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u un ı asasın a sa ı 
Müdahale mübaga.atı için 
tahsis edilen mebliiğ gedi 
nıilgon liraya çıkarıldı 

Vekalet. tüt~~ ~.iya~~sını saati saatine takib ediyor 
Ankara, 17 (Hus~ı> - Tutun mwıtahsaının malla- da piyasay9. iştirak etmektedirler. Pi asa kırın k 

ruu ucuz fiatıa elınden çıkarmaması için Ti.~:ıret ve müstah.s Y .~.. •. ~ 
Vekaleti tütün piyasasını saati saatine takih eyle. ilden. ucuza mal almak temayulunu gös. 
mek.tedır. HükO.metin müdahale mübayaatı ıçin t:ıh- teren mahdud fırmaların bu emellerine naa olama. 
sis etti~! meblağ yedi milY'On liraya çıkarılmıştır. Ti.. maları içın Vekfilet Ege mıntakasındaki Vali ve Mm.. 
cııret Ve~ale~~n.'.11 er:ıri~e Ziraat Bankası, Yerli Ürün. taka Tıcaret Müdürlerile telefonla sıkı bir temas 
ler Şirketı, Tutun Limıted 38 yerde hararetle müd<ı.- halinded ı 

Son günlerde Sik sık bombala.ruın Alman deniz üssü Vtbemsha.fen'ln ha.vada.n görünüşü 

İngiliz hava 
kuvvetlerinin 

gündüz akınları 

hıı.le mübayaası yapmaktadır. Bazı Amerikan firma 11 
larınm müterakkib vaziyetine rağmen di~er !irmala; 

Umum.~ t!tle satışlar normal fiatta devam etmek-
tedir. (Devamı '1 net sayfada) 

Almanların 
lngilterepe 
son akınları 

, .............................................• , 
1

, AKDENiZDE 
'HAVA HARBi 

j ŞiDDETLENDi 
lngilterenin garbında Vilhelmshaf en tekrar 

BALKANLARDA 
ALMANLARIN 
HEDEFLERi? 

Şehirlerde tek 
ekmek tipine doğru 

bir şehre · şiddetli /ngilizler Sicilyaya, bombalandı, büyük 
bir hücum yapıldı Almanlar da Maltaya yangınlar çıkarıldı Romanyadaki Alman Hükumet tarafından yapılan tetkikler ilerliyor, 

- taarruz etti le~ fırkalarının yeni ekmek yüzde 40 nisbetinde çavdar yüzde 
Gündüz hava . Kahire 11 cA.A.> _ ortaşark Ma.~ş sahillerine de sayısı yediyi buldu 60 nisbetinde buğdaydan mürekkeb olacak 

faaliyeti az oldu Ingiliz h~:a kUV\'etleri karargah!- hucumlar yapıldı - Hükümet tarafından, büyük şehir. 
_ m~ teblığı: - [ T h • } J ler için tek ekmek tipi kabul edilme.J 

d ~ondra l 7 (A.A) - Hava ve Ingiliz bombardıman tayyare • Londra 17 (A.A.) - İngiliz bom • - a mın er_ si etrafında yapılmakta olan tetkik-· , . 
Ii~· ılı eınniyet nezaretlerinin teb _ leri 15.16 Sonkanun gecesi de Si- bardıman tayyareleri bugı.i.n öğleden - ler ilerlemektedir. ı 
gıBugün d'' cily~da Cataniaya tekrar tnarruz 

1 

ionra güpegündüzı Fransız sa.hüin • Almanyanın Balkanlarda ken Ticaret VeklUet~. bu tetkikler cüm_ 
çok 

1 
u,manın hava faaliyeti etmışlerdir. Hedef üzerine varan deki Alman istilA üslerine taarruz et- disi için tehlikeli olacak birllesinden olarak, Istanbulda bir gün. 

yare °hu 011:buş~uK Münferid bir tay- ilk t ayyare Catanianın cenubu mişlerdir. l ., de ne kadar ekmek çıkarıldığı ve 
bir bomba a~ cntdcyalcti üzerine garbisifidc b hım rda müthış. Kent "'. - ı ·• maceray~ . atı mt??cagı Ba.rfedüdiği, tfırınların değirmenlerin 
de insanca zay.i~ş:~ d ne hasar, ne infilfık ve bi.ıytik bir yangın çı • : nin ahal:Si İngılız hava kanaıatı ız.har edılıyor 'randıman .kudreti ve bugunku \ -

Gene bu sabah ak ır.d karmıştır. Bu yangın taarruızun ~ nün ov tııyyarelerının refakatinde . . sıtalnrae azami ne kadar ekmek çıkn_ 
rnan bombard er en en bir düş devam ettiğ, müddetçe sürmü~ ve S denizi ~~1ğını görmı.iştür. Tayyare • deı?.un akşamki Radyo gazlesm - 1 rılabilecekle~'. hn~k~nda alô.k~da~lar-
Y"-nın şimal" dıman tayyaresi İskoç- 80 kilometre uzaktan görülmi.ış _ : ler pek yuksekten uQnıakta ıdilel". Bi. B·. ..d b . d dan izahat ısteın.ştır. Vekfı.letin iSte_ fı d ın e avcılarımız t .. . : raz sonra bir müddet devam eden a- ır mu detten en Romanya a diği bu ma.lilmat belediye tarafmd n 

n an denize düşürülmüştür. ara • : tur. Yangm, d ğer tayyarelerin : ~ . 
1
• . ~ . .. .. toplanan Alman krt"alarına talim blr raPorla Ticaret Vek§.letine bild . 

Gece t l • hede!i bulmasına yardım etmiş • :. gır ınfı akların gok gurultusunu an. ve terbiye kıt·aları ismi veri1emiye- a kt' 
l d aarruz. arı : d d 1 r ece ır tayy on 

1
ra. l 7 (A.A.) _ Alman i tiı. Bunıa.~d~n b~şka i<lare bina - ~ t:;an sa a arı işitilmeğe başlanmış - ceği anla~~lınca, bunları.n ~l~n .7 .fır- Ayrıca· Yeşilköy tohum ıslah istas-

are erı dün • larında buyuk bır yangın çıkarıl. : · . .. .. • . kaya balıg ol~u.kl~rı bıldınlmı~tır. yonu tarafından muhtelif buğday 
iarbi İngiltcrening~i~ m~~~:k~~a~ıı~ ! (Devamı 3 üncü sayfada) i Alman deruz uııune yeru hır akın Almanlar, lkmcıkanunun başın - narkları üzerinde yapılan tetkikler 

<Devanıı \. • Londra 17 (A.A.l - Hava nezare- dan itibaren Macar trenlerine el neticesi de Vekfılete gönderilmıştır 
'7 net sayfada) .......................................... ,,,,/ (Devamı 7 nci sayfa.da) (Devanu 7 ncl sayfada) (Dev~-· .. ncl sayf-"a). ....... • _. Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen 

Birleşik Amerika Esrar kaçakçılığı yapan büyük eu.garistanıa -Ş-eh_r_ı·n-m-u··n-a-ha-le_d_e_rd-ı· 
bitaraf ığı artık Almanya arasında O 
ınevzuubahs değil bır şebeke meydana çıkarıldı ittifak zemini 
'':a · Azasından ikisi kadın olan bir şebekenin hazırlanıyor 

.ız. harbin y ı K .. ı h · . d f D-1-d 11 (A.A.) - eutgaraa·. a ova, aramurse ve şe rımız e aaliyette ucag-oa 
l~ID.devı• z,, tamn Berlio elçi.si Draganof, Sof ya-
~ 

3 
bulunduğu anlaşıldı, esrarlar müsadere edildi ya gibnek üzere bugün Yugoslav -

yadan geçmiftir. 
lrıgiJte • • hQld, reye yardım proıesı 

ırı ırada ortada hemen he
erı higbir tenkid kalmadı 

Va.. Hull 
itc;yt~&ton l 7 (A.A.} - lngil

llki k apılacak yardım hakkın -
anun pro · · · k"k eden Jesını tet ı 

İstanbul zabıtası dün geniş teş- [ kaçakçılardan iki tanesi memurlar 
kilatlı bir kaçakçılık şebekesini ya- ta11afından yakalanmış ve emniyet 
kıalamağa muvaffak olmuştur. müdürlüğüne getirilmiştir. 

Yalova ile Karamürsel ve şehri~ Burada b il l . . d 
b

• .. dd b · f avu ar açı mış, ıçın en 

Draganof, Belgrad pzetele-rine 
yapbğı beyanatta, Bulgaristftll ile 
Almanya arasu1da yeni ittifak mü
zakerelerine zemini hazırlamak Ü -
~ gittiğini söylemiştir. 

miz arasında ır mu ettekn enk al~- l 5 kiloya yakın eıırar çıkmıştır. 
)iyette bulunan ve esrar aça çı ıgı B" "k' k k .. 

b b k "n beş azasından tT t 1 aça çının !IOfgU!IUnU mu- r ~ 
yapan d u de e em teakıb diğerleri de yakalanmışlar - G ı d• k• 
iki~ok: ~~nl:~de zabıta, Yalo;a ve dır. Zabıta dün geç vakit ka~akçı- enera J yor 1 
K 

·· iden sık sık şehrimıze ge ların oturmakta oldukları Beşıktaı-
aramurse k" d b' 

l 
b beke efradından bazıla - ta ı ev c ır ara~tırma yapmı~tır. 

en u şe k d"l • · Y 1 h · d dan fliphelenmiıı ve en ı ennı apı an ta arrıyat sonun a, ev-
nkn b" takib ve tarassud altında de bir takım mühürler bulunmuş ve 
sı ı ır ·· d ı bulundunnağa ba~lamı,tır.. musa ere o unmuıtur. 

N"h yet dün ell~rindekı bavul - Kaçakçılık etrafında zabıta re.h-
larlal Kumkapı taraflarında dolaşan kikata devam etmektedir. 

. Kereste satışları 
beyannameye tibi 

Birleşik Amerikanın 
Avrupaya aid 

askeri politikası 

Yazan : H. Emir Erkilet 

B irle~k Amerikanın, reisi 
Ruzvel tarafından takib 

'\"e temsil olunan Avrupa ve At. 
las Okyanusu harb politika te
mellerini anlamak güç değildir. 
Bu politika halioı bir Amerikan 
politikasldır. İngilterenin mağ
lubiyeti, Amerikayı zarar ve 
tehlikeye düşürebileceği :çin 
Birleşik Amerika. İngiliz tarafı
nı tutmaktadır. 

Birleşik Amerikanın Avrupa 
topraklarında gözü yoktur, fa
kat ticari ve iktısadi menfaat ve 
alakaları büyüktür. Bu sebeble 

Bu karar tüccarların itirazını 
mucib oldu, dün akşam Anka

raga bir heyet gönderdiler 
kta ·· Orman Müdürlü. onun, Avrupanın içtimai. ticari, 

Hükılmet·n yeni hazırladığı bir ni • ve mi rına. gore iktısadi ve mali sistemlerinde 
ı; kereste satışları beyan- ğüne bildirecekler ve yeni satış için kendilerinkine uymayan e • 

zamnam~b~ tutuımu Bu müna. kendilerine ruhsatiye verilecektir. Fa- saslı deg~işiklikler olmasını asla 
nameye _,....~ t" rika kat kereste cinslerının fazlalığı ve 
sebetle ker=""' - d fte k arzu etmemesi pek tabiidir. 

dıltları kc.restel zaya mevcudların her zaman e re . a • 
d~~ a~ d ki roevcud , pıl. yıdlaril~ bunların tetkık: ve yenı sa. (Devamı 7 ncl s&yfada.) 
gırı,şlerın ek' ev~d te - (Devamı 2 nci s:ı~·faı.l:ı) \...._ ... ____________ ,) 
dığı zaman ı m >~ •• 

Halk davanın hlllli 
için düşündüğü 

çareleri anlatıyor 
TEKLİFLER 

1 - Üsküdar tramvay/arından lstanbula 
miktarı kafi araba almak 

2 - Mevki farkını kaldırmak ve bütün 
tramvayları tek mevki yapmak 

Bir kısım oturulacak yerleri kaldırılan tramvay arabatannm bütü 
iskemlelerini kaldırmak da teklifler arasındadır 

Şehrin münakale işleri hakikaten l at1 ınde tramvay ve otohiislerlc se 
bir derd halini almış bulunmakta • :rahat etmek mecburiyeı.inde ulan 
dır. Bilhassa muayyen h ve tatil sa- (Devamı '1 ncl sayfada.) 



2 Sayfa 

Hergün 
--···-

Napoleon devri 
Ve bugün 

Yazan: Mallictla lliqm 

' SON POSTA. 

Resimli lll&kale ı Yerli gerinde gerek.·= 

f STER 1 NAN, 1 STER INANMAl 
Plat mlratabe komlQonu bir malaza:ya ltit.s aıfatmı ftrmet için o ma. 

luaıım ne gibi 'fUlfJan :malik olması fcab ettilini teabit etti. 
v~ Uran, saetelerde OJbn taf.sil&tına batarak töJle hfilAaa edl • 

JOl'1D: 
- dlir maluamn ıtlt.s olabilmesi için mtiesse.senin genış ve ~ ade • 

dinin ook olmalı. fala tenvirat yapılması, gil?.el vitrinli bulunmaaı. mils
tahdeminbıe futa para vermesi, ytıbet kalitede mal aatmuı 1Azım gel
mektedir.• 

Bu atırlan oturten hatırımıza. bir aeyahat ha~ı geldi: 
Londrada tehrin en lil.tl. bir de en bfiyfit iti mağazasını görmek ist.e • 

miştit. Bizi evveli küçült bir vitrinın önüne göttlrdtiler. Vitrinin iÇinde 
yalnız bir p.pta, bir baston, bir çift de eldiven vardı, baya! sukutuna 
utrar Cibi oldat. l'üat ime rehberlik edenler: 

- Bütiln İngiliz aNtotraai8I burada giyinir, dediler. . 
Bunu müteatib Londranın en bilJit matazaaını gelldik. bunal bir 

rnataza değil, yüz mataza, bin mataza idJ, belki üç bet bin miatahde • 
mini Tardı. Onun iÇin de: 

- Bilhaaaa fakir ve orta tabakaya hitab eder. cevabını verdiler. 
Bu aeJ&hat hatıruuıı bırakarak İaanbulu dU,Undük. Bize ~J}e geldi ti, 

va~iyet burada da aynidir. Şehrin en lüks euuını aa'9n belki. Adeoe lo. 
dört matua vardır. Camelı::lnlannı aönillı::çe bulurawıuz, içlel'illde de sa.. 
hiblerinden baf1ı::a belki bir veya iti memur nroır. Buna mutab.1 febrin 
en charcıllemıı eşyasını satan mAtuanın Vitrini hepsinden parlalı::. me
mur AJlal da düsüııelerledir. 

Blı b&tımdan biz. Ulu matazayı tav.sif ederken bir daha dllbtllmeai 
&bun pldijine lDaDJ101'UZ. takat e1 otuıucu leD: 

iSTER IST ER lNANMAI 

Kereste satış~arı 
beyannameye tabi 

<Baftalralı 1 inci •yfada) 

t1t ruhaatiyesi verilıMBi işi bir 
uzun zamana milt.evattıf bul 
iuııdan bütün kereste tüccarları 

tekilde bir mevcud beyannamesi 
rilme&'nin imklnaız derecede güç 
dulunu ileri rireret alt.tadar d · 
ıere mtıracaat et.mif}erdir. Bu m 
etrafmda alAtadadarla w ter 
t.tlccarlarile yaptılunız tollıUIJllUlll 

ra nazaran · vasiyet tö1ledir: 
Şehirdeki herhangi bir terene 

carı tenıste fabritumdan mal .. 
ttrltili aman ormaniye beJan 

CUMARTES 

~. 

