
1941 yılı 

lta~yo Almana 
Üç senedenberi muntazaman çıkmakta olan 
ve hel'ke.sin altLkasmı celbeden M. Ragıb Uluğ 
~ Orhan Salih Nur'un tertib ettikleri RADYO 

ALMANAGI'nm 3 üncü yılı çıktı. 
Fiatı 65 kuru§tur. 

kanaat Kitabevi ve her kitabcıda bulunur. 

Mussolini ile Graziani ...... 
arasında şiddetli 

!!JÜnakaşalar olmuş 

libga orduları baş 
kumandanı Harb Şu-
1'4:Uında izah.at vermek 
mecburiyetinde kaldı 

yazı itkri telefona 20203 PERŞEMBE 16 IKINCIKANUN 1941 

ROMANYADA 
VAZiYET 

Miiheyyic 
haberler 

Antoneskonun Berline 
davet edildiği 

Bükreşte ne tekzib ve 
ne de teyid ediliyor 

İdare İ§leri telefonu : 20203 

Maliye Vekaleti bir 
istimlak kanunu 

projesi hazırlıyor 
Ankara, 15 (Huıuıi) - Maliye Vekaleti bir iıtim • 

lak kanunu projeıi hazırlamaktadır. Buncla'D mak • 
ıad !Jugün mevcud muht lif kanunlardaki hükümleri 

·tek kanunda birle,tirmef lir. 

Romanyaya günde ~,-,~~-, --------~----~~--~----------
10 bin Alman askeri Demokratların İtalyanlar 

Bu proje Martta Meclise tevdi edilecektir. 

geliyormuş muzaffer olacağına Berata doğru 
R~men - Bulgar hududunt şüphem yok,, çekili_!!lar .;. 

' 

j 
1 

Cümhuriyetoi Wilkie- Elenler iğtinam ettik-
nin bir İngiliz leri İtalyan tanklarını 

gazetesine beyanatı kullanıyorlar 

En hararetli satışlar Akhisarda olmuştur, 
fiatlar 100 ile 80 kuruş arasın"1adır 

-~\:~ .kuvv;terile Nazi tay
Çe.rp eti araıınd. vukubulan 

•tın.larda ilci tarafın 
zayiatı 

Antalyada meraklı bir ziraatçinin yaptığı 
tecrübeler muvaffakiyetle neticelendi 

İngilizler vaziyeti 
nasıl muhakeme 

ediyorlar ? 
tolldra. ıs ._ 
~ ot <A..A..) - İtalyaya cön • 

1Ulanı1a an ve Pike taarruzlarında 
eri ı-u:a. lıf~zı boınbal'd.ıman tayya. 

e lll nilt&na 1ardını gönderil.. 
bbıis lru olmak için yapılan bit' 

fından ~nda İnglliz filosu ta • 
lllbard ete utratılmıştır. Nazi 
a~a 0 ~n tayYareierinden hiç ol. 
ilıı ""ın~ _ıki.<;i dfitürüLmtıştür. Oç İn. 
ler ha:ne &.,abet olmuş ve bu g'!_ 
llharaıaı ra utranı14 L9e de filonun 

1tı ll\U~na terıte<silen karne taşı. 
tına"i.!ta. 'nlflrtarda malzeme ile 
etıılll e na ~tfar salimen yoluna 
a.tiJ,.~ tt:nı$•,r Bu inglliz filosu üe 
il tak:~ arahMan İtalyaya gönderi. 

•Ye h:ıva kuvvetleri arıısında 
'~Yamı 1 nrJ sayfada> kahve tarlası 

meşine müsaid yerlerde yaptığı tec
rübelerde nihayet muvaffak olmuı
tur. Mahir bu tecrübesini geniılet • 
mek kararındadır. Aldığımız malu
mata göre Türk.iyede yctiıen kahve, 

TAZA?f --- -. 

Emelıll genaal 

H. Emir Erkilel 

• 
ı ngilizlerin aılceri düşünüş • 

leri aşikar olduğu kadar sa
dedir. Onların harb vaziyeti 
hakkındaki fikirlerini gazeteler
de askeri muharrirlcrinin kale -
nıinden olduğu kadar baıveki
lin aıı\eri vaziyet hakkında va -
kit vakit verdiği izahattan anla
mı& mümkündür. Onlar, en lyi 
haberler kadar en fena hndise -
leri de ayni f>ükQn ve ayni so -
ğuklı:anlılıkla verdikleri gibi bü
§Ündüklerini de oldukça aami • 
miyctle aöylcrler. Çünkü aslen 
denizci olan lngiliz milletinde, 
korku hissi en az bulunan bir 

gerek mahsulün dolgunluğ~ ve ge- (Devamı 8 inci sayfada) 
rek nefaseti itibarile fevkalade va - l ..J 

feydir. 

sıflara maliktir. '-------------

Tütün denkleri fzmir lim anıncl1m ihnıo .. ._ 
İzmir 15 (Hususi) - Dün açı- maların bugün mübayaata LatL~a

lan Ege tütün piyasasında faaliyet caldarı ümid edilmektedir. 
devam etmektedir. ~ 

Mutad alıcılardan baılı:a hüku - Ayvalılc 15 (AA) - Burada 
metçe ittihaz edilen ltararla.ra tev- tütün piyaRası 75 kuruıtan açılmıt
fikan müdahale mübayaatı ıle tav- tır. Satışlar gevıektir. 
zif edilmiı olan müesseseler de mü-
bayaata geçmiılerdir. Matlada 

Müdahale mübayaatının daha Muğla 15 (AA.) -- Dün Mui-
geniı mikyasta icra edilmesi ve la ve Milasta tütün pivasaaa 80 ku
bankalarca lüzumlu finansmanın te- rutıtan açılmıştar. Geri, BorovaL Y9 

mini için yeni tedbirler alınmış olup yerli tütünler kumpanya ve tirket
bunlar bugün aid olduğu muhallere leri pİ)'lasaya iıtirak ehniflene dr 
tebliğ edilmiş bulunmaktadır. piyasada henüz bir hareket sarOJ • 

Dünkü tütün satıslarının dört memiıtir. 
milyon kiloya yaklaştığı tahmin e - -------------
dilmcktedir. En hararetli r.:atışlar r ....................... . 
Akhisarda olmuştur. Fiatlar yüz ile Lamarti"e hakkında 
a~ksen kuruş arasındadır. 

Bazı firmalar henüz talimat al - YAZAN 
n~dddarını ileri sürerek piyasaya Hal" d Z ·JI UŞô k~ıgil 
iştirak etmemi!!lerdir. 

Ak d ·ık 1 <O.stadın ikinei )'&zıaını buıtn j Kırkağaç ve pınar a ı açı ·~ 
70 ilA 85 kuruş iken birkaç saat 2 nei aaytada lnılac&Uıms.) 
sonra 50 il& 60 kuruıa düımüıtür. \ ~ . . ~ ......................... -.. ----.. ...... ,, Dün piyasaya iıtirak etmıyen nr -



2 Sayfa 

Her gün 
Harb ve Amerika 

Yuan: llalıiWa lllrpm 

Y eni intihabın kendiline ..,.. 
diği ..Iahiyetlreden sonra, 

intiar edildiii veçhile. Bay Rooee
velt. Avrupa a.lcrine k&J'1l ötodca
hcri gösterdiği alakayı en kesif bad· 
dine kada.r götürdü. 8upa. onııa 
elinde İngiltereye en ııeniıı m~ar
cla bir yardım pllnı vardır. Bu yar· 
dım planının tatbiki sayesinde, Av· 
nıpadaki harbin Mihnr devletleri 
aleyhinde bir neticeye doiru aötü • 
riileceğine gerek Londrada, gerek 
Wnshingtonda, gerekse diğer bir 
kı"ım memleketlerde kuvvetli 'bir 
kanaat ve hatta İt.İmad mcvcuddur. 
Acaba, bu plin, tacıavvurlara uvgun 
hir ııekilde ve ihtilatlara uğramak -
sı:zın tatbik edilebilecek mn Acaba. 
hu plana mukabil. Mihver daha 
doi!rusu Almanya, ne gibı ak!!üln • 
meller le mukabele edecek~ Cünön 
zihinleri i<ıgal eden meseleleri bun
lardır. Bu mC9eleleri, \:mıtünden 
masa haııında halletmenin imkanı 
yoktur. Onların hal suretJ .. rini ha • 
diselerin tekamülleri arastnda ted • 
ricen görecegız. 8u(fÜnlük tesbit 
edec~iz vak'a tudur iri, bizzat 
Amerika cümhurrminin tabiTile, 
Simali Amerika Miittehid Cümhu· 
riyetleri «paçalan sıTamıyan karar 
vermiş bulunuyor. Karar vermi, de· 
ffil (tpacalan ""'ın•nıı> ve iıe de 
bllflamıotır. 

* Bununla henhcr Amerikanın. e
nincle de sonunda da l>ı1vasıta veya 
do~rudan doğnıya harhe iştirak e· 
deceğine dair olarak bu sütunlarda 
pek çoktanberi ileri sürmekti" oldu
ğumuz flkrin doğru olduğumı gös -
ter,.n bu vaziyet, o ladar basit de 
de~1dir. 

Enternasyonal hukuk bakı.mm -
dan mütalea edildiii zaman. Mih -
ver devletleri lif'! Amerika arasında· 
ki vazivet çok müh.im. yenilikler ar
zed er. Bu meyanda lngiltercnin A· 
mcrilcaya bir takım istinad noktalan 
vermesi. Amerik.anm da ~!tereye 
bir takım hatb ~cmileri satması. en· 
tt-rnasyonal hukuk bakımından «ki-
taban uyan bir hidiae değildir, den
mi.,fü. 

Döyle bir hidise, Cihan Harbin· 
de, Alman lıarb gemiıinin Türldve
ye aatılması şeklinde zuhur etmitti. 
Fakat, o zaman sablan gemiler brr 
muhanöe aid bulunuyordu. Alan da 
bitaraf bir memleket olan Türkiye 
idi. Hukuk balr.ımıodan gayri caiz 
olan bu lıidisevi. o zama.o ittifakı 
Mü .. ellı.-s alevhinde harbeden itilaf 
dl"vletl•ri hazmettiler. Bu defaki 
elli muhribe aid m.amele. bizdeki 
gibi «bir mwribin 'kuvvetini ek -
ailten n l,;r ..,.. • a dei}J. biltlris onu 
bird.cnhiıre kuvvetlendiren bir ha· 
di.e idi. 

Bqnuala l>eraber, hazmı ~iç ol
m01na rağmen, Almanya elti muh
ribe aid muameleyi hazmetmiştir. · 

Yeni yardUD olanına gelince, bu, 
Amerikantn ayni muamel@ft daha 
açık, daha kuvvetli bir tekilde tek· 
rar etmCllİ Ye müaferid bir ltacme 
olmır!ctan c;ılcararak. mütemadi biT 
muamele şekline koyması demektir. 
Acaba. Almanya bunu da hanne -
decelc mi) Eier, ~ü nz:iyete 
hakıhna. hazmetmekten baeh ya· 
pacaiı bir feY yoktur. Ameriltahlar, 
ispanya harbinde Almannnın Is • 
nRnvaıya ve bu harbin bidayetinde 
ltalvanm Alrnanyava yaptılrlan yar
dımlan ileri aiirerek meaded~ bir 
fevlcalld.-lik 'bulunmadığını .öyle -
me'k tedrrler. 

Almanyaam Amerikan ~dım 
planını bir harb Rhebi •ymaa, 
Üçler Pakblam icabında Japonya71 
harekete geçirecek olan maddesinin 
hükmünü icra etmem ihtimalini or -
tadan kalclırmuı demektir. Sa hal
dt" Berlin Amerikanın bıamu. güç
lüğüne raiimen hazmedecektir, itik· 
münii vereLiliriz. 

CörünÜ!le bakılırsa. Almanya, 
p1Anın tatbikinden dolayı vücude 
,;e1ecek fenalwlara hir taraftan ta -
hammül ile mukabele edecek, diğer 
taraftan da bizzat Ametika içinde 
bu plana kar!!ı bir a\sülamt"I viicude 
g"lmt"t1İnİ temine c;ah'8n bir siya • 
set yolu tutaeaktır. 

* Amerika cümhurreisinin yardım 
planı, bizzat Amerikada az da olsa 
muhalefetsiz değildir. Cihan Haı\M.. 
ne müdahaleden ağızlarını yanm&Ş 
hiaHden biı takım Amerikalılar. bu 
defa yeni bir müdahaleye doiıu gİ· 
den siyaseti tenkid ediyoılu: 

Ohan Harbine Amerika. ltilif 
devlt-tle•ine vt'rilt-n kredileri kur • 
tarmak ic;in :ıirm~ olmakla itham 
edilm~i. Yapılan tenkidler de bu 
defa ayni hatanın verilen ödünç 
malzeme ~e\liııde tekrar edildiği • 
ne dairdir. f ~te Almanva, bu ten -
kidleri kuvvetlendirecek ve planı 
ar1Z&ya uiratacal: bir eiyaset üzerin· 
de c;alısıvor. Yaptıiı neşrivatla 
Amerilt:a haltı: kütl .. lerine demek ie· 
tiyor ki: «Cillan Harbine )'11pılan 
Janlmı. bifvilk bankaların ve ser • 

(DnUal ... aıfatla> 

SON POSTA lkincikinun 

1 
Resimli Bakale: lki ag ~ve/, iki ag sonra .. - Sözün kısası 

Mürakabe 

JI arbin ikinci yılındayız; fa -
kat hamdolsun henüz dı~ 

da bulunuyoruz. Başımızdalcild 
Allah eksik etmesin: Onların teer 
Dİiii "Ye durendifliii sayesinde yan -
gın bizim uçaklarımıza aıçramıy.,. 
cağa benziyor. Gönlümüzün rahat 
olmamasına hiç bir sebeb yok. 

Gel gelelim (piyasa) denilen fO 
ltahbe nesne, bpkı bizde harb ha
linde imitiz gibi, geçen aeferdelt 
kalma bir itiyadla lurlc vatandaP' 
nı enikonu 11lmıağa başladı. Jhtikit 
heyulisı önce şöyle bir baş kaldrrdl. 
etrah kolladı. Kulağına bir «mÜcıt"' 
dele» sözü akseder gibi oldu.. A#' 
cık aindi. Derken baktı ki şimclilil' 
bu bir sözden ibarettir, birdenbU
işi azıttı. 

Bir gil.n bir radyoda bir kadın sesi: Artası alınmıJ&D, neticesi elde edilmiyen bel-hangi bir tefebbils sadece 
- Zırhlı fırknlanmız hududu l!'e~mişlerdir. Raeyotörlerinin StzyUnu toprağa ekilmif bar tohumu gösterir. Bu tohumun bilyilmeai, serpilip 

HükUnıet halkın bu yüzden nır 
ruz kaldığı sıkıntıya lakayıd değil. 
Geçen harbde ~evrilen dalaverc)erf 
meydan vermemek için daha ipti "' 
dadan tedbirler düşündü. Baş ş~ 
de. çok ehil kimselerin idaresi al • 
bnda bir (ana kurum) var, işliyof• 
Lakin bu ..kala,. nın icra vasıtald 
görüyoruz ki zayıftır. Onlar çalıt "' 
masuu bilmiyor, malayani ile vakii 
geçiriyorlar. Alay eder gibi ~ 
kalay, yolı::: Sinameki, minare pl
geai falan fı1inla uğraşıp duruda!" 
ken. yağ hrladı, pirine frrladı, ~ 
fuulye fırladL. Orta halli ve fukad 
kıammın bütçelerinde ne kalayla kr 
pabhr, ne de çiYi ile meremet cditit 
kocaman rahneler açıldı. Elli dir • 
hem pastırmaya yirmi para fa:dt 
aldı diye köşe bakkalına, 15 k11 • 
ru,luk makaııeyı on yediye ıattdt 
İçin seyyar iplikçiye ceza keserkeOt 
alakalı makam, sandık, çuval do • 
lusu ftavayici zaruriyeyi köçek giblı 
kendi kevifceğizine ramederl"k o'!"' 
natan milyoner bezirganı ihmal etti. 

denis kenarına ft.l'dıklan saman değiştireceklerdir, di]'e bağınnlftı. gelipıesi mümtiln olduta gibi kanulup kalmam da :milmkilndür. 
Bir hafta aonra hududu geçmiş oian zırhlı fırkaları geri döndüler, ve b\l iman herhangi :tıir ~bbtwinü daima 8ia1i tutmalı, hertesin pn 
geri dönüş sonsuz blr ıic'atın mukaddemesi oldu. önünde in.tipfa bafladılı zaman da daima mu&an.ıa da'YJ'llnm•hdır. ......... ____ _.. ................................................ ·-·········-························ ... --..... -..... .. -............ _.__________ ........ . r Doğumunun yüz ellinci senei f 
L_ devriyesi münasebetile __J 

ıt.ama1;•ti11e 
hak.landa 
Yazan: Halid Ziga Uıalılıgll 

- 2 - (•) 1 
Hayahnda Lamartine kadar ta· 

havvül göatermif olanlara pek na· 
dir tesadüf olunur. Gençliğinin en 
güzel yıllarını seyahatlerde, zevk 
ve sala alemlerinde, ltalya ikamet· 
lerinde geçiren, hatta bir aralık as· 
kerlik. alemine ~iren, daha sonra. e· 
debi muvaffakiyatı kendisine töh· 
ret kazandırınca Napolide, Londra· 
da, Floransada sefaret katibliğinde 
şahsi sevimliliğine ve yakıoıklığına 
inzimam eden asil ailesinden mev· 
rutr ltibarane etvarrle büyük bir 
mergubiyet kazanan pir l 830 ihti
J&linden sonl'll artık edebiyat ile i~ 
tigaHerine nihayet venniı ve kendi
sini tamamile siyasiyata kaptırmış 
görünür. Bu suretle romantisme ha· 
reketinin başında bulunan diğer iki 
büyük edib ile mukadderatı birleş· 
mit oluyor. Bu sıralaı-da meb'us İn· 
tihah edilerek * sak kürliiye çıkan 
ve nMihtelif veııalelerle hitabelerde 
bulunan şair, sözlerinin mevzuundan 
ziyade ateşin ta~ati ile pek gizi· 
de bir hatib töhretini de iktisab e-
der, ve artık bu .-iyaset saha11nda 
önünde geniş bi:- yol açılmış olur. 
Hatti bir arahk Şubat ihtilalinin 
sar'u·i ihtiJfıclarr.n müteekıh vuku. 
at memlelcetin mukadderahaı şairin 
ellerine teYdi etmiş bahnnrr. 

Lamartine-in bu sıralarda vücu· 
de 1retirdiği yazıların en mühimmi 
.Siz cild olarak int•r eden 1-fu. 
toire des Girondins nam meşhur e-
1eridir. Birçok aksammda miinek· 
kidlerin itirazlannı celbetmif olan 
bu e9er tairiD tarihi yazılan arasın
da en ziyade dik.kati calib olanıdır. 
Siyui bakımdan batk• üalôb ve tas
'Yİr itibarile nefis a.ıyfalan muhtevi 
olan bu lcitab '8İrden ahlafa kalabi· 
len aerkrin bapnda zikrolunma· 
hdır. 

Bu ifti!aar Ye ikbal devrem.den 
..,.. pirin edebi, ııiyasf ve içtimai 
hayahnda bir inhitat emareleri gö. 
riinir. Hatta --türfü israflann ve tan· 
tanata iptiliaile yapılan çılgınca 
maarallarm açtığı rahnderlr aile· 
den mevrua 8el"\·eti ve luJeminin 
kazancı artık ona me'luf olduğu ha
yat debdebesini temin edemiyecek 
derecede sarsılınca adeta maişetin· 
de niıbt bir müzayaka ba!!lar. Hatta 
bu uralarda haysiyetle telif ~ile
miyecek tekillerde efkan umumiye
nin takayyüdünü celbedecek teteb
biisleri, e1erlerirıin biı lcülliyat be
linde netti için bunu türlü .._talar
la bir kazanç Ve9İlesi yapmağa gav· 
ııetlen görülür ki şairin hayahnda 
bu fasıl zihinlerde elim bir tHİr bt
ı:ıiakmakran hali kalmaz. Nihayet 
vatani hizmetlerine mükafat maka· 
mında. ona kaydı hayat şartile 
500.000 frank ıerma.ye esası üze-

r•) İlk yazı dünt.il sayımıı.ıdadır. 

Lamamne'm bir batbı relllli 

Tinden tahsisat ita9tna dair 1861 
de bir kanun kabul olunur ve bu 
euretle pir hayatının son iki üç se· 
nes.ini oldukça. bir genişlik içinde 
geçirmek çarCllİrıi bulur. 

