Tekfuru ıöylc - Hemen ki Tekfur hi rdan un 1 • Biri do.hi bu ki, baban hi-
' " C.a ... : Onşını dökeyim. Smıra Yunus neyler ı'l·ı· cıhanı •C1•Si1'. b 1- d b . Ah d l' b. k' k k l d ld h h 1 • • k l llnl,;;' rhnn beyin Bur gaza- ., .. ~ nnı o KO u. · • ccva cttı: << te e ım, ıze ·ımso- ç.ı ·tı, apı ar o u, er tnrnft n nmıza ava c yapb gıttı. öy e-
~i r_!rırn... Sen hak pcyga.mbersuı şcksı fi~ Ca:zi Rahman: nin znran değmesin .. hisan vere- müslümanlar girmeğe bDJlo,dılar. rimizi zaptetti. köyliı size muti ol-

d rı ~.hm n Sevundük: Alinın .,,~ . mansız, _ Bre- Orh:rn bey ynyak olsun, ı lim» dedi. Mihal t;eldi haber verdi. Ahi Hnsan hürce vnrmı h. fetih c- du. bizi hiç anmadı. Köylüsuz dcv-
tıı ........_ B optü: Sana uvmatıanlar QJıK:r nncmsı.:!, aıdınca varsını... Orhan Gazi kabul etti. Tekfur gene zanını o okudu. Bunı Tek.furunu Jet olmaz.. Bursalı bildi ld kö,Jü ra-

[\ '~i~c ·ı~ndük, 0 rahm tlınin Ad quzel, kemlı. cr_ı=el Muha-n.med. Dedi. Cari Sevündük: h ber gönderdi: aBıma birbç ya- denize götul'duk, gemilere. Gemiye hat lığa varmı$hr bizi anma;, Bur-
~i. ı uhiyi.. Sevündük Alinin göz yaşl 11 , _ Bre benim lcnrde~m RRhman- ror göndersin ki biz hisardan çıkar- girdi, lıtnnbula gitti. Orhan Gazi anlı dahi size muti olup rahatlığa 

~;t:ıç )' ··- genç ytizünün ihmal edılmis kum~nl cğım aabrct .. Cazi Orhnn vayak ken biri Türk incitmesinlern dedi. 
1 

Bursa halkına aman verdi, kimsenin kavtmıyım dedi. Biri d hi budur ki, 
~ ~-~rı Urugun davudi 8 si. g cc, k im '\C poı hıyıkl:ınna. se sız, oldu. Tekfurun Ardınca da;a çıktı. Mıha) eder: aVarnn adnmlara ne çöpünü ldırmadı. Tekfurun bazi- aç kaldık»; Orhan Cazi aordu: 

'lıı~ h..~ altı da, bir mcczuh a•ı- fa t, dftmlay .. -k df'g~il, iplik ha- Tekfur ile çıkanl r k rşı ı;telip Or- vcriıain kim geleler) o <icdi. Tekfur nesi vardı, içi agwzına kadar altın ..r ,_ d . ._ 1 1 d d' · --.q .. ,..,_ H .. ...,..o" a am 1an mr,tır > e ı, vezır 
C~· etnıek için co t }: linde bo anıyordu Aynii"a kalktı, h n beye aman dediler. T ~kfur gc- eder: « er ne kim sen diyesin, ben idi, Gazi Orhan o hazineyi 1C3zilerc 
..ıı 1 11 L ne kaçtı, nihayet bir kayan uçtu, veririm 1 » Mibal bin ndama otuz bin dagıw ttı, büyük .-.anı'met oldu. ağladı, «Açlıktan kmldı 0 dedi. Or-
'l<iı lt~ı.- . nk göğsüne e 1 vurara~: f1 L-'-- .. han Cui aYa niçin daha eVYel och-
Ceı ~l .~ ?~ Renın 'J01t na. _ Oin1t<yİn f!llziler, .. ize Borsa pare pıı.,.e oldu.. oriye söz cUi, ucoer adama otu- Rahmancık sordu: 
~ ftf~ ~r.Lı ou.zr1 l'uhamm d. I ne sutctle fco:tholdu ve hem Bursa - Bre yiğit imio o Tekfur!... zaı flori. Tekfur razı oldu. Bu bin - Bre benim kaıdqim Se'riin- :ri vermedinizh ruye aord-. ,.czir. 
~ , ClQ .. rl 'keyle 1·~.mter kuluna halisinin hali nice oldu beyan ede- Söze karıcan on beşinde bir yiğitten biri dahi ben hı kir ve aflk dük Alim, Tekfur çıkıp gittikte ba •Yaramaza uyd.k. o yaramaz Tc&.-
"~ıt ' Pfıdi Qtızçl MtLhammcd.,yiml. gençti. ~az~ Rahn:ıan bu çocuğalidim. O!uz ~n albn flori aldım, Buna timdi b.,.. iDi kaldı) •111d.rb ..._ 