ıuıı 

... ~. ~- "· ~ 
"· u"' 
... ' 17 

... ~ . 
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Sayfa 3 

.._'l'elgrd, Tele:fon Ve Telsiz Daberleri 
C Manifaturacıların moracaatı =ı ı~~.tlr~e~ı 
'LI• b k /ı b • • Harb ve sulh cııç ir şir et veya şa sa ır gayeleri 

ddı • • lı l •h Yazan: Selim Ragıp Em~ <Ba.ttal'llfı ı inC'i sayfada) rna enın ıt a veya l racı Amerikanın harbe i~tirak et- mı.ş ve Cataninnın §arkında da 
mİyerek infirad halinde diğer bir hangara ateş V"CrUmiŞ-

Akdenizde hava 
harbi 

şiddetlendi 

kalmaaı fikrini müdafaa eden bazı tir. Bu hangarda birçok tayyarenin . lı . ·ı . k ayan azaaı varmış. Bu ZC\'atın kana- yandığı görülmü.ştUr. Tayyare mey -
ın ısarı verı mı ııece atine göre geçen harbde Amerika, danının cenub çevre.sinde sıralnnmış '.:I Avrupaya ikraz ettiği dolarların pe- duran tayyareler arasında da ıntı -

411 tinden leo§maya mecbur olarak har- lWar olm~ur. Bu rnes'ud hM.ise .. 
tara kara, l'1 artaeusu - btanbtJ2da bft' bmn manua.. hiÇbl!' §irkeL veya şahsa bir madderun ithal veya fhrncı be sürüklenmiş. Bu sefer de gene den bütün tayyarelerımız uslerıne 
Gtcl11ttıtacJrterı arasında b!r anoDtm §tttet kurul.matta Jmtcyaz ve inhisarını vermek tuavvurunda değildi?. Avrupaya yolladığı malzemenin ar- dönmüşlerdir. 
""- V8 bu Oirket.ın manıtatura lthalA.tuıc!a. luh1sarı HM.i.<Je ba:ıı mımifaturaCllann kendi nralarındıı. bir kasından gitmek ıztırarında kalaca- Gnrb çölünde Derneye taarruz e. 
lllıdıt~ in:ıti)'azlan bulan:acalı ~ py!alar asıl.. anonJm Şirket ~kil etmek için .usulü veçhile Ticaret Ve._ ğa benziyormuş. Amerikanın infira- dilmlştır. Bombalar k~lo.lara düşmüş 

llıat&L.~ ·- trutıtıno ba müracaatte bulunmalannda.n lbarettır. Bıı di bir vaziyette kalmasını müdafaa tür. 
~ ınatamıaıııan ısır-•ıtnlb•• gtıre h1lkUmct mflrncaat VekAletçe tetk'ık edilmektedir. etmelerinin esas sebebi işte buy- Avcılarımız mutnd devrıyelerine de 

1 Makineye 
verilirken 

Çörçilin 
nutku 

"isti'.a teh:ikesi 
bizi artlk 

korkutmuyor f,, B mu~ Nitekim s;:"ene bu maksadladır vam etmişler ve duşmnna tcsadut et-

birleşik Amerika Amerikaya 300 pamuk makı'nesı· ~mı~~~=~-~ünm~~rrgdc~s~pkBn~cçhR~:brsı~~ m~~~:~~.lr~ir diişman tnyynre filosu ~~;:;~~nt!h1;bebtüsü'!ü ~ııüdtc-
·ı ve t e muracaat e ere mu au e- tarafındnn dı.in Mnlta üzerıne çok •• •. A meaı ugra ığı 
1 arafhg"" f artık rin har~ gaye.le:ir:i ilfı~ etmeye da- şiddetli bır tanrruz yapılmıştır. Al .. muıkulata delildir.» 

d h ı ı d' ld ı vet edılmelerını ıst~mışler. Bu su- man Yunkers 87 ve Yiınkers 88 t.:ı.y_ --rnevzuubahs deg""'ll a a sıparış e J 1 retle ortaya atılacak m~sbe~. fikir- ynreleri er. 42 İtalyan tayyarelerının . Londra 18 (Radyo) - Ba~ve -
ler .kartıııında açı!ac.a~ bır munaka- refakatinde olarak limnm pıkc uçu_ kıl Cörçil, dün J 941 sene~inde ilk 
f8 ıle t.~ra~~n bır~ı:mı: yakla!ltır- ıjlle bombardıman etm~erdır. Avc1- nutkunu söylemiştir. Glasgo şehrin-

blet,· (ftatf;a:ratı 1 btcıi sayfAda) malt mumkun olabılırmış. ~ de. k.onuşan başvekil ezcümle de _ 
usan nı li i ha . ı...... •• - Anbı-a 17 (Hususi) - Ziraatı kavele Amerikan firmnlan mı·ı·m .... - H f"k" .b. b ·ı . lanmız duşmanln muharebe etmış mı•tır kı".· l:lirtd L ec s ne.,. .. encume ~.. er ı ır gı ı u zevahn ı en _ . y 

~ cd' oıatibler birbirini talcıö eder- Volt.Aleti pamulı: kongreai mukarre- ailleri~~ bu~ün imzıı_ı~nmıotır: .~u. su sürdükleri kan.,atJ,.rin de. hususi bir ve ~ duşman tan:_aresı tahrlb t-dıl .. f 
--• ığCl' taraft:zuı da hlilttimet na.- ratmın tatbikine aid hanrlıklan ik- retle uç, dort ıcne ıçınde blitun ıh kıymeti olduğunda ııiiphe 'Voktur. lmıştır. Diğer beş. duş~an tayynre .de - ngiltere yeni yıla hazırlun -
- .. PT....: • '"d ( ed k --L 1 t" k l '- _,.. J F k t •· d 1 · b k d .1 . hava dafi toplnrıle duşurulmuştür. ln- mıı. olarak ginniştir. Bu hazırlıkltt _ 111).ct) ""''~ mu a aa ece qouı- mal ile mCfKUklilr. Amerikadan ge- ıyacmnzı .aqı ı~ac~~ mıu..ı.,e er a a muca e e azmı u a ar ı en rı fk L 
~rtr ProJe lehinde mukni bir teE tirtil . .lı: J ftt l 300 k peyderpey celbedılnuş olacaktır. gitmi~ bir alemde, artık telifibeyin 1 giliz hava kuvvetleri tesisatınd'ln h ç .~. ı • meyvasını ihyada elde et -
dtfı ~Dolardır. Layihanın kolla - mcs~ arar a nan .pamu Ziraat Vekaleti bu makinelerin eııaııına göre bir anln11ma vücude b~ri ha.c;~ra uğramnm~tır .. Fnkat si .. tıgıkı~·rnoaffakiyetler teşkil et -
L_-- rııauad hakkında ortada hemen m~eaıne ilAveten 300 mnlcınc da- dahilde imali için de tetkikler yap getirmeyi akla getirmenin ye . 1 / vıllere nid hususi emvnl bi.iyfik hasar me te ır. iğer taraftan bize ya -
oOC:ltlen h' b' k J h • · dii1 • b "d k d n ° up görmü.,t".. pılmakta olan ve günden güne ar • taı-. 1'e L· ıç ır tenkid a mamış - a ıtparp e D'llf ve una ar mu- ma ta ır. ol,"\mavaca.ğMıı diiııünmek bilinmez " w. d 
h.L bn~d edilen ~Y bir şahsa, yani e dere<:e dğru. Rir defi\ nıuharih-1 Almnn tebliği ~an yar ım, di'ktatörlere karşı açtı-
·--c u 1t d n gımız harbi azimkar bir surette. de-
tihncaid) a ar geniı salahiyetler ve- Ef "k t ı" 11 t f 1 lerin harb r,avderini ilan ı-tmemiş Berlin 17 (A.A ı - Alman resmi 

K r. 1 e osu une rıaye e mı yen olduklarını iddia et:nek yanlıştır. tebliğınde bildirildiğıne göre dun öğ_ ~aek~;. sona erdirmeğe teşvık ct-
>'Uru:n~n Projesi hllkkıncla mütalea İki taraf ta bu husu ta kafi derece- leden sonrn Almnn bombardıman t:ı.y B 
dıı.n en °"• Cordell Hull tarafın - de açık konuşmuş ve karşılıklı bir ya:eıeri Vallettn lı.manındn bazı In- u harbin neticesi hakkında hiç-
~rr~pılan beyanatın Amerika bi- o ı s dd d • ı k ı tahrib ve imha hareketine girişmiş giliz cfizütnmlarına pek mııvntrnki _ bir şüphem yoktur. Fakat bu neti -
~ ~gının. •onunu kaydettiğini tes- m a aza ar e e 1 ece er olduklarını bildinnic:lerdir. Su ha ide' yelli hücumlarda bulunmuşlardır. 10 c~ye varmak için dnha birçok feda-
~ ... er gıbi göriinüyorlu. Ameri- muhariblerin harb gayeleri mali\m Kanunusanide esasen ağır hasnrn karlıklar ve ıztırablara katlanınağa 
ı " 1 Urwa-"'- 1 ı_ hazır bulunuyoruz. ~ 1 1.r ~ 0 ~anaaıda bera~ öy- olmuştur. .$ayed harb ga"elerinin uğrayan bir tayyare gemısıne büyük 0 va l le Ankara 17 (Huaoai) - Etiket lı:e>ymek usulüne riayet ebnİyen ~ 1 ı 
"llılc Dl ~et a mn~ kk-~._artı b~~ mağazalara ven1en birinci ihtar ceza11m ve hafif nudi ceuyı takiben i~an edilmesini istemek, sulhiin te--ı ve orta çapta birQOk bombalar tam )A kngrki tere. İstila tehlikesinden as -
~.· · e~oumıı e t'IU UIU düvcrİıa ı . 1 ınsi ""'rtlannı kasteyliyorsa o zaman olarak isabet etm.ştir. a 0 mamaktadır. Hitlerı"n ada _ 
L. •<:llbla Am Anbna, ıeumbul, zmir gibi büyük. tehirlerde bu ihmalin tekerrürü "'" ı • ~rı t·· n erikanın müdafaası işin rengi değitıir. Tersane mıntnknsındn da !>ir"Ok anmızı istila teşebbüsünü geçen L lllJl!Uınl ö-''I db" ı · haliade dufwd aed cezurnın tatbiki alakalılara tebliğ cdilmift,ir. "' d E 111\rtı u g "' en te ır enn a- Filvaki ~u bahist~ Aln:ıanyanın I bombalar dfuşmüş ve bir ticaret vn • yaz an sonra yliile tehir etmesi J-tüftll '1lani olmamalıdır. 1 ortaya atttgı tek ltelıme, bır çokla- puruna en büyük çapta bir bomba ve Eyliilden de önümüzdeki :Ikbll ~ 
"*lığ~,.. ~fmdan ıöylenen «bita .. t k · ı at nnın halclı olarak anlamadıkları ve isabet etmıştir. har~ bırakması, diktatörün miişktil 
tfafaa ~. uyutr.ınnasına ve mH- aşe eş 1 1 memur ve her istenilen ma~ay~. gel;bilir . b~r ı saflhh keşif hareketleri esnasındn ~azıyete düşmüş olduğunu göste -
:S>rnü~İ.~:~alü=~~naahtar~~~: mefhwn ol~rak g~rduklerı cıyem nı- şimali İskoçyanın gnrbin<le ve İngil .. nr.ıı 
rne~ •aade et.miyecciiz> sözleri A- mu" d u" rl e rı• tay 'ı n 8 d ı' it' y o rl ar zam8~ı_ fah. ıbar~ttır. d kt .. • 1 terenin garb sahilleri yanındn seyre .. me~rk~:~~ily. a~d~1:::ı~~:n bimlh1_ansnsaett~r -İ&ae ~ "Yazıyetini çok güzel hü - oy e ır mueerre no a uzerı- den cem'an 13 b"n tonluk uç İngll"x ~ 

'".•n~tcdir. \ ne koskoca bir alem!n e'ltl!lnı bina lt'caret VO.pUrU d~n bombardıman ~- Jıkla .ve ~a.raretle bahsetmiştir. 
li-tıılye --.uı sözler' etmenin imkftm olmadığı bedihidir. d·ı . ı· Dınleyıcıler arasında, ahiren in -

Va•irıeten 17 (A 
1 

Ankara 17 (HasUBi) - la§C if}erinin tanzimi .için Ticaret Vekale- Buna mırlcahil lngi!tere tarafından l 1 mış ır. . 
1 
giltereye gelmiş olan Ruzveltin şah-

~erit..an harb R~~~n:- de..r• tinec hazırlanra11 bulunaa Pl'Otrrmn Ye tetki!itm tatbikine Şubatta da, brr 1-ıarbin gayesi evvela onu . Dün g~ce .Alman h~v~ teşekkull~ • si mümessili de hazır bulunuyordu 
ereye verilio Vcrilm· ın . e n- batlanaca4r.br. Bu tqkitlt kadrolarına göre :iate mü.tetan, umum mü - lı:azanmalı:tır mütearifeaindcn b '"k" rı gnrbt Ingılterede bir lımana ve In .. :!esi m~messil1er mecir.~~i\m~ - dmler ve diğer memurlar önümhdeki hafta içinde peyderpeh tayin bu vadide söylenmi.ıı hiçbir fikir gilterenin cenubdnda bazı hedeflere 
~ encumeninde h"rh' n arı - ediUıce&krdir. yoktur. Avam Kamarasında buı a-ı muvaffakiyetle taarruz .• ~tmişll!rdır. 
hı. ııo~ tarafından dün ~la nah: zanın ıuarla ôjzerinde durduklan bu ltalyrın teblacı 
l: llat Uzerlne hu • b" eh il w·ıık· R it 1 J d bahsin son zam&nda hususi bir tet· İtalyada bir mahal 17 (A.A.) --~ .. ~!ftfr. SUlll ır ctnnuyet 1 1 e uz ve e aponya a kile mevzuu olduğunu ıırene bir fngi- ı İtalyan orduları umumi karargahı -

~..,..nre ·· • liı: nazrrının sözlıerinden ö<trenmi" 
1 
nın 224 numaralı tebli~i: 

~- .. riild"ği cnch~enı evvelce dCT- 8 ·ş sa' Ah·ıyet ve Amer·k k bulunuyoruz. FakRt dava lnailtere' Yunan cephesinde me~zil mahiyet .. ~iin rn~ veç ıle mü2:11lcerelerine g nı ~a - 1 aya arşı ıç" in colı: sümullü ve hütiin iınpara- te harekdt esnasında duşman mah-l:Q" •nııvet vennıy· k .. 6 
llbdl'Jlri h f ecı- ve on - ft k torluğu alakadar edebilecek mahi- sfıs zayiata uğramıştır. 