Lamartine hayabnın mmayaka 
deVTesinde maitctini terfih esbalmn 
kaleminden bekliyerek biribiri.ni 
mütealub, her zeminde, lıer saJıacla 
yığın yığın kitab yazaı; bunlar ede
bi kıymet itibarile tairin ille eRrle
rine nisbet lı:abul etmiyecek derece
de dun bir mertebede ka1mıofır. Ga. 
ribdir ki bizde namı o kadar mu· 
hahbetle tezkar edilen şair aucak 
bu son malııullerinden iki küçük. e
serile tanılmlfbr. Bunlardan biri :ra· 
nm asırdan evvel pelı: nakıs Lir te
kilde tercüme edilmiş oaln Gra· 
ziella, diğeri meşrutiyet zamanında 

Sultanzade Sabahattin ve Llitfullah 
Beylerin gayreti ve üatad Hüseyin 

Danişin himmeti neticesile neşredi. 
len Raphael...dir. Sairin ha esnada 
yazdığı kitablann fihristi pek uzan· 
dar, bunların ıırastndan yalnız iki 
cild olarak baulmı~ olan neli' alar 
Les coufidenccs eaerini ve Tinttiye 
tarihini zilnetmelı:le geçeceii%. 

Külliyatı muhtelif şekiUade ve 
baeimlerde basılmış olarak 40·50 
cild ara11ndadır. Ne kadar teessüf 
edilir ki bu ka.aoca ~İr lriitübhane 
demek olan külliyattan şairin o ka. 
dar sevdiği ve lehlerinde çalıştığı 

Türkler naçiz bir hi1111e almakla ka· 
naat etmiıılerdir. 

* 
,,.,.~•t* r 

Sairin Türkiyede ikameti ve 
«Türkiye tarihi» eaerinin te'lifi. lla
vatının müzayaka devre.mde -vultua 
gelmiştir. Ontın muhtelif Yellilelerle 

cnen.a • ...,. _,.,...> 

• 
GARiB ŞEYLER 

lngilterede bnynk alaka 
uyandıran bir dava 

Üç zabıta memurunun nezareti albnda Ameri
kadan Avustralyaya seyahat eden posta pulu 

fngilterede Chatham mahkemesi 
geçenlerde dikka:e dcjm bir dava 
rüyet eylemiotir. 

İngiliz muhafaza tqkilatına 
mensub Harry Foulds adında bir 
adam, geçenlerde .sakatlanan tayya· 
resinden parafiitle atJamı~ olan bir 
Alma.n tayyarecisinin 'lovelvCTini, 
başlığını, palaskasını almıştır. Key
fiyetten h&berdar edilen n'bıta bu 
adamı yakalamıı ve mü-adeııiz ~ 
larak harh malıemesi sakladığın. 
dan dolayı kendisini mahkemeye 
tevdi ehniştir. 

Adi bir zabıta Yak' ası mahiye
tinde lJulunan bu dava büyük bir 
ehemmiyet kesbetmiştir. 

Harry Foulds müdafaasmı lngil
lerenin en değerli a'Y\lkatlarından 
CeraJd Theaingere tevdi etmİf, bu 

ıneraklın bu pulu Amerikahdan 
60.()()() Türk lirasına satın almıotır. 

Bu kıymetteki pulun aigortasını 
posta idaresi ve sigorta kumpanya· 
lan kabul eylemedilı:lerinden pulun 
yeni sahibi Birleııik Amerika zabıta 
kumanc:lanhğnwı müracaat ederek 
pula nezaret ~lemek üzere memur· 
lar istemiıtir. Zabıta müracaatı n·af 
eylemit ve pulun Avastralyaya sa· 
limea aakliai tanin için en malair 
polislerden üçünü tefrik eylem.iştir. 
Bu kJYmetli pal bu •yın yimıi al
bİıcı günü Avu.cnlyaya gönderile· 
cektir. 

Bir asır içinde dDnyada 
nkllbtrlan muharebeler 
ne kadar stlrdller ? 

avukat ınidafaanamesinde on ye- Takriben 'bir aam:lanberi d&nya
dinci amda kral Üçüncü C...illau- yı mwdıtelif zamanlarda kana boya
me' un salt:ıınatı sırasında verilen nuı olan m.uharebelerin ne lcadar 
bir beraet kararını öne 9İİnlaiftür. aiirdüğünü anlamak ister iaeniz ou 
O sıralarda da bükümet Broom a- liete,-e müracaat ediniz. 
dında birinin düşman sil~r •IJadı- UM6 Meksika - Birlep"k Ame-
ğından dolayı mahkumiyetini taleb rika hariri 18 ay. 
eylemiş idi. Mahkeme o tannte 1854 Kınm harhl 2 sene. 
vermiŞ olduğu kuarda d.erhangİ l 860 Amen"ka Secession harbi 
bir lneiliz, lcrahn düf01anı iizerin - S sene. 
de elde edeceği e»'aya sahih ola- f 870 Franıı.z. - Alman harbi 6 
bilirıı denilmişti. ay. 

Chahfıam mahJremeai reisi mü- 1894 Çin - Japon harbi 8 ay. 
dafaanamesinden sonra a'Yllkata p 1896 ispanya - Amerika harbi 
ıuali irad etmittir: 4 ay. 

- Bir mulıaFız asTı:er tanklar ya- 1899 Tranaval harbi 2 sene 6 ya. 
kalıyacak ola. bunlara aahib çıkıp 1904 Ras • Japon harbi 18 ay. 
alabilecek mi) Müdaf .. nememize 1912 tık Balkan harbi S ay. 
göre bu hak kendi.tine bahtedil- 1912 ikinci Balkan harbi 6 hafta. 
rııiştir. 19 T 4 Umumi Ham 4 sene 3 ay 

Avukat Ger.ıld "lltesinger de fU l gün. 
cevabı Vet"miştir: 1918 Ras - Leh harbi 18 ay . 

- Eveti Meier ki eibeti aske- 1932 Chaco harbi 3 sene. 

Netice şu oldu ki ihrikar alabil
diğine gidiyor. Bugünkü halinde bi
le önüne geçm«!k bilmem ki imki• 
dahilinde mi) Bu bahis üzerind~ 
minle konuştu isem fiiphe}i şü 
dudak büküyor. 

Sayın BafVelrilimiz Millet Meclİ" 
sinde. meb' uslan uğurlarken ithaJil 
tacirlerimizdcn şikayette bulun~ 
Tertemiz, vatanperver devlet ad .. 
mımız, piyasa vaziyetini ve ihtika 
hergÜn biraz dsha artan ve il er~:,,. 
yen salgınını yüreği Vl'lnarak ta~ 
edq-or Ancak bir Baıvt:kil teierrÜr 
ile uğraşabilir mi? Bu vazife (fi•" 
lan miinlkabe komisyonu) nund-* 
Halkı tedhiş eden perakendecileri.J: 
kovalıyacak. Her vak'a kar$1Sln-" 
müzakere. te'1cik. tevsii talıkiJtalo' 
Bunlar lüzummzdar. icraat. heın 
seri icraat iledir ki. konü.y 
hakkile çah~na ve hi-r İ1 gö 
ğüne hail: lanaat getirebt1ir. 

Yoka bugünkü ezgi deYal!l • 
decek olura. efkln umumiye 
müddettenberidir kendi lı:en 
sorduğu "1 suali tekrarlaıuia 
kazanaeaktrr. • 

- Komiqon, mürakahe tab" 
acaba öb'ür manasma alıp da 
nevi cezbeye mi tutuldu) Onun • 
mi '1mılclanuyor). 

e. et,,.,,. ""Ca1." 
Asansörlerin tescili 

Şehir dahilindeti bazı han. ote! 1' 
apartmıanlardati uans6rlerin U 
ettirümedifi için bunların kontrolle 
rinin güçleştiği ve bu yüzden taz 
vukua reldJfi te!lbit olunm'llf\11r. 
lediye, ba ay sonuna tadar tescil ı 
miyen ve beyannameleri veramı 
uansörlerin. Şlltıattan itibaren ~ 
trılmaması hususunu kaymak 
lara teblii etmiştir. 

riye tankı «kale» telakki etsini... l934 Habqistan harbi 1 ay. 
O vakit it değiıir. 1936 ispanya harbi 2 aene 8 ay. Şile yolundaki kamyon kas 

Hlkim 'ft aular bundan ?60 se- 19~7 Çin - Japon J.ar'bi 3 9efte- Bnelti lin Şile ile ÜSkiidr a'PAJ51~'11 

ne evvel im lngiiiz maLkemeti ta- de.nberi hala devam etmektedir. da.ki fOUlde bir 1tamyon kU8&l 
rafından verilmiş olan l:arara ittı'ba- f 939 Ruı - finfandiya lıarbi 4 tunu. neticede Süleyman adıııda 
en, Harry Foulds'un beraetine ka- ay. k6mtlrcile çocuklarının yaralandı 
""r vermilferdir. rmı yazmıştık. 

O 
Takunyaıün eeWt oldaiu Aldığımız miltemmim malılJtl 

ç sitil zUlfa mem11r111un ölim nuaran taza ucuz saTIJŞtunıl!O 
,.. _ _.. il _..._ •ıMBGMI yarahlar bu müsademeden hafif Y' 

0°'41 vd a ·- ~JGlllU Ama~. sarraf 80blJn - ralarla turtuhnuşlar, miitnkrbe!2 

ed. .....t. pulu da n manarah nde ohıraD _ıaön e-rlerine g6ndet'ilmiflerdir. 
~- amele ?nıfen sa ~ Nuri, din 

·neiklnmı 

oaa,.ama en pÜıala p.Ja ola ffleriniD '811Jlmda ıakODJ& ile c1o1a.. 
lngiliz Guyane"nlnıin 18S6 Rnellİn- f1?bn. ~ tQmumdan mL 
de çakuımt olduia bir ~tlik poe- "faserıMfti ~ ditmif, ba -
ta pala. 1914 9eDainde bir Ame- flDdan ~- 8abhl lmdad 
rikah pal merakllaa tarafmdan otıomobi6le BeJııo1111 baataneaine DL 
32.500 dolara 7Uİ panmwda tak- dmJaD ilmi bir mldde' aonra mmDI- ~-· 
ribea 43.875 liraya •im aJmm11 tir. _ 

16 
icli ı Vü'a etrafında adls"ye ve ablıa 2 iacida- Reacnl "" 

Geçenlerde 'bir A~ pul taJ!)ib.\ yapmak\adırlaf. s 1941 

PERŞEMBE 

f STER f NAN, IS TER INANMAt Zilhicce 
Geçen yılın İkinclki'ı.nunu ile bu yılın İtrncı11Anllllu arasında dmı,a 

işleri bakımınaan en mühim fark nedir? Dt)"e aol'UJOıiardJ. 
Birisi fU cevabı verdi: 
- .oeçen yılın ıbaşlannda çarpışmanın biniin flddeUle de"fUD etmekle 

olmasına ratmen ıene ara aıra bir cBUlh tıefeblrilıdnden. ~-

dt, muharebenin belki de sanıldığı kadar uzun sfınniyeceği söyleniyordu 
Bu :yılın ltqlarmda gene ayn; §iddeile çaJ'l'lşılmaktadır, fatat bir dUlb 

teşebbltısilndenıı bahseden artık n1memJllt1r. Bi1alıl aenorıwı bir &im
le bltecefi aö?fenmelttedir.• 
a. bu g&ltflln dotnr oldaluna inan~-. Q olllQueu aı: · 

• 
tST ER 1 NAN, IST ER INANMAI &.. 

o. 
28 

19 18 
ıkındı A t• . 

... . u. .,). l>. u. 

·, lb 
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~ 15 (Htuıusi) - Münakal~t V~. tarafından karşılanmıştır. 

kili Cevdet Kerim İncedayı bu ak • Vekil tetkiklerine. yarın ~a§l~ya ,
vam §ehrimize vasıl oım~. istasyon. cak, bilhassa tahmıl ve tahlıye ışlerı. 
da Vali, Belediye Reisi, Parti erkanı le meşgul olacaktır. 

Yaralı italyan 
esirleri arasında 

birkaç saat 

İngiliz hava 
kuvvetlerinin 

gündüz hücumları 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

B arbin ıırtık kat'i safhasına 
girmekte olduğunda bütün 

dünya efkarı müttefiktir, denilebilir. 
Bu davaya katılmış tali kuvvetlerin -
de yıprana yıprana, harb sahnesini Nevyork 15 (A.A.) - Nevyork 

Nevyork Belediye Reisi 
Nazilere hucum ediyor 

Jngiliz - Alman karşılıklı kuvvetle- belediye reisi Newbold-Morris de _ 
rine bırakmakta oldukları doğru- miştir ki: 
dur. Zaman zaman Vatikandan ve Hürriyet sulh bile tercıh edil -
Vaşingtondaki Beyaz Saraydan sulh melidir. Amerikalılar bu yolda öl
lehinde yükselen seslerin de artık meğe hazır bulunmalıdırlar. 25 se
bir netice vermiyeceklerı. veremiye- ne evvel Ruzveltin söylediğine ben-

Ruzvelt 
muhaliflerine 
cevab veri yor 

Vaşington 15 (A.A.) - Ruz -
velt, demokrat memleketlere tam 
ve mutlak bir yardımda bulunmak 
siyasetini tatbik için kendisine sa -
liihiyet veren kanunun muhalifle -
rinden biri tar Fından söylenen !!Öz
ler hakkında, ·<bu sözler benim za
manımda siyasi hayntta şimdiye ka
dar asin söylenmemi" en çirkin bir 
iftiradır> dedikten sonra ııöyle de
vam etmiştir. Şimali Arnavudlukta 

şiddetli topçu 
. düellosu ve Yun an 
ılerleyişi devam ediyor 

Kahire 15 CA A.) - Rlıyter aJaruı.. 
nın garb çölıindeki hususi muhabiri 

Londra ı 5 (A.A) - lngiliz 
matbuah bugün de İngiliz hava kuv
vdlerinin düşmana yaptığı gündüz p~~= h 1 

cekleri anlaşılmıstır. Çünkü Alman- zer bir nutuk öylemiş olsaydı Al -
ya, kendi ölçüsünde bir Alman ha- manyanın diplomatik mümessilleri 
yat sahası yaratmakta ısrar ettikçe bağajlannı hazırlarlnrdı. Fakat Al
ve Avrupada kurmak sevda ında man mumessilleri henüz buradadır
bulunduğu yeni nizamı İngiliz im- lar. Bunun bir tek sebebi vardır ve 
pamtorluğunun enkazı üz rine bina biz de bu sebebin ııeden ibaret ol-

Gazetderde okudum. Amerikan 
l!ençlerinden dörtt,. biri ölecekmiş. 
Bu propagandayı dnha do -:.arken 
boğmak lazımdır. Gençlerden dört
te birinin ölec-:. i miitalea'!ı - ki b•n 
en büyük valan <>lnrak t lakki edi
yorum - şimdiye kadar sövlenmi!I 
olnn en çirkin ve en haince bir söz
..ı r Bunu vazınız. 

Bır hastane vapurunda birknç sa_ ve gece ücum arile meşgul olmak-
nt geçirmek fırsat.ını buldum. Bu ge. tadır: 

rrı Manastır, 16 (A.A.) - Royter mi Bardıyada alman İtalyan esırleri Daily Telegraph diyor ki: 
lukhab~rine gore. şimali Arnavud- ne dolu idi. Bunlardan başka. Tobruk İngiliz ~ıyynreleri Pas-de-Calais 
tur taj tıd~elı topçu düellosu olmu~- eıvarındaki ilk hareketlere ıştırak e - sahilini süpürerek deniz kenannda 
Elb ngılız ve Yunan tayyareler!, den Avustralyalı, IngılıZ ve Rodezya. siperlerde bulunan dü!lmaıı kıt'a -
1 • aıan ctrafındakı İtalyan rnevzı- ıı askerlerden bir kısmı da bu vapur. larını mitralyöz ateşi altına almak
ler~nı şiddetle bombardıman etmiş- da bulunuyordu. tadırlar. Gece bombardıman tay -
der ır. Yunanlılar diğer mıntnkalar- İngılizlerle Avustralyalı ve Rodez - yareleri askeri hedeflere taarruza 
)' a l da ilerlemelerine devam edi- yalılo.rın kuvvei maneviyelerl mü - devam etmektedirler. Dört gün ar -

eylemeye heveslendik~e herhangi duğunu biliriz. Bir millet olarak ta
bnrış sözünün bir ttıanası olamaz. mnmiyetimizin trhdid altında bu -
Nitekim bu iddiava avni şiddetle Junduğunu zihinlerimize yerlestir -
mukabele eden f ngiliz alemi de, Al- meli ve bu tamamiyeti kurtarmak 
rcanyanın dünya hakimivcti ihtira- için hayahmızı vermeğe hazır bu- Romanyada vaziyet 
sını yıkıp nasyonal sosvnlirmi dün- lunmalıyız. Nazilere zaferi kazan _ (Bq tarafı 1 iuci sn1iada) 
va yüzünden vok etmcdikç,. elinde- mak imkanını vermek hatadır. Çün .. b 1 1 1 
ki siliıhı bırakmamak azmindedir. rına gore, un arı yayan ar A man-

$u hale v.ör .. &on söz, gene to- kü bu takdirde Amerikadaki yük • yadır. 
f u d sek hayat standardına yüksek yev- Bu miıheyyic haberler cümlesin-pun, gene tii eııin ir. 

or a.r. kemıneldıl". İtalyan yaralılarından bir ka arkaya f ngiliz bombardıman ve 
A . Yeni muvaf(akiYetler A çoğu da memnun görfinmekte ve har av tayyareleri lngiltere üzerine ya-

liğ: tına, 16 (A.A.) - Resmı teb- bın yakında bıtmesı ihtimali karşı • pılacak taarruz hazırlıklarına mani Cerek Yurıan, $?'"rek Mısırdaki miyelere ve idealler,.. derhal niha- den olarak, Bulgaristanda Alman 
fnırili2' kuvvetlerinin ı>lde ettiklni J'et verecekler ve işçiler için bunla- kıt'alarının bulunduğu bildirilmişti. M . , sınd::ı sevinçlerini izhar etmeldedır - olmak için düşman hava meydanla-

lch · ahaHı çarpıemalar ":t unanlılar ıer Bır kısım İtalyan esirinin bakış _ rına hücum etmişlerdir. ııslceri muvaf'fAiciv,.tler imn,.ratorluk r:ın yerine zindanlar vücude getire- Almanlardan &oma, diin de Rul-
J>ı ınc1 neticelenmiştir. Muhtelif çar- larında mernret ve ketumıyet oka • 
rn!~a. ar sonunda bir müstahkem nuyordu. Bunlıır güvertede yalnız do 
tal kıe taarruz edilmiş, 3 top, mit:lıaşmayı tercıh etmektedirler. Bunla_ 
alı~~~ Ve bi~çok harb ma!zemesı rın en buyuk arzularının İtalyaya 
tu 1 Ştır. Du manm mukabıl taar- dönebilmek olduğu gözlerinden an -
n· l arı tardedilmi tir halvanlar ye- l ıl d 

Fransada nevmidi 
yerine ümid kaim 
o~mıya başladı 

IT'tıvasala vollArı Ü71"rin,. bir l:itbus ceklerdir. g~rlar bu haberi tekzib etmişlerdir. 
~ibi çöken tehlikeyi 1'.'ok hafinet- Ilk haberın intişarında ı m g çcn 
mistir. Fakat bu vaziyetin, bu2iin- Yunan ı·sıan da Sovy<ıt Rusya ise, bu işden asla ha -
den yarına. garbda cer .. yan eden berdar olmadı mı kat'i bır lısnnln 
mücadele ii:r.erind ... ht0 i bir tesir blldırmiştir. 

VRpmıuıı mümkiin dt'r:l.-Iir. Ruııun bu··ıu··n sınıflar General Antone.Jkonun seyahati 
t ıdnıe"llzılerini müdafaaya· çalışmak- a.ş ıyor_u_. ---·---
• ıırlar. 

1ta1yan ric'ati Roma ayrı bir sulh 
tı Atina, 16 (AA.) - ltalyanla- k 
1 n. Avlonya ve Berata doğru ric'at- J3pRC3 mi 
crı devam etmektedir. 

Londra 15 (A.A.) - fngiliz 
propaganda 11azırı Duff Cooper 
dün altşarn radyoda yaptığı müıa -
habede F ranaa<Ja halen hergün art
makta olan İngiliz dostluğundan 
balısetmiştir. Gayet emin memba -
!ardan alman haberler, Fransada 
nevmidi yerine ümid kaim olmağa 
başladığını ve f ngiltere ftleyhinde
ki garazkarlığın 7.ail olarak verine 
aklı selimin geçtiğini bildirmekte • 
dir. Cooper sözlerin _ şöyle devam 
etmistir: 

Frana12:Iar, rnüstakil ve hür bir 
Fransannı lngiliz zaferi sayesinde 
yeniden kurulacağını anlamış bu -
lunmaktadırlar. 