0lcı.ıııarwı çoktur ccf~'l, Dive baıladı. Sonra, Gazi Rah- töyle hır ıozucu ıle bakb. Coaak. onlan e 
Ll____.=.::.::~~~:::_:::~=2-~~~~~~-

Yazan: Recad Ekrem 



& Sayfa. SON POSTA 

Tllrklye Cümhuriyet Merkez Bankasından : 
10 sene ve daha. fazla mild.dettenbm-i sahJbleri tarafından r.ranıl.madı -

1 

tından dolayı 2999 ı.a.:yılı kanunun 41 inci madde.!l mucibince muhtelif 
·banka ve müesseseler tarafından Maliye VekA.leti hesabına muhafaza eda 
mek üzere bankamıza devredilen paraların miktarı a.şajtıda gt)steramiştir. 

İşbu paralar bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene iÇin
tde sahlblerl veya varisleri tarafından evrakı mflsbite ibrazı suretı1e idare 
oıer0kezimlze veya eubelerimiZe mü.raca.at edilerek almmadıklan takdirde 
e794 sayılı kanunla f:elkil olunan amorti.mı.an Sandığına intikal ede~ektir. 

Bu mft.ddetin hitamından sonra vAki olacak müracaatların htlkti.m.süz 
fe,ddolunaeatı na.n olunur. (201) 

Türkiye iş Bankası Tevdiatı 

TL. Hak sahibinin isim ve adresi Şubesi -
Tevdi 
tarihi 

TL. Hak sahibinin isim ve adresi ~ubeSI 
Tevdi 
tarihi 

-.40 Mehmet E- Çemberlita.ş Qtik Ali Paşa eami SO- l'.sta.nbuı 27/12/9'10 
min .kQ.k No. 8 

-.1.0 na.san NL Balat Eğri kapı uzunyol Halil a~a 
zım S. No. 4 

-.50 Salih Hult'\si Küçükpazar Hacl Kadın 
ca Hayrettin No. 91 

-.25 Şükriye Aksaray Sinekli ba~kal 

ket:huda No. 13 

cad. H0-

Ahmet 

-.40 Mehmet Fe- Horhor cad. Haydarhane mah. No. 
rit 24 

-.90 Saldhattin Ü'sküdar P~a !imam No. 58 
Rıza, 

-.4.6 Ali Ayasofya civarında İshak Paşa sa
raçhane sokak No. 12 

:a , 
.. • 
• • 
, 

• • 
, 

-.90 Fatma 
-.SO Hüseyin 

Beşiktaş Abbas ah Nar S. 35 istap.bul 
Fatih Sinan ağa. eski İmaret somt :a 

27/12/940 -.53 , Mehmet ~ Kadıköy Şair Ne.fi sokak .. • 
haL 

Hilmi, 

-.94 Deraa.f , 
-.65 Süleyman 

Sa.mi, 
-.M Mehmet 

Şakir 

-.'75 Salih Zeki 

-.'13 Feridun 
Paşa, 

-.50 Mehmet 
Sabri 

Kadıköy yel değirmeni diız sokak 
No. 73 
iatanbul L\.sesl muallim1erinden 

Beyoğlu Baka.9.1 soka.k No. 21 
Babıali finyon han 
ŞiŞli Ahmet bey sokak Hekimyan 
apartmıanı 