~fında a tavı ba:o-ı viikııe\c 7evat rı· ımesı• 119 tara ar yü selen ses,er yette görüldüğü için, her ,eyden ev- Bingazide topçu ve keşif kolları fa. 
~ edecekt~ao~aca~lc bevana~ r~ . vel bütün dominvomlar arasında aıı,eti olmuştur. 
•tttere f' · · men anın e•.,.. ., - Nevyork 17 (A.A.) - RadYoda BÖY- rn...ı.-.. 17 bir isti--re mecli!!inin kurulmasına Alman hava kuvvetlerine meıısub 

Buzveltin 
beyanatı 

"lngiltereye yardım 
kanununda tadilata 

razı değilim ,, 
lıÖt ııllv set· ırı Kerınedy ile Willkie '•t k ~"""' (A.4..) - D. N. B. lu·· hA l l t B A · 
l.arırı-ı , .ıydecek zevat aruında bu _ ledill bir nutukta Willkie dem~ ir i: Ingutereye yardım kanununu ba. zu~ ası o mu• ur. a7ı men- bir bombardunan teşekkülü Alman Va.şinkt.on 18 (A.A.) _ Radyo Ko 

a ır. cBen Runel\tn muanzı olmakla be his mevzuu eden Japon basını mez... kan ayan azasının aon :zamanda ve İtalyan avcılarının refakatinde O- lumb'ya. -
,~.hri,. raber bütün Amerikalıları bu nhlnı tflr 1A:rihanın tazammun eUitı tP.h _ aulh şartları üzerinde durmak iste-1 ı t bi b" · · t kib ed ı 1 

• 

Va . e l\ılJanaın İza]ıah tal b ett!A· did.le derinin hususi kasti de, belki, bu harı~ de rMı:,ıtnaıd :avı U ttaend d~ g:ıar d Rbuzvelt, dun matbuat toplantısın. 
ri).e rı~ı~gtorı 17 ( A.A.) - Bah - buhran anında onun e -a• ge_ rden .JaPOrıyanın korkmıyaca - m . . ·1 k na a ın .... a e e enız us .. a eyanatta bulunmuş ve şoyle de-
~ .... ın K 1 d niŞ salahiyetlerini vermeğe davet e- lmı ve nıeşru haklannın himayesin,.. formalıt~lerı ta:ı etme ve tar~. - sünfi şiddetle bombardıman ctmiş•ır. miştlr: 

rıun la "h nox ngilteTeye yar un diyorum.• den vazgeçmiyeceAıni yazma.ktadır. rı, üzennde mu~bet s~ret~e rnuna- Bu hareket aztın ve cür'etle a ılmı . 
lltı~lıaı .;ı .a~nı bugiin meb'uııan Willekie bundan aonra, Runelt ta.. Tokio Afahi Şımbun gazete.si diyor kaşa edilebilir bar zemıne asal eyle- tır Bundan evvelk" taarruzı!r ~et" :- - Kanun Ulyıhasına b:m t:lhdıdat 
~faa d ctrıcıye encümeninde mü- ratmd"n ı"ngatereye y---'un :rı·n te... ..... mektiT .d ~ ı ıc - konulması tekliflerine hiç razı t;le~ı 

1<. C.l'(!k h"Ih L! .,. ıuu •v .... .... • • • • sin e uğradı5• he.sarat dolayısllc Mal 1 Lfı . - ı; -8t Vnünı.. ı aua demiıtir ıu: lif edilen kanuna !Uraz eden sosya_ Amerika hariciye nuın Hull'in te. Bu teşebbüsler hır nebce verebı- taya iltica etmi§ olan İli t. tn l ım. yıhaya böyle tnhdıdnt ko -
1 "rle ile Azdeki senelerde, Mihver /1ist lideri Norman Thomns'ı tenkid yanatı hemen hemen bir ültimatomu lir mi~ Bilinemez, her şey, tarafla- 13' bü -k us r;ous Y .. nulursa ayni zamanda RCi.Sıcı.imhu 
ılarda dtrıerilca donanma•ına zırh- bizce m~çhul olan hususi ve u- yare gem . ne yu . ve orta Ç!lpta run yapamıyacağı işleri de tıısrıh 
~tb : erıizaitılarınn kadar bütün etmiş ve ŞU sözleri illve eylem.ştir: andıran açık blr tehdiddı.r. Japon ha- rın • . 1 • ba vlıdır. Fakot bombalnr &Sabet etrn.ştır Bır kruva. etme~i unutmamalı. 

d -.ern'l . d 1 uŞimdllı:i facianın karŞJ8mda sadece rleiye nazırı Matsuka buna hükfıme_ mumı vazıyet enne . g • • zörle bir vapur da a~ır hasara ~ . -
c c<' .. ı ,. 1 

enn ~ adede~ tefevvuk h disat 0 suretle ink1~af edıyor kı t T 
1
."' . uı;ra. Reisıcumhura. kanun Jliyıhnsında crı 1 ır. Mih . d d seyirci kalmakla Amerikanın yüksek tin beyanatı .suretinde cevab verecek- a 

0
. .. k d" •. b h mış ır. ersane ve ıman tcsısatı pek Ame .k 

1
. il' • 

ıı:u verın onanmaııın a haf t k .,_ H 11• 1 Amerika ır gun en ısını u ar- !Mbetll endahtl 1 ü . rı aya ngı ıZ ve Fransız donan.. 
o.a.caktı M·e.:ayiid denizlllt ılarında Jmkflnı yoktur. Diktatörlüklerin fnhl,. bı.r munakı\şaya değmez. bin ta ortasında görrbilir. anaatı- dö fı1 .. t·· B' Al . mnlnrını satın almağı müsande ede 
l Vetl" t /hayat standardını mu aza eme ""'· u ın •cotkun. beyanatı cldd K . ...,.. ara m essır surette 

llttaltı r. ıh verin bugünkü de - Bir mizce bu müdahale birkaç milyon d .v ı mu~ t~r. ı.r man tayyaresi ceğıne dair maddeler oldu~u hakkın -
ediy(\tulllevc-udunıı 284 tane tahmin damını takib edecek olan ticaretin ~ nep-edildi b" 'kt 1 . pe onmemiŞ ır. da b" ted -
t rn F' k artması, dünya piyasnsuun açılması T.okyo 1 7 (AA.) - Amerika dolar v~ .. ~rklmı ar. mad 7.~!111 ehn_ın 'd - 29 İlkkAnunda mahmuzlanmış o dr. .. - ırdü~aze e çıkan yazılar için ne 
""1-ı ki ·~ a at övlı- 7annediyo - ... Am ika ha b 1• • h sinden suru enmf"nı:-t egı · ır ı c:- 1 216 nl • ""iun ğu sorulmuş Ruzvelt "Ule 

tlerı;~l\ltnı"aYe~ .1943 d,. Mihver 500 •ve sulh sayesindedir ıı.i er - ~e uaan mec ııı aricive encüme- olo'i davasının benimaenmesiııin an ve mımar ı tebliğımizde ?ik- rck: ' ' ., -
t-. 1 flernısın l'k I k kiki bir inkişafa ~ ola.bilir.ıı nınde hariciye nazırı Cordd Hulrin 1 • 1 redllen Yunan denizaltısının ısıni Pro 

f ı:.Rer Al e ma 1 0 aca tır. verdiği izahata cevab olnralt Japon ifade~n ° ur. teus'dür. - - «Kongrenin Alman filosunu da 
eth"trııele ~anva yeni topraklar Al Hültumeti bugün öğJl'!den sonra bir s l' . m t.14. CHuı.9 10 tayyare düfiirüldü satın. alma~ için salfıhıyet verebile -
~kta Sc b Uzere Oh·anustıı dolaş - manyan 1 n beyıanname netretmıştir. " UH ur:.,49 r . Malta 17 (A.A.) - Dün AA}ed<>11 son ceğını tahmın ederım.ıı ·~erile. r est kAlır& e\ ve]a cenubi ~ ~ ~ Cevab 

etıRırı k:a gitmesi ve oranın çok ·ıt , a yardımı T bl t 1 1 H t 1 ra Malta üzerine düşmanın yaptığı Reis' ~nıh ve~~· 
"-ııhterıı lyd~nklarına el koyması çok a.yay ra us a .a yan ava aarruz arına akın esnasında do.,fuüldüğü bildı.ri- ıcu~ ur erine şunlan da 

)( e ır. t J "" len on düşman tayyaresinden b~ka ilAve etmış:ız-: . -
frtıi ~~~ beyana.tına söyle de111am Londra 17 (A.A.) - Times ga- ayyare mezar 1g1 karşı tedbı·rıer fiç tayyarenin muhakkak surette ve -bHer !ırmı dort saatte bır deği -

A..._e· 'le zetesinin diplomati~ muharriri ya - Londra 17 ~LA.A.) - Hava ne- bir düşman ta'""'-·:n·n d ht şen u dunya<la bazı şeyler olabılır. 
"'··· .. ""~~ 1 e ınu e Bugu· tedb" 1 · · · b ltı .• •rı \ J r 1 zaretinin iııtihbarat bürosu bildiri - meı olarak hasara u~ tıld·~ ,_~ - n ır erunızı una gore alma .. 

d· •rı '11Ütt ke ngi iz donanma a- zıyAI~anyanın İtalyava yardımı her yor: nilıniştir. 6ra "6ı u5re_ lıyız. Proje, tehlikeli işlere gırışme -
I~ ki Atl~re. lcudr

0

ti sayesinde .. b '-"l 1 kt d . T bl 1 l l A Ahşab evlerin istimlak me mA.ni olmuyor, fakat bana inanı Ut"arrı~ an tık vQ Pasifik d<'n:zlcri an daha bariz ir fe.-ı a ma · a ır · ra usta ta yan arın büyük - .. 
. eli tin tneınl~lcetlerin fütuhat e- Hava dafi teşekküllerı her halde iadem tayyare mı·ydanı bugün tay- eC:rip yıkılması y • .. b ' nız, Re>sicümhurunuz tehlıkeli ~tere 
ır f c sed ~ le . • 2 5 Sicilyaya gitmek üzere ~omı~dan yare mezarlığı halinı almıştır. Mey- en f SU ay ar 1 mız gir.işmeği kat'iyen arzu etmemekte 

thd 'l~i)j~ d e mı~tır. ' sene- geçme'-teı,r. ltoalyanın şıma4ınde danda 82 ltalynn tayyaresinin en - mutasavver dir.ı .. ıd et enız kudreti Amerikavı A °' 1 

l
olltco l"rıeıniştir ve eğer Amerika birçok trenlere .Alma~ ~arb ma .- kazı yatmaktadır. Ankara 17 (Hususi) - Hüku _ A k 

1 ttıi iaenabzariyesine riayet ettire _ zemesi yüklenmıştır. Sıcılya .
1
ve Tn- İngilizler geldiği vakit tayyare en- metin mühim bir kanun projesi ha- n aradan ayrılışları 

•tıın rtı.. hu ancak Büyiik Britan- yesteye gönderil.: l ıayyarecı feı..e1 re- kazı her tarafa dağılmış bulunuyor- zırladığı öğrenilmiştir. Bu projeye •• •b .1 ıır uza crcıi sa.vesinde olmuş- fakat edenler lüzumundan aza - du. Yalnız bir har.garda yanmış 22 nazaran hava taarruzları dolayısile, munası eti e merasim Vuanhlar binden 
faz:a esir aldılar d Bunların icabında poliste ve tayyare bulunmuştur Bir tamirha - yangınlara karşı nlınacak tedbirler yapıldı 

~~~~~.harbin içindeynıı id:·re işlerinde çalıştırıhc.ıkları zan nede 24 pervan~, 12 motör, bin - cümlesinden olarak, hükumet ıe _ 
. .,., llirıoisa~~~ (tll!nois) 17 (A.A.) nedilme.ktedi~. Bu adamların. d1ıha !erce yedek parçalar ele geçmiştir. hir ve kasabalardaki ahşab evleri Anlcara 17 (Hususi) - Harb 

0
_ Atina (AA.) _ Royter ajan _ 

.. rtıiş trııversıtcsinde bir nutuk 'limdiden !tdlyanın birçok mınta • ltalyanlar büyük bir elektrik fahri- istimlak edip yıkabilecektir. kulunu bitiren talebelerin Ankara _ sının muhabirine göre, fiddetli yağ-
<ıssa do a~ "~mira) Yates Stir]ing kalarında yerle'.\llllŞ olan ge!tapo a- kasını sağlam olarak bırakmışlardır. dan aynlışlan ınünasebetile Ulus murlara rağmen, Yunanlılar hal -

........., Bi .. e~ı tı~ ki: za,ile çalı~.ıcaklan kınk~h,F\k~lak:n. iki büyük f talyan meydanında heyecanlı bir merasim yanların yeni m~vzilere yer -
tı .. •ırnd h b S h"ıç •u""phe yo ·1, ngı tero- 1· ·ı d • k yapılmı"'tır Genç h rb' l'I . . 1 1 . " . 1 1 d y ll"'t' " ı ar · · • d · una t v • a ıye ı erımız .. ..,...,e enne maru o mu• ar ır. ıı -

" 
1rtıe ·· ın ı-;ın eyız. . A1cdenı·z"dekı· ha'-imiycti Hitle - ngı ere e yıyece • b -v··· v 1 Rore Amcr·ı.. d ın .~ gemıs1" l- -ıotb aşta muzikaları oldugwu halde saat nanlılar, büyüle miktarda -.:· al -t rıgiJı utan onan- n b" . . 1 ·· t t ] • ...., 15 d ~ 

~.. "t('ve gö d ·ı ] rin hesablarınc!an 1' 1111 a tus c - mese esı e Ulus meydanına gelmi~ler - makta ve esliha iğtinam etmelrtedilı-tı.ı tefakat . . n erı en mn ze - . . Almarıl.u ltalyan donanma- Atina 18 (A.A) - Son günler- d' B d l b 1 R y R 
" t l"ın Atlas Okvonu mı••ır. . d Lo d 1 7 (A A ) Et de alınan ltalyan esı'rlen"nı"n ı"fade - ır. ura a top anan in erce An - ler. eımi unan aö:ıcüaü, ayı. ~ o 1 "' ~.. .. ~ muktedı'r olama ıO.ı n ra . . - '"'C pey- '- b 1 ' 1İt)' P arıınalııdır sının yapmıya I .1... . 'b" h .. ·ı h d 1 ~ara nın önünde stiklal marşı ça- muhabirinin sö:ı.lerini taadiık ..d11H& 

l'ıtı y
1
nR. Alın 1 · 1 . . it '"'tiyorlar. Fakat ngı ız- nır gı ı er gun yem en uzı ma • sine göre, iki büyük talyan gemisi lınmış ve nutuklar söylenmiştir. Harı yeni bir muvaffakiyeti ilAn enni, -

l. - Ut! ..ı nn ann ve talyan- ışı ybapmaC 
1 

.... tayyare me-~ıa _ delerin büyük Lir nisbette tahdid Adriyatikte torpillenerek batırıl _ b" li1 b ı~h E l h b 1 ı 
'ltr •nu ı.uıharebe • · ..ı Ier una, ataı.:u.. yu ~ ..ıilm • .. • •• h I . ıye ı er i a are bedi Sefin nıu - tir •. Yunanlı ar, mü İm İr ıa ya9 0

tL. ~ı"ld 1 .. ııını ancıı - . h d" · bı'r tarzda bombar- ccı csı uzerıne rnute usııar yıye- mıştır. Bunlar 15.354 tonluk ligor- Lı.. le b · b" 1 k ı.. ı d k 1000 d f ı. rıı, •- e n""lız donan-·ına nını ım a e ıc.ı k 1 k l . . "dd• va~~at a rıne ır çe en ııı;oymuf, mevzii İfga e ere en aı: 1 ..... _, .... ......... k •uretı"le derhal mu a- ce mese etıını cı ı aurelte nazara ya ve 20 bin tonluk Lomb•rclı".,a • h d · 1 w·ı • · ı ı d K··ı1· 1" "k .ı_ ~L.:: .. rn..ı"a d b l ki _ı_ tme .. .. ~ manevı uzurun a t:ızun e egı mı§- esır a mış ar ır. u ayet ı mı tar~ -"fttr. r • u unaca arını QJITian e , itibara almıtlarclu. semileridir. bele etmitferdır. , lerdir. harb malzemeıi iitinam edilrniflk. 



I ,.. SON POSTA 

( Şehir Daberleri J 
~~~a!~::~~,~~i Yeni ~ir. istimlak kanun lrt:;Jj;; J .. 1 kazası oldu projesı hazırlanıyor ! OKWucu ı 

Sepetli bir motosiklet denize 
uçtu, 6 yaf1nda b:r kız çocuğu 
boğuldu, çocuğun babaıı ve 

amcaaı da ağır •UTette 
yaralandılar 

Dün, Tarabya yolunda bir çocu
ğun boğuJması ve iki kişinin de ya
ralanmasile neticelenen feci bir mo
tosiklet kazası olmuştur. 

Beyoğlunda oturan Ahmed dün 
bizzat idare etmekte olduğu mo -
tosiklete kardeşi Mehmedle 6 yas
larındaki kızı Ayteni alarak Tnrab
yaya gitm~ istemİ!ltİr. 

Tarabyadaki Tokatlıy1m oteli bi
nasının önüne ~elinciye kadar yolu
na arızaıııtca devam eden motosik
kt buradan geçerken bir manevra 
yanl111lıeı neticesinde c!cnize düş -
mü,,tür. 

Çok ani vukubulan bu kaza neti
cesinde, motosikletirı Eenr-tinde otur 
maicta olan Ayten boğulmuş, Meh
medle kardeşi etraftan yeti~enlerin 
yarrtımile kurtanlmışhr. 

Vnk'.a eıınasında vücudlerinin 
muhtelif yerlerinden varalanan ka-
2azed"l'"r tedavi edilmek Üzere has
taneye kaldınlmı!!lardır. 

Esnaf cemiyetleri 
kongreleri başlıyor 
Esnaf cemiyetleri senelik kon -

grelerine ayın 20 tnci günü başla -
nılacaktır. 