Size genç bir Fran"lızın yaptığını 
anlatacağım. Bir ahırda gizlice bir 
tayyare imal eden bir Fransız genci 
fırtınalı bir havadan istifade ederek 
havalanmış ve Alman tayyarelerine 
tesadüf etmeden sağ ve salim fngil
tereye İnmiştir. Bu Fransız tayya -
recisi. fimdi hür Fransız kuvvetleri 
sahnda müttefiklerin davası uğrun
da çarpışmaktadır. Au Fransız gen-
ci milyonlarca kahraman Fransızın 
kalbinde taşıdığı gizli bir aızuyu 
tahakkuk ettirmeğe muvaffak ol -
muştur. Bu milyonlarca Fransız, ki
min zaferi İçin dua etmekte olduk
lannı ve hangi safta mevlci alacak-
larını isbat etmek için fırsat bele -
lemelctedir. 

Duff Cooper, hür Fransızlardan 
ve onun şefi General de Caurle'den 
sitayişle bahsetmiştir. 

l<"İn ve her ~eyden <'Vvf'l lngi)t ... ,.e- Dun de, Belgrnddan verilen bı:- hıı_ 
nin, Alman hava h•vv,.tl•rine kar"lı ••Ah it d d w 1 ber; Rumen bnşvekıli general Ant.o • 
tt!Sİ!! ,.vJediğini hildircliO.i kemmivet s: a a ın a egi nesko'nun Berlıne gideceğınl bildır • 
ü11tiinlüviine kevfivet faikiv,.tini de mlş, fakat bilfthnre bu haber tckzıb 
ilan~ evlemesi ltmrndır. Ru netice Atina l5 CA.A.) - Atlna ajansı bil_ edilmiştir. Halbuki, bugün de, Anto_ 
alınflısn ı?Ün mücad,.l•niıı manzarıısı dU:iyor: ,nesko'nun Berline gittiği ve bu snbah 
dR cJ ... rhal deaiqecl"kti .. F"kat bu iis- Italyan propagandası Yunani.stan _ Bükreşe döndüğü haber vcrılrnekt.c _ 
tiinlüğüniin elde edih·l-ilml'!"i ıçın da yeni bir iht.yat sı~ının sil{ıh aı_ dir. 
her a.·vd,.n evvel A"'eriknn 11anavi- tına çağırılması ve sıgara fiatlarırun Macar - Rwnen münasebah 
inin f no-iltereve kesif surett ... t'"'Va- arttırılması dolayı.sile Yunanistanda. Muhakkak olan bir nokta var ... ıı o 
re yrlti~tirmeı<i lazımdır Halbuki ki ~azıyet hakkında bazı mutalealar da son günlerde Macar - Rumen r:,ü_ 
bu ıanavi. hala. mt>!laİ itibarile nnt- yü;utmektedlr. nasebatının gerginle§miş olmasıdır. 
mal esaslar dahilind,.. çalı~ıyor. Bu Italy~nların "var<:ığı netic: kasde Rom~yad~ umumi seferberlik il!ın 
sartlftf 8ahilinde yı\Dılan he•ablar ~tistenıd ~e gfilunçtur. Çü.nku Yuna. edlldiğı şayıııları d~laşmııktad~. 
i~e 1nıı:iliz hava ii<ıtiinliiqiinün ancak nıStanda silah altına ça~mlan sınıf Hııtırlardadır kı, MııcnrıStan ve 
.. •· .. deki sonbaharda temin olu- 1927 sınıfıdır ki bu da Şiındıye kadar Romanya, Almanyanın kurmak ~~
~:b:Je~~~ini ızö termektedirll'!r. Ma- ancak 12 sınıfın harbe ~irat cttığı_ diği yeni nizama dahil olan iki j~v 
amafih Amerikan sanayii mesai ne de ilet eder .. Herk~n bildifı ıribi lettir. Bunlara, ref~h içinde yaşaya _ 
.. kJ' · deiö"tinn .. k v,. son dereci" umumi seferberlıt bfitun memleket.. eaklan vAdedilrniştır. Halbuki, bakı _ 

faaJ 1bir hal .. ıı:elmt!kle iııin renJ?ini !erde 20 .sınıfın BilA.h altına çağırıl • Jtat~n ne merkezde olduğu görülmek_ 
tebdil edebilmek m,.vlciincledir. Bir ması tle yapılır. . tedır. 
taraftan hava ilıtiinHiPünii ele 11la- Sıgaralara gelince bunların flatı I.. Romanyada Alnaan askerleri 
rak düsmanına lcat•i darbeyi indir- talyan propaganda&ının iddia ettiti Dıfer taraftan İngiliz membalanna 
mev.. r"lı•an fngih .. re ile ona bu gıbi i~ ~isli.ne ç~ılmamıı, ıkı röre Rlımanyada Alman askeri tahşl_ 
;;•tiinlii(Hi 1taptım1amaya gayret ,.._ drahmı Yani yfuıde l.Z nisbettnde art. datı devam etmektedir. 
dı"n Alm,.nva ara~ında. hu sebeb- tırılııuftır. 11Daily Express» gazetesi gilnde on 
lerden dolaV1. önümüzcJ,.'ki avlıtr. . Roma . !~nanistan m.e~alarının bin Alman askerinin Romanyaya gel_ 
muharebe tarihinin en çetin ve en tükendıfmı. illn _ e~ette ıstic~l gös • diğini gildirme>:!edır. 
nll:rik dı"vre11ini teşkil .. tl~r~ktir. termemelldir. Çüntu gerek ınsanca, Bulg bud d d • 
HRrbin lcat•i safhasınA ginnekte ol- gerek paraca Yunanistanın ihtıyat _ Alm nl -; 

1 
u un a 

du~na iste ht.ndan (Jolayı biz de ~~ık~ri:~~:~~~:.in etme. dudun~a ar~r~:aar ·m1:':ı:~~uüÇ 
kRnı bulıınuvo,.ıı1!. tümen askeri mcvcud olduğu ve Le_ 

S.ı;,,, &49'-,. cm.•9 vaymakamlar hi.standak:i harb harekıı.tını idare eden 
fi~ Alman generalinin h!len Slnai'da 

bulunduğu soylenmektedir. 

arasında ltalyanlar Berata 
doğru çekiliyorlar ... 
(Bat tarafı t inei sayfada) Ankara J 5 (Huıusi) - Cerkeı 

kovulan düımanın Tepedelende va- kaymakamı ~lil Tekin, Kınkhan 

"Demokratların muzaffer 
olacağına şüphem yok,, 

ziyeti gittikçe l{Üçleşmektedir. Yu- kaymakamı Jhsan Olgun, Reyhani- (Ba.şıa:ratı 1 fnci sayfada) 
nıenlıiar zaferden azami derecede ye kaymakamı Necdet Yılmaz Ü - nu söylemiş. fakat bu tahdidatın 
istifade etmektedirler. Düşman kıt"a çüncü sınıf mülkiye müfetti!lfikleri - kanunun umumi ve esas ş;:avesine 
]an Berat istikametinde ric

0

at et - ne, Söke kaymakamı Ömer Eryet- mugayir olmamaııı lazım geldiğiııi 

işgal altmdaki Fransada 
neşredilen gizli gazete 

mektedir. Klisura - fepedelen hattı kin Çerkeş, mahalli idareler ube iln'\e etmi~ir. 
Beratı muhafaza etmekte ise de müdür muavinlerinden izzet Örs Hariciye encümeninin dinliyeceği 
Tepedelen de Avlonyayı muhafaza Sökeye, Midyat kaymakamı Ali ilk hatib. hariciye nazırı Hull ola _ 
etmektedir. Kurusoy Kırıkhan, mülkiye müfet - caktır. Onu müte1\kih Morgenthau 

Lond ra 1 5 (AA) News 
Chronicle, «Pantagruel gizli Fran
sız havadis gazetesiıı başlığı altında 
bir makale neşrctmektedir. Maka -
lenin muharriri Pantagruel'in Fran
sanın İşgal altında bulunan kıemın
da neşredilmekte olduğunu yaz -
makta ve Almanvıt aleyhinde fakat 
de Gaulle

0

ün lehinde olan bu gaze
teyi n~redenlerin cesaretini teba -
rii? ,..ttirmektedir. 

A'm~n f c 1 rı:t hay"ti reisi 
Moskovac'aı ayrıldı 

Moskova 15 ( A A ) - Alman 
hariciye nezareti murahhası ve ti -
caret heyeti reisi Schnıırre dün !'.fos
kovadan hareket ctmi.;tir. 

Resmi tebliğ tişi Hulusi Tunabaşı Reyhaniyeye, ve Stimson söz alacaklardır. Bun . 
Atina t 5 (A.A.) - Dün akşam Himn kaymakamı Niyazi Akın !ardan ııonra da bahriye nazın al

neşredilen 80 numaralı resmi Yu - Midyat kaymakamlıklarına nak - bay Knox ile yeni vükııek rniidafaa 
nan tebliii: 1en tayin edildiler. meclisi reisi Knudsen komisyon hu-

Ccphede mahdud bir faaliyet ol- Eruh kaymakamı Nusret Ünlü - zurunda mütalel\larını biidirecek _ 
muştur. Bir mikdar esir alınmı~tıT, türle Vekalet emrine alındı. )erdir. ...................................................... -....................................................................................................... . 

ESKt ŞARKILARIN YENi MEDLÜLLERI 
«Nereden •evdim o zalim kadını» 
«Bana zehretti hayatın tadını» 

uGö•terip ağyare lutlun, 
bigane.in!» 

bizlere 
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[ Şehir llaberleri 
Bir hırsızltk 1 

iddiasının doğurdu
ğu gari b vaziyet 

M ah'-neye oen"len genç lıa
tlın, ttBdl Jnr.ulılt dm«linı. 

KamrmJalti çocal: 6ana 
fQhiJJir-. J.Ji. 

Ağırceza mahkemesi dün bir 
katili mahkOm etti 

Melahat isıainde 91eeç ,.. siizel 
bir kadın, iuraızlık suçmtdaa ad~ 
ye ven1mittir. Melihatin Sirkecide "Uz.. _....-.o.n 1 inci alır- NİUyet bir sün Hacı ll:mahiın 
J.izınetçi olarak çalıfbiı Ziyam• e- ceza mahkemesinde göriihrıelr.te o- metreai iN kozana S-Y etmiye ka
vinden 21 parça ewa çalarak, be;- laa mlbim bir cieayet d.na dün rar "Yererek, Hayduda Mübulenin 
tığı iddia eclilmektediT. aeiiı:eye wmımı'll•. eTine sitmit, Fatmaya tekliflerini 

Cens lı:adm. Sult11naJuned 1 hlel Sac;Ju H.a İbrahim aleyWncifti teltrariamıflır. Kaclm ıene kabul 
sun. ceza mahkemeııinde yapılan idem.,. .,cn._ kendiline ihanet e • etmerniftir. Bu defa cebinden •plı 
sorgusunda: den mea.i F.t1na Binnazı taam • bir jilet çıkaran İbrahim, mehai • 

•- Fakat. bay hakim bu ~-- .6dee 5lclünn~. Hadi.. ~le nin üzerine hücum ederek ptlafmı. 
lan aldıinn doinı amma, bu bU hır- ceTeyu etnüttirı bileklerini ve eaee9inİ kfflll~, °baY'-
sızldc •yılamaz. Bir mükt~ hak Fatıaa Binnaz bir •iddet Hacı lece wvsilisinl aldünnilfttir. 
olabilir. Zira. ben 7.iyanın evinde lbrahim ile birlikte yatadıktan ~ J inci aitreeza mahkemesi. Ha~ı 
Mzmetc;i cieiil. evin O.yanı idim. Ya Mu.tafa iaminde birilıine kaçntı, lbrahimin delillerle •bit olan .,_ 
Buna dair sahidim de var: Karnım- ve hu adamla Haydarda Müftüali ~nu ecza lı:anunanun 450 ind mad
dald 4 ayhlr eoewh demittjr. malMalle.iade Makbule adında bir de8ine UJ'W1lft bularak. bw madde 

Hikim, Mel&hati aerbeet bnalı:- kaclman eviDde ot.nnaia bfftlam14 • l.ükmiince idam cezası ile ıeen,e• 
-- lard1T. Haea lbrabim İle metresine ne karar nrm1"ir. fakat, Fatma m..., .... 

-------- elan l>ailı oldaiundan, hanfl'll•l: 8'nnazm hanılı:eti rezayı hafiflete -
Egenin iMi nuki totO• 

mahsatu 34 milyon 
kiloyu blJuyor 

F.ce tütün piy ..... evvelki ıha• 
çıldıiından aataılara haT&retf e de -
vam edilmektedir. Al&kadarlann ifa 
desine ıöre bu seneki mahaıl ıa -
yet nefistir. Yeni mahsulden ec -
nebi memleketlerin ne kadar mü -
hayaa edecekleri l.enüz malGm bu
lunmamakla beraber, bu mübayaa• 
nın m(İstahail lehine y\ik9ek &atlar
la yapılacağı bildirilmektedir. f.ae 
IX51ıeııinin bu .leneki maMalü 3-4 
milyon kiloyu balmaktadır. Elde ~ 
dilen tütün kalitesi itibarile THat • 
tan yüksek derecededir. 

Bu seneki mahNlden 1renif mİk· 
yasta milbayaada 'buhınaca~ olan 
Amerikalılar, tütünleri tff:.emiı 
olarak sevkedecei:leT"dir. le -
rin alacaC! tütünler iee ;.,lenmit ola
rak ven1ecektir. 

Belediyenin 941 bütçesi 

için müteecfdiG mönıcaatlarda bu • celr Wr tahrik mahf:Petinde 9fÖr61 -
1-m1111; ıeaç kadıa, bunlann ~ düiünden. idam 30 tene mlddede 
sim nddetmitcir. alır MpM tahYil edilrniftiw. 

- .. -
Belediyenin 941 ma11 yılı nridat G.a- ....M IWİ ......._ 

) 

3/3/ 94-1 de 328 lilc 
4/3/ 941 » 3::9 • 
613/Ml • 3:9 J) 

6/ 3/941 • 330 • 
7/3, 9;;1 » 330 • 

1013/ 041 • 331 • 
11/3/ 941 • 331 • 
12/3/ 941 • 332 • 
13/3/941 • 332 • 

lf/31941 • 333 • 

17/31941 • 333 .. 

2 büyük film birden 
2 • BORiS KARLOFf ... 
BASil RATHBON'un BEYAZ ESiRE l&beeeri 

(Halim~) LONDRA KALE 
Ttlrk'9 Dlii libD 

11eanae• eaaı ı de baf1ar 

bltçesi, riyaset makamından Daimi 
i'mı.+ -- te+ .. 1 - ....... ..... = .n-.,.,,.. -.. .... ~-!tnettmene verı .. vır . ....... vyçnln .... Kitab aerpi busin açılJyOI' ........ --. •- tok belenilen DDl 

~e bQılliiııden it.1>aren ba.şlanacat. cnab için ırıflktublara ı• Bugün ... , ıı de BeJOtlu Balkevi K A H y E c 1• varidat bütçes1 ~~r Meeliainin l)u. kUAlllA N lllftll 11.amdır. tarafından. El'in T~ mer. 
bat devresi ıc.>Iantıla":'Ula yeU§t<ri • kez bina.slnda 4 üncü kitab lerPıi a. 

J>odA bt"'1l : 'lü İatanbul B•llnm>zdan ıördlltl fevbllde nlbe\ berine 
ıecettir. Wı:re henb lflerl .JntkHlr. çılacaktır. da dah bl-'--' 
ıtıtü masraf büWe,si üzerindeai ~t. T&gNI : Son Polta Bu MrSide Devlıet, ün.iver&~ ve di. 

1
• p E K s A R A y sinemalann a r-

kiklerini de bir.taç güne tadar biti • Telefcm : 20203 ter hususi müeıseaeler netriJatın • Ve ıiD temdid edilm4tir• 

~w~~~- . J~-~~~~k-~-~---••••••••••••••••~•••••••••••••-~ tir. \..ıııııı._ _________ !'., tir. 81qi, t>ir bana aç• hlaeaktlr. ""' 

GüZEL • 
1 



lô lkincikinan 

POR 
Kır koşu~arını 

fayda~ı bir hale 
gerrms iyizl 

r······················· ....................... \ 
-20-1 Son zamanlarda yapılan i : 

~ sokak koıalarınJan atlet1e- f ............. YAZAN : ··-.. ·····•i 
· rimizin ayaiı bileklerini : Emekli Genaal : l zedelemekten baıka biT i t:7./ (l. 2-, ~ _ lı '/l. / : 
: netice alınmamıftu'. ~ n. ?. ~ "6.. i 
\ I - : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••e1 aSon Pn5f'afl!lm Mlctrl 1:1ubartiri : 
Muhtelı! vesilelerle tettib edaen so. • ........................... • •• .............. .. 

b.k toşulnrının kazandığı rnğıbetl 2'1 Mayıs akşamı yalnız Belçi.knlıl.ar 
Cözônünde tutarak bu işe bir çeki dil. teslim oımamış ingila ordu.su da rıc 11-

ten vermek Unun o!dutunu nlft.ka - te ba.şl~tı. 
darlara hatırlatmak herhalde yerın- un saat '1 25 de ~eneral 
d 28 ..... yı.s • 

e olacaktır. Ekseriya yağmur ve knr ıanchard cephe tumcm.dnnına. şun. 
a!tında cereyan eden lor koşuları • :!.rı bildırıyordıı: • .sazı i.ngillz kıt'&.. 
nın mahnlle nralıırında, kaldırım Ü- ..__.....,. ınalz.emelerinl ıterlcede. la.rlnJll '11 ....... 'U •• 

ze?ınde yapılması, belkı bir nevi pr0- ret irkAba. b3.4}a.dılda.rına. dair mu -
Pllgnnoo olu;yor amma, a..tıete de eni teaddid hıaOerler alınmıştır. Oener~ 
fı:iiçük bır !ayda.sı dokunmuyor. O<>n'a henüz mfilaki olamadım. Bu.. 