Karaköy No. 73 

-.'71 İbrahim ~ Çe~elköy Erar deresi No. 17 
ınaU, 

-.68 Halit Tevfik Cibali reji merkez memur kA.tibi 
Fatih 

-.'70 Şükran Üs'k:Üdar Toygar Hamza mah. Can-
• baz Ali sokak No. 4 

-.'75 Osman zeki Kadıköy yeniyol oton sokak No. 11 
-.48 Ra.gı.'.P Nıı- Ortaköy Uncu sokak No. 45 

rettin 
-:ıo Necat< Fethi 

-.'70 Abdullah 
-.63 orumtsaı 

-.'16 Hasa.n Feh
mi 

-.60 Süleyman 
Recep 

-.61 SalA.hattin 

-.60 
-.85 
-.ıo 

N:ıciye 

Mehmet 
Mehmet 
İbrahim 

Ali ' 
I 
1 

Erenköy Merhum Kadın etendf 
köşkü 

Kumka.pı İbrahim paşa cad. 12 No. 
Maktıköt hat boyu ınerhum Ce -
mal Pa.şa köşkü 
tJ.sklldar solak sinan tophaneli ol
lu çesme sokak No. 15 
Gedikpaş:a Tatlı kuyu saraç ~k 
mahallesi No. 5 
Balat Hacı İsa Hacı Rıza B. Mo. 
60 
Beyoğlu Nışanta.şı Bayır s. No. 51 

-.73 Nece.ti Tıbbiye me-ktebi a.~kniye 

MU8tara 
-.59 F.mme Ca1. Oavud,paşa İ>"keli!s.inde Qavlll}zadıe 

hlde sokak No. 13 
-.73 Mehmet 

İhsan 
-.68 Mehmet 

KemaJ 
-.'14 Falırettin 

Nazını 

-.tı3 İbrahim 
'Feridun 

-.55 ibraıbım 
Kemal 

-.50 Hüseyin 
Hllanli 

-.59 M!lye.~c;er 

Sezai 

-.61 Mustafa 
NaUi 

Fatih atpazarı kosva. ap. kat 4 

Bayım hatun mahallesi Zeyre'k ta.f 
caddesi No. 23 Fatih 
Kadılköy Feneryohı Bağdat ~d. 
186 

Fatih Mani'?tllı Mehmet Paşa saL 
det ot.el No. 5 
Galata Arap camii odalar içi 8 

B&}iktaş ~en1ik dede lhlamur cad
d~i No. 125 
Atyemez Beyıı7.ıt CP.dit mah. Şe -

hfilharesem Mkak: No. 38 
Beşiktaş Ihlamur. caddesi 4 No. 

-.20 Mehmet 
Mnammer 

Cağaloğlu Mahmu1iye ead. 56 No. 

-.94 Mehmet Beykoz yalıköv selvi sokak 
fa Pasa köşkü 

Mu.sta-

-.84 Cemalettin Osktidar İhsaniye Bultanij'e 
No. 24 

sokak 

-.72 Sative 
-.20 Re!llc 
-.so İbrahim 

Pasabahçe İnr.irköy 
İstanbul Erkek Li..."lesi 

Adi Be<ıikta., Abbasağ:ı. Yıldız sokak 
No 32 

- .5!'i Nı.irettin Eyup.sultan Nışancı Ne>. 23 
-.10 Hacı Ahmet Tophane Karabas mah. Ne>. 25 

--.'14 Mehmet Ce- Hukuk falrtUt.esi 2771 
malettin, 

--.17 Hayri Topkapı Beyazıt ağa mah. No. 18 
-.60 Mehmet İb- Malmköy Kartal tepe Cetin sokak 

rahim No 8 

-.90 Necdet As1m Ak.c;aray sofular No. 37 
-.00 Ali Oıya..sed-

din 
--.25 ~mer Cevad Oale.tase.ray Lise& No. 134 
-.84 Hüseyin Ra- Nı.,antaş meşrut.ıyet yeni sokak 

gıp Na. 1 

-.20 Muharrem Kasımpaşa camiikebir 4 
Erenköy Suadiye Hilft.no 
Kadıköy Burhaniye 78 No. 

-.27 Rıfet 
- .20 Mahmut 

Yesari 
-.60 ~fuammer Mektebi harbiye 

-.30 Bahattin Ke.ragümrük Öksüz Mehmed pa.şt. 