Belediye bu hususta Maliye Vekaletine 
bir rapor göndermiye karar verdi 

Maliye Vekaletinin yeni bir is -ı lunduğu bildirilmektedir. 
timlak kanunu hnzırlamakta oldu - Belediye bu kanunun hazırlan 
ğunu yazmıştık. ması sıraııında gözönünde bulun 

Ankaradan şehrimizdeki alaka - durulmak üzere Maliye Vek81etine 
darlara gelen haberlere göre. bu bir rapor gönderecektir. 
kanun projesi, halen belediyeler, Vali ve belediye reisi doktN 

: MEKTUPlARI ı: 

Köy ihtiyar heyetleri 
ne vaz:ıe görürler? 
Uzunköprü ye bağL Y eniköy

den Halid Cengiz. isinJi okuyu
cumuz ya.z1yor: 

«Uzunköp1ünün Yeniköyüne 

iskan, devlet demiryollan Ye diğer Lutfi Kırdar, dün istimlak müdür - • 
idareler tarafından birbirlerinden ]üğüne giderek bu mevzu etrafında 
ayrı bir usulle yapılan istimlak mu- tetkiklerde bulunmuştur. Belediye 
amelelerini tevhid eden yeni esas - istimlak işleri hnkkındaki raporunu 
Jarı havi bulunmaktadır. Bu suretle kısa bir zamanda hazulıyacaktır. 
her idarenin kendi kanunlarına göre Vali ve belediye reisi doktor Lutfi 
muamele yapması neticesinde, işle- Kırdar, dün şehrin muhtelif ııemt
rin bazı fonnalitelerle uzaması ve lerinde yapılan i~timl5.k1er hakkın
gayri men\ul sahihlerinin müşkü - da da alakada.larla görüşmüştür. 
lat1a karşıla!lmalarının önüne ge- Maliye Vekaleti y~ni kanun proje
çilmiş olacaktır. ııini aJakadar Vekiı!etlcrin de mü -

12-11-940 tarihinde bir yolcu 
uğramış, havanın muh~lefetin
den dolayı yoluna devam ede
rniyerek köyde kalmağa mec-
bur olmuştur. Yolda üşüdüğü 
için fena halde hastıılanan bu 
vatandaş ağırlaşmı, ve yatağa 
düşmüştür. Zavallı adamla hiç 
kimse meşgul olmamış, köy ih
tiyar heyeti bu h:ısta vatandaşa 
karşı en küçük bir alaka göster
memiştir. Nihayet hasta köy o
dasının hayvan ahırında, güb
reler içinde hakımsızlık. yüzün
den bu ayın S inde terki hayat 
etmiştir. Alakasızlık bu kadar
la da kalmamı§tır. Zavallı a
damcağız, clbiselerile, yıkan- ! 
rnadan gömülüvermiştir. Köy : 
ihtiyar heyetlerinin vazifeleri İ 
nedir ;ı Bu meyanda köye uğra- : 
yan hasta bir vatandaşa bak- i 
mak vazifeleri değil midir? Va- ! 
:z.ifeleri cümlesinden olmasa bi- : 

Yeni 15.yınada rerdin ve devle - taleasını aldıktan sonra, Büyük 
tin avni hakka sahih olacağı ve is- Millet 'Medisine ı1evkedecektir. 
timlak bedellerinin mahalli rayice Projenin Meclisin Mart toplantı
göre, takdiri kıymet usulile ödel'e- sında müzakere ve kanuniyet kes -
ceği hakkında da bazı kayıdlar bu- betmem muhtemeldir. 

Konservatuar 
orkestrasının bu 
akşamki konseri 

Konııervatuar or+.cstrası bu ayın 
23 ündc..Fransı.z tiyatrosunda ver -
diği iMt konserini bu gece 20,30 da 
Eminönü Halkevi salonunda tekrar 
edecektir. Konser programında So
bertin meşhur ccBitmemiş scnfuni -
ain ile, Beethovenin Do Minör op. 3 7 
PİY18nO konçertosu, Seyfettin Asalın 
Trabzon uşağı isimli par~ası ile 
Tchai Konssky' nin 5 i.nci senfon~i 
vardır. Orkestrayı Seyfettin Asal 
idare edecektir. Konçerto da solist 
Mithat Penmustur. 

Bet •ktaı Halkevinde 
konferans ve temsil 

Bir salatahk yUzUnden 
çıkan cinayetin 

muhakemesine başlandı 
Çatalcada Çukurbostan mevkiin

de, bostandan bir salatalık. kopar -
mak yüzünden c;ıkan kavgada, bah
çıvan Bayramı tabanca ile öldüren 
Hüseyin Ercanın muhakemesine 1 
inci ağırcezada dün de devam edil
miştir. 

Dünkü celsede müddeiumumi Fe 
ridun Bagana mütaleaııını serdede
rek. suçu sabit olan Hüseyinin ceza 
kanununun 448 inci maddC8ine gö
re tecziyesini istemiştir. 

Ancak ııuçlunun yaşı kiiçük ol -
ması ve hadiseye Bayram.n atbğı 
bir tokahn sebeb teskil etmesi do
layısi]e, cezanın hafifletilmesini ila
ve etmiştir. 

Dava, müdafaaya kalmıstır. 

: le insan1ık bunu İcab ettirmez f 
: mi? Nazan dikkati celbetmenizi ı 
: rica ederim.» 

'-., ............................................ ~ 
Metresinin bulun
duğu umumi evin 
camlarını indirmiş 

Evvelki akşam Beyoğlunda u -
mumi evlerin bulunduğu Aoor.oz 
caddesini velveleye veren bir hadi
se olmuştur. 

Mustafa oğlu Ömer İ9minde biri 
metresi F atmanın çalıştığı 14 nu -
maralı Haticenin evine girmek iste-

lkindk&nmı 1 

Lisan isleri , 
--------

CBa.ştarafı 2 ncl savfarla> ı Bu mülahazayı gene bir misal 
konuşanların itiyad ile bildiklerini göstereyim. Dedik ki masdarın 
kaide1e~le ~-esbit etmeğe kalkışmak heri bir deği:ikliğc mütehamrnil 
fazla hır kulfet clur zannındayım. ğildir. Cevhere nefi edatı ynP 

Misallere Laka1ım: Bildim mi, rınca cevher bu edat ile beraber 
bilmedim mi: sildim mi, silmddm kul teşkil eder. 
mi, diye doğrudan doğruya, müsbet <CÜkumakıı ta valnız «oku!' c;e 
olsun, menfi tJlsun, masdarın cevhe- her olduğu gibi <ıokumamnkıı 
rine eklenen mi, istikbal sigasındn cevher ((Okumaı> oluyor binae 
b.ilecek miyim, bilmiyecek miyim; Jeyh sarf kaidesini.1 inlis~kınn h 
sıleeek miyim, ııilmiyecek miyim, met ederek tasrif esnaııında bıı 
~killerinde ~man ve şahıs ekleri- ! dcğiştirmemke lüzumu vardır. 
nın ar~sın~. sokulm~ştur: Hi!?ir za- halde okumayacak yazmaJı, oku. 
man bır Turk çocugu bıler.egım mi, yacak yazmamalıdır. Belki ik 
bilmiyeeeğim mi demez. ı şekilde teluffuz edenler vardır. 

Bu menfi ve istifham teşkilinde kat biz birinci doğru sekle göre 
de türkcenin ııadeJiğ; garb lisanla- laffuz edenlere imtisal edelim. 
rının ıı.orgu halinde şa?sı fiilden son-1 Bu esası sorgu şekillerine de 
ra getırerek Rrasına bır rabıt - işa- bik edersek ahenk uygunluğu k 
rcti ko~ma~ sur~tile vücude. getir~- [ gusile ııarf kaidelerinin intiza 
len şekıllenne nısbctle hahır bır ihlal etmemiş oluruz. 
rüchan göstermektedir. McseJfı Je / MasClan:ı <"evhcrinden azmn: 
n~ s~is paıı, n~ s~is-je pas ile bizi~ liş gidiş, okuma ynzına kabilin 
bılmryorum, bilmıyor muyum şekıl- kelimeler zannımca birer fiil 111 
!eri arasındaki türkce lehine fark yetinden çıkmış, ısım maka 
barizdir. Yalnız fransızcada ve di- geçmiş kelimelerdir. 
ğer garb li!lan!uındn nefi edatı ayrı Fiillerde bir de arab masdarlıı 
yazılırken türkc.7de fii]e yapışık .o: 1 türkce etmek, eylemek. oJmak. 
larak yazılır. T urkcede sorgu ekını mak kabilinden iane fiillerindt"n 
de ayırmamak bana daha doğ:u şekkül eden mürekkeb eekiller 
görünüyor. bilmeyecekmi şeklinde sık, VC' her vesile il~ kullanıl'!', 
yazıp mi vi ayırarak bilmeyecek mil tadır. BunlarJ tifrkc:e iane fiille 
diye yazmamalıdır fikrindeyim. den ayırarak yazmak daha do 

Yeni yazının imlasında ahenge görünüyor: bah!I etmek. beynn 
uygunluk ile saıfa uygunluk arastn- }emek, münk'ld olmak gibi ... 
da vukua gelen ihtilaflar daha ziya- Bu neviden mürekkeb fiili 
de fii11erin tasrifinde eklere aid im- günden güne büsbütün türkceye 
lada görülmektedir. Bu ihtilafları, virmt"k için bir gayret var, fakat 
her iki tarafa kar,1 mütekabil mü- kadar gayrd edilae bunlardan g 
sa•adelere muvafakat etmek fakatl tamamile kurtulmak mümkün 
hilafına hareket caiz o1mıyacak ka- mayacak diye hükmolunabilir. _1 
idelere Taptetmek icab eder. Ha!id Ziya Upklııt" 

,.. Bugun T A K S İ Dl sinemasında 
2 büyük fdm bir procramda. 

2 - LONDRA KALESi 1 - Türkçe sözlü Te şa:r:kılı 

BEYAZ 
ESiRE 

BORIS KARLOFf 
ve 

BASIL RATHBONf: 
Mııa.zz.am şaırk filmi tarafından tarihi n cinai fdıll 

Seanslar: 1 - 4.20 ve 8 de Sea.nsla.r: Z.40 - 6 ve 9 da 

Birhirindcn daha güzel ve enteresan e..a.n bu iki 

filmi kaçırmayınız. 

Ayın 20 mci Pazartesi günü saat 
l 3 te Arabacılar cemiyeti, ayni gün 
ııaat 15 te sebzeciler ve manavlar, 
21 inci Salı günü Hat 1 O da balık
çılar cemiyeti, 2.3 üncü Persıembe 
günü saat 13 te !okantacılar, saat 14 
te hamamcıJar, saat 15 te apnrtı -
man t.:apıcıları ve saat 17 de müs
kirat amilleri cemiyeti. 24 üncü Cu
ma günü saat 13 te otelciler, ayni 
gün pat 15 te süt müstahsilleri ve 
sütçü]er c~miycti, 2 7 nci Paznrtesi 
gürıü saat 1 O da madeni eşya san'at 
karları cemiyeti toplantılannı yapa
caklardır. 

Beşik~ Halkevinin tertib ettiği 
konferans serisinin altıncısı bu nk • 
şanı muharrir Nusret Safn Coşkun 
tarafından verilecektir. Mevzu (Yeni 
ne.cıil şairleri) dir. 

Emin Beliğ mütehassıslık 
imtihanını verdi 

mişti. Fakat kadınlar kapıyı açma- ~---• 
mışlar, buna hiddetlenen Ömer de r MiREiLLE BA Li N'in 

-Eski otomobil lastiklerini 
tamir iç=n bulunan çare 

Konferansı, Be.şikt.aş Halkevi gö.s. 
terit kolunun bir temsili takib ede • 
eektir .• . 

:Bir müddet evvel Şehir Tiyatrosun. 
dan çekilen Dr. Emin Beliğ Belli, üç 
sene Üniversite kadın ve doğum has.. 

Satiye davasına yeniden talıklan şubesiooe ihti.wı yaptıktan 
. Ot?mobil ve kamyon Jaııtikleri - batlanıyor sonra, geçen gfin hastanede tqek • 

nın pıyasada ber zaman bulunama- Mahkemei Temyiz tarafından suç. kÜl eden Jüri heyeti huzurunda ame. 
dası be fij!la~kn kpahalkılığı1 yüzünk: lular aleyhine nakzedilen Satiye da- li ve nazari imtihanlarını muvaffak._ 
• en. azı a~tı. ayna çı ~rı. es 1 ve.sına önümüzdeki Pazartesi günü yeUe vererek (kadın hastalıkları ve 

lastrkler<fen ıstıfad; çarelı-nnı bul - 1 inci n~cezn mahkemesinde yeni • doğum mütehassıslığı) Unvanını ka. 

yerden taş alarak, atmış ve evin 
camlarını yere indinniştir. Bunu 
müteakıb, biraz ötedeki metresinin 
diğer evine doğru kaçarken, me -
murlar tarafından yakalanmıştır . 
Suçlu, bu sefer de memurların ya
nında metresi Fatmayı tehdid ede
rek: 

«- Senin avuç -.avuç kanını içe
ceğim» demiştir. 

T E 
Bu mevsimin ikinci filıni 

H D 
(1939 • 1940 harbi) 
Baş Rollerde : 

T • 
1 

ERIC V.STROHEiM JEAN GALLAND 
Bu Sah Akşamı S ti Dl E R sinemasında 

Hadise Beyo~lu sıılh ceza mah-

ifcem•sine intikal etmiş. ~:::::::::::::::::::::::::::=-• 
Hakim suçu ııabit görmüş ve Ö- # 

mu~lardır. Üzerlen parçalanan las- den ba.şlanaeaktır. zanmıştır. 
tıklere taze lcauçukla kaynaklar ya- -,.. -------
pılarak, tezg~~ta lastik için İcab·'" - r KUçü k haberler 1 Ba&ii;J.Peıtmenler dün b"ır 
den tırtıJlar ılave olunmaktadır. Bu "- ...) :r--
suretle lastik e~kiııi gibi yepyeni bir e Vnli muavini Ahmed Kınık dün toplantı yaptılar 
hale gelerek kullanılır bir şekil al - vil!yet jandarma kumandam yarbay bkokul başöğretmenleri dün Emin. 

meri 6 gün müddetle hapııe, 1 l lira 
para ceza•ınll mahkum etmiştir. BiR TORKE GÖNÜL VERDiM 

maktadır. Bu vaziyet biıçolı: oto - Ziya Timerle birlikte Kartala gitmiş önü Halkevin<le bir toplantı yapmı.2. Demirle batından yaralamıt 
mobil ve kAmvon aahibleri tarafın- ve terı;şıer yapmıştır. lar, ilkokul çocuklarının okul dışın.. Kurtuluşta oturan Toma ile aJni 
dn:ı alaka ile karşılandığındıan eııki e B~lunda A.Iyon sok~a daki dunmılan üzerinde görU.şme _ yer Mitinlerinden İsmail dün bir a. 
lastıkleri olanlar bunları derhal ta- Alyadis apartunanının kapıcısı Şn • lerde bulunmıı,ıard!ır. lacak meselesinden dolayı kavga et. 
mir ı-ttirm~e ba!llamıelatdır. Bu şe- kirle arkadaşı Osman, dün odaların. Toplantıda aynca talebe velilerile m~ler, bu esnada İsmail bir demı'rle 
kilde biı 1.astik tamiri piyasa~a ni- da ya1ctlklan manga~ kömtlrü~e~ sık sık temaslar yapılması keyfiyeti Tornayı başından yaralamıştır. Ya • 

M~ ıüaün en miilıim. ve he1eca.ıılı bi.cllselerinden ala'Jl 

Büyük Bir Aşlı Filmi 
TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE MUSiKiLi 

havct .3~ lını~a k~dar yapıldıgından zehirlenmişler ve tedavı edilmek üze_ de görüşülmüştür. raıı tedavi altına alınmış, carih ya. - ••••••••••••••••••••••r••••~ 
otomobıl sahıblerı taTafmdan fa7la re Beyoğlu hastanesine ka.l<fınlrnı.ş. kalanmıştır. Her Türk Genci 
l';ı~h,.t vörmel.-t•dir. Bu tamir şekli- lardır. Dünkü ihracatımız 250 bin ---------------
nirı lastik dnrlıiını tamamen izale • Evvelki gün ve dün şehrimizin EVLENME ALEMDAR 
f'dece(Ti al;lı::adarlar tarafından ııöy- muhtelif semtlerinde üç yangın ol _ lirayı buldu . • 
)!'nmektedir. muştur. Küçük.pazarda Demirto.ş ma. Dünkil ihracatımız 250 bin lirayı Devlet Denizyolla.rı Işletme Umum M .