SOR POSTA 

İkı u9 hatta zarfıncıa mUteaddid yük ulııuıni uıargamn taliına.tını 
SOkak koşuları seyrettik. Büyük rol- ehemıruyet.ıe beklerım • :sunun Uzeri.. • 
bet goren bu ml1.sabakalara epey bir ne Weygand hem cepheye ve hem S.12·22 ve 24 Haziran vazi)'etlerini ıöllerir kroki 
Yekfuı tutan tala.balık blr atlet ka • d Dunkerk ve ha.valisi Mhil kuman- zırhlı nlimenle taarruz edeceği bir bardunanlanna ve bunlarla beraber 
!le:ıı t-ır k ettı. Yalnız azamı 9000 ~01 amiral .AbraiJ'e fU telgrafı/ cephede Fransızlar, büyük .askeri Alman zırhlı arabalnnın hllcumla -
nıetre ol rnk yapılo.n bif koşularda E lk .ft, maUar bakı ve bir'likler caiıel.ile yandan çcit daha nna dayanamıyorlardı. Bununla be. 
nıes r a d çekmıştir • vve j """'' Ü ! d ___ ,A_ 

!l enın kısalı~ı c!olayı.s e erece r'idır · Muharetıe ederek ounkerk az bir ni.'lbetle muharebe ebnişlerdi. raber, tıu ü9 ı n zar m a uaı~ 
:ıanlann sırasını t.esb;ı_ etmek müm- :ı~rü bafllU tutunuz, ne kurtarabi - F'ılvaki Langwyondan ~ntze kadar o panik halinde geri gitmiŞ detilcıirler. 
b~ olamıyor ve bu yuZ<hın meseli . t:urtarıntı.• ıan cephede Fransızların 40 piyade ve Bilfı.kis ellerinden geldiği kadar hıı.rb 
ır ııııet: dCaç.ncı geldım?. dediti lir~~-a k !c .c'at ve burasının 5 zırhlı ti.ımenlerl var<lı. Buna .karşı ettiler ve usulü dairesinde ric'atlerle 

~aınan cevab ve.rmeğ.ı de imkAn bu- ~ı.c Du!n ~~r;ıe ;n ture'le başlamış ise Almanlar yüzden fazliı piyM:le ı;e FranB111 müdafaa hatlarının yarıl .. 
unamıyor tahlıyesı ne - • - • ' 1 rd' 

Kr · k 4 Haz'ıran tarihinde ounkerk Al - ıo ~rhlı tümenle taarruz etmlş e ı. ma.suıa. ve kuvvetlerin bırtıil'lerinden 
şu;a ~Kant- 1 ~r edıl~n kır 0

_ - ve nl rın eline duşmekle .sona ermiş.. Hava hakimiyet-' de ayrıca Almanla. avrılmalarına mey.dan vermediler Bu 
atıeur akıkaten buyü.k, kuçuk but~~ mtio. ~ a dr"""dan başka bir jey oUnı.. rın elınde idı. 4-0 Fransız piyade tü - s~reUe kıt'alar birbtrlerUe d::.ima 

erın rn~betini kazanan bir mu. . µı! _.. ı . . 
ıa!lıakad k k rte'ati ve tahhycsi r.e. menınden bırçoğunun evvelkı muha. temas halınde idiler. General Wey -

ır. yan Dun er ılın d 6 H ri -vm·:ne altın 
Rır koşnlannda :ne: ate ne knda.r t'cC3inde İngiliz ordusae bırı!1cı Fran. rC'beler<le zayiat vermiş ve sars J.f gnn azıran em JV "ı -

uzun olur.!a heyec:ınlı ve dolayıısfle 1 ord~unun bütun topları.. nğır .si.. I oldukları, kezalık beş Fransız zı::hlı cı, yedinci ve onuncu ordulann 5 ve 
<fe zevki 0 kadar büyük olur. Atleti ~~ ve techizatı b,nlerce kamyon ve tümenının haiz oldukları zırhlı ara. 6 Haziran günlerinde, beş (2) mhlı 
nıev ıın zarfında yapacnğı pist mU _ t blı ot.ornobil ve tank ve b:ılnrın vcsaır harb unsurlarının ye- ıumeni »ıtivn eden çok ilstlln Alman 
l>ab:ıkatannn hazı.riıyncak olan kır birÇO :alzeme ve mühimmat .Al - künunun iki Alınan zırhlı tümeninin- tuvvet.ıerine bfiyilk zayiat verdirerek 
koşularında on.a dere, tepe, hendek ':a~nn eline dütm~tu: T~hl~ye kine bile ancak teadul e~tifi dıkknte iyi lınrb ettiklerini ve ~~lrleri iyi an.. 
tl.Şnıak suretile tabıatın butim zor _ edilebilen dort yüz 'bine yakın Inga12 alımr.:10. jFra.nsızları Aı:me.Somıne Jtyarak icra eylediklerını ve parlak 
luk'la.rına gö~ııs gerdirerek antren _ ve Frans,z askeri, yalnız uzerlerınde 

1
müda.faa hattında Almanıa.rı durdu. neticeler aldıklannı blldirmişti .. Dft.h.:ıı 

nıan Y ptırtmalı, müsabakalar bu bü yabU~i şcvlule, İngiltcrcye ramıyacakları anl~ılır. Fransızlar 9 Haziranda, general Weygo.ndın 
Yiik tdeyi temin etmelidir. :=ıedıle ilm şl l)mlkcrk rıc'a ... için bu hrbde tek bır muvaffakıyet ve verdiği emirde, .Alman taarruzunun 

Ka dırım ilzerınde ayak b lcklerini . mu "robe birlı~i olarak zafer fırsatı hasıl olmuştu; o da Bel. deni7.den MontmCdy'ye kadar boşan. 
Ye dol il ... ü .. 1 • tınoe yuı.:: • 

ayıs e 'UUt n vucudun ı raha.... motörlü piyade ve 3 Çikadaki şımal Cbtrınci) ordular gru. mış olduğunu ve yarın fsviçreye ka • 
azı eden bir k ud at.l t istif de 15 normal veya k dul . 
CJ<t o.ş an e ne a hafif FrtuJJ5ıZ tümenile 9 lngfliı tfune. pile Fransada i or ar arasına gır. dar uzanabileceğini biloırdikten sonra 

..; et.ın.ş olacaktır? . ~yi olmu•tu. (1) imiş olan Alman kuvvetlerine şimal • herkesin ric'at fikri beslemeksizin 
nem t.letin zararına olan, hem de Dl, .. • • « • • 

iiç ibeş dakikalık bır kl'lşudan so Dnnkerke ric'at ve tahlı;•e muha. den ve cenubdan ya~ılacak bır ta - kendisine tahbis olunan yerde ôaimıı. 
ona :rn ..... k d k" t b'te -'-ftıer· olurken Fransız başkuman arruzla ıbunları mağlub ve ımha et. ileriye doğru bakarak muha:-ebe et -

~ .. a a a ı yerını es ı y._ 1taKi ı • . . . 
raınll.dı ı ıçin hıç bır zevk vermemjş danlı~ı MajiOO müstahkem mevziinin mek imkanı ıdı .. F~k.Gt, e~velki yazı. me.si» hakkında evvelki emrinı hatır. 
oı n bu 50kak koşularını makul bir sol yanını teşkil eden Longwy ve Lon. larımda tarıf ett ıs.ıill veçhilc, bu fır. la\ıyordu. Emir şöyle devam ediyordu~ 
e ~e SOkınalıyız. guyan mevzilerinden ba.şlıyarak Ais.. sat bir defa kaçırıldıktan sonra Fran. «Başkumandan, muharebe eden or • 

yet. ırB<>~akWa.nnın en 'büyük husUBi • ne ve Ailet~ kıuU ı.ndan geçen ve sız ordu.su iÇin e :ra~cıa • harb duların ve hava ordusunun aıe.ı~e -
uıerınde d e.ru.ıannda veya kaldırım Somme ağzında nıhayet oulan yeni eden Ingilız kuvvette:, .fçın ar~ık ıı_ıu- vam gösterdikleri gayret ve yiğılılik 

Vakt le ::asıdır. va.m ediyordu. Burayn saır cephe kı.. duçar olmaktan başkn bir ça · - susta te~ekkürlerini ibllı.ğ eder. Pukat 

Sayfa s 

HAdiaeler Karp!n'.h=ı 

Gene tramvay. 
A şağıdaki aatırlan evvelki 

gün bu sütunda çıkan ya
zımdan aynen kopya ediyorum: 

«Sekiz otuzdan sonra tünel müş
terilerinin azalm'tlsı da tünelin bu 
saatten sorua işletilmemesini mazur 
göeterccek bir ~eheb olarak ileri 
sürülüyor. 

Maçkaya giden tramvaylarda da 
Harbiyeden sonra mütteri azalır, 
Bebeğe giden tramvaylarda ise Ar
navudköyünden •onra ancak bir iki 
ld~i kalır. Top kapı - Y edilcule tram• 
vaylarına gelince. bunlar hazan !on 
istasyona tek müşteri götürmezler. 
Acaba ne diye Maçka tramvayla
rını Harbiyeden, Bebek tramvayla
nnı Amavudköyden, T opkapı, Ye
dikule tramvaylarını Çapadan, Sn
matyadan döndürmüyorlarln 

* Dün Suhanahmed mevkifinde 
duruyordum. Beyazıd cihetinden 
gelen bir tramvayın kınnız.ı beyaz 
lev"'89l nazarı dikkatimi ce1betti. 
O ana kadar bu renkte bir tramny 
levhaıı görmemiıtim. Dikkatle bak
hm, ve okudum: 

«Sirkeci - Çapa» 
- Benim yau1ıiun ,..Z!Yt naza

n dikkate aldılar da bunun üzerin«! 
T opkapıya aiden tramvayları Ça
padan clöodünnelc brannı verdi-
1ene bir diyeceiim olamaz. 

Diye düşündüm. 
Halbuki ben o yazımda bir tav 

ıiyede bulunmuş değil, sadece b' 
şaka yapmak istemi tim. 

Evvelce de buna benzer şnka ya · 
zılan ya%l'Jll hm: 

Tramveylarde. birkaç koltuğu 

kaldırıldığı zaman: 
- aBütün koltukları kaldırsay 

dılar daha iyi ederlerdi. Tramvnyla 
kırk kitilik vagonlnra benzer. dahe 
fazla yolcu alırdı. 1 tiab haddini ço
ğaltmak için bundan ba~ka çareler 
de vardır: Tramvayların cidarlan 
kauçuktan yapılabilir. Ar enin ön 
ve ark.asma müşteri alınabilir.» 

Tarzında bir yazı da ya:r:mı~tım. 
izdihamı azaltmak maksadile b&.Zl 
ihtiyari duııak1nnn kaldırıldığı Z'e· 

man yazdığım yazıda da: 
- «Bari bütün dara'klan kaldır-

salardı ... O zaman tramvaya kim
se binemiycceği İçin izdiham şöyle 
dursun, tramvaylarda tek yolcu bi
le gö.remezdik. • 

Demiştim. Sakın banlan da cid
diye alıp kolttıksuz kırk kişilik 

tramvay arabaları, arşenln ön ve 

arkasında yolcu ta11mak usul" ihdaıı 
etmeye, bütün duraklann kaldırıl
masına karar vermeye teıebbüs 5-
mesinler. 

rJ.1wut j/,u1.U4i. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? J 
Kaburga kemiklerini 

çaldıran adam 
Kaynanayla ayni çatı 

altmda iki sene 
Amerikalı Earl Malezyada da-

Marten bir vali2 madlar, iki se-
içinde ta§ıdı~ı ne mütemadiyen 
en kıymetli eş.- \ kaynanalarile ay 
yasını çaldırmış- ni çah altında 
tır. Çalınan e~ya yaşamak mcchu-
bir hastanede riyetindedir. Ma 
kendine yapılan lezyada evlenmek dünyanın ba§ka 
ameliyatta çıkanlmıf olan sekiz ta- taraflannda evlenmekten daha çok 
ne kaburga kemiğinden ibaretti. güç olsa gerek. ..................... _. .. ....._.. ....................... _ ........... _ .. ___________ _ 

50 yaşından sonra evlenilebilir mi? carJıı.d:ı ya U, açık havada dağda., bir müdafaa meVZi. hazırlamakta <ie_ kadder olan mağlubiyete g~~ ~~~e,mi&allerine vA.kırtır. Onlara bu hu • 

:rnQz bu h ta bilmeden düştüğü - sımlarmdan epey kuvvetler getırıl • ı ma.mıştı. F.r~a onlardan daha çoğunu iSti... 
anı b r ha,18

• bugün devam etmek işt. Bu .sureUc İsvıÇrcden Langwy. Nctekim 5 !~ziran sabahı AJmıın yor.• Bu suali soran bir erkek okuyu-1 ye lalan yıllanru da kendi hesab.-
olmuyor mu? m 1

1
; Fransız ve 2 Polonya piyade taarruzu, çok .şıddetli bir. topç~. ve 1 Weygand ayni zamanda hük~mete, cumdur, bana hayatını anlatan çok na yaşayacağını söylüyordu. 

U d .... Öıntt Besim ~~menile Kale tumenleri bırakılarak uçnk ~ombardrmanı, de.nızden ıt~~ı29 Mayısta demiş oldukları s5zleri u%UJ1 bir mektub yollamıt- Bu mek- Nihayet beklediği gün gcldi, bir 
U agda yapılan Langwyden Som.me ağzına kadarkı ren Aaet.te kanalının A~neye mu - hatırlatı1: Somme ve .Ais~e hatların- tubu burada aynen tekrar etmek aralık gazetelerde küçüle bir köye 
mus b .. k . cepheye 36 piyade, 1 motörlü piyade, vecclh okluğu yere yanı Bourgı..et... da derin yarmalar husulunden son. mümkün değildir, hem fayda da çekildiğini ve o köyün mütevazı be. 

1 1 a ar 2 hafif, 3 aı.ivari ve 5 zırhlı (bırı in_ Comin'e kadar büt.ün üçüncü ord.ular rn, Fransız ordusu artık muayyen bir vermez. Söylediği hülisaten ıu: lediyesinde kendi yaşında bir k ... 
lığı s~anbul Bölgeşi Dağcılık Ajan· giliz) tümen toplanabilmişti. 1 grupu cephesinde, başlamıştı. Şımal plan ve intizam dahilinde hiç bır mu. - Hayatım memleketten mem• dınla evlendiğini okudum, nihayet 

~ o/n: Bunlardan ba.Şka ıkinci ordunun ordular grupu anıt kalmamış oldu. harebe veremez. lekele dola§makla, her memlekette İllustration mecmunaında da bir-
Yap I I I 1941 tarihinde Uludağda gerisinde Anbe suyu ü?.erinde blr pi_ ğundan Almanlar bütün tuvvetlen1e ıo Mayısta Weygand. başvekil bay de bir oönül oyuncag"ı aramakla likte çekilmiş resimlerini gördüm. 

1 an Ü b k J rd "' d ki ' · ' ... A der 1 rn sa a a n a aşagı a ya.de ve iki hntif t.ümen vardı. Parı., cenuba dönmU~lerdl ve 3 günde, ynru Paul ReynaU<i'a sonu şu satırları :ih- geçti. Şimdi artık bir daha aynlma- ziz okuyu~um, k~y~ettiğin uzun 
~c er el.de e~ilmiştir. cenub ve doğusunda Seine nehrınde 8 Haziran alqamına kadar, yaptıkları &iva eden bir nota venniŞti: mak kararile lstanbuldayım, yoru- yılla~n sa~detı~?en ~stırdad ~·eya 

kelcle;-J J~ış. musabakalarında: ET- de bir piyade ve bir hafif makineli tb- fiddeUi taarruzlar neticesinde Am:ens cMuharebenin son iki günün On hlL 1up yıprandığımı §İmdi anlıyorum. t~.'~!1 edebılecegı:ı mıkt~r .ne kadar 
lstanb 1 2ncı .Ekrem Karay 2.23. f men teşekkiil halinde idi. Nihayet i ve Pcronne köprü ba1lar1ndan itıba. dLc;eleri müdafaa hatlarımızın Jtaı'l Bir yuvaya, bir aiJeye ihtiyacım var, cuz 1 olursa olsun gene ıstilgar edi
latanb~J· 3 ~~· ~nver Ta?ul 2.30.4 solda dokuzuncu ordu geriSind~ ve ~ ren makineli ve zırhlı k:uvveUerini bir lnhizama ujtramalannın her nn fakat bu yaştan sonra, hem bütün le.r_nez; ne halde, ne vaziyette. no 
2 3 3 1-'an'-uulncu Mukbıl Aykut ı:n&ı Seine'de bir pıyade ve bır ha!tf ı aşağı Sen nehrinde Rouene kadar ...:~, olab''A<!!-"'"'! b<>-ekAlet maka - k t" 1 • • h d 1 dusUncedP. olursan ol. 

... 0 ... - "~ =-ceuıı ~· uvve ım e ısteyıp, em e geme· Ç k b h • 1• SO 
l 2 _ Si l • .. b k . E k k tümen mevcud idi. Bu suretle Langwy ilerletebilmişlerdi. Ailette kanalı cep- mına a.rutmeği bir vazife ta!!lkkl sinden 'korktuğum bir çocuğa sahih d ocu b' aıne ge ınce:. yaşın-
cr 1 İne· Ekom nKsa 8 ;4 t Tt e • Ue deniz arasındaki yeni müdafaa hesi de sukut ettirilmiş ve Fransızlar, ediyorum. Elter buna mümasil ihti - olmllk ihtimalini göze alarak evlen- .an s~nra ır y~v~yu dunyaya ge

~tıl, 2 ne~ M rk~J Aaky 60. 1 tan· haWle bunun geri&nde hazır veya bUTada Aisne nehri geri.sine sllrOl - aller vak' olursa ordularımız biitUn mdtliğim mümkün müdür, doğru da tırm.j~n, ~~u - bu~utmel. yetistirmc 
ouı, 3 ü~ .. T ı >K' ut İ ·~ı· ~kkül halinde cem'an 39 piyade, 1 ı müşlerdi. Aisne nehrinin, aoısson.s ~ Uer· ~arloluncaya kadar muha. olur mu jl » hd f ıyetınlı uzerıne a. manın. hele 

3 - l c.u Burgult a(raly500st)anl ~. mo•"..uı. piyade g hafı!, 3 sfivari, bir kasabasının sağ ve solundaki 30 Km.I b-,ve ,,.'evam. e..a-Aekılerdı·r """ka• B k b k d F e e e yak aşmadan önce :ıon ne-
c' J nış ayan ar· ın· wnu ' üm lik k - ~- re eye " """' . r-.. " u me tu un arşısın n mnsa- fesi verme ihtimalini dil-ih•menin 
~ ale Tayla 3 l S j t bul 2 nci hafi! makineli ve 5 zırhlı t en yı - unu da duşm u. bi onların bozulup tnhilalleri .sadece bir nın eski devlet adamlarından biri- bütün yüklerini pek iyi takdir ede-

ale Te.yl 03 5°2 ı' s abn 1 3' .. .. ğılm'"' ki bunlardan bir piyade ve l"rnnsız i>aşkumandanlığl bitte n m••el"·· olup kalacaktır ı nin hllyatını hatırlıyorum. Cümhur-
ı·ıı an . stan u uncu AY~ • • 'd' ğd ld d buradan zama ._, ..... · rim ı:'akat .. 

k 
n 4 44 B ' bir zırhlı tfunen Ingilıı ' ı. aa an, so an ve şura an 

1 
(Soou g-elecek yuıda) reisliğine kadar yüktıelmi~. bütün Fakat i~te insa:ı ne kadar müdeb-

'Z n1e t ubraa. • 1 b 1 G()röliiyor ~ .Alma.nlarm Dunkerk.. getirilme.si kabil ola.n bütün kıt'a nn n F. Eı1dlet hayahnı da bekar olarak geçirmi!lti. bir ve düsiinceli olursa olrnn niha-
3 erı YO ey o ten sonra, taze tümenler celbi suretae celbetml.ş ve harbe sokmuştu. Fntat . •. Devlet reisliğinde kanuni miid. yet biraz hodbin olmaktan lcurtula-

m sab'llkafarı de ytmden fazla piyade, birçok rno - pek ilsttin -tııvvetlere ve bilhassa pel'~ (•) Al-..... ıann hansa h:ırbine iş_ det olan 7 yılı b"ıt"ırdı"gWıo zaman bu"'• y ' - _J 
Kı a .ı:. fü kanik ve ıo kedar <kuvvetli tazl:ı. zırhlı ve uçak teşkilA.t.ına nw. •~ ~ .. ~. ~ . ~ •. . • mıyor. avrunun &7 veya co.,. ;ru· 

tıa d} nıcktbleri voleybol maçlan- ....,r • me olan Almanların Somme üe A~eyi tirak eden zırhlı tumenlerı kah beş tun sıyası fırkalar bu makarna tek· lar içinde ve az veya çok miL:tarda 
cdi] u~ ~nönü Halkevindf'! devam (1) zvaas hıaiJiz zırhlı timeni ~ geçmeleri menedilememi§ti. Çiinktı 1 Te kib on olarak takdir Te ta~mln rar onu seçmekte ittifak ettiler, fa. ıana vert-cf"~i zevk te bir definedir, 
"-iYi, rnıçştir, Kız Muallim $işli Terak- Sein nehrfııje Rouen 00.ce~nde Ut- Fransız piyad~erl karadan Alman •unur. Ba besabca banlan 5 ila 101 kat o, razı olmııdı, memleketine demek istiyorum. 
Yen . 1atnlıca İstanbul Ku liaesini :mal JitnaMtıe idL topçu ateşine, ~an uçnk bom _ ı addetmek rrırektir. hizmetini yapmı,tı. Haynlının geri· TEYZE 

~~ı:~r~d~ir;·==:::::::===~==~==~~~.,._~:::==~~======'---===-===~~~::~:::::~~~~::~ihl'.~;Ie'~~~:;:'~::hı~~;;:ı~~~~"J:~::~~~~~:=:~========~~======================== ::: de hanımı tamamile un-atmuı gibi- de çok ihtiyatk.8.rlık ediy.?nı~. ken-ı da beni yaln:ı. gören erkekler yanı- ediyorum. Kuzum anne, bana no-
•Son Postaanın edMI romanı: 61 dimi hemen asfalt yol uzerıne ko- ma sokulmaga çabalıyorlar ıamma talarımdan bir kısmını gönderir mi-

A~la v 
Oynanmaz! 

yimSundi anneciğjm. aize bir itirafta yuveriyorum. Yanm saatte Beruta ben, denizde bulunduğum zaman siniz' Size yeni arkadaşımın ndre
buJunacağım amml.l kuçük kızınız~ varıyorum. Ancalt, bu saatte denize biraz neş'eli göründüğüm halde, sini yazıyorum, llıtfen oraya yolla
darılnnyacağıni:ıa söz verin. Ven- girmek pek ho,uma gitmediği için ıonmdan hiçbir arkadaşlık ve ııh- yın, çünkü evde nazarı dile.kati Us
yorsunuz değil mi benim şeker ni· bir müddet 1ehirdc dolaşıyoru:n. bablık tesisine yaklaşmıyonım. tüme çekmek i temiyorum. Bilin
nem' Kapalı çarşısı bizim çarşımıza ne Yalnız evimize kom ı.ı olan otc- rnez ki, bakanınız Selim hundan 

Selimin daima bir yerde ın:hlıın- kadar çok benziyor! f.sasen burnda lin sahibinin kızı ile tanıştık ve ah- hiç beklenmedik bir mana çıkarır. 
mıf gibi oturması. hiçbir h~rek~t bizim olan pek çok şeyler var. Eski bab olduk. Çok defo onu otomobi- Bütün bu tafsilattan anlıyoreunuz 