İbre.hım 
mi 

-.5-0 Fatma 
si re 

---..50 Ahmetı 

met 
-.50 Ali Rıza 

No. 73 
rm_ Ölçüler mahalle.si diıdariye çeşmı 

No. g 
Ba- Be.ş~ktaş valde çeşme abacı sokak 

No . 23 
İ$- Etyemez Bayazıt mahallesi ÇavUf 

Zade sokak No. 32 
Be.şiktaş Nüshetiye cad. No. 4 

-.70 Arif tmıa.ı 
--w Cela.l Haşim Beşiktaş İmam Ali Malı. No. 6 

-.~o Osman 
-.73 Me.3'ut 

-.40 Mehmet 
lft.lettin 

-.19 Seda.t 

-.82 Mansur 
-.65 İbrahim 

-.25 Mustafa 

Fiter Valde~e tütüıncübaşı hanesi 
Beyoğlu ağa mahallesi paşa brıt

kal sokak No. 11 
Oe- Kefalet yerinde kaynakçı 

Kumkapı kllrkçübaşı mahallesi dllz 
oğlu sokak No. 18 
Beyoğlu BeMr sokak No. 12 
Kasımpaşa Mehmet Kahya pirinç_ 
çi sokak No. 16 
Asma altı Lazarıpalas oğlu Han 
No. 14 

-17 İsmail Hakkı Peyk.işevket sefinesi efradından 

r 
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-.20 Melunet ee. Ye.şilköy Halk.alı ca.d. i eli bıunya 
tnil tarlası No. 25 

-.52 Firuzan 
-.50 Sıt-ıan 

-.38 Cevad 

-.65 Tal!t Ali 

Ortaköy katıoltk kilise.:ıı S. 3 
Ortaköy katıolik kilı.Sesi S. 3 
Erenlcöy Ömer Paşa ı.okak No. 1 

Üskiiıda r Çınarda keve.ıkip zad.e 
sokak No. ı 

-.90 Hüseyin 'Da'ksiın Gümt\şsuyu hastanesi •-
Hüsnü tibbasmdan 

-.90 Mehmet Os.. Fatih çarşamba kog.acıdere oda. -
man lar sokak No. 26 

-.70 Mehmet AH Beşiktaş Ha.<>an pa~a deresi 7'7 
-.89 Çallı İbNı... ÇenberlitaıJ .sanayıı nefise muallimi 

him 
-.40 HlL<:eyin 
- .12 Ziya 

Kandillide 
Kadıköy cevizlik ha.sırctbaşı sokak 
No. 80 

-.64 Sabri Ra.sim Banka memuru 
-.60 Hasan Rasim Üsküdar karacaahmet mehınet eo. 

kak No. 26 

-.84: Osman Ke- Kadıköy cevizlik Heta B. 20 
mal 

-.95 Mustafa Ba- Ak.saray küçük Ianga ca.ct. No. ıın 
mi 

6.80 Feride 
-.13 Mihal 
-.40 Ahmet Necip 
-.55 Süleyman 

Sami 

Maç.Ira söğütlü çıkmazı No. 8 
Zindan kapı No. ı 

Surup a~p almada(tı No. 5 
Şehzadebaşı Yıldız kıraathane.ıııl 

-.40 Fetlhi İ!h.San . Galata Büyük Tünel odabaşıst 
mahdumu 

-.24 Mehmet Arif Üsküdar Erkek lLsesi te.rih mual. 
-.50 Mehmet E- Şehzadebaşı karagöz mah. Kovab 

min solrak No. 12 
-.70 İhsan Sami Dördüncü Vakıf Han No '1 
-.35 Macide Aliye Fatih Hu.cı.am bey maho.llesi kırk 

çe'm!e sokak No. 31 

- 60 Hasan Hll<J.. Edirne medder~i Ali Helvacı so -
nü kak No. 1 

-.12 Necmeddin Kuleli askeri lise& sınıf 8 
-.44 Mahmut 

Mehmet 
-.69 Rezan 

-.80 Mehmet va_ Köşklühamarn sokllt tüccar Ni 
hit . hııt hane.cı.i 

-.94 Ahmet Et- Feriköy cami~rit sokak No. ll 
hem 

-.33 Perihan YIL Beşiktaş orta bahçe Mı.ıırlw~lu &o-
dız kak Dr. Niyazi Ali hane& 

-~.35 Süleyman Hesköy Turşucu ıneh. abacı sok:at 
No. l 

-.1 ı Hacer Tlmur Davutpaşa çavuş hamamı S. No. 1 
-.50 Fuat Aziz Haydarpaşa Mühendıs S . Ni. 22 
-.58 Rıza Ferruh 
-.20 İb"-.ı n Reşit 
- .33 Jak Ayaş 
-.59 Muazzez 
-.11 Ekmel AA ... 

geri 
- 09 Hilmi ~zet

tin 
-.16 Havva Receb 
-.13 Haya ti Meh... 

met 
-.16 Fransuva 

Kol eri 
-.35 Nefi.Se 

mire 
Se.. 