1 
L L "ı 'de 

• h:ıllesinde Sabunhane sokağında Bo. bulmuştur. Diln de muhtelif memle. Müdürlüğü Şenennden Tevfik Şera. 
Baro umumi heyetinin dosa aid 31 sayılı soda imdlftthanesin- ketlere çc.şidli ihracat yapılmıştır. is. n:r'in. kızı Berin ~raner'le emekli 

bugünkü toplantısı den evvelki gün yangın çıkmı~. it • veçe deri, İtalyaya ve Mncariatana s~var~ Tuğbay Ferid Da~alın otıu AliCE f AYE -
İstanbul barosu umumi heyeti bu_ fniyenin vaktinde mildahales·ıe sön. deri, Romanya ve Bulgnristana balık, ~varı üsteğmen Zf~dın Daryalın RICHARO GREEN 

" ır.~ıed ö fi dürülmü~ür Fi 1 d' tUtü İs nikRhlarının 7. İkincıkf&.nun. 1941 sa.. gun u en sonra Emin n Halk evi · . · iil an ıynya n, viçreye kum 1 ~nü Kad kö E 1 Dairesi 
salonunda bir toplantı yapacaktır. Tnrlabaşında Hnleblı sokağında 11 dan ve fındık içi, Yugoslavynya fın _ ı gu 1 Y • v enme . ? -

Bu toplantıda ge,.en yıla aid m" sayılı evden de dün yangın çıkmışsa dık İ"i Filistine balık gönderilm'" de, evlenme merasıminin de 15. Ikin -
• " - ..... ..+ " ' "" • eik.Anun 1941 Çn...,., .... ı..a günü Ordu li hesablar tetkik edilecek ve avu da derhal bastını .. ""9.ır. Ur. . · .... 'l"'""' 

k tl •~t kl ri t fı d ö n .. u • İstiklfıl caddesinde Suterazisi soka Evınde icra kılındı~ını memnuniyet_ a arın ı.ı; e e e ra n n g r"'i - - b ber aldık .....-~ 

1 kt. ğında. Vil apartımanının 6 ncı C:ai.. D Q ;:.. U M le a · Arkadaşımız .ıt;'fllA. 
ece ır. \.::::1 ı:ı,,pa ner· il . . teb ik - - ------------resinden çıkan yangın da itfaiye ta- ........... -· 1 ven csau r , genç ev ~ 

DOGUM 
rnfından sönd!irfilmiiştlir. Hilvan Kaymakamlığına tayin e _ !ilerin mea'ud 'Ve bahtiyar olmalarını 
e İki giln evvel Münakalat Vekili dilen, Emniyet İkinci Şube Müdürü temenni ederiz. 

Eski gazeteci arkadaşlnrımır.da.n a.. Cevdet Kerim İncedayı ile beraber Zeki Aknlının dün bir oğlu dünyaya --------------
vukat Suad Tahsin Türk'ün ·bir orkek Bandırmaya giden Mıntaka Llman gelmiştir. ( ·r 1 y A T R Q L A R ) 
çocuğu dünyaya gclmiŞtir. Ncvza1n Reisi Refik .Ayantur, dün şehrimize Yavruya uzun ömürler diler, ebe. 
saadetli uzun ömürler dileriz. avdet etmiştir. veynini tebrik ederiz. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

'\ - I l 11 
/ 

Şehir Tayatrosa 
Tepeba.şında dram 

kısmında 
Akşam sa.at 20,30 da 

APTAL ~ 
- Son haftası -

caddesinde Komedi kısmında 
Gündüz snnt 14 de 

İstiklfı.l 

ÇOCUK OYUNU 
Akşam saat 20,30 da 

Paşa Dıızretleri 

in ilk buhar makinesi Jteaflnin 
kah.ramanbk1anm hariku1idıe 

MEDENİYET 
KÖPROSO 

Aynca.: 

MİSTER MOTO 'nun 
düııya.yı ürpdrten 

CANAVAR ADAM 

Marmara' da 
Z nci hafta ,.üs binlerce Jdşillil 

tıekm,r tekrar seyn.(ttlji 

B 
A 

L 
A. 
L 
A 

y 
K 

A 
Son birkaç günü 

kalmıştır. 
Onmartesl matineleri 

1.30 • 4 • 6.30 Suare 9 d• 

B LJ G Ü N Mevsimin en ~ık. .. En lüks- En eğlenceli Süper fllml 

·~LEK BRODWAY MELODIE 1940 
- Hasan bey bir haber 

ifattim de sevindim doğ • 
rusu ... 

... Kimsesiz san'ı:ıt ve 
ilim adrunlarmın i.stikbal
lcri .ıemin ed.llmlş. 

..... Bunlar için jübileler 
m1 yapılacak, yoksa ken
dilerine maaş mı bağla • 
nacak? 

1 

Hasan bey - Ho.yır 
dostum DarlilAcezcye ka.. 
ıbtıl edileceklenniş .. 

Sınemasında 

ELEANOR POWELL - FRED ASTAiRE 
Tahminin üst.ünde bir muva!fıüliyet ka:ıaıılD&k&acbr. 

Ba&üıı ısaat ı de ıem:ili~ maUM 



Gelecek 
Cumartesi 

Çıkacak aayumzde.ki bilmeceyi 
halledenlerden bir !Ufiye 

lıo Liral 
BiR KiŞiYE 

1 5 '·ira 1 
Ve diğer otuz kiıiye de 

ayn ayn kıymetli ve çok 
hota gidecek hediyeler 
verecejiz. 

İmza toplamak 
meraklısı 

İmza toplamak meraklıları pek 
Çoktur. Bunlar muharrir imır.aları, 

4lır imzalan, arti.5t imzalan falan 
toplarlar. Bay Tekın de imza top -
laınak merakl.ı.sıdır. Falı:aı o, at 
Janşlanna işiırat eden binicilerin 
ınıı.aıannı toplar. 

Son yarışlarda bu maltsadla, ya. 
1'1§ rnahalUne gitmişti. At.lar lto • 
şarken. binicilerden imza istemek 
ıçın yollarına çıktı. 

Atlar, ürktüler. blrbirlerine çarp. 
1.ılar, devrildiler. Bıniciler de yere 
1uvartandııar. 

Bay Tekin, yere diqmesi yüzün. 
«\en t>aca~ inc.ı'nmif pU ıitmif 
binıcı~ sokuldu: ' 

d - Ço]t fiikür mi yakalıyalW • 
inı; l6tten fU de!tenme im&anW 

•tar lnıaınız? dedi. ...____ 
/' ....... -:-.. -.-----------................................... , 

Geçen bilmecemizda 
kazananlar 

Geçen bibnecemiade ıtasanan -
~- laiJllleri Pazartea cüni ~·
-;" laJmmda ilin ediJtteldir. 

•tananıardan lstanbulda bu-

~· n~ıertaı Puarleıli 
ra ~e~ ciinleri itleden son. 
l' ~banemimea alablirler. 

t:I ....._ hlunanıann hediyele
\ »oeta11a a4ttsleıine cillderiJir. 

····· I ........................................ ~ 
'8on P O.Sta .. nın edebt romanı: 63 

SON POSTA 

cocu 
K ögü yağmadan 

kurtaran çocuk 

Hokkabazla 

T omi, Amerika
da bir köyde otu
ran bir altın arayı
c.wnın oiluydu. Ba 
bası, sabahleyin er
kenden altın ara
mak IÇID eırden 
çıbnıttı. F..suen o 
köyde bulunan bü-tün erkekler. hatta ._ ___ .;;;....._.::;;;.._.a-. ________ .._ __ _ 

kadınlar herk ~~ah k lar ak.-ma ı aının yanında, bir değnek paTçasını 
altın arama tc;tn çı ar ' k elinde tabancaymı' ıribi tutarak 
kadar dönmezlerdi. Evlerde çocu - durdu. 
Jar, ve yürüyemiyecelc kadar ihtiyar Vahşiler ya!da~mışlardı. Birden-
olanlar kalırlardı. Civarda bulunan 
yerliler bu hali bildikleri için lr.ö:e 
hücum etmeyi Ye ne bulurlarsa yag
ma edip cötürmeyi kararlaıtırmıı
lardı. 

T omi evin çatı arasındaki pen
uzaklara ceresi önünde oturmUf. 

bakıyordu. Yerlilerin köye gelmek
te olduklarını görmüştü ve onlann 
köye biç te iyi bir niyetle gelmedik
leri belli idi ve da.doğru da kendi 
evlerine geliyorlaıdL Tonu tek ba-

Bokkabu - Vay çıraimı burada 
mısın? 

Çıralı - BuradaJUD ,a mta, ne • 
rede olacaktım ki? 

Jlokhba• - Seni gökte ararken 
yerde buldum. 

Çırağı - Beni gökte mi arıyordun 
ustacığım; gôke tayyareyle mı ~k • 
mıştın, balonla mı? 

Hokkabaz - Baemedin. 
Çıralı - Bilemedim mi ustacığım, 

bire durdular, en önlerindeki reis- dur dÜ§tlneyim biL"rim.. bildim, ba • 
leri dikkatli diHatli baktı. Gözleri diıD ... Oöke merd:Yen daJ'IUIUI. çık • 
büyümüıtü: mlftm. 

- Bu ne bu> Hokkabaz - Neler söylüyorsun ca_ 
Onun peşi ııı:a yüTüyen vah,iler nım, göke merdiven dayay.ıp çıkmak 

mümkün mtidür? de ürkmüşlerdi. 
Ne kadar da inaan varmııl Çıralı - Oöke tayyare ile çıkma -

dın, bak>nla 91kmadın, merdiven da.. 
- Biz onlarla nasıl baıa çıkarız: J871P çıkmadın, pe'ki nasıl çıktın da 
- Gerisin 8eri -kaçmaktan baş- beni orada aradın. Hem be.nım ora • 

ka çaremiz yok. da ne İ§İDl Yardı! 
Vahşiler daha fazla durmadılar, Hokkabaz - sen bana yıllardan • 

koaa lcoşa kaçtılar, kayboldular. beri çıraklık edersin. Bir türlü adam 
•ına bu eli baltalı yerlilerle nasıl olamadın. cScni gökte ararken yerde 
" buldum.• aözü. aranan bir i.ruı:ın, bir_ 
uiraoacaktL Bir an düşündü: denbire arayanın karşısına çıktığı T.a 

_ Buldum, dedı. hele gelsinler, man söylenir. 

geldikleri ~ibi nuıl da kaçarlar. Çırağı - Affedersin ustacığım, ba.. 
Hemen bahçeyt. indi. Bahçede miyordwn. Şimdi öğrendim. Benı ni • 

birçok saksılar vardı. Onları aldı. çın anyordun? 
Her birine ağız. göz, burun resim- Hokkabaz - Sana bir haber vere • 

leri yaptı. Bu saksılar, adeta insan cektim. 
Çırağı - Nasıl bir haber? 

başlarına benzemi~lerdı. Blahçt'nin 
_ • Hokkabaz - Gelecek hafta ..• 

tahta perdesi ıuasm::ı sıra ile kazık- .. Çıraiı - Haberi gelecek baft.a ve. 
lar dikti. insan haŞtna henzem~ o- receaen fİilldl gideyim. Haftaya ge. 
lan saksıları \:.unların Üzerlerine Tomioin kumaz.Liı aayesinde bü- ne gelirim. 
koydu ve tepelerine birer ppka ı tün köy yerlilerin yaimasındau Bokkabu - U.funı l:Mme, fimd.i • 

· · '- )t ı ld * * den haber -.erecetım. CJelecek hatta giydirdi. K~ndı de babçenın Aapı - urlu muı o u. ne oıacatını söylCJecekttm. 

C Yenj bilmecemiz :::ı 
Çıratı - Ne olacak ustam? 
Hokkabaz - <Jelecek batta, Cu • 

martesl güntl Son ~·nın çocuk 
aayfaamda ç•kacak bilmecenin mükA.. 
fatı bir kişiye on lira, bir kişiye beş 

lira. otm kifa)'e de daha l>afka hedJ. 
Je]erdir. 

Reuama dediler ki: 
- iki Teaim yap, bu iki resmin 

her ikisi de birb:rinin ayni olsun. 
Ressam, ilk olarak yukarıdaki 

resmi yaptL S:>nra da ... ğıdaki 
reani yaptı. F al..at aıağıdaki remıe 
dikkatle baktıltlan :r.aman reaamın 
yu'kandaki resimde yaptığı iki ıeY 
unutmuı olduiun~ gördüler. 

Siz de bu iJü reame bakın. rea
aam aıağıdak.i resimde neleri unut
muş, bulursanız; resimleri gazete
den kesiniz. Eksik olanlan aşağıda
ki resimde tamamladıktan 90nra bi
ze gönderiniz. 

Doğru bilenlerden bir k.ifiye bir 

b .. ük kutu •ulu boya, bir kifİYe 
uy d 1t•• clh aruken kaplı vr fevkata e acı 

rn d ... 
bir muhtıra c'• fterı ve ıger otuz 

k
. • de ayrı ayrı güzel ve kıy-
ışıye ... . 

1. h diyeler verecegız. Bu bılme-met ı e .. 
. cevabı 3 J llcincikanun Cuma 

ceo.ın . 1 . 1 
.. .. '-adar •azetemıze ge mıı o -gunune.. e • _ 

l d Bilmece cevabını bıze gon
ma ı ır. 

derdiğiniz zarfın üzeriııe •Bilmece» 
.kelimesini ve bilmecenin aazetede 
çıktığı tarihi yazınız. 

** 
Bu Cumartesiden 

itibaren 

ÇOCUK 
Okuyucularımıza 
Daha fa)'dalı olmak. onlann 

daha etıenceli ftkit ceçirmele. 
rini temin etmek iÇin cÇocuh 
aerlevbaaı altında çıkan yazıla,. 
n dön rit.una çıkardık. 

Bu d6n sütunda okuyucuları.. 
mm: 

Ga-1 lıa:rileatiirln, 
MeraAlı lailcayel.a, 
Eğlenceli lr.kralar, 
F ayJalı oe mera1ılı 
bilgler balacaklarJu. 

Aşkla 
Oynanmaz! 

yahud Nevzad hanmı orada bulu- JIClll ikisi de pek memnun olacek
nurlar. Sözde bizım konQftuğumuzu lardır; fakat ben gitnüyeccğim. 
işitmemek için salonun veya tara&a4 kendi mevcudiyetimı onlara göste
nın bir ucuna çekilir, ellerine bir ki- receğim ve nihayet onlar beni oldu
tab veya örgü alırlar amma gözuci- ğum gibi kabul etmeğe &'lecbur ka
le bizi tarassu.:l ettikleri ber halle- laca'ldardır. 
rinden belli ~]ur. O kadac ki. fara- Acaba Selim, annesinin bana kar 
za Selim bir teY arasa, masa üze- 11 açmış olduğu bu cid:ılden hnber
rindeki bir gazeteye elini uzatsa dar mıdır? Bunu iarlcediyor mu~ 
ve\'ahud arkas.ındaki yastıklardan Anlıyamıyorum. Bilhassa cümlei a
hirini düzeltmek istese, hemen nö- sabiyesi üzerine tesir etmiş olan bu 
betçi yetİ!ıir; ben, Selimin kansı, o- hastalık ona gıarib bir uyuşukluk 
na aid hicbir tcYb me•stul olamam. bir kayıdsı7.lık, hatta bazan lıafif 
Buna hakkım yoktur. Kocam anne- bir ,uursuzluk veriyor. Eminim ki, 
,inin ve hastabakıcınındır. onu dün- biraz evvel dediğim gihi, yanındalci 
vava getiren ~nnesil .. geceli gün- bu iki kadın ona gayret verir, onu 
düzlü yanından ayrılmıyan Nevzad hastalığından ba~a •eylerle me~
hanımın... gul eder, onun iradesine hakim ol-

Bu ··aA 
Nakleden: Muazuz Tah•'n Berlı~nd 

h·sJerden ve vehimlerden ıbaret 
t n .. SU Unet )'ava, yavaş, bü-

\'Ucud.. -Od•ın . u?'u kaplıyor ve tekrar 
ecj~-• .&ırdığim zaman sevgili an

fılt t~tn reanıi beni tatlı ve müş
or ır tcbesaumle mükaf atlandın-

Si2e 'V d'V• 
I:ı· er ıgı:n aözü tutacağım an-

~. ~' insanın tahamn.ül edebile
Mekr leye katlanacağım. 
•h~ tubun·nda size Selimden 
ta!\l:ı 'iJ!lığimi isti} orsunuz. Eğer 

olau ı_ n .ayrılırken her ııeyi doğ· 
r.JI; aı b"td• V• _I ' ~İrı zc ı ırece1trme can 

ltGt~etniş olsaydım bu noktayı 
~llc srec;ece!ctim. Bu· hW!ustaki 
. 'ti ~le~i yazarsam büyük ha~ 
ı ~rın en?nnin de gözle göreceği-

...::.'Yor ve korkuyorum. Ka-

1 
ttigvim ~yler birdenbire can-

zanne d" .. l d. 
!anıyorlar kendi ken ım"' soy e ~-
ğim yala~lar yerle•irıi müthb hır 
hakikate terkediyorlar. . . . 