N kl deıt: Ma«%zn Talts'n Bukand etmek istememesi bende ganb hır camileri, medreseleri dolaşıyorum, lime alıyorum.. dönüs yolunu birlik· ki kızınız yeni lıayntına krndisini 
C a e ... k d aksi tesir yaptı. Yürümek, koıımak, müzeyi ziyaret ediyorum, Rasberut te yapıyoruz. Bu arkadaslığın bani\ tamamile alıştırıyor ve bıedbnht ol-

ltad Üze) tabiat karşısında iki saat Bazı günler, ~lar.?an k'?!'ar. ı· uçmak ihtiyacı \•arlığımı bir duman denilen yere gidivorum. Burada kn· faydası da dokunuyor onne, çünkü mamak için elinden geleni y~~)lyor. 
den ar dolaııyonım. Bu genntiler- ğım çiçekleri evin d.ort .otesın.e gibi sardı ve nihayet kendime bir yaların denize kadar inmesi pek bu vesile ile, ~ün ortasında, ev hal- Sıhhat bakımınılan gayet iyiyanı. 
lcrirı avdette hazan elimde kır çiçek- dağıtıyorum. Bu vah~ı denj:J t;J- otomobil kiraladım. Hır!'Ü İstanbul- güz~l. Hele ~vercinler mat{amsı kı mutad uvkulanna dnldıklan 7a- Son aylardn hırpalanan ve yorulan 
k ı lb; Yapılmış kocaman bir bu- çeklerin kötıı\tün bütün ° annı 1 da iken Sacid~nin otomob~i müır denılen ve denı~~ .. u~-:ınan kocaman man 'ben ot~lP. ıt"livorum "C orada ı sinirlerim e-ski müv&zenesini buldu, 
bir' r . zan da koltuğumun altında • kayınvalidemle hastahakıcının ?"" tereken kullanııbilmek için tof5'i'Uik kayaya kadar vuruyup ayaklarımı - ah anne. benim için ne büvHk sa· gözlerimin etrafındaki morluk si
bcrab~ t~ht~~~ bulunuyor. Fakat dalarından maada - ne ~dar. gü-1 taüm etmiştim !a! i~e bu ~e~im deni:r:e sarkıttığım zaman nerede ol· adeti - pivnno çalıvorum. Otelde !indi ve ben gene ıoizin bi1diğiniz ve 
cı)~n ııetirdıgım oey ne olursa elleştirdiğiıü bir göneıuz mz ce 1 işime yaradı. Bır ımtıhan geçırdım. duk:-anu unutuyorum. Bizim deni7L iiç dört tane civımo var. hen..1 bir- "'f"vdiğiniz Nesrin oldum anne. Sev
hıtfif eve dönüşte kalbim daima be . kadar memnun olurdunuz ; elime şoförliik ehliyefnamcsi aklım miz kaı"Clrnda canlanıyor, lstanbulu birinden güzel; fakat maoleeef <li"iniz diyorum, küc;ük kızır zı es• 
~'Uıtrı '\'e nq' eU oluyor ve nenüz u· nım Ne yapalım, takin, yalnız : ve minimini bir araba kiraladım. ve sl2I gÖr~vonım anneciğim. Aca· dünvayı saran cazband vr. rAdvo kisi kadar, hlltta biraz daha fnzla 
llıc~ .a~an tembelleri rahataız etme- hn~~ .. biraz fazla meyus bir :u:ıhiti E:vde bundan kimsenin haberi yok. 'ba kt%ırtt:a::dan ~kta nasıl r.ünler deli1iği buraya da sirayet etmekten l'vivorsunuz değil mi? 
tıdıı.~Çın ayaklarımın ucuna basarak al di ek i in başka çare ye.ki Esaıı;en benimle alakadar olan kim? ge~tiyorsunuı Sn-c:ide ile Meıiyet ha1i kalmamıs. Bu "t"bebden piva- Ha. "'""' bir no,,.tnvı vn.,maiiı 
~•trıc a çıkıyorum, orada kendi ken- · {lenH~·dnn h ç 

1 
benden gelen Baıı sabahlar erkenden kalkıyor, vadlerinde cluruyorla'f. hergün fİ.zi nonun yanınıı vakfa!'lan pek az unuttum, bunun da ehemmiyeti var. 

~ok_ 
8 

'Jerkı aöylüyorum. Piy.:.nom h 1 e l~n~m ~Di bu çjçeklert" yanımızdaki otelin şratajına bırak- görmP.ğe ~eliyorlar mı) kimse var. Bt-ni'11 irhı ne bulııııma!' Deniz benvo!undım sonra. lüks ga
> 1 tab·ne: falcat b~ımın ıçi, bu gü- er §eYe od u~ l • • ba§inleııti- tığım lcüçük otomobili çıkarıyor ve Cüneş biraz yükselince tekı•u o- bir Fırsat desnl mi) Runıvn gelirk"n zinodıı v11lrıı7. ba ımrı fa%1a kalmak 
tİ iki dlatiln getirdi~i l!c..!erle d~lu... ~~~ken ki '"'°:ı:nnıhüzüldüğünü, Beruta gidiyorum. Ne ıçm biliyor tomohilime binip deniz hnmamla"l· müzik defterlt!rimi beraber ız,..tir- istt-mdeiğim için oraya yakın biT 
?ı~ilc e stanbula avdette birkaç gını, dud~ aid·~· . tahmin eder- mu1Unuz Deniz banyosu yn"mBk ..,,n bulundu~ı Q!37İnoya gidiyorum. l .mediğimP. "imdi pek cllnım sıkılıvor. """'""""""·. <Yİrivo"', mükemmel bir 

Ilı A.Parçası da beraber gctirece- burnunun ınc; _ ıgınt bu ta l • • Sakın merak etmeyin. Bu sa- Burası çok kala halık oluyor. Hatril, otPlde buldıı;,ım PllT'<'alım 'eyfth~ıd kah"'altı edıyorum. 
b- · rtj t h b d "Ll..:. • • Ancak oc:n onun vır arı· ıçın. • · ""' 1 t-d J J l ki ıktıfa (Arka•ı var) 
it h s ru um ura a muu- sınız. alı L.: ki • li Hali· tte yoTiar fevkalade ten~aclır, oen sizden niçin giz iyeyim anne, bura- ezberN• e o an "" ça ma a " 

Yecan devresi geçiriyor. na öyle ıtnn ..... es sevım a 



6 Sayfa SON POSTA: 

(Memleket · .Da b erleri) -
E!!!.48 ı Bnrsada ipekböcekçiliğ 

Ziraat makineleri, bu \ • k • f d • 
bölgeye de _!!!ndP.rilecek ın ışa e ıyor 

lzmiT (Hususi) - Ziraat Vekili 
Muhlis Eritmen ciün sabah Ankera
ya dönmüştür. 

Vekil lzmirden ayn~an önce 
yapığı temaslarda Bornovnnın bir 
ziraat sitesi haline gelmekte oldu 
iunu, yülteek ziraat en!titüsü me -
zunlannın ve diğer z:iraac mcmınıb -
larının birleşik yaşamalMında" CAlc 

müteha~"i" cldt!~uoe• ..nylemiş+ir. 
Bornovadaki z-Paat teıı1-:lfltı daha 

ziyade genişletilecek ve Bornova 
aşağı yukan bir ziraat belgesi hali
ni alacaktır. 

Bu ıene muhtelif rmnta1ı:A1arda 
Faaliyet gösteren ziraat makinele -
Tinden müsbet netic<'!ler alıP.d~ı ci
ht"tle ziraat makinelerinin Ege mm
talkasına da teşmili için tetkikler ya
pılacaktır. 

Nazillide garib b!r 
soygunculuk 

1.0 senedenberi faaliyette bulunan ipekbö
cekçiliği enstitüsü köylü ve böcekçilere her 
yıl ivi cinsten tohum ve fidan dağılıyor 

j .A.dıyamanda. 

Halk, orta ve ilkokul, 
san· at sahibi işçi ve 

zirai aletler bekliyor 

Kahta (Hususi) - Malatyanın, 
Gölbafl istasyonu, Besni-Adıyaman 
ve Kahta kasabalarının demiryolu
na kavuııtuklan istasyondur. Kışın, 
Kahta-Malatya dağ yolu, kar yüzün
den geçilmez bir hal alınca, Adıya
man, Besni yoliyle trene ulnşılır. 

Bu üç kazanın tnkriben 200.000 
nüfusu vardır. Buralarda bir tek or
ta okul olmadığı iÇin, mnnrife pek 
hevesli halkı, çocuklarına ya ilkokul 
tahsilini verip ziraat veya di~er iş _ 
sahalrında çalıştırmakta veya bunlar 
içinde hali ve vakti olanlar masraf 
ederek Malatyaya veya yakın yeT
lerdeki orta okullara göndem1ckte
dirler. 

200.000 nüfus içindt" merkezi va
ziyette olan Adıyaman kasabasında, 
şimdiki modem ilkokulun orta okul 
haline getirilmesi ve ilkokul için baş
ka bir bina bulunarak bu kazalar 
halkının da maariften faydalanması 

Nazilü, f!·'..tt&Usi) _ &yrıamın bir zaruret halini almıştır. 
üçüncü genccr - bayrttm günlerinin Yeni orta okulların açılmr.sına ka 
bu!;usi adıdır - ~ünü gecesi a§Sğı Na- rar verildiği şu sıralarda sayın Maa-
zi.lıde Çapahaaan mnhallesinde ga- rir Vekilimizden bu dileğimizin yc-
nö bir vak'a olmuştur. Hadisenin . " . . . .. _ " . rine getirilmesini heklemekteyiz. 
tafsilatı şudur: Bursa ıpe.kboeek~L.iğı eos~tusunun (tKı.şlakr bınası Açılacak ilkokulun, daha ziyade 

o gece evine gitmekte olan Ar- Bursadan yazılıyor: Bur.ıa vllD.yetı , denbire sönerek bütün Türkiyede ko. muhitin husUSiyetlerine uygun ol • 

lkincikinun 16 

Lamartine hakkında 
(Baştarafı 2 ncl savfada) ı birini işaret etti - Berlinden mezun

Türklsr lehinde bir lisan kullandığı- dur, diğer ikisi hiçbir y<lbancı dili 
na ve ezcümle şark işleri hakkında layıkile bilmezler. Orada bulunan
irad ettiği nutuklarda Türk nazarı- ların ekseriyeti de böyle idi. Hiç 
na tevafuk edecek yolda mütalea- olmazsa Reşid Safvet hitabesinia 
l~~da ~ulunduğuna vakıf olan Ab- bir tercümesini neşrettirmiş olıı.ay
dulmecıd ve hükümeti şairi lstan- dı ..• 
bulda misafir etıneğe lüzum göre- Biraz tevakkuftan sonra daha 
rek burada kendisini oldukça uzun ileriye gitti: - Sizin tasvirin ize na
bir zaman izaz ve ikram aııarile tal- zaran o, kasasında demet demet 
tif etmiştir. f~~e bu m~~afiretin tük- kaimeler, fişek fişek altınlar toplı
r~n h~rcunu .. o~emek .u~ere Lamar- yan bir zengin gibidir; fakat bu ser
tı~e bı.r «Turkı!.e tarıhrn yazmıştır vetinden küçük bir hisseyi bile te
kı 6 cıldden murekkebdir. Bu ese- davüle çıkarmak istcmiyen bir zen
rinde tair Türkiye hakkında muhab- gin • .• Memleketin irfan kütübhane
betini ibzal ile göstermiştir. Eser 
baştanbaşa birer hedi"a hiikmünde 
telakki edilmeğe seza sahifelerle 
doludur. 

Lnmartine hakkında iki sa:ıtlik 
bir müııah.abeye ne kadar malumat 
sığdırmak, ve hayatı bu derece do
lu olan bir şairi muhtelif zeminler
de ne kadar tetkik etmek mümkün
se hunu muvaffakiyetle ynptıi'.,'1na 
gördüğüm hüliisalarla vakıf oldu
ğum Reşid Safv et asıl onun Türki
vede ikameti faslında ve Türk doS' 
luğunda tevakkuf etmiştir. ZAt .. n 
müsahnbeden beklenen mak!!ad , ıı 
bu olduğundan asıl mntlub hasıl ol
muıı demektir. 

Yalnız burada tevakkuf oluna
cak bir nokta var: 

sinin ne kadar fakir olduğuna i aret 
lazım değil. Bu fakra karşı hizmet 
edenler vnr; hatta vn lannın ilerle-
m~ olmasına rağmen meııela Hiise
yin Cahid Yalçını, Calib Kemali 
Söylemezoğlunu misal olarak zik
redelim; bunlar ve t"msnli durma
dan türkçeye eser nnklediyor
lnr, isimlerini .zikrettiğim o iki him
met sahibi son zamanlarda ne mü
fid tarih k;• -.bları tl"rcÜmt" l"ttill'r. 
Hep ol-uyr~uz. Hclı:.- hu· · r' ' " hi
rincısı k aşına koca hır 1 .übha
ne vücu '• getirdi, Müsahabe sah i ı...i 
de mcs~.cı J .amartine-in T ürki•· • t 
rihini tercüme .. diverse.,. Onu., içir. 
bu bir oyuncak kadar kolay hir 
iştir. 

Tekrar bana bir sual tevcih ı-tti: 
- Sairden daha nelerin terC'Üme 
edilmesini münasib görürsünüz? 

Buna cevab verdim: - Birçok 
güzide manzumderini. .• Fakat bun-

Beni amsır.a gelip gören genç
lerden dört kişilik bir küçük zümre, 
surndan buradan hahsetm('k, mem
leketin Sftn' at ve t-debiyııt hareket
lerine dair beni söyletmek üzere Y c
şilköy inziva köşeme kadar ıı;elmi~ 
ve iki üç saat beni kendilerile bem- la1'Jn nnzman tercümesine taraftar 
ber muhtelif zeminlerde dolaştırmış değilim. Nesren fakat bütiin şAİra
:-ti. ne edasını gösterecek bir tarzda .•• 

pazlı Eminenin önüne YbzırJılı Ali çok eski zrunandanberi bir ipekçilik za lstihsalA.tı 350..400 bin kilo radde. mak üzere zlrat, sınnt plfmlarn göre 
adında bir şahıs çıkarak yakalamış oehri sayıldığı halde !Ayık ve muhtaç sine düşmüştür. Bununla beraber kurulması düşiincesindeyiz. Zira, bu 
ve boynunda bulunan on aded üç olduğu aınkaytı. bulamadığından kozaların evsafı to.mamile bozulmuş havalide maalesef geniş ve nihayet
yüzlük, iki aded çeycek liralık 550 Cümhuriyet yıllanna doğru bu .,öhre ve birçok vaziyetlere ayrılmış bir hale siz dü7.lüklerde bir tek araba ~<'riil- Görüşülen meselelerden biri 0 sı
lira değerindeki altınlarını alıp sa- tini de kaybetmek 11?,ere bulunuyor - gelmiştir. Diğer taraftan tohumla in_ mez. Nakliyat hep katır veva mah- rada Reşid Safvetin yapmış olduğu 
vuşmuttur. du. Halbt.Vkl y.ı.şaması ve ilerlemesi tikal eden ve teknik noksanları yü _ dud kamyonlarla yapılır. 1 falbuki, müııahabe oldu. Üniversite taleb~ 

Ar:pazlı Emmenin bekçiye ve po- l~mgelen bir memleket değerinin zilnden zuhur eden hastalıklar h&.ılo köylünün garbde olduğu gibi, araba sinden olan bu gençler ilkönce beni 
lise bu şekilde vaki fikiyeti üzerine ilk fırsatta. canlandırılması şüphesiz böcekçiliğe kar.şı inkisara uğratacak sahibi kılınması lazımdır. Halbuki, müsahabe sahibi hnkkında dinle
Ali aranmışsa da o gece buluna- l~~· Bur~nm işte bu tD.rihl şöb.. kadar ilerlemiş blr halde idi. Bir kutu buralarda araba yapacak usta yok- mek istediler. Ben onun ne yorul-

Bu işi gene şairlerimizden bekl .. mı-
liviz: Mesela Yahvn Kemal, Mitat 
Cemal, Hüseyin Siret, Halid Fahri. 
Hüseyin Daniş... Bu, onların rağ

bet etmiveceği bir iş değildir. Sa
dullah Paşadan bae;;lıva•l\k önl,.rin
de Recaizadenin, Muallim Nacinin 
miııali var. Sairin menşur eserlerine 
gelince, bunlardan «Sark Seyaha
ti», «Vedi'a1ar> ve hepsinden ziya
de Histoirc dcs Girondins tavsiye 
edilmeğe değer ••• 

mamıştır. Nihayet ertesi günü em- ret.i eümhurıyetle beraber yeniden ipekböceği tohumundan vasatı !'.0.60 V h d b 1 mak bihniyen bir azim ile ve nasıl 
· l" 1 le • • f ıı: ·ı k tur. eya er ne ense ara ayn a ı- h I , 

dnıyet~Alt~ ı~_?f arad.l s::;~nuAıt1ıralae- hayat bulma~a ba.şladı. Memleketin bı o ~ktaş oza alınması icab ederken şılmamıştır.. er mese enin Künhüne ermek kud-
en ı tevxı e ı mı,tir. tın n ihtiyaçları nnı..stınlıı.ralt sekiz yıl ön - u mi r a~ak 20.30 kilo radde.sine . • . retini veren bir nüfuzi nazı.rla mii-

da komiaere te&lim etmiştir. Hali, ce cidden modem bir ipet.bö~ekçilik düşmtiştü. Bu kozalann ipek durumu .. Bunun gıbı, mara?'gozluk, demır- cehhez olduğunu, ve nasıl zengin 
vakti yerinde oldu~ söylenen Ali- enstitüsü kuruldu. Bursa için bı1in • da çok d~ük olup ancak UL14 kilo cılık kursları daha zıvade garbde a- bir tetkik ve tetebbi.i sermaye!i vü-
tıin bu tehlikeli "1kayı niçin vaptı- mesi ıve tanınması gerekli olan bu ipek alınabiliyordu. çıldığı içi~, halkın ev.ler!, :_a~atkar- cudt- getridi\tini anlattım. 
iına heyret edilmektedir, bilahare enstitünün doğuşu şöyle olmuştur. Enatitüde ilmt Çallftnalar arasında.. lar~n .~zlıgı~dan pek ıptıd~ıd~r. Ev- Bu dört kişilik genç zümresi için-
Ali kefaletle serbest bn1tkılmıştır. Bursa İpekböcelı:ç.1iltf ensti üsü 1930 ki anıştırnınlnrı t.cmin etmek kasdile lerın ustlen ve tabanları kamılen d_e de en ziyade söz söyliyen biri dedi 
Adli takibat dewm etmektedir. yılında tesis olunmuştur. Bu tarihten bakteriyoloji ve histoloji kısımlarını nec~k dcr~cede topraktır. Bu ?a, kı- ki: - Evet, bunları 7 aten biliyor

evvel Düyunu umumiye idaresi tara _ ihttva et.mek ttzere mütekiimU vesait. remıd, tuızla Y.ap~cak sa;'atk~rların duk. Sizin şu sözleriniz\~ daha iyi 

Gülümseyerek ilave ettim: - it"" 
te Reşid Safvete İş icad etmek isti-

Gemlikte bir işçi kız tından 0888> yılında Bursada (Harir le bir ldborntuvar vfü:ude getirilmiı§. olmayışından ılerı ({clme.-tedır anladık. Yalnız, biz, eade ~u kartı-
.., J k k d darüttailmi) adile kurulmuş bir mil. tir. ~irat saha,ında, t~prak P;k be~e- nızda bulunan dört genç değil, bü-

yorsunuz, önüne bunları koyun. 
hangisini beğenirse onunla baş!a-
aın... H. Z. Utaklıgil bOgU ur en urları'. 1 WleSe mevcutd bulunmakta idi. Bu Bütttn Türk.iyede latih.<ıal olunan k~tlı olduğu .~.al~~· 7.ır~t ~an at:a ·~- tün gençlik bir noktada saplanıp 

müesse.se Düyunu umumiye idaresi _ ipekböceği to\ıumlannın fennt bir S\1.. 'b~af etmedıgı ıçın, koylu derın hır IOald1k ve onun cevabını vermeğe 
~mllk (Husus!) - Sun'l ipek fab_ nln ilgaaı merine ~kb6ce°ıcc:aıti mek.. ~tte ~atıımalannı. temin maltsa... hilırisizliic içinde çalı,ır, ve asgart imkan bulamadık. HergÜD 

r.ikası işçilerinden Hanife adlı bir bz tebl adile hükfunete deYredilmiŞ ve dile mütekft.mil soğutma makinelerile randıman alır buralara modem zi- Birkaç saniye durduktan sonra o 
Genlliğin cadde ortasından dereye bu tarihten sonra Diyarbakır Antal 1200 bin kutu ·tohum muhafaza edebi. raat usullerinin ve aletlerinin tami- noktayı söyledi: -- Ne için hatib (Baştarafı ! 'ftCI s&yfada) 
düşerek da:ıtikalarca ölöm.Ie miie.ıde. ya Edirne ve Denizlide de 'yenide~lıecek bir k~lat müe.<ısese.sl kurulmuş.. mini tı-min için açılacak orta okula bu mfüıahabeyi fransızca olarak mayedarlann keselerinden çıkmıştı; 
le etti~ten sonra bir muc~ ~bı1in - ~r ipekböcekçi!iği mektebi açılmış 1 tur. bu vaziyetleri görecek bir şekU yaptı? bu defa üzerine su içilecek olan pa-
den guçlük.le kurta.nlabllmi.Jtlr. . . 'Ye 1930 yılında Bursa.daki İpekhö -ı İpekbö~~i beslenen mıntakalarda vermek lüzumuna kaniiz. Gene birkaç saniye durdu: ralar, bütün Amen1talılarm ödedik-