-.30 Yo. Ugu,vıetı 

Galata Mahmudi.ve cad. No . 45 - 50 
Ka.d.ıköy Yoğurtçu parkı karşısı 36 

-.99 Samoell Mit.. Oaıtata lbüyük hende.le kuledful 
rani Mavili Han No. 14 

2.50 İh~an Ahmet 
-.15 fühat Beya~lu Amerika lekantası No. ı 

Pansiyonda 
-.15 A. Galam -

yan Karabet 
-.81J Tayya.r Mahmutıpa.şa şelterci han 
-.26 Fahrrt.tin 

Abd~ah 

.-.73 Alber-t Fa.- Sirkeci Hoca pa.~ ınah . Nakiye ha-
racı nun ap. No. 15 

- 7i Vilhelnı 

Rumperha"C't 
-.27 HüsP.yin Avni 
-.91 Hanife 
-.29 Kadir Şebek Ödemiş Adagüme köyd 

o~. 

7 - İzmir Barosu 
60.90 İstanbul Şeker İnhisarı 

8.72 F'altrrikatör İst~nbu1lu Emin 
10.10 Kardıçalı Ömer Feyzi 
5.60 Mehmet izzet 

13.-
13.50 
14.-

M. Muharrem S. Orhan 
Necat Filim Mlld. Salih N'eeati 
Gevgilili M. Sezai 
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~dem.il 24/12/940 
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7.42 
42.-
7.-

45.-
264.10 
4ı5.-

Doyçe Bank İstanbul Şubesinin Tevdiatı 
Brandt Dr. W. Frankfurt/ M. Sodenorstır 16 
Melilqyan İ$racl Kelebek 

İstanbul 8/1/941 . , 
Naşim, Naroki Nissi·bin 
Nişaş, Vartan 
Att.a Refik Milhcndis, Şam 
Schenk F. İ.st.aııbul 

45.- Soherer, H. C. Adana 
17.- Hcw.sep Der..Stepanyan, Yarbaşi 

5.- Cuttmann, .Julıu.5, İstanbul 
5.- Hacı Halil Mahtumu A. Şükrü t.st. 
l\labadi buı;ün intişar eden diğer yevmi gazeleleı-dedir. 
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BUR LA 
BiRADERLER 

STANBUL •ANKARA. İZMiR 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iş
letmeleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli 6000 lira \.utan 6900 aded o:ta.kriben 100800 k~aı 

dökme fren takozu pazarlık suretile ihale edilecektir. 
2 - E>ksiltme 20.1.941 Pazartesi günü saa,t 15 de Metro hanının 6 itld 

katında yapı:lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 375.- liradır. 

4 - İsteklilerin parasız olarak verilmekte olan eartnameleri levazıat ' 
dan almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile nı-

__ edilen gün ve saatte ıkomiısyonda ha~ bulunmaları. (165) 

Güzel 
Olmak 

için 
Her şeyden ev\lel 

sıhhatli ve parlak ı,;t 
tene, lekesiı ve dUı ' 
gün bir cilde malik ol' 

mak lazımdır. 

KREM 
PERTEV 

Sizin de cildinizi gO• 
·!)I 

zelleştirir, guddeler•· 
besliyerek canlandlf1r 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertib ve 
yapılış tarzındaki incelik dolayısile, tenin fazla yağlanmasına 
mO.ni olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır. 

Bele.Aiye Sular idaresinden : 
J' 

ı - İdaremizce kapalı zarflı eksiltme ile tahta, ı.ı..ta ve kadroıı 0 

mak üzere 35,90 metre mikab kereste satın alınacaktır. el 
2 - Eksiltme 19/1/ 9'11 Pazartesi günü saat 14 de Tak.simde sırtJS 

vnerdeki idare merkezinde ~apı,lacaktır. 

~ - Eksilt.meye girmek isteyenler ida.re merkea'ıncLe Levazım 
ne müracaatla şartnameyi alaıbilirler. 

4 - Teklif ~arflarının nihayet eksiltme günü 
yazı işlerine verilmesi lazımdır. o saatten sonra 

~ 
saat 13,50 ye ıc:ı ~; 
getL;:ilecek zarf19.1' 

bul edilmez. "159 ~ •' ·•·································································································· 
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