Kocam gerek aile terbıy.f'~~ı?, 
1• tahsil ve içtimai mevkunın gere.-se k 

icablarından olacak. bana arşı so~ 
d nezaketle muamele etmek erece .. d ·ı 

ed. Hastabakıcının musaa e11 e t ır. . . . . · . 
h .. IA onu görmek ıçm ızın ıstıyo-

- a a . d·v• 
rum - onun yanına gır ıgım zama~-

1 :.afir kabul eden bir ev Mhı-
ar, m... . rl b • 1 

b" ib. nazikane bır •vı a ennn e 
1 gı 1

' k d" • cim ve bizden 
konuşuyo1", en ısın . .. 1 l 1 

d her -yden lc911k cum e er e 
maa a r- •• f d · 
bahaediyor. Sunu da ıtıra e .. eyım 
ki onunlıs htç yalntz kald1~mız 

ktu MullAka ya byınvalıdem yo r. 

Hatırlarııınız ya, Halide hanım masına yardım ederlerse Selim d<"k
bcnim hastanede kaldığımı hic; iste- torların ümid ettikl~rinden daha 
mezdi; halbuki -şimdi her vesile ile çabuk normal hale gelecektir. $im
bana kayıdsızlı1{ımdan. o müthiş diki halde fazla düşünemiyor, 1ih
zamanlarda Selimin yanında bulun- nini yormuyor, vü.cudünü gevşeti
madığımdan bahseder. Ölüm halin- yor ve bu RÜZel tabiatin karşısında 
de o1an bir hastanın başucunda gc.- kendisini hayalatınn terkediyor. A
çirdikleri saatler bu iki kadını adeti caba ne dü~ünüyor~ Buna c .. vab 
birbirine bağlamı' g1"b.idir Onların l verecek haJc:le değilim. 
nazannda be.n bir yabancıdan başka Selimin yüzünü pek iyi 'lıtdlfTO-
bir te:r deiilim ve buradan cider- nım ve onun hislerini 

Sayfa 5 

1 HAdiaeler Karpsı11da ' 

KÜTAB SERGİSİ 
.... A detim değildir anıma, nasıl 

oldu bilmem, gözlerimi. 
u~vayda yanımda oturanın gaze
tesine kaydırdım. bir aer)evha ao" r-

içinde eldiven aergisi, onun ötesin
de gene ifporta içinde mendil .er
gisi, daha ötede hep te işporta için
de; cins cins CfY& sergileri vardı. 
Bütün bu sergilerin önleri talaba
lıktı. Alışveriş çok hızlı gi<liyor, 
i,porta ba~nndalWer mal verip para 
almaya güç yeti,ebiliy·nl3rdı. 

düın: e 

•Kitab ecrgisi açıldrn. 
Serlevhanıu altındaki yazıyı de 

oyyacaktım. Aksi tesadüf vanım-
deki. tam bu esnada gazeteyi kat
layıp cebine koydu. 

Tramvaydan Eminönünde indim, 
dü§Ünüyordum: 

Benim önünde durduğum kitab 
•ergisine de baıını çevirip bakan 
olmuyordu. 

- Acaba kitab eergiai nerede a-
çıldı) •• 

Baktım, bakhm, ve nihayet: 
- Bana birkaç kitab verin. 
Dedim. • 

• • • Acaba rağbet görüyor mu). 
• • • Acaba ne ltitablar Yar) •. 
Kemerin altlndan geçtim. J, Ban-

Biraz evvel, kitab mı alacaksı
nız) sualini soran hu seler çok he
yecanlı bir halde sordu: 

kuuun bulunduğu asfalt caddecik
te yürüdüm, Ağa aapbm. 

- Hangj kitablan ütiyorsunuz) 
- Hangileri olursa, sen seç ver. 
Oradaki birkaç yüz 1'itab ara11D

dan beı tane aec;ti, uuttı. Beşi de 
muhakkak en kıymetli eaerlerdi. 

Sebilin önünde yere kitabi.ar ae
rilmifti. 

- Kitab aergiai acaba bu mu) 
Durdum, Jcitablann ve muharrir

lerinin İlıimlerini okudum: Bu eergi
de yanm aarlık Türk edebiyahnın 
en methur e.ıerleri mevcuddu. 

- Beyim ltitab mı alacaksınız~ 
- Şöyle bir baktım. 
Muhatabım boynunu büktü. 
- Herkaı bu -='Kiye §Öyle bir 

bakmakla iktifa eder, ben de unu
tuyorum da .uada a .. da. kitab mı 
alac.aksını~ tarz.ında sualler soru
yorum. 

Demek istediği bal ve tavrından 
pek iyi anlaşılıyordu. 

Bu cadrle de meier sellriJcr cad
desi :İmİf. Üc; adım ötede bir iıPorta 

Öteki sergilere baktım: 
- İyisinden ver. 
Diyenlere ~İp seçip en fenala

rını veriyorlardı. Fakat neden her
kes onlardan alıyordu. 

Uzaklaştım. Gene ayni şeyi dü
fiinüyordum: 

- Kitab sergisi açıldı ha ..• 
• • • Kitab sergisi denilen aergi, 

bu benim kital, aldığım sergiye ben
zer bir sergi mi) 

• • . Acaba ~ördüğü rağb,.t, be
nim kitab aldığım serginin gördüiü 
Tqbet kadar mıdır} •• 

~ 4Nı.6t :/JulU.4;. 

C Bunlan biliyor mti idiniz ? :ı 
Bir mabedin tamiri için 

dileaen adam 
25 .sene Pe

kinde dilencilik 
eden ve topladı
ğı parayı birikti
Ten dilencinin 
dilenmekten ye
gane ma'ksadı 
\>irikt;rdiği para 
ile eski bir mabedi yeni baştan inp 
ettirmekti. Dilenciliğe bafladığınıa 
yirmi beşinci senesinde bu emeline 
muvaffak olmuştu. 

Atmaca mı, aşçı mı? 

Osküdardan mektab pndercn 
Bey cŞ. » ye: 

- Sizi bir derde ginnifk,en ve 
her te)'den önce onu gidermek .za
ruretindeyken ikinci bir derdi davet 
etmiı vaziyette görüyorum. 

Bir erk.eğin karısını 8evmeme.i 
mümkündür, •evmemekte kendisi
ni haklı bulmaaı da mümkündür. 
gerçekten .haklı olmau da müm
kündür. Fakat bu derdini anlattık
tan aonra ikinci bir kadını sevmeye 
başladığı bahsine gt'c;erae muhata
bında derhal bir fiiphe uyandıraca
ğı da muhakkaktır. Bu, bir. Son-
ra._,..... 

Karıaınd.Bn ayrılmı, bir çocuk 
sahibi erkek. kocasından ayrılmı§ 
gene bir çocuk sahibi kadınla ken
di arasında bir talih vcva talihsizlik 
mü!!abehcti görebilir. Fakat bu iki 
talihsizliğin birleştjrilmcsinden bir 
saadet doiabildimni hen hiç gör-

daha iyi okuyorum. Bazı günler ta
rasada bir örgü ile me§gul goru
nürken gözucıle onu tetkik ediyo
rum. Dalgın bakışlarını üzerimizde 
gezdiriyor ve kimsenin ona bakma
dığını zannederek dudaklan titri
yor, gözleri ya"anyor, fakat bu yaş
lan akıtmıyor, di le:ini •ıkarak on
ları dağıtıyor. 

Ah anne, .ışa~ı yuknn eski ren
gini bulan bu ~;;zel ~ üzün yeiale ta
kalll'ıs t'ttiğini görmek içimi parça 
parça ediyor. Işı~ cürmümün müthi, 
cezası bu... Halid,.. hanımın haka
retleri ve acı tözleri beni likıt)'Jd 
bırakıyor amm'l Sdimin akmıyan 
~öz ya-;ları beni ·,ltüst eJiyor. Böy
le zamanlarda onun yanında sakin 
kalahilmt>k için ta!'lavvur edemiyc
ceğiniz lcadar büvük bir irade kuv
veti sarf ediyonnn. 

Anne, ko.:ımıa lcar.n duvdu{ltım 
aşk her .sanive birn7. daha büviivor, 
her nefeste biraz ~aha ona yaklat
tığımı hissedivorum: &<"aba o bunun 
farkında deiil mi) Yoksa görüyor. 
anLvor ve belli ctmivor mu) Ne 
müth~ vaıtiyet yarahl>il 

1 

Sırtı yere dönük 
yoruyen adam 

Aoridah, Uil l!ı 
Pilot, sırtı yere 
dönük olduğu 
halde, iki eli ve 
iki ayağı üzerin-
de 40 kilomet-

derd 
1 

medim. Aksine Ue çok defalar f&
hid oldum. 

Okuyucum karanlık yolda ken
disine delalet etmekliğimi istiyor. 
Kendi.ine aöyliybileceğim ıey ude. 
ce ıu: 

Çocuğunu annesinden ayırmak. 
yahud da yabancı hu erkeğe t-vl.Sd 
lık Yermek hatmnıza gelebilecel 
ihtimaller listesinden •ili11melidir. 

* Bay AD. ye: 
Deli1i.k talak istemek için lcifi ve 

çolt kuvvetli bir ıebebdir. Mahke
meye raporla müracaat ediniz, cel
ae hafi olur. Bu arada hususi sebebi 
isim zikretmeden anlatmak ta müm
kündür. Karann ç-ıhuk verilmesin
de tesiri ~örülebilir. 

Vaziyetiniz ıterçi nazı"ktir. fakat 
endişe edilecek bir sebeb göremi-
yorum. 

TEYZE 

ve yapnmUJ güç olursa olsun, bir 
gün kocamı elde edeceğimi, ona is
tediğim gibi ıahib olacağımı biliyo
nnn. Bana ümid veren ancak bu 
sonsuz itimaddır. o zaman scJ·me, 
annesinin yaptığı gibi, sükünet, is
tirahat ve uyuşukluk verecek yerde 
ona bayat ve neş'e a~ılıyacağım, ne-
kahat devrini yaşayan bu hastayı 
elinden tutup 9evinçli bir ömür yo
luna doğru sürükliyeceğim, ono me-
yus düıünceler ve göz yaıları geti
ren o uzun ta!layyülattan ayıraca
ğım, ona gençliğin: iade edeceğim. 

Haftada bir gün, bu içjn için 
kaynadığı halde harict"n sakin ve 
dümdüz görünen ömrümüzde ufak 
bir değişiklik yapıyor. 

Halide hanımın Benıtta birçok 
ahbabları olduğunu aöylemiftim. 
l~te bu madamlar, çocukluk ınka
da,lannan muvakkaten tsralannda 
bulunmasından istifade etmek ve 
onu hep bir arada iken görmek ic;in. 
her halta C•l'fllmbe gÜnleri bulu
fUyorlar. Kayınvalidem de o gün 
Bcruta iniyor. 
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[Memleket Da berleri) 1 C DENizciLiK =ı 
- izmirde Yeni Erzincanın 1 Adanada Denizlerin ehemmiyeti 

Halk askere çok büyük 
miktarda hediye 

hazırlıyor 

kuruluşu faaliyeti A;c;;~~e;:~;~;::~:;u gittikçe bnynyor 
bitirdi ( "Son Posta,, nın denizcilik mutahassısı yazıyor ) 

Son Poıtanın macera romar.ı: 9'l 

Naklf'den: Bch(et !Sata 
Bu ilk sözün bile hakimler ve jü- korkuya kapılmadan bekliyorum. 

:ri heyeti Üzerindeki tesiri görünü- Hüget derhal beraet etmelidir. Bu 
yordu. Hepsi siynh enli yakalarını kat'iyen zaruridir. Adaletin zaru
dür.elterek, boyunlarını eğerek din- 1 retidir. 
ledıler ve belli idi ki bütün heyetin Bunları söyliyerek şöhretli ovu
üurinde e!l«"n havn suçluya müsaid kat yerine oturdu. Alnında bir dam
bir hnva idi. ! la bile ter olmadığı halde eski bir 

Bir çeyrek snat müdafaa vekili alışıklık saikasile alnını sildi. Bun
m · dnfaanamesini yaptı. Beliğ bir dan sonra Hügete doğru eğiler,.k 
ifade. kuvvetli deliller, kanuna te- ona cesaret vermek İ'ltcr gibi <'lile 
tabuk eden iddialar... omuzuna vurdu. Arkadan, snmiler 

Tourpied'yi o kadar iyi tasvİt arasından mırıltılar İ!!İtiliyordu. 
etti. o kadar sarih. vu:ıh delillerle Jüri müzaker,. odasına ı;ekildi. 
onun karanlık şahsiyetini tebarüz Bu müzakere birkaç dakikadan faz
ettirdi ki' Hügetin cinayeti, bir hak- la sürmedi. sonra içeri girerek ka
kın ihkakı zımnında lazım ve zaruri rannı tebliğ ettiler. Hufiflt•tici se
eösteriliyordu. hebler he.,aba katılmış ve Hüget 

- Muhterem hakimler, muhte- üç sene han'e mahkum edilmişti. 
rem jüri heyeti ... KArannızı hiçbir Fakat tecil haUı kabul edilmiş ol-

duğu için neticede Hüget o gün tah
liye ediliyordu .•• 

Çok şa~kın ve sevinçten eğlıya
cak gibi olan Hüget: 

- Teşekkür ederim, teşekkür 
ederim ... 

Diyebildi. 

* Bundan birkaç gün sonra, Nöyi-
nin hususi bir haııtanesinde aydınlık 
bir odada Hüget yatıyordu. 

Beyaz muslin pe:-delerin arasın
dan parkın ağaçlan görülüyor ve 
şiddetli bir ııonbahar rüzgarı bu a
ğaçların son yapraklarını da yerlere 
seriyordu. 

Cöğiın soğuk maviliği arasından 
giineşin hararetsiz şuaları sızıyor, 
sanki bütün tabiat bir mateme ha
zırlanıyordu . 

Mııdıım Angeran yeni gelmiş ve 
hastanın başucuna oturarak onun 
yanan ellf"rini avuçlarının içine al
mıotı. Skldetli bir tahassüs iç&nde 
susuyordu. 