. Geçen snbah: arkadafl'arlle ~ıne cekçiliği enstitüsü tesis olunm1l4tu. bilhassa besleme me"34mlerinde teş _ Ötedenberi yazageldiğimiz vec- - Bunun cevabını siz verir misi- leri vergilerden ibarettir. Demek. 
gıtmek üzere eYinden çıkan kız, biraz Enstitü ~ başlamazdan eTTel İpek _ ktlı\t memurları besleyicilerin her hile, halkın man.rife olan baflılığı niz? Amerikayı idare eden sermayedar • 
fazla.~ yağmur !"ğ~ı ze.ma.n .:a§an b~çlliği mekteblerinin bnşhea nıo:i. birine ayrı ayn uğrayarak besleme büvüktür. Ben sükut ettim, verilebilecek lar, bu defa kendi sermayelerini de
': ~utü~ caddeyı geçilmez bir gol 1:8- felerl memlekette ipekböce~i tohumu usulleri fizerinde mütemadi telkinler_ Bunu inkişaf ettirecek ilkokuların bir cevab bulamadım. O, devam ğil. halk parasını tehlikeye atıyor • 
lıne getiren Karsaltlıoğlunun fabıı - tstihsalini teşvHt etmek üzere müsa - de bulunmıı.k ~lu tutulmu.ştur. Esas. çoğaltılması ve hu hava linin en mü- etti: - Öyle zannediyoru.! ki bu lar. Bu şekil, evvelkinden daha ağır 
llası_ civann~akl, yırmı metre acun - bakalar yapmaktan ibarettır. ı h çalışmalar sayesinde koo:a ürünfı.. said ve merkezi kazası olan Adıya- müsahabe Fnnsı7.lar ıçm de~il. bir hatadır.» 
da.kı cad~e~ı ba4t&;n başa ka~eden • Enstitü kur,ılduktan sonda ipekbö_ müz kemıniyet ve keyfiyet itibari!.-! ma.n orta okulunun bı'r'an önce teJisi Türkler için yapılmışhr. Fransızlar, Şimdiki haıldcı, )iard•m planın~ 
!Ağımın ön un~ geldiği z.ı1?1an,. yuk~- eeği tohumu yetiştirilmesı muayene hayli ilerlemiş bulunuyor. Evvelce 25 en büyük dilek ve isteğimizdir. hatta F'ran!ız ofmılVıP ta frRnsızca- karşı Almanyanın tuttuğu siyast'; 
len dere ile bırleşen su iÇı~deki cadc:e IYe satılması hakkındaki kanun hü gramlık bir kutu ipekböceği tohu - =============== ya vakıf olanlar Türk muhibbi şair bundan ibarettir. Bu siyasetin AmO" 
de dereye yuvarla~~· suratle ~ere_! kümlerine göre tohum i.stihsalA.tın~ mundan 2<>.30 kilo yaş koza alını.bil. standardı ile meşgul olmaktadır. için bircok kitablarda bol bol taf- rika gibi bir memlekette tesir yaP
yan ~d~n suların tesı.rı altında. l~ğı - kontrol ve mfirak.abe etmekte olan J mekte ~ken bugUn bu miktar ortalama Miiesse.senin Trakyada Şarköy ka. silit bulmak imkanına malik idiler, mıyacağı iddia edilemez. Fakllt, o· 
mın ıçıne doğru kaymıştır. H~ı.SC - ve o zarana kadar ztraat müdürlük- olarak 50-55 kiloya yükselmiştir. Ay. zasının Eriklice köyünde bir lpelı:bö. bu imkana malik olmayanlar frafl- rada da buna karşı alınmış tedbiri ... 
:~~ı hey~n:ı, g~en ~k çar~.z~l • leri emrinde bulunan kontrol memur_ ni zamanda kuvvetli ıstıfa yüzünden ceği tohum istihsal evi vardır. Her aızca bilmiyen Türkler, husu!İll" O- vardır: Şimdiden ((eğer Amerilta b•ı 

. n m ns 1 a. ağızı oe .e - ları teşkllMı tbu müe.sseBeler emrine 1 koza vasıfları ipek çeken fabrlk9.la - yıl bu evd& istihsal edilen tohumla':' nivenrite gençleri idi: Türklüğün yardımı yapmazsa, bizzat tehlikeye 

b~ıyhe bl~lamı.ş,d ktadar IA.ğunınbi:n içıude verilerek ibir taraftan tohum istihsali nn iStediği düzgün ve yelene.sak fGr. enstitümüze getirilerek kı.şlatıldıktan yüzlerce dü§l1l!anlan arasında, hu- dü,ecektir. Biz bu yardıma karar 
1 ır ay 1 ÇIU1>1D ı n .sonra nıüş... d·ıı; ~ fta hsul k l ı ı· ilm' t• E 1 . t.a..ı:A k a:ıı;• . ·~ "k" Iü k b f A .k ... 'kül. t1 t>ltab tı' h ld k k ı5 er "'ara n ma oza arın ıS. maya ge ırı ı.ş ır. ne ce 13-14 kilo sonra ıpel\.UV<:e ç 'titnın ,,.,şvı ı 1 susile 0 zamanda, büyük bir celadet veriyorsa unu, sır nıerı ıı~· 

d 
ad ah 

1 
Odır at e çıılınan ,_ a~ze. tallı ve i.stihsalMın çobltılması uğ~ ı yaş kmadan bir kil<> ipek alınmakta zumlu olan bölgelerdeki bcsleyicaere ve alaniyetle Türklüğe muhabbet harbden sıyanet için yapıyoruz. Sı .. 

e er a m ava ı yap a.. ır.ere .... . ilm b fi rt ı 9 O h t d .k. . k"- b • • • b' . ·11· ··d f sı"· ıo bill f b "ka hast . k1 runaa .... mesaıye giriş" iş ve lpclı:bö. iken ug n o a ama _ı krıo yaş ve to um e arı ıne ım lUı u.unmı.. ilan eden bu büyük şllİri tanımağa, yasemnız ır nevı mı t mu a aa 
~0=

0~ e a rı :ı.nesıne na e- cekçüiği mektebleri ile kontrol teşki_ kozadan bir kilo ipek alınmaktadır. yan fakir çiftçilere parasız dağıtıl - mesela fstanhulun en mühim bir yasetidir» cleniliyor. 
ış · l~tı ilmt direktif almak üzere Bursa Cümhuriyetın ilAnı tarihi olan 1923 maktadır. caddesine ne için onun namınm ve- Halen, bu ııekilde bulunan mane-

Gemlikte zeytin mahsulü 
p"\k bol 

lpekböcekçiliği eruJtıtüsüne bağlan • senesinden bir yıl önce 350 _ 400 bin Bu ~vik ve yardımla beraber rr.uh- rildiğini anlam:ığft en zivade Türk vi bir mücadele bir tarafa bırakılır: 
mıştır. kilo raddesine düşmüş olan koza ürü. telif senelerde besleme üzerinde tıes- gencliği muhtac idi. Su halde?.. sa Almanya ile Amerika arasında~ 

1935 sene.sine kadar ipekböcelı:çillği nümüz 1933 yılından itıbareıı g:ttikçe leyicileti tenvir ve irşad maksadıle itiraf ederim ki bu genci illkat diplomatik münasebetlere nonna 
san'atı memlekemizde inkişaf etmiş 1 yükselmiŞtir. çeşitli broşürler neşredilerek parasız edecek bir mukabelede bulunama- gözile bakabiliriz. Bu hal ne kcd•f 

Gemllk (Hususi> - OiJmllk bu yıl •e koza üffinü 16 milyon kiloya kadar Halen Bursadn işleyen 27 fil!tfir dnğıt1lmı.ştır. Dut fidanı ve böcekha- dım. Ben susunca o devam etti: devam Mer? Yardım planı inkişa 
tam bir bolluk içindedir, ·ba.şlıca ge. çıkmı.ş iken Umumi ve İstildfıl lınrb. fabrikasında 1176 mancınıkta ç~kilen neler iÇin termometre .satın alınarak - O gün orada hazır bulunan t-ttikçe ihtilatlar çıkabilir mi? Bun .. 
çinı vasıtası olan zeyt<n maruulünlin leri esnasında kozanın ihraç edildiği ipeklerle 5G kokuma fabrikasının 592 pa.rasız dağıtılın~ ve her be.lleme Türk gen!;lerindl':n pek azı fransız- lan ş;mdilik lceıtirmek kabil dl" • 
bereketli olması ve ayni 2am.anda dış pazarların t.."npanması, uara et _ tezgahında dokunan ipek ve kumaş_ devrinde ipekböcekçlliği teşkılatı ile ca bir müsahabeyi tııkib edebilecek t?i1drr. HiU.yenin alt taTafını biı:e 
geçen yıllara nazaran fint 'R mö.fteri ~me.si, Bursa ve etrafının düşman lo.rın vasınarmı tesbi~ etmek tizere muhtelif bölgelerde dut fidanı dikme, kadar bu lisana aşina değildiler. binat hadiseler IV'latacaktır. 
bulması, köy ve tehir bütün Gemli _ işgaline girmesi duUukların harabisi- ipekböcekçiliği enstitüsündeki l;ondis. besle.ıne, askı dikme ve çeşidler üze. Mesela ben, Oxford-da ikmali tah- - il I •.u • ID. • (A{, ultı.u.1-n UJt.l!ai!li 
~y~ddgilld~~k ~mu~o~~~~~n~tb~-Y~o;n;e;m;a;n~~b;il;r~=u~~b;ö:~~e;n;ı;n~k;u:m=a~ş~r;i;n;~~;k;o;n~fu;ra~m;l;n;r~te;r~t;~~~~il;n;ti;ş;U;~~~·~il=t-~t;t~~~· ~r=~~~~k~lr~r~~~~~r~n~b~in~·=-~g~&~z~il~e~===~~===~==='~~-

Son Po•tanın macercr romanı: 90 

Polis onu aramıyordu. Fak.at bir 
ııün gazetelerde onun tevkif edildi
~ ~ı,uhım. 

Madam Angeran ağlamaya bao
ladı: 

- Zavallı l-Iüget, zavallı karde
fim ... Bu Alman kızının benim için 
kendini feda edebileceğini asla ü
mid etmezdim. Beni çok sevdiğini, 
benim kendisine karşı yaptığım fe
dakarlığı t!ıkdir ettiğini bildiğim 
halde .. , Acaba kendisini kurtara
maz mıyım) •• 

- Madam, müdahalenizin hiç 
bir faydası olamaz. Su bana eöyle
diklNinizi gidip müddeiumumiye 
itiraf etseniz bile kurtaramazsınız. 

«Öldüren odur, muhakeme edi
lecek olan da odur. Kanun yalnız 

Naklf"Jen: Behçet Safa 

vakıaları Eıuhakeme eder. Sizin 
manevi olan mf"_ş'uliyetinizin hakim 
huzurunda hiçbir yeri yoktur. 

Taharri memurunun ne kadar 
haklı olduğunu takdir eden madam 
Angeran yalvarır gibi bir sl"ııle dedi 
ki: 

- Fakat onu siz müdafaa ede
bilirsiniz. 

- Size vad~<liyorum. istediğini
zi yapacağım. EJ:mden geldiği ka
dar bu kızın ~ezasını azaltmaya c;a
lı~cağım. Yalnız sizden bir sualim 
daha var. Son sual: Bu hastalıklı 
Alman kızına ıiz ne iyilik yaprnıo
tımz? 

Madam Angernn birden durdu. 
Gözlerini sildi. Yüzü değişti: 

- Bunu bana sormayınız;. Çün-

kü söyliyemem. Aramızda bunun 
için tam bir anlapma vardır. Ölün
ceye kadar ••• 

- Fakat belki bu sır, onu kur
tarmaya yardım edecek. Belki sizin 
bile aklınızdnn gcçmiyen ipucu, o
nun cezuı üzerind~ müessir ol:ıcak .. 

- Hayır, zannetmem. Yalnız 
size §U kadar söyliyebilirim: Bu kızı 
ben Almanyada tanıdığım zaman 
o, büyük bir Naxi şefinin oğlu ile 
muaşaka yapıyordu . Bu genç Hü
geti nikahlamak veya nişanlamak 
istemı-di. Adi bir metres olarak ya
nında alıkoymakt:ı,1 başka bir ni
yeti yoktu. Hü.get onun elinden 
kurtulamıyordu. Fakııt bir vaziyet 
hasıl oldu. l-lüget dine geçen bir 
fırsattan istifade ederek Almanva
dan kaçtı, kapabildi. Memlek~ti
mize iltica etti. Hüget müstear isim
le burada artistlik ederek hayatını 
kazanmaya çalıştı. Bu gizli ısım 
onu uzun müddet Almanlann taki
binden kurtardı. Fakat zavallının 
acıkll mukadderatı, başka bir su
rette yakasını bırakmıyor. Benim 
yüzümden mahvolmak üzeredir. 
Zaten hasta ... 

Genç kadın .. özüne devam ede
miyccek kadar heyecanlı idi, ağlı
yordu. Vilfort izin istiycrck çekildi. 

ALTINCI KISIM 

Mahkemıeden sonra 

Hüget tarafından poliste yapılan 
itiraflara, müddeiumumilikteki ifa
desinden pek fazla Lir şey ilavt" et
memişti . Bu ifadeye istinaden evra
kı tanzim olundu ve ancak lıkteş
rinde mahkemeye sevkolunabildi. 

Bu uzun ayları genç kadın, Pötit 
Roket hastanesinin nekahathanesin
de geçirmişti. Fakat neye yararı ... 

Bu müddet wrfında onn karşı 
gösterilen bütün ihtimamlar fayda 
etmiyordu. Verem, yavnıı yavaş tah
ribatını yapıyor ve zavallı mevkut 
yava!I yavaş 11önüyordu. 

Hüget suçlu sırasınR oturduğu 
zaman hakim, karııısında hakikaten 
bir bicnre iskelet görmü~tü. O za
man Hüget artık hakiki Hügetin 
havali gibi bir şeydi. 

Vilfort madam Angt"rana Vt"rdi
ii ,sözden dolayı suçlu için hiçbir 

yardımı esirgememeye çalı§lllışh. minnettarlığını ve ~hanının Hüge"' 
Bir kere ona mükemmel bir avukat te izhardan hali kalmıyordu. 
tedarik etti. Paris barosunun en gü- Nihayet, dava günü geldi. 
zide avukatı Hügetin müdöfaasını Ondan evvel:ti hufta içinde Mö~ 
deruhte etmi,ti. yö Angeran Uzakşarka mütevec~ 

Madam Angeranın bu fedakar hen hareket etmi,ti. Azirnetinde: 
arkadaııını zivarettt" kU'!Ur etmediği- evvel, kansını da beraber götürme 
ni ilaveye lüzum yok. için çok uğraşlı. Çünkü mahkemede 

Bu ziyaretleri Vilfort temin et- karısının, suçluya karşı zafı yüziirı• 
mişti. Kocasının haberi olmadan den bazı tehlikeli ve lüzumsuz şı-h•· 
tevkifhaneye kadar geliyor, istediği detlere baş vurmasından korktJ• 
gün, istediği saat Hi.igetle görÜ!)Ü - yordu. 
yor, genç kadın .. ski ınkadaşını kar- Fakat madam Angeran artık k~ 
şısıncla Ş!'Öriince in~irah duyuyordu. casından pek fnzla çekineı-ek bıf 

Bu mülakatlarda şantözü tevkif- şeyi olmadığı için bu ısrarlara ehert'' 
haneye getiren cinnyetten asla miyet vermemiş, gİtmiyeceğini sö1' 
bahsolunmuvordu. Buna ubeb ge- !emiş ve nihayet Mösyö Anger

1111 

ne Hüget idi. Mevkuf, rr..adam An- da karısını Fransada bırakmaya rıt' 
geranı daima mahrub ve kendisine zı olmuştu. 
karŞl minnettar kalmaktan kurtar- Kadın. kocasını ta Mnrsilyt11' 

h d k d ·· ·· ·· d aptır' mak için bu ba si t\!;ttrmıyor u. a ar goturmuş, ora nn v 
- Sus!.. ihtiyatlı olmalı, her bindiğini görerek müsterih ve erP;ıı 

k .. limt"vİ tartarak ııöyl .. meli... geri dönmüştü. .. fi 
1-fopi!!hanede, her Yt-rdekinden Bu ihtiyatı hastanede Huge 

faz!" olnrnlc. veri" kulağı vardır. anlatan Vilfort diyord~ ~i: tt11' 
Bu ihtıtrlıtra :tafl.t ı ·tmek mt"cbu- - Bu kadar tedbırlı olmak ıfl 

rİyt"tindt" kalan madl\m Ans::eran maksad şüphesiz Mö,y6 Angerarı.,, 
cinayet bnh•inde dilqiz olmakla b"-1 geri dönemiyec::ğin~ knnnat ge)tı 
raher gözlerile ve ellerinin teınasile mekti. (Arkast var 



16 İkincikinun -
[Si:NEM_A. ] 

Yeni bir sinema yıldızı: 

·Micheline Presles 
H .. 18 - - -"'a bulunan bu alacan ve .evimli 
en~ Yutuau • x' ··ı d b F raıuız kızınuı Danielle Dar~ı~ yu go ge . e ua • 

lıacajı iddia .diliyor. Yeni fi_lnıı, Fr~•.ıs .ancına 
ıl ~ .. l eserlerınden bırı olacaktır. c ıgının en guze 

SO N PO STA 

r 

Bir coktorun gUnlUk 
notlarından 

Mareşal Graziani 
Romaya giderek 

izahat verdi 
CBqıarafı 1 bıci ti& vf:t ı!ll) 

b on muhabiri D avid Scott İtalyanın 
mevsuk mcmbalanndan son 24 sa
at zarfında alınan haberlere göre, 
lngiltere ile ltalya arasında gizli sulh 
müzakereleri yapılmak üzere te~eb
büıJte bulunulacnğını bildirmekte • 
dir. Scott' a göre, bu müzakere te -
şeıbbüsü doğru çıktığı takdirde, bu 
işe mutavassıt rolünü, İngiltere ile 
harbe girihnesine daima aleyhtar 
olnn Grandi oynıyacaktır. 

Akdenizde altı gün 
suren bir hava ve 

d9niz harbi 
CBaşt'arafı 1 inci sayfa&ıl 

G'ripten korıınma 
Çar elerinden: 2 ı 

İkincisi de umumi ve toll~kttl Akderuade vuktıbulan ilk 9U1>ışnıa. • 
tedabirdir. Şunu unu.tmıyalım ki dır. Bombardıman tayyareleri Sicil • 
hastnlann ak.sınk ve öksürukle- yada bulunan bir iisden haval~. 
rinden havaya kar1§all nbkroblar lardı. 

Bu i için Crandinin bitamf bir 
memlekette lnr.iliz rnümessillrri ile 
bulumınk salahiyetini almış olduğu 
tahmin edilebilir. 

Diğer bazı haberlere köre, Mare
..:nl Craziani, Sidi-Harrani mr.;; ~ı.i
yrt0nden sonra Romnyn Pid .... ek 1 
yükSek harb ,Urasında iza at ·l"T-1 
mek mecburiyetinde kalmı0tır. Bu 
içtimnda Mussolini ile Gruinni n -
:ra!lnda şiddetli münakasalar ol -
mu tur. 

Avni gazetede Vemon B".-ılett 
münferid sulh trsebbüsü h l,f"rinı 
diklkate ,;ayan bulmaktadır. Fsa~en 
bir müdclettenberi haZ'J 1 nvnl I 
şahsiyetlerinin bu istikamette bir 
tava..'"°t rolünü ovnama!?a davf't e
dilecekleri zannedilmektedir. 

Bursada tedbirs·z'ik 
yüzünden bir çocuk has andı 

Borsa. <Hususi) - Şehrimizde ted.. 
birsiZlik yüzünden !bir kaY.ıı <imUfi, 
oort yaşında Sümer ndında bir luz 
çocuğu fena halde hn.şlanmı.şt.ır. 

Hakkı Soyganm çocuğu olan 
bu yavru iyl havadan istifade etmek 

derhn.l salim şahıslar üzerine in -
tikal ederek Sil"aycıte sebeb olur
lar. Bu bir kaç saatlik b r iştir; 

bu sebeble gene sôyliycliın; k.nla.. 
balık yerlerde btilunmıı.k geceleri 
uykusuz kaJmat. fazla içki kul -
lnnmnk ve geç vakitlere kadar 
okaklarda dolaşmak caiz değil -

dir. Bılhnssn güııduz ve gece sı -
caktan soğuğa çıkarken çok ih _ 
tıyntıı hareket etmek lizmıdır. 
Herhangı bır suretle olursa ol -
sun her turlü suıı.stimnlfıt uzva -
yet n sarsılmasına. ve hastalığın 
~ürntle istilasına sebeb olur. Grıpe 
tutulmak meselcsınde soğuk al -
cınlığının roHi daıma b:rınci de_ 
reccdedir dem,ştık, üşümek, ce _ 
reyanı havnya maruz kalmak, 
yağmurda fazla ıslanmak ha.sta 
lığı dcrhnl getfren en belli b~h 
sebeblerdendir. 
Havanın blr soğuyup bır :ısın _ 

masile bunun biZ' insanlar üze _ 
Tine olan tesirleri çok mühırdir. 
Bir insan en soğuk bir zamanda 
vücudı.inü, sıhh:lt.ini muhnfaza 
etnıeyi b-ı1irse hiç bir şeyden kork_ 
m:ız ve ziyan da görmez fakat 
müwmadiyen değişen havn ve _ 
leTlli mutedil olsun bedeni çok 
sarsar, çünkü muhitin derecei 
hararetirun her değb~ikliğ& 'Viicud 
fabrika.sının idaresindeki intfza _ 
mı ve ahengi hazar. 

(Devanı edecr.ği;,ı;) 

iÇin sokağa ~. «pm.şulardan ibir CeTab btlyen okayaı:ııbruuw 
kadın ha.şladığı libana. suyunu P<m- posta pohı yol amala.rını rica e _ 
cereden nşa~ı, umumi caddeye bo - derim. Aksi takdirde istekleri 
şaltmış, bu da Sümere i.sabet ı.'<lerekl nnıtabelesiı: h lablUr. 
çocuğun muhtelif yerlerinden ağır \..,..._ ___________ __,,/ 

surette yaralanma.sına sebeb olmuş_ 
tur. O esnada hidiseye muttali olan Gemlik kaymakamhgı 
ve Hakkı Soygana kom~u bulunıın 
memleket hastanesi operatoro Ekrem Gemlik <Hususi) - ~ yıldır ka.. 
derhal işe el koyarak çocuğun Jt te- zamızın kaymakamlığını yapan Zeki 
d.avilerini yapmış ve yakından alaka_ Ikşık Elk~~~ tayın edilmiş. Gcmlık 

ayma cw~~na da Bozoyük kay 
dar olarak tedavisine devam etmi,tı:-. maknmı Emin Coşkun gelm,.,ı.-r 
llidi.se hakkında zabıtaca tahkikata · 

Kendini muhitine candan ısındıran 
knymakam~ığı esnasında, Gc.ınliğin 

devam edilmektedır. 

Hava ,.e deniz kuvvet.len arasında. 

altı gün süren çarpışmalar olmuş • 
tur. Asıl çarpışma CUma günü 1-"Ukna 
gelmiştir. Muharebe iki İtalyan~. 
troyerinin görünmesne ba.şlam~. 

Bunlardan biri batırılmış, diğeri ka;. 
mıştır. Biraz sonrn bombardıman ~ 
yareleri gelmış ve amiral1ık makamı.. 
mn t.ebliğınde biJdirild~i veçbile İn _ 
gülz gemileNıe karşl ya.ptıklıı.n hü _ 
cumlarda büyük gayretler sarfet.miş. 

lerdır. Tebliğde İllustrious tayyare 1 
gemisine isabet olduğu, gemide hnsar 
ve zayiat kaydedildiği, Southamptıon 

1 
kruvazörüne de bir isabet olduğu ve 
gemide bir kaç kışının öldü~u ve yn_ 
ralnndığı kaydedilmektedir. Buı~dnn 

1 
başka aanant muhribi t>ır mayne 
çarparak TeJıı bir torpil i.sabetile ha_ 
sara uğramış, fakat limana gehneğe 
muvaffak olmuştur. 
iııustnous en son tayyare gemile • 

rinden birfdır. Sotrthampton ise Jrnv. 
vet.li mode.rn bir kruvazördür. iıaı • 
j yanlar neşrettikleri tebliğde dört. in. 
giliz kruvazörünün zayi olduğunu ba_ 
dirmişlerdi. 

İngaiz tayyareleri derhal Nazi bom 
bardıınan tayyarelerine hücum et • 
mişlerdir. BanJann Sicilyadati bava 
meydanlanna Pazar günü yapılan bir 
a.kın netice.tinde dört Yıınkers ycrd~ 
tahra> edilmiştir. 

na bd Micheline Presle. G ı·k b. k 1.,,.. yirmi altı parçadan ibaret olan her 
bır ;. d=~ =~el Frtinslz f mlerındel Diye sarrn~tu. O, öfkelenerek: em 1 te ır iZ l\i:IÇlrma koyünün her türlu ~tiladesinl tcmlıı 
rnn guzel ve r~~ ve~!.:9- uyandı_ -

1 
Hayır! Sizin sütnıncmzin kızı - Vak'aSI eden, her kôyün köy muamd!ıtını 

M chelınc Presıes . ız yıldızı! yun devletleştirerek koylulcri ve köy yol-
:tııakta olan Ymlı~en canlan - Cevabını verince, ondaki bıı lıamr Gemlik (Husu.en> - Feyziye köyün.. larilc ve otomobille seyrü.sefenni 
en mumtaz ~ ~ınemacılı~ının cevablık müdürün hoşuna gitmiş ~ d~ Abdurrahman adlı bir ~ç ayni rnümkun olacak derecede bir';Jir.ıne 
bır.ı obn k d~ .san atkfı.rlıı.rından onu f'ıguranlık yapmak uzere angaje koyden Fatma adlı bir kızı taçum*"I ynklaştuan Zeki Işığın Gemli"tten MiSii' Kraliçesi Feride, iJd yaşuıdak.i 

On s ~ UUt"edır. e~işt.i. .. . t~. Zabıta derhal harekete geçmi:j - aynlı.şı töylu ve 'Sehirli içın bır kayıb :tı:ııı Fe.rial ft bir ~ 01 
&tkfı.r e Y8.Şında bulunan bu san- Dk fıguranlık yapmış olduğu fllmill tir. Fail yakalaıunak üzeredir. talli.kki edilmektedir. Few.iye De 19irlilde 

•orta boyln ha4'• "'--·'- s·_,,.,. : ...... :. rJe chante.c!ır ~~:======::=:=:=:=::::::::==::===:=:=====:===:=============;;,,.;;.;;,~~;;;;~== 
s:aı;ıı d~ -. l.U .. 1Y.Ul;ll. l.J-• _.... • .,.., - -
kı§lı' uzgün burunlu romantc'k ba- Micheline bu vıuiyette kalmıya 1 Bu ntacan ve guzel küçuk Frnnsız lılnn tarafından da pek ~ok beğeni - bard'm cıart Gable'in 'karw olduğu 
Fra • il'i siyah gözlü.' çok §irin bir mahkWn görünüyordu. Bereket. ver- yıldı~ı tam faaliyete atılacağı sırad~ len bu güzel &nema yıldızı bir müd- mıa.lfımdur. Bu karı koca yekdiğe?le _ 

nsız kızıdır. sin, filmi bil' gün temaşa eden me.şhur harbin çıkması yüzünden kendı..sını det\enben Robcrt Taylor lle birlıkte .. 
Qocuk}uıo.u b Al rod-ktö· ü bst' . tn herkese tanıtamamışt rını :fevkalade avmettedırler. ı kl ı:. ~ çıkılmaz ynrrunaoz:- mnn P u r Pa. ın asıs n - ır. çevirmek1e oldu~u uEscape» adındaki . 
E a geçınl.§tir. lanndan biri bu haşarı, güzel kızın Son aylar içinde Fransnda slnemn.-1 filmini ibitirmiştir. Bu filmde rol nl - Çot mdud bır aıle kurmuşl:ırdır. 

l 
Vde kaldığı günler pencereye ge oyununu, jestlerini çok bejtenmiş ve cılığ.;n tekrar canlD.nması d0ı1ayı.s~ d·ğ , tk .. 1 1 Birkaç senedir cvlı oldukları halde 

il' 1'e \._ - · de hal Mich r esı hntı el- mış ı er san a .. r ar :un ardl1': Ya ao~ktan geçenlerin tizmeroıe akşam funirıne ondan bab.setml§ti. .r e ıne Pr es ra g . • . trun blr imti'zaç halindedirler. 
~t:ıa su döker -hud aTUÇ o sıralarda Pariste Frausız film mış ve ona roller tevdi cdilmiye baş. Nuımova, Conrad \eıdt. Fel.x H 1._....d ... . avuç -1- 1 ıı Bres,,art B<>n'ta Grnnoaıe o ı"uu aıı.ı &nema san'at.klirları 

~nohudu gelenin geçenin ve bil- kumpanyaları hesabına çalışnıakta anmış r. ' ' ' aro.cnnda evlenip boşananların aded' 
'Bu ~ kadınlann üzerlerlllC at.ardı. olan Pabst kızı çağırdı. uzun uzun . 1_liılen kendisi gibi ge~ç, • kendi!i Bu film, Almanyad:ı.ki rcjım hak - üksek old . . , ı 
2ab Y'Ü?.den bahasına tam sekiz defa tetkik cttı ve beğendi. aLa loi saıre6D gıbı afacan çok genç bLI: aelıkanlı kında Ethel Vıınce adındakı bır mn_ Y uğıından bu ıkı san atkfı -

ıt varakası tanzim edilmiş idi. fı.Iminde ehemmiyetli bir rol verdiJe.r. olnn Pierre Jourdan ile Marsılyada harrırın yazmış olduğu ib\lyük bir rın bu sureUe nnl~aları dıkka.t nn 

11 
.. ~ dört ~na bastığı sırada si- Bu rol i.rtikbalinin kapılannı a~mıştı. bir filin çevirmıye başlamıştır. ff k t k b. d k zarlarını ~lcrıne çekmektedır 

lı -11a nrt.isti o:tacnıott... dtye tutturdu. (Kay'bolmuş cennet) adında ikinci Mlcheline Presle:s'ın Da.niclle Dar - mtıbuva edail ıye azanan ı.r eser en ı Clark Gable ıle Carole Lom~d'm 
u al'z "'t).... · ilınd d reux'yü gölged b b ağ .so len u ' mıştır. haJ Usu ilkönce ebeveyninin mu- bir t e o111a 1• • e ıra c 1 Y - • sevgilerıne mı.Sal olmak üzere ha 

etetlne utrac . . b 
1 

Filmlerde başta ba§ka şahsiyet.Jer· mektedır. Norma She3.rer §ımdı meşhur mu- fU -
?lan l'ahi"-' d ı. Muallımelerı ud U- teıns 1 eylemek onun !evkaHide h~"u' o. Tuğ'nıl h!trrır Noel Cownrd'm bir pıyesinden bcr verilmektedir: 
vaıg •uaer e onu bu fıkrln en 1 

.,.,. -
f eçll'tnek için bir hayli uğ~ııar, na gidiyor ve bu san'ate pek büyük Norma Shea ,. e . iktıba.scn tTO nıght at 8.WB adında Bal&iınore'dan alınan yen. bir ha -
~ o, fikrinden hİ9 blı' suretle bir nJfıka ile bağlanıyordu. (Kaybol- f8r in Y ni bır film çevırecek ır. be.re nazaran, meşhur sinema .san'at-
~l~edl. muş cennet) f~inde ~nn ~em anne flm lerİ Fılm kumpanyası Norma Shenrer'e kfm Clark Gable, geçenlerde kırıl _ 
~ dostlarından Je:ın Uuignebert hem kız rollennı vermışlerdı. bu arada ·The world we ınnke1t n - mı§ olan kolunun tedavisi iç n h t 
bırlllda S'an'ata karşı ıneclubıyeti olnn Mıehelıne, snn'at h1ıyatının b~ ~ Vaktile aSinem_:a Kraliçesi• sıfatını dındn büytlk bir fılm ı;evırtmek üze- nede ıbulunmaktad ns a-

&darn Mı~ınc Pr 
1 

'tek' san'at langJemdo. olmasına rağmen bu ikı kazanmış olan guzcl s:m'a ı fır Nor - redır. Bu filmdekı partoneri Georgc ır. Kırılan kolu 
~kını takdır etttıır d es es ~· fltn rolu pek büyuk bir rl1rayet ile idare ima Shearcr bu sıfatını cl'an muha - Raft olacaktır. alçıyn konulmuştur. 
Jt llırıı>anyası :rn~~ en ~11~. ır 1tıt. etti faza e~lemektcdir. Carole Lombard ko~ sını ~çut denecet ~ a r ~al~d~ ~neri Fernand Gravey bıle: Holivudda ve Bır1eşi!t AmerıJrada Clark Gable ile CaroJe bırakmamak üzere bu fırsab :::~ 
.... Udüru ~...... ~ı l!Orunce .;ınema . 1 kt d u- me a dederek, çoktandu· ihtiyacı o-... "Sarı bu m;.,.ftl ı..- V?. ev. ·- Bu kadar ca.nlı ve şum p:ut.()_,hfıli'ı pek biıyük tıır itıbara malık bu- Lombardın aşk,arı t d 

nün takılarak." nere şimdiye kadar ra.st.gelmedım.. unma a ır. lan ameliyatı yaptırmak uzere has -
~ını Sntnine ·mi arıyorsun?.. Diyerek tak.dırlerilli izhar etmi.'Jt,i. Memleketımizdeki sinema merak - Güzel sınemn yıldızı Carole Lom _ taneye yatmıştır. 

' Son p - Delikanlılar, dedi. &ize müş- Arab Pcrikli bir kahkaha daha 
ost.a 0 nın tarihi tefrik:ısı : 20 terek bir dü~nıanınm gösterece- attı: - Şimdi evet.. df'di, fakat bir 

gün, iki küreğinin ort sına hançeri
mi sapladığımda kahraman olaca
ğım!.. 

• • ğiml.. 

Yan,19 Kaloyanının Mihaı ile va:ıilin giızeı ba• Iarı 
· şahlandı, kaslazı çatıldı ve ile.isi bir-

den: 

1 

~eıi;i ~Üze! V sil!. dedi, senin gü
IJ.'i Yu:11~ ~UVVctinin ve çok temiz, 

V eıtının ha 1 asil b· Yranıyım .• 
~rı 'IU.' ır koça bcnziyen Mibali 

_ E un seyrederek: 
t'ıınu •. , )ı ~laf?t.çı impamtorun to
Cel~rin enım ıçın fazla ivi diişün
"1ıhal Var··· T eşek kur ederim •.• 
~.l"kelt' ~e~: .?rkek güzelliğinin ve 
''lll .. B«ucunun yeryüzünde tim!'Bli
benirn u Aydos cenginde, Afro için 

takat, ~. ~~VVetli rnkibim sensin!. 
d ilticası Con um rahattır. Afro bir 
b!r, an~~k olac:ık ise, senin olmnlr
~ ır k0ca. b 0 zaman bu kıza layık 
-ı. •en l> ulunınu1 olacaktır ..• Mi-

--._~lt 'ı,· U ~akirenin yatağına ya-
Cc\'a.,: VUc:udsün 1 .. 
....._ V ~ verdi. Miha l içini ç.eltti: 

-.al. •• C.üzel aöylijyorsun . . 

Y azan: Reıad Ekrem 
hoşnud oluyorum .. emin o! _ki be
nim gönlüm de rahattır, brlıyorum 
ki bakire Afro, ikimiz nrncındndır. 
Sen benim, çetin bir rakibi:nsin. · · 
Seni gölgede b11akacak bır dövü, 
yapmak zordur. Ya bu cengi yapa
cağım.. yahud, senin zafe~ini alkış
ladıktan sonra, yok olaC!l.:ım 1.. 

- Yemin ederim güzel Mihall. 
Afro benim olursa, onun doğura
cağı oğlanın adını Mihal koyaca-

ğım!. . .. el V ·11 - Yemin edenm guz ası ..• 
Afro benim olu,.aa, onun doğura
cağı oğlanın adını \!asil koyaca-

ğım!. 
- Yakın ~aferimize içelim?. 
- İçdim r .• 
Bu sırada kücük. Hıristo söze ka-

nıtı : 

- Düşmanımız mı? .• 
Diye sordular. Hıristo başını sal

l ıynrak tasdik etti ve ileride, başını 
ellerinin arnsma alarak gö2leıini Va 
sil ile Mihaln dikmiş olan Arab Pt!
rikliyi gösterdi. Bunun iızcrine, Mi
hnl da, \'asil de birer knhkaha at
tılar. Değirmenci: 

- A1ab Pcrikli hipodromludur!. 
Burası sirk değil, er meydanıdır!. 

Dedi. Bu 'lÖZÜ o kadar yüksek 
söylemi~ti ki, Perikli de i:ıitmişti 
Arab müthi bir kahkaha atarak: 

- Kalafatçı imparatorun toru
nu 1.. Kn lafatçı ceddinin gözlerini 
.oyan beğenmediğin hipodrornlular 
idi. Burası sirk değil amma. değir
men ve dalyan da değil sanırım!.. 

Diye bağırdı. Bu sefer Vasi) a
tıldı: 

- Değirmen ve dalyanda hipod
rom gib i uşak yetişmez.. de"iımen 
ve daly an yiiit yataaıdırl . 

- Hey sen sus benim güzel ço
cuğum, kız Vasilim ... Sen de 

Pcrikli sözünü tamamlıyamnmış
tı. Vasil bir ceylan çevikliği ile ye
rinden fırlamış, masaların üstünden 
bir ole gibi uçnralc. Arab Peıiklinin 
~ratına müthiş bir tokat abnı"tı 
Oyle ki, şaklaması, beş yüz cen~a~ 
verin içki sofra!an başındaki gürül
tüsünü susturmu~tu. 

Periklinin masasında bir kan ık
lık olmuş, balıkçı ile pehlh anın et-

Etraftan cengaverler birbirlerine 
soruyorlardı: 

- Bu güzel çocuk lr.imdir~ 
- Bu nevcivan yiğit kimdir? .. 
Bunlara ve bunlnrn benziyen su

a llere hep ayni cevab "eriliyordu: 
- Afıonun yavuklusu balıkçı 

Vasili. 

BAKiRENiN RÜYASI 

rafı bo almış, açılmıştı. Korku ile 
çekilenler, knnlı bir boğuşma bekli- !ürklerin Aydos önüne geldik
yorlardı. Fakat, tokatlanan A b lerı gece, babnsınm cen~üverlerine 
P ki 

ra 1 şarap dağıttıktan sonra odaSJna çe
eri i sinmiş: kilen güzel Afra, bir türlü uyuya-

-Dur delit.anlıl. Özür diliyo- mnmıştı. 
ruml.. Ç ki d ocu uğun anberi odasında, 

Demişti. Bunun üzerine Vasil çok eski ve kıymetli, altın nakış-
nefret ederek bağırdı: larla süslü bir Meryemana tasviri-

- Sen bir alçaksın r. Bir knhbe- nin önünde küçü~ bir zeytinya~ 
sin!.. l:andiTi yakardı. Afıo uzun 7.aman 

Hipodromlu bu ağıı hıikareti de lıu r eamin br..-ıda dun etti. 
kabul etti : (Arbla var) 

Sayfa 7 

Libyada İtalyan 
kuvvetleri 

mefıüc bir halde 
CB3$ar&fı ı inci sayfada) 

bin esir venni~rdir. Halbuki 
İngilizlerin 191 4 / 1918 harbin
de Mısırda ve Filistinde uğra -
dık.ları zayiat 54 bindir. Al -
manlardan ise. 19 18 Son teşıi -
ınindc alman esir saym 71 991 
idi. ' 

l..ondra tS (A.A.) ·- Tob
rul:un vaxiyetinden bahseden 
Tımes gazetesinin Kahiredeki 
hususi muhabiri şöyle yazmak
tadır: 

Bnrdiyada olduğu gibi Tob
~kun znptı için de topçu ve ke
şıf hareketleri ihtimnmlı bir 
surette hazırlamlmaktadır. in -
giliz topçu kuvvetleri dü ma -
nın rnüdafna tcrtıbatını tnrnssud 
edecek şekilde lımana hfikjm bir 
sırttn bulunmaktadırlar. 