Akıbetini bilen ve bu akıbeti de
rin bir teslimiyet içinde kabul eden 
hastaya ne sövliyebilir ve onu naınl 
te9eni edebilirdi! ••• 

Her tarafta derin bir sükun var-ı dam Angeranda bir şüphe uyandır- yattan uzaklaştığıma müteessir dr 
dı ve bu sükunu yalnız arada bir dı. Birden manidar bir tebeıısümlo ğilim. Bilakis .•• Zaten az mı yıa~" 
riizgann iniltisi ihlal ediyordu. HÜgetin elini sıkarak: dım 1.. Mademki yaşıımak görme1'" 

Hüget sapsarı yüzünü arlcadap- - Yoksa Hüget~ diyebildi. mişl.. Ben az mı gördüm) Az ~ 
na çevirerek sordu: Cümlesini uzun bir bakış ikmal sevdim ..• 

- Saat kaç). etti. Fakat Hüget anlamıştı. Baygın ! Bir an durdu, madam Angeı•• 
Madam Angeran kolundaki ııaa- gözleri parladı. soluk yanakları de- da bir şey söyliyemiyordu. Hıçkıf"' 

te bir göz attıktan sonra cevab ver- rin bir heyecanla bir an kızardı. Sö- mamak için kendinı zaptctmeğe çr' 
d.i: nük sesile: !ışırken o devam etti: , 

- ikiyi çeyrek ~eçiyor. - Evet, doğru tahmin ettin. O - Düşün bir kere Almımyadll~ 
Hastanın yüzünden kara bir bu- kadar iyi kalbli ve o kadar güzel a- ha,::atımı. Bir namuslu çiftçinin k1~ 

lut geçti: dam li ... Bu benim son aşkımdır. iken Berline kaçtım. Orada macer•· 
- Mösyö Vilfortun gelmemesi- Son ve faydasız, ölüme mahk\im lar geçirdim. Tiyatro ve bar h11Y'" 

ne hayret ediyorum... Dün bana aşk... bna atıldım. Bir genç sevdim, oır' 
daha erken geleceğini vadetmişti. ı Madam Angeran kalbi parçala- dan ihnnet görünce köyüme dof 

Bu bekleyiş ve bundan doğan in- narak mırıldandı: düm. Orada fırka şefinin oğlu 11 

kisar madam Angeranı hayrete dü- - Aman Hüget, seni bu kara seviştim. Onu artık hayatımın ~ 
şürdü. Biraz geç ke1lması yüzünden düşüncelerden l.urtarami'ıdım. Ne- büyük gayesi addediyordum. .F~ 
taharri memurunun nasıl bir hisle den ölüme mahkum? kat bir gece bir otomobil gezırı 
zavallı ha!!tayı müteessir ettiğini an-~ - Çünkü binat ben ölüme sinde... .,.. 
lıyamıyordu. Vakıa bu merak, bit , mahkumum ve ölüvorum. Böylesi Devam edemedi, bir öksüfU' 
kaç d~fa .nazarı dikkati.ni celbetmiş ' daha i~ ... fhti':'":lıkta~ ?e ~adar nefesini kesti. So~ra tekrar: . tl1' 
ve Hilgeün her defa Vılfortu hf'yc- lcorktugumu biTırsın. Sımdı olneTc: - Evet, ne c.lryordum. Bır 0 ~ .. 
canla beklediğini ~örmüştü. Fakat ihtiyu olmaktan kurtulacağım. lhti- mobil gezintiııinde onun bütün rn~ 
bugürllcü kadar telaş ve endişeli ol- yar olmadan ölmek te bir Mladettir. sadı beni ıbetres yapmaktan jbııll' 
duilunu hatırlamıyordu. Madam Angeranın gözlerindeiti olduğunu gördüm ve onun ko ti' 

Bugiin ı:avallı kadının yalnız Vil- yaşı göstemlemek üzere haşım çe- nndan bir teııadüf, hir tngı1iz c9 
fortu bekl~mesi ve onun haricinde virdiğini ~örerek Hiiı;:-et: samm Tconan ?curtardı. ) 
hiçbir lakırdı etmek istememesi ma• - Aielama lcardesim, "ben ha- (A.rtrasi .,., 
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eneral Şehir~e~de te~ 1 Şehrin mnnakale derdi 
(~!!~ ~!,. .. , ekmek tıpı.ne. ~~.!!!:0 (........,. ı ........... , yahat ehnck ıöyle dunun vaktinde 

Bundan baoka Birlqik Amerika- . .~ -uı: 40 niSbe lar, türlü müııkülat ve zorluklarla iıimizin baıına yetişsek bari ... 

Bakanlarda 
A.manların 
hedefleri 

PO 
Kaçırıl an çok 

güzel ·bir fırsat 
~ın, A tlas Okyanusunun öte tara- . Yenl tıp ekin nn ~ e 60 ni.sbe : kar~ .karşıya bulunuyorlar. Y cdikule - Sirkeci, T opkapı -
lıın1a~ Yini Avrupa vo Afrika ci- tınde çavdar u e, k 1 e nk meyda.. Bir muharririmiz ıehrin bu der- Sirkeci ve Edimekapı - Sirkeci 
~it erındcn şimali ve cenJbt Ame- tinde ~uğday . k~J§t ~ ~t d BuL dini ele alarak her sınıf lstanbullu tramvaylarına Bebek hııttındn ol - (Başta!rafı 1 inci sayfada) 

li
1,_:Y.a .. gelebilecek herhangi bir teh- na getArlleceğı a aş a kabırğ. dny ile ~onuııtu ve neler düJiindükle - duğu gibi birer araba dahn ilave e- koymak auretile günde 20-25 tren 
~'-Yl 1 · k b- dayın sert veya yum~:ı u - · · t b't tt' d'lm · b " rutker ve mu··h· t ki t k J on cnısJ i tıza eder. Bu aebe • . daki tetkik! he rmı es ı e ı. ı ez mı aca a, .. ımma na e me te -
e.h.Avrupanın ve Afrikanın garb d~n ~~n.sı ııı:~ er • Oün baııladığımız ankete bugün Birçoklarımız ayakta seyahat et- dirler. 
1ı ıldle:-inin sulhcü, dost ve bitnraf nuz bıtirilmem~tir. k t• 

1 
. de devam ediyoruz. Arlrodaoımızm tiğimize göre tramvaylardaki kana- Şimdiye kadar üç piyade, üç mo-

ı- YAZAN 

1 Onıer Bssim =ı ~- ebr e .. bu)u
1 

nmalannı ister. Halbu- Hiikfunetin yeni ekme 1~.nı y_:ı cL aldığı cevablan aşağıda bulacaksı - pelerin k8.milen kaldırılması fay - törlü ve biri de zırhlı olmak üzere 
&ı U...,•n N D . k H kında kabul edeceği ve kısa ır mu nız: d 1 1 Almanların yedi fırka asker nıık ~ l .... orvcç, anımar a, o- . 1 A k İ2lll'r o. ı o ur. I 
8anh~lal, B. elçikR, şimal ve batı Fransa det sonra Istanbu' n ar~, .. ı • • Küçük Ayasofyada Yardakçı • Kasmıpatadtı Kulakst2da Fa- ettikleri tnhmin ediliyor. 
a ı Al Adana samsun ve diğer buyuk şe - --L - d 7 ralı d B--L mı --1--x.-.ı 7 lı d k N kl' d Finlfı.nd' d bir -. erı manlann hükmüne gir- • IKHlagın a numa ev e BDa - -'"6auua numara ev e o - a ıyat ev'am ettiğine göre, bir ıyn an seçme gur~ ta • 
~ı~tir. Üstelik Avnıpanın Afrikava hirle.rimizde tek ,:~:,C~~~rnlmasına ettin .Şenkal: misyoncu Hikmet Akten: müddet sonra bu askeri kuvvetin kımı birkaç maç yapmak üzere Al • 

ogru ~zanmış bir köpriisü olan Is- ba.şla~aoatı anl~·~ bul ed 'ld 'kte~ «- Bugünkü vaziyeti jtibarile l<- Kasımpaşada oturduğum 2-300 bine çıkabilmesi mümkün - manyaya gelmiştir. 
eanya ılc İngiliz imparatorluk mu- Yenı ekmek. :· ~ vı t ~ ltr ıu tramvay ve otobüs yolculub'U şehir- için Sirkecideki yazıhaneme, Şi~hn- dür. Gür~ :Pererasyonu bu hareketten 
]c;vemetinin dimnğı ile kalbini teş- sonra, un tabrık arı~ : r·a~ar~ li için çekilıfıez bir derd halini al - ne yolile gelirim ve akşam da ayni Kuvvetlerin tahaffüd ettikleri yerler haberdar olur olmaz, İstanbul mın • 
l 1 

• ~den Büyük Britanya adasının altına alınacak ve il: e 
1 

1 kt - mıştır. tarikle evime dönerim. takasına mürncant ederek Finlnn 
dngılız donanmasile birlikte Mihver da bir miktar tenz t yapı acn ır. Bu aznb bilhassa, sabah ve ak - Şehrin malum mesai ve tatil sa- Artık vaziy<'!tin tevil odilecek diyn güreş ekipini İstnnbul~ davet eı: 
ev1~etlerinin eline düşmeleri ihti- ~m seferlerinde hissedilme'ktcdir. atlerine tesadüf eden ve tramvayla yeri kalmamıştır. Bu kuvvetlerin bir l meslni ve bu uğurda icab eden mas 

~İ '. biiıbütün ortadan kalkmış ele- Temizlik imirleriı kontrol izdiham ve miişkülat bu s:ıatlerdc vukubulan bu seyahatlerin acı mü- kısmı şimali Romanyada MoJdav - rafı yapmasını bildirmiştir. • 
L"t dır. Onun için, Birleşik Amerika- edilecek baş gösterdiğinden mesai ve tatil şahedelerini size anlııtmağa kalk - ya hududuna J{Önderihni~tir. Bu İstanbul mmtakası için aranıp da 
Yık kollarını ve bacaklarını sıvaya- Belediye her knzad:ıki temiZlik fı.. zamanlarında bütün nakil vasıtala- snm sayfalarla yazı yo.zmnnız icab Rusların muhtemel bir hareketine bulunamıyacak bu mühim fırsaıu; 
ha . b~tün vasıta ve kabiliyc-tlt-rile mirlerinin faaliyetini sıkı bir şekı1de rının sı~ sık sefer yapın9larını te - eder. iı:arşı kullanılmak İçin olsa gerek - kaçırılmaması her ne kadar matlub l ıhtima11eri bertaraf etmek için ı kontrol etmeğe ve bunlar ar:ı.sında min etmelidir. Mesela bu sabah: Sişhane durnk tir. ise de iki bın lirayı aşacak bir :nas • 
çn ım bir halde görüyoruz. mukayeseler yapmağa karar vermiş.. Üsküdar ve Kadıköy hnvalisin - yerinde tam 25 dakika bekledik - Diğer bir kısmı da Banat hodu - r~~ k~rşılnmak fcab ettiğinden şinı. 
la Amerikada Cermen ve Utin ırk- tir. Mıntnk.asındn temi?.lik ;~erinde de1ci tramvaylar, bulundnklnn mu- !e.n sonra ~ !ahiri w mazu; görün • - duna yerle tiri imiştir. Şüphesiz Wzu- ~ilık boyle bir masrnta kaW:ınmağa 
J rı!1a mensub pek çok halk ve ko- iyi çalışmaları görülen Jı:aza temizlik hitc g~ fazladır. Hattd buralarda ıçıne 1'endımı sı~dırabılecek brr munda Yugoslavyayı tehdid iç.in. ı~k~n olamıyacağını Federıısyona 
lconıler mevcuddur. Şimali Ameri- fmıirleri belediye tarafından takdir yolcu azlığından idarenin i"letme tramvay bulabildim. Bu müddet Üçüncü tahşid mevkii ise, Tuna- bıldırmek zarureti hasıl olmuştur. 

nkda gerçi büyük ekseriyet Anglo- ' olunacak temizlik işlerini iyi yaptıra... masrnfını bile kurtnramndığından -znrfında dikkat ettim, arka arkaya nın §İmalinde Bulgaristan hududu _ Son Balkan güreş .müsabnkalann_ 
aa. sonlarda olup bu ülkede umu- mıyan funirler de teczi:ve edilecek _ bah,,ederlcr. Bu arabalardan bir k.ı9- 5 birinci mevki araba geçti. Bence, dur. dan sonrn hiç bir suretle harici mü-
llııyetle İngilizce konu~ulur. Fakat !erdir • mı kısa bir tadilfıttnn sonra, İstnn - Aksaray ve Şişli depolarında munt- Dördüncü tahaşşüd bölgesi Kös- sabaka yapmak imkanı bulunamadı. 
Ccn 1 i Amcrikada İspanyol ve ftnl- _ _ ·__ bul şebekesinde pekflia iııletilebilir. tal bir vaziyette duran tramvay a - lence ve şimali Dobruca mıntaka _ Ayağımıza kadar gelmiş bir fırsat 
t;an unsular galibdir: ve hurnda, .. d 'ld' Bu yardımlar olmasaydı Sonra, taksilerin muayyen duraklar rnhalannı seyrüsefere salih bir ha- sıdır. sayılan böyle bir temasın evvelli fe • 

e
1
men umumiyetle bu :iki dil konu- f0~1t erı hiç şüphe yuk daha büyük arasmda dolmuş usulile müşteri ta- le sıetirr.rek servisr c;ıkarmalıdır. ıı B k tl . t l kt Al derMyon tarafından istifade yollan 

IU tır. Bu sebeble İspanyanın Mih- n~ı k:l~~I ·arp şmak mecburiyetin- şımalorı da faydalı olur kanaatin- e Lalelide Oı·du caddesinde \ kvve ed f~ ama a, k - aranmak }Azım gelirdi. 
~erdcilere kahşması Birlesik Ameri- 1 ;eu~a~a:a~t~r. P'.mt!rika bütün İngil- deyim. bık aputnnanında 1 sayılı dairede m~n .. :tw~~~n d~~kıgknın. ~f ma - Finl!'ı.ndiyn ekipile her ne suretle 

n n a sla arzu edilmez. Çünkü Al- t y aptığı yndmıların ~imdiki Ne olurı<n olsun, şehirdr: müna- Cemal Onar: sa gu ugu şım 1 1 estın emez. olursa olsun bir karşılaşmanın niha... 
~anlar, fspanyollar ve ltalyanlaT 1 ;,k~1 e Y mikdarlarda kalma:ına da 1 kale işlerini bir an evvel yoluna koy «- Bu mevzua temas eden ~a - Tahminler yet ben yapmıyorum, sen yap diye 

1v~irlerse cenubi Am~rikanın ev- ~ J:ğildir. Ruzvelt ile halkın 1 mak lfıZJmdır. 7-ira çekilen sıkıntı - zetenizi takdirle karşılanm. Rilhas- Bu tahaıışüdlerin maksad ve he- bir mıntakanın üzerine bırakılacak 
~e ce tasarlanıp hazırlanmı ıs bir ye- r~.zd 80 ila 90 nını tctkil eden lan mazur gösterecek ortada kuv - sa sabahları 8-9 arasında bizim defleri şöyle tahmin edilebilir: ~.?r .. basit bir hııreket olnmıyacağı 
~ne, Norveçe yapıldığı şekil ve yu e taraflıl.ırı lngjlterenin mağlub vetli bir sebeb mevcud değildir. semtteki Velide camisi durak yeri ı _ Arnavudluktan atılmak ü- go~onunde tutulmalı kli. 
arı?~· bir istila baskını tertib olu- orun halinde Amerikanın tehlike- • lstanbul Defterdarlığı muha- ciddl'!n görülecek bir haldedir. zere bulunan ltalyayı kurtarmak Istanbul mıntakasının bu hususta 
lnbılır. Jşte böyle bir ihtimal kifi 

0 m;.ı eeeğine knni olarak İngilte- kemat müdürlüğii memurlanndan Hele yağmurlu havalarda tnm - için Yunanistanı endişeye düoürmek icab eden masrafı karşılayamıyacağı_ 
ll'Vveue bir kara ve hava ordu!u- ye u~ htaç olduğu dere~ede si _ Cemil Atacan: vay be'.kliyen miniminı mekteb tale- ve Yunan orduS'.mun bir kısım kuv nı söyliyerck özür dilerken, bu kaçı. ::r nıafilt olmıyan Birleşik Ameri- I f~e muk ve gemi vermeği zaruri l<- Halkın derdini kendi öz der- belerinin çektikleri sıkıntı yürekler matta olan fırsatt.nn dolayı da. lıer.' 
ilYJ fena halde; mhatsız etmekte .. ' .. u~ar Eğer kongre Ruzveltin di teliıkki ederek harekete geçen acisıdır. Her ~eyden evvel burada vetlerini garbi Trakyaya çekmek. halde yüreği sızlamıştır. 

le) b~ yüzden lspanyayı Mihverci- foruyolayihalarını kabul ederse bu, gazetenizi bu mühim mevzuda da kapalı bir durak yeri yapmak la - 2 - Sclanik üzerine harekete Harici temaslar daha ziyade alA 
er .e ı! birliğinden alıkoymak siya- ı ;nun . aki olacaktır. öna}·ak görüyoruz. zımdır. Karda kı tR dakikalıırca bu geçmek. kadar federasyonların belli b:ı.şlı ~ 
ketı Bırleşik Amerikanın dış politi- ırne;ı'r;.~ Amerika şimdiden rnüt- Eveti.. Sehirde münakale derdi cocukları ayaküstü bekletmek doğrU" 3 - Bu k.uvvetlcr $ayesinde Yu- vazifeleri olmalıdır. 
t nsının ehemmiyetli bir noktasını hi ır e :ı çak g~mi ve her nevi vardır ve halk bundnn (İkayetçidir. dei?ilflir. goslavya ve Bulgamtan üzerine te- Acaba, Güreş Federasyonunun da 
~~1 etmekt-:dir. Ayni scbeb~e de ı sill~u;:~~ baıılamı§tır. O ken- E'.'kseri zamanlar, . ~şime gider ve dö- Diğer durak yerleri de ayni va - sir yaparak, bu devletlerin üçlü palt mı harici temasııı.r için bütçesinde U.. 
nı .a?~ema. halyıının ~rbe gırme- , dini ve bütün Amerikayı müdafaa nerken sırf hu yuzden vaya olnrak ziyettedir1er. ta gitmelerini temin etmek veya bu fak bir tahsisatı yoktur. 
F kı ıçı~. ~.lı~den gelen1 yapmıştı. 1 için müthiş bir uçak ımnadasile Le- gidip grlmeği tArcih ediyorum. Ceçen gün Lin müı<ki.ilutla La - memleketlerden asker geçirilmesine Herhalde Güreş Fcderasyonumu _ 
y: aİ yozunu hırs ~ulu~la~ı kaplı- ı raber yeniden büyük. bir donanma Medeni bir ~ehirde b öyle bir mec leli dura'k verinden bindiğim bir miisaad almak. zun bugünkü tahsisatı dünden aşa 
gi n ~~yayı ço'k tchlikdı ~1ır h

1 
arbe l vücude getiriyor. Ayni zamanda buriyete kat1anmnk şüphesiz ki şe- tramvayla Karaköye 45 dakikada Bu temin edi]mecliği takdirde. ğı değildir. ' • 

rme.ıı:ten alıkoymAk kabı o ama- d h' , . . . b" k r· t' ld'k IA '\_• d 1 b' . nııştı. büyük bir kara or usu yapıyor. Bun ır ı ıçı? .acı ır . ey ıyet ır. • ge ı • . evve a ıru ev etten ınno, sonra 1 Yüz binlerce lirayı aşan bütçe . 
e· l . . . lar oladururken, istenen şey ln- Bu ışı orgnnıze edenlenn, sey- Vntmanm yanında seyahat ettı- da diğerine karşı askeri harekete I içinde en az tahsisat Güreş Feder1::. 

iıgat fık Amerıka, aynı z!m~n~a l giltereye de ihtiyacı olan bütün harb riiscfer i ~lerini daha müsaid bir şek- ğim için ımeclen hu kadar ağır gidi- geçmek. yonunn ayrıldıysa --ki böyle olaca 
teııirler~n~n~a.ı_nı~ Fransa uzenn e 1 vaı:ı talarını iğreti olarak vermek - ı le sokma lan lazımdır. yoruzıı diye sorduw. bana ı::u ga rib 4 - Libyada serbest kalan in - !Pnı s:uımıyorm- eski hamam eskl 
Alman] yukruterek nkıareşal Pe~ene, tir. Bundan maksad, p ek tabiidir ki Bu hususta şu nratik tedbirlere cevabı v erdi: <ıCelirkcn hızlı gel - giliz askerlerinin Selaniğe çıkarıl - tas deyip iş i oluruna bıra~aktan 

ara arşı mu avemet uusu- A "k I k J - • • ' b k f k 1 k tı" d' d'" .. b w k 1 k b •unda tnüzah k I men a ı ·anı o okmeksızın sırf aş vurma muva ı o ur anaa n- ı.ın , onuşte u açıgı apnmamn masına mani o mn . a§kn ço.re yoktur. 
• d eıet e tme gayret e- A 'k ' d · B l d' f d · 1· · · w 'd" y ran " bulunnıalu d F k b men n paıası ve Amerika sana - evım. e c ıye tnra ın an yenı o- azım, onun ıçın lagır gı ıyorum'ı\, Almanya, bu ihtimallerin tahnk- ersizlik yüzünden belki de bütün 

l~rla beraber A;erlka a aA~ un- yiinin yardımile İ:ıgiltercyi muz.uf - tobiis servisleri ihdası .. . bu ve bıına benzer laübaliliklere .sı\, kukuna tevessül ettiği takdirCle bü- masra:f çıkmazdı ammıı, herhalde 
CJhet' 'd nın vrupa f k 1 k B kil 1 T 1 ·ı k d''f tm k ·· k" d"' Fa r.o.:nıa d .ıne aı , asker! aiyns t" er ı ma tır. u ~c: • · şima i Ame-ı ram vay arın mesai VC' tatı sa - sı tesa ı• e e mum un ur. - tün Balkan lan aleyfıine çevircce - ~ .. , 1$0 iya eklpile ynpılnealı: iki maç 
~şkil eden unsur ingilt c ı~e ek~s ı r:ikaya, bizzat kendisinin harbe gir- atlcrinde sık sık hareket ettirilme- icat ne olursa ol!!u~ bu !~lerin. ~as- ğini ve ingiJterenin yardımile cenub hem "masrafın bir kısmını öder, hem 
rna1··~., kurtarmnk ve n ct:eyd yı 1 

- mcsinden daha ucuz ve daha kolay 
1 
leri, harekette sürat temin etmek ve la bir surette tanzım e~:ulmesı la - da büyük bir kara cephesi kurula - de gureş bakımından faydalı olur 

Calib ve muzaffe k l ekıce e onu gelecektir. Fnkat kafi bir orduya ve l zaman kazanmak için de, durak yer zrmdır. Se~ekecle tek bılctle .ve ak- cağını çok :ivi takdir eder. du sanıyoruz. • 
~ka buna muva!fakı ::Ja lır. Amj: kafi bir uçak filo!!ıına malik olarak 

1 

lerinin tahdid edilmesi. tatma ub~lıle seyahr;t ketme~ ım~~·rt Almanyanın yakın bir zamanda 
ransa eskisi g"b· ~.rsa evve a nvni zamanda Pasifik donanın sını Mesela: Borsa, Sirkeci. Hocnpa- larının ır an evve ude en ıı e kendisi için tehlikeli olacak böyle 

~vrupa ynni A:l ı t;kssus ed~rek 1 da ehemmiyetli surette t.~kviye et - şa ve Safkımsöğüd durnlc ycrfori çılcma~ı dn arnıva şavan ır. bir macenrıya atdınıyacağı Jr;anna- İngiliz hava 
kuvvetlerinin 

gündüz akınları 

tınden onu t h .as 1. y~ııusu cıh:- tikten sonra son dnrbeyı vuıarak gibi. tindeyiz. 
tehlike kalmı\~1~ e~e~~lec~k. ~ır Hitler! mağlUb etn:ı.ek .. için Birle~ik Şimdiki ana caddelerden hnlk ve Tutun p'yasasmda satış P-'- --L b'r jb&.!-.-'.I 
tere ile F y aktır• çunku lngıl- Amenkanın tereddudııuz harbe gır- nakil vasıtaları kesafetini tahfif et- (Başta.rafı 1 inci sayfad:ı) ıı:a .uaa ~ 
ra da si ;ans:ın.ın bu ~ar.b~cn s?n- mek istiycceği de pek variddir. Hat mek için. Pangaltı, Hnrnam, Yeni- Ticaret VekR... Bütün bu ihtimaller arasında Tür 

kiye üzerine bir yürüyüş yapılması 
mevzuubahs olsa bile, bunun Al -

Paratorl Ykı'ctlerı kcndılerını v~ ım- ta diyebiliriz ki, Birleşik Amerika, şehir, Kaııımpaşa yolile ve Cazi ~kara. 17_ (A~) :-tir. 
ola ~ u arını korumaktan ıbaret İngilterenin istilayn ui;raması ihti - k"' .. .. d k t'l yeni letinden tebliğ edilmış . 
Ok <:agı gibi bu itiba:-la onlar Atlas mali kar§ısında bugün kendini o de- op~s~n ~n treç~e .. sure ı e Ege mıntakasında açılan tütün pi-
lac:ıalnusunun en iyi muhafızları o- recede büyük bir tehlikeye maruz ı seyDn~:c etr aft arı l esısı: 1 d mev ya.sasınuı inkişafı hükumet tarafın.. manyaya biç bir fayd,-a temin etmi -

ycceğine göre, ancak pek uzak bir 
ihtimal olabilir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tinin tebliği: 

q; ardır. .. .. . w ıger ara an ram"llnV nr a . n k yakın bir aUUta ile takib e-a· 1 . goruyor ki. eger !ıarbc hazır bulun- ki farkının izdihama sebebiyet ver- da. ÇıO • Dün gece hnvanın çok fena ve t:r 
tınalı Olınası İngilıZ tayyareler~ 
Wilhelm.shnven deniz iWünü bir ke
re daha taarru7Jarına esaslı hedef 
ittihaz etmelerine mô.ni olmamıştır. 
Bu taarruz geçen gecekinden daha 

içi 11 eşık Arnerikn bugünkü hnrb sa idi, fngiltrenin ya.unda hemen mekten baska hiç bir faydası yoktur. dümektedır. _ 
ce~ehazır .değildi. Çünkü k8f.i dere- harbe giri~irdi. Bi~e~i~ Amerik.a Bu sebeble birinci mevki tramvay llü.k~etin. ~üda~ale ~uba~ııatı 
ku'VV n~ hır kara ve ne de hır u~k harbe hazır olmııdıgı ıçın harbe ıtı- lann kalduılmnsı muvafık olur. için tahsis ettılh 4 mılyon liraya .1ıa .. -
l~k etı Yo~tu, Bundan başka, .. B!.r- remez .. Hazırlanıncıya _kadar Ada in- Çünkü> halkın mühim bir kısmı büt- v~ten kendi _serm~y~leril.e ~e ye~lı tu_ 
Okya Arnerıkn donanması, B~.yuk giltereyı ".1~temcl bıc f.elaketten çe mülühazalarile 2 nci mevki tram- tunler ve Türk .tutun linlıtcd §ırk:t
fa nusu .Japonyaya karşı ·muda- korumak ıçın ona her ~eyı veımek vnvla seyahati tercih etıncktedir. ıı lerı 36 yerde pıya.c:ayn hararetle ış. 
Rcİfna ancak elverişli idi. S:ınnyi.c mecburiyetinded~r: Ayni zamanda -. Fatihte Ahmewye caddesin- tlrnk etmektedirler; . . 
haJd ce bu da aulhcü ve nomıal bır lspanyayı ve Vı~ı Fransasını Al - d ot.uran 14 1 d dli eme- . Bondnn b~kn Inhısarlar Vekfileti 

A'manlarm lngiltereye 
son akmları 

(Bqtaralı ı inei sayfada) hafif bir nisbet dahilinde yapılmış ol_ 

zerine t k 'f tm" J d' Londra makla beraber nzamı derecede mu 

h b
e idi. Bu aebeble memlekette manyaya karşı mukav,•metc teşvik e 1 d Naaydinı' 1 

evR e 
8

1 . Y de kendi teşkil!i.tınn bu yolda emirler 
ar f l .1 • li mur ann an e ı oy as. 

Yi sanayii denilebilecek bir snnn- etmek ve ta yanın ezı ruesıne e n- B .. f 1 w d wınniştk. 

k e ıud de d1~.er ır. vaffnkiyeUi netieelcr elde edilmış· t; 
mıntn asın a a u:,ıman tayyare - İngil' t el 1 b' · 
leri hafif bir faaliyet göstermişler - ıZ nyyar er ır çok yangınlar 
d" çıkarmışlar ve sonradan gelen tny _ 

Yoktu. Harbin Avrupada başla- den geldiği kadar yardım ederek b «-b hl se~ru_se er zor ugl~ an Piyasanın üçüncü gün1in<k satrş 
~~ olınnsı da Birleşik Amerikayı kabilse onu Mihverden ayırmak .. İş- azı B .. ;.. ad.~ aıre~e/ef Sd ıybe- va,.i.yeti memnu~ctba.h.'J görülmek.-

ır. .. 1 yareler bilhassa garların birile petrol 
. ~lşmtn ~fndbard;:'kan tayyarel le dcPOlnrı mıntakasındn yangının tev 

]" ~ite kafi gelemedi Fransadn ''e te Birleşik Amerikanın Avrupa as- r~m. 'b' un ıger ar ·a aş ar a - te ~lup hülriimet satış ve fiaUarın bu 
~ngıltcrede o!duğu ,.,ibi orada da keri politikasının temelleri bunl.fnr- nm~ gıkı... b"" b 1 günkü normal seyrini muhafaza et_ 
'1;~11ediliyor idi l:i Alman ordolan dır. Bu siyaset İngilizce konuşan ln- r~ ~ramvay ve oto tİ u n ı- mesini temin için bütün nHi.kadarla:r n: ıı:ıyet Maiino v~ Belçika t:ıhki- giltere ve şimnli Amerikn kavim e- marn. ~b.m~şru mıızere er aras - nezdinde kiıfi tedbirler ve teŞt!bbus -

rı a ga ar a ı c: ır aç saat n- kalfıde gen~"lem:., old ğ • ·ıd· • 
·1 • 12.·nı:1 •~•- L'.!... h . .,, .,, u unu oı ırml§-!!' t:renın ga-rı;ı1 e ~ . w:r şe rın lerdir. Birçok infilfikı mfi§ahade et • 

ustunde uçarak evvela bır~ok y~n- t!:ren alevler fı.şkırmı.şt.ır. 

n;_•. Önünde kınlıp döküleceklerdir. rini harbden sonra birleştirmiye ka- nıı Dgır.er gı flı o _uy.or.d . k'bete lerı nlmaktadır. Bu arada fiat lor -
oırl "k "d bT aıre şe erımız e aynı a ı . b" 

Yıkıldı eşı r\m C' rikanın gözü Fransa dar gı e 1 ır. ~ . maruz hulunduklerından teahhür - mnk hususunda herhangi ır .har~ 

gını bombahTJ> sonra dn yuksek m- Başka tnyyarelerimizden Boulo 
filaklı bombalar atmışlardır. Dom - ne ve Cal:ıis doklarile Os~nde'da g bi; 
balardan birkar.ı bir hastane binası- demir yoluna ve işgal alt.ındakı Fra11-
nın memurlnrn tahsis edilen 'kısmına sada bir tayyııre meydanına taarruz 
isabet etmiş ise de hastalar arasın- etmişlerdir. 

"akit rta.n tonra açıldt ve ancı:k o '(( ~ it& r; leri hoş görmek zaruretinde kalı - ket ve _te~bb~ meyd~n. ~erllmıyecck 
l'ller·lt ngıltereye yardım lüı.umu A- ~ ~ yorlar. ve va:ı:ıyeUn ieab ettır~ı munzam 
ba ı1 ada ciddi surette anlı::.~\lmıya . . • ~ , Nakil vasıtalaıındıı rnhatc;.a se - •tedbirler de zamnnında alınacaktır. 
~~arak k "d ~ 

da zayiatı cdmamııtır. Bu harek!'ı.ttn ~ak beş tayyare_ 
~· uça , top ve torpı o · 

' Son Posta 11 nm tarihi tefrik:m : 22 
dünden razıdır! ••• 

Kız -kekeledi: 
- Ne ... Ne yapacağız~ 1 
- Kendi kuvvetimize güven-

mek! .. Cengavcrlerimizi şevke ge
tirmek .. bunun için de en ağır mu
kaddes vazife senindir Afro... Sen 

ı hergün bürçlerde onların arasında 
. ,,,., . Yazan: Reıad Ekrem dolaşacaksın!. Onlarla beraber düş-

l Cöz.I . k . b d • mana sapanta~ atacaksın .. 
ou lii ennı }'Umarak uyuma • bır ter .. 0 kJal n ı. D gwil mi?.. Afro ağlamağa başladı: 
..ı. Yanın d k . t - Tur er... e B k dd ' f . 
'll., y evamını görme ıs c- . d B b basile tasdik - u mu ıı es vazı emı ynpa-
Röho.. odr~undu ... Uyudu, fakat tüya Oıye sor u. a ası ~ - Ce • 1 • • • ... ,e ı. tt' . ve «tahminimden çok kalaba- , cagım... kngba~er :rımızlın darnı;lı~-

- e 1
• k h bütün kuv- da dolaşara , ır gun on ar an .u-

b\J kadAfro 1.. Afro kızım 1 .. Sen hiç lık. · • !'",kçaA ·odca. :me~ e yıgw ıyor- rinin, yatağıma gireceğini kendile-
ı .. ar u d ld tlerııı y os uzerın h 1 v Ooy}c Yuınaz ın.. ne o un ve ki dan gelen lsk- rine her an atır atacagım ... 

·.. mu:,ı. . ;ı. ava ıayazma . . .. 
AFro ·· l I Haraivi yalnız orada ıkı yuz 

\Jcund ~-oz erini açtığı zaman, baı avon ' b l d - ha 
o a uab d" kı"c:ı'lik bir kolun u un ugunu -l'l\Jn asını gördü· gülümse ı, " 
·· • sn l ' b d" 0 .Pti.i. y .. ç .nrını okşayan elini tutup er ver 1• •• d 
l:t 1:ı .