Tobrukun nüdafaa tertibab 
Bardiyayn njsbeten hiç olmazsa 
üç kere daha mühimdir. Bunla -
rm muhafnzaSJ için daha büyük 
kuvvetlere ihtiyaç vardır. Hal
buki Tpbruku müdafaa eden 
kuvvetlerin DardiyaclaJci kuv -
vetlerden dnhıı az olduğu söy -
lenmektedir. Libyadaki İtalyan 
kara ve hava kuvvetlerinin uğ -
radıklan iki hezimetle mefluc 
bir hale geldikleri anln~lmnktn
dır. lngi}iz keşif tayyare}ri Tob
nıkun garbinddd yollarda hiç 
hir faaliyet görmemektedirler. 
Budİyadan kaçan İtalyan gene-

ral ve sübayla.--ı yakalandılar 
Lon<lrn 15 (A.A.) - Hava 

nezar~ti istihbarat dair6i, Orta
şark lngiliz. umumi karargahın
dan verilen nşağıdaki haberi 
neşrebnektedir: 

fngiliz avcı tayyarel~ri, İtal
yan generalle:i ile yüksek. rüt
beli aübnybrında:ı rnürekkeb bü
yük bir grupu araştırmağa de -
vnm etmektedirler. Bu general 
ve aübay grupu, Bardiyanın 
muhasarasındnn ve zaptından 
evvd mezkur ~ehri terketmeğc 
muvaffak olarnk anhil bo}unca 
T obruk istikametinde firar eden 
dü~an kıt'alannın öncüler ko
lunu t~kil etmekte idi. Bu a -
raştırmalar şimdid~n iyi netice
ler vermiştir. Filhakika, Hurri
cane tipindeki avcı tayyareleri 
sahilde.ki yarlara temas edecek 
kadar a:lçalctan uçarak yaptı.k
lan araştırma hareketlerinde 
luılyan sübaylannı görmü er -
dir. Bunlar lngiliz tayyarelerini 
görünce deniz. kenarındaki ma
ğaralara iltica etmekte idiler. 
Bundan iki gün evvel bir Huni
cane tayyaresi küçük bir İtalyan 
sübay grupunun den.iz kenarında 
masun bir mahalde !aklandığı
nı görmü~ür. Pıfot bu keııfm -
den alakadar makamlara malu
mat vermiı ve onlar da ıraziyet
ren bir harb s;emisini hnberdar 
etmişlerdir. Harb gemisi derhal 
bir motorbot indirerek firari 
grupa aramağa baılamışhr. Kı
sa bir faaliyetten sonra bu aü
bay grupu y knlanmıştır. Bu 
grup içinde Sidi-Bananideki 1-
talyan kuvvetlerine kumanda 
etmi~ olan General Bergentina 
da bulunmakta idi. 

İtalyan tebliği 
italyada bil' mahal, ıs (A.A.) 

İtalyan orduları umumi karar _ 
glhının 222 :numaralı teblıği: 

Yunan cephcsınde ehemmıyet • 
siz mevzii Jıareklt olmuştur Bin_ 
gazide Tobruk ve Carnbub mın • 
tnkalarında fıısılalı topçu ve ke_ 
Şif kolları faaliyet.i kaydedilmiş • 
tir. Tayyarelerimiz düşmanın zırh 
lı otomobillerini ve topçulanı.ı 
müessir bir ateş altına nlmışlar. 
dır. 
Düşman Libynnın bazı mahal • 

lerine hava nkınlan yapmış ve 
bınalarda bazı hıısnrnt husule geL 
miştir. 

. Şarki Afrıkada Sudan hudv _ 
dunda mevzilerimitden bırine yak_ 
lıışım duşmanın motörlü 7CSRıtı 
zayıatla geri p- kürtulmu.ştur. 

Tayyarelerimiz duşmanın mo • 
törlü vesaitıni ve kıt'alarını aom. 
bardıman etmiş ve mitralyöz ate. 
şi nlt.ına almıştır. GoraJ. Tert.ale, 
Moyale ve Mega düşman tayya • 
releri tarafından bombardımtın 

edılmiş ve hafif hasarnt husule 
getirilrniştlr. 

\... ,,) 

Sovyet - Rumen ticaret 
müzak0 raleri tekrar baş iadı 

Moskovn 15 (A.A.) - Habt'r alın • 
dığına göre. Noelde inkitnn uğrayan 
Ra.s • Rwnen ticaret müzakel'eleri.ue 
tekrar başlnnacactır. 

Rumen heyeti rei.si ve iktmt mils • 
teşan Nemojanu dün h ar'd tomi.5er • 
lik erkAnile görüşm\iftw. 
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ar Pazarlar e -1. 
Müessesesi Müdiriyetinden: 

Müessesemizin Samsun ve Diyarbakır Mağazaları 15/1/1941 tarihinden itibaren faaliyete başladığından bundan böyle 

(Samsunu, Ordu, Sinop, Tokat ve Amasya) Vilayetleri Müşterilerinin s A. • s u N • ağa zam 1 z a 
(Diyarbakır, Urfa, Malatya, Elaz1ğ, Mardin, Tunceli, Bingöl, Mu,, D ., y AR BAK 1 R Magv azamıza 
Ağrı, Siird, Bitliı, Van ve HakkAri) Vilayetleri Müşterilerinin 

Müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

BiR HAKiKATi Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine: 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S 1 N G B R s AA Ti demektir. Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaah .c;aatlerın bütün hakiki evsafı m~huru Alem olan SİNGER sa.atlerınde toplanm14tnr. 

Bunun için : Saat alacağınız zaman. tereddüdsüz SİNGER saati almalısınız ve saatin üzerindeki SİNGER mar
kasına, müessesemizin adresine dikkat et.meniz IUımdır. 
Modayı takib eden her asri kadın lçln kıymetli taşlarile ve nefia i§leme.sne hakikaten nazarı dikkati celbe

den böyle bir harikulMe SİNGER saatine sahib olmak Adeta bir saadettir. 

S.NGER. SAA - Hoıa gidecek en HED.VEL.KT.R 1 1 makbul ve en güzel 1 1 1 
No. 82 - A %00 ELMAS VE 11 PIRLAI'ıı'TALI 500 LİRA, DISALLERİ GiBİ 15 SENE OARANTİLiDİR. 

Dikkat: Sınger saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır _ İstanbulda şubemiz 
er yoktur. Adtt.S: SINGEP. SAAT Mafazalan. İstanbal, Eminönü. No. 8 

1 
l!"nkar_a .... b_orsası 

11'111941 açılış ve kapanış fiatları 

ÇEKLER 

Açılı§ 

Londra ı Sterlin 
New-Yorlf 100 Dolar 
Ceneue 100 İ.niç. Fr. 
Atina 100 Drahmi 
s" rya 100 Le.a 
Madrid ıoo Peçet.a 
BelP"&d 100 Din.&.r 
Yokohama 100 Yen 
Stokholm 100 İneç rr. 
Altın 

ve kapan~ 
5.24 

132.20 
29.6875 
0.9975 
1.62Z5 

12.9375 
3.175 

31.1375 
31.005 
23.50 

Esham •• tahvilit 

Ergani 19.81 
Merltes Bankası peşin 108.75 109.-

/ 

1 RADYO 1 
PERŞEMBE 16/1İ19U 

8 : Baa~ ayarı, 8.03: Ajans haberle
Jt, 8.18 . Hafif mllzlk CPl.), 8.45: Ev 
tadını, lll.30: saat ayan, 12.33: Fasıl 

heyeti. 12.50: Ajans haberleri, 13.05: 
l'aaıl heyeti, 13.00: Kar19ık müzik 
(PI.>, 18: Saat ayarı, 18.03: Radyo 
oaı orkestrası, 18.4-0 : Türkçe kanşık 
program, 19.15: Musiki klaeydoskoplu 
CPI.> 19.80: Sa.ny e.yarı ve ajans ha. 
berleri, 19 .-if>: Radyo ince saz heyeti, 
20.15: Radyo gazetesi, 20.4.6 : Pıyano 

lle caz parçaları CPl.), 21 : Dinleyici 
istekleri, 21.30: Konuşma, 21.45: 
Radyo orkestrasL 

Karadenizlilerin toplantııı 
Karadeniz Li.<1eleri mezun an ceıniye_ 

tinden: 18/ 1/ 941 Cumartesi günü .saat 
15 de Eminönu Halkevlılde yeni idare 
heyetini seçmek ve ruznamede tadi
llt yapmak iÇin yapılacak toplantıya 
butün azalarınnzın gelmesi rica olu
nur. 

1 g .L~ 
..... , 
1 

&d .. Linllls Ura 

J IOOO -• 1000 -1 '160 -• IOO -• 161 -
il 100 - uoo.-

• .. - 4000.-

IOQ • - IOOO.-

- -- - -
Türkiye iş Bankasına para yi:l.-
tırmak:a yalnız para biriktirmiş 
oımaz, aynı zamanda taliini:.ô 

de denemiş oiursunuz. 
Ke~ideler: 4 Şub~t, 2 Ma -ııKumbarah ve kumba.r~u 
yıs ı Atustoa. 3 Ik.incitet _ hesablarında en az elli lı • 

' ruı bulunanlar kur'aya 
rln tarihlerınde yapılır. dahil fldilı~ıer. 

General 
diyor ki 
(Baştv.afı 1 inci sayfada) 

f ngilizler, uzak ve engin deniz • 
lerde tehlikeyi soğukkanlılıkla gör
meğe, karşılamaKa, ve onunla uğ -
raşmağa, eski zamanlardanberi ata
lardan kalma ve gelme bir adet o
larak., alışlundırlar. l\lüstemleke 
seferlerinde türlü tehlike ve rneza-

hrm ile -lcarııılaşarak ve her müt -
külü bat edinciye kadar mücadele
de devam ederek ekl'leriya yenmek 
ve kazanmak ftlnsları onhrcfa azim 
ve irade kadar soğukkanlılık hisle
rini de azami derecelerde Üretmiş
tir. 

Bu harbin tarihini vazncak olan
lar şüphe yok ki Jngilizleri geçen 
Büyük Harbden donra yeni bir har
be hazırlanmak hususunda dl"rin bir 
ihmal ve kevfe ve bu ııebeble kor
kunç bir gaflete daldıklarını ve on
ların bugün karalarda, havalarda 
ve hatta üstlerine hakirr. oldukları 
denizlerde bile çektikleri bunca me
şakkat ve zahmetlerin heo o 32 vıl
lrk tatlı rüvalı uykul ımn birer k;fa_ 
rf'ti olduklarını te•bit edPcıwkl,.rdir. 
F'llkat ayni miivf'rrihler şimdiki ln
<>'İlizlorm, birdenbire bastıran teh
like karşısında korku ve telaı yeri
ne göııterdikl~ri ,ecant. gavret ve 
soğukkanlılığı methedecekler ve 
bunların derecesinin en eski İngiliz
lerinkinden aşe.ğı olmadığını söyli
yeceklerdir. 

Filhakika, f ngiltere, f ngiltere o
lalıbf"ri, su yedi eekiz aydanberi dü
çar olduğu ve hali\ maruz bulundu
ğu dt-recede felaketler ve tehlikeler 
l!ecİrmcmi,. ve Q'Örmemi,tir. Fakat 
fnıı:iliz milleti bütiin vasıflarını an
cak onu aaran Lehlikeler derecesin
de ırö .. terdi~i icin ft>lak ... tlerin ve 
tehlikt-1,..rin oı-k biiyiik olmnsı, onun 
öfke hamlelerini siddı-tlendirrneğe 
yaramı, ve varamaktadır. 

Kocayan lngiliz imparatorluiu -
nun bu harbde, çökmek ve dağıl -
mak tehlikesine düşeceğini sanan -
lar da aldanmı11lardır. Dünyanın her 
tarafına dal budak sarrnı11 olan im
paratorluğun bütün kısımları bilakis 
bugün kudretli Jngiliz donanmaııile 
sihirli lngiliz idar sistemi sayesinde 
her vakitten daha sıkı olarak bir 
birine bağlıdırlar. Kanadanın, in -
giliz meııf"lesini nasıl kendi has me
selesi addettiğini ve Avustralva He 
Yeni Zelandn kıt'elarının Libyada, 
İtalvan ordularını yenen İmpara -
torluk ordusunun İ)n saflarını teşkil 
ettiklı-rini biliyoruz. 1 lindi~tanın dl\ 
şimdiye kadar leslim ettiğinden baş
ka yeni büvük bir orduyu seferber 
~tmeğe çalıettı~ını haber alıvoruz. 
işte, müsıtakil cenubi Afrika . do -
min'yonunun, kıt'aları gibi donan -
ması da İmparatorluk donanmasın
da Jn.giliz gemileri!~ yan yana ve 
ayni makead ve hedef için çalışmı
ya baılamışlardır. 

lngiltere, F ranıayı kaybetmişse .. 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 7 / 1 / 1941 vaziyeti 

AK T 1 F 

)[asa: 

Altın: Safi kilogram 
Banltnot . 
utaltlıt • 

'72.603.011 

Dahlldekl mahabtYlu: 
Ttlrk Lirası • 

Bartçteld mab.abtrler: 
Altın : Safi kilogram G.010.'156 

Altına tahvili kabil aerbe.st dö -
Tizler 
Diler dövizler ve borçlu Kllrlnl 
bakiyeleri 

llaıdne tahTtllerl: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 

ı:arşılıtı 
Kanunun 8-8 ınel maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından dlcl 
tedJyat • • 

Senedat Cüdanı: 
Tlcar! Senetler 

Esham Ye tahTilit eiizdanı: 
{ Deruhte edilen evrakı nakdl

A ( yenin karşılığı esham ve 
( tahvfllt Cltlbarl kıymetlf'l .. 

B Serbest Esham ve Tahvllo.t: 

Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine avaM 
To.hvlllt firerıne avan,, . . . . 
Hazineye ma vldell avaM 
Hazineye SR50 No. lu kanuna göre 
açılan altın kar4ılıltlı avatı.1 

Hl&sedarlar: • 
Muht.eru: • • 

Lira 102.121.943 69, 
> 12.4.75.689.50, 
:t 2.407.332.73 

> 279.540.09 -

Lira '1.048.029.54 

• -,_. 

> 31.850.395.45 

Lira 158. 748.563.-

L 19.923.781.-

Lira 260.334.664.09 

Lira 46.!37 .996.93 
:t 8.400.268 08 

Lira 8.C59.14 

• 7.808.722.-
:t 424.000.-

" 114.584.926.75 

Yekin 

Lira 

117.004.965 92 

279.540.09 

38.898.424.99 

138.824.782.-

260.334.664.09 

54.638 265.01 

. 

122.826.507.8~ 
4.500.000.-
9.824.526.58 

747.131.676.5 

PASiF. 

Senaa7e 
thtıyat ak(elll: 

Adt ve fevk.ali.de • 
HustL'1 . 

Tedavüldeki Banlulotlar: 
Deruhte edllen evrakı nakdiye 
Jeanunuıı e _ a incl maddelerine 
te'rlilı:an Ruil'le tarafından nltl 
tedlyat . 
Deruhte edilen evratı n&kdlye 
balı:iyeai . 
Karşıhtı tamamen aıtm olarak 
tıtveten tedn1lle vu~Uen 
Reeskont muJı:ablli illveten te • 
davüle va.z~Uen 
Hazineye ya.pılan altın kar4ılı.L 

Jı anru mulı:abilt 3902 No. ıu ka
nun mucibince Uheten tedavL 
le vaz~flen • • • • • 

M~VDUAT: 

Tiirk J 'Pll"I 

Altın: SaSi Klg. 8'16.809 

3850 No. ıu kanuna ıöre ha2..lneye 
açılan avaruı mubbut tevdi olu
nan altınlar: 

Saft Kilg. 55.541.930 
Dövtı Taahhiidatı: 

Altına tahvili lı:abU ' dövizler • • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kll • 
ring balı:Jyelert 

Muhtelit: . 

Lira 

• 
Lira 

6.188.666.15 

6.000.000.-1 

158.748.563.-

1U23.781. 

Lira 138.8%4.782. 

• 11.000.000. 

• 249.000.000.-

• 14".000.000.-

Lira 78.409.730.75 
• 1.233.302 55 

• 78.124.167.90 

Lira -.-
• 31.823 888.09 

Llra 

15.000.000.-

12.188.666.15 

418.824.782.-

79.643.033.31 

78.124.167.90 

31.823.888.09 
111.527.139.12 

'747.131.676.57 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ t.arihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubl ve ajall-' adedi: ~6~ 

Zirai ve ticarl her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirut Bankasında kumbare.lı ve ihbarauı tuarruı besablannda 
enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile af&tı -
dati pIAna göre ikramiye da#ltılaca.lı:tır • 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

n 
n 

" n 

" 
" 

600 
250 
100 
50 
40 
20 

" 
2,000 " . 

" 
1,000 

" 
" 

4,000 
" .. 5,000 .. 

" 
4,800 

" 
" 

3,200 
" Dik.kat: Besablarındalı:i paralar bir aene içinde 50 liradan aoalı 

dü.ıimiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecekt&r. 
KuT'alar senede 4 defa, 1 EyUll. 1 BirlılcikAnun. 1 Mart ve 1 Hua • 

ran tarihlerındc çekilecektir. 

RiDA Di$ SUYU 
Boğaz ve (grip, kızıl, kızamık> gibi salgın hastalıklar zamanında gar .. 

gara yapılmakla ağız, boğazın antiseptisini temin eden kuvvetli bir de.. 

zenfektandır. 

de Birleşilt Amerikayı kazanmııtır. likeli bir ihtimali dikkate alarnk ~ 
Birleşik Amerikanın ittifakı İngil - na göre tedbir almalan en doirı' 
tereye hem kurtulmak ve hem de ve en sağlam bir mant.ktır. 
galebeye götürmek imkanlarını ver
mektedir. Bütün bunlarla beraber 
İngiliz matbuatı ve İngiliz ba~veki
li vaziyeti hiç bir uman ltendi ken
dilerini aldatacak surette tetkik ve 
·-aha veltenmemişlerdir. lnştilizlerin 
muvaffakiyeti bundadır. Onların ha 
lcikati ne kadar -ıcı olursa olsun, ol-
duğu gibi kabul ve ifade elmekten 
çekinmemele.ri onların en kuvvetli 
tarafıdıT. 

işte lngilizler, bu suretle, Alman
ların, hem de yakında, Büyük Bri
tanya adasını yeniden istila fikir ve 
tasannda olduklannı farz ve ka

bul ediyorlar. Hatta noel ve sene
başı yortu ve bayram giinlreinde 
bile Almanların istila teşebbüsünü 
beklcmi,lerdi. lngili7lerin bu husuı
taki en \jaşlıca delilleri, Almanla
-ın Birleşik Amerikanın yeni büyük 
t..l\zırlıklarının lcendilerine pek teh
likeli olabilecek olan n~icı-l~ni 
beklemek iıtemiyecekleıidir. Bahu-

Tek süt.un santilni 
-······-···....-··· .... 

Baılık maktu 500 kuruf 
1 ncı •ahile 400 )) 

2 
. •ahile 250 ncı )) 

3 ncü ıahile 200 )) 

4 ncü ıahile 100 )) 

iç ıahile 60 )) 

Son ıah'le 50 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda UAn yaptıra· 
caklar ayrıca tenzUA.Uı ta.rtte· 
mi2ıden l.'ltit.ade edeceltlerdfr. 
Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
Ulnlar için ayrı bir tarife der
ptş edUmLttir. 

Son Postanın ticari ll!nların• 
ald işler için 4u adre&a müra· 
caat ec:mmelld!r. 

bincıhk Kollektlt Şlrteıı 
Kahramanzade Han 

Ankara caddesi 

<1us Almanlar düııünebilirler ki, ltal
yanlar Balkanlarda ve Afrikada ln
giltereye kartı artık kat'i neticeli 
hiç bir muvaffakiyet elde ed~m1ye
ccklerdir ve ltalvanın tesirsiz f11ali
vetleri sebebile (ngiltreden Yakın -
doğuya artık kuvvetler tefrik ve 
iTamı bahis mevzuu değildir. Bu 
vüzden fngiltereye taarruz için şim- . ~ 
dilcinden daha müsaid bir zamanın Zayi - 927 ve 928 ders seneıer• ttt' 

1 B 
rinci ilkokuldan mezun oldul" ..ı. 

hululüne intizar dü,ünü emez. a - "/eJY 
'1usus lngiltereye hava ve denizden dair şahadetnnmeyi zayi et tim. d'I 
taarruz için bu mevsim en müsaid- sini alaca~dan eskisinin b(~ 

yoktur. LUtfü Gii ,,-1 
dir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••······ 

fıte tehlikeyi cepheden gö -
•üp mufıakeme eden lnı;ı:iliz mantığı 
bu kadar sade ve "ecizdir. Bu mu
hakemenin hakikate tamamile uy -
-ı:ıın olup olmadığı ayrı bir işdir. Bu-
vıunla beraber lnııili.derin en teb -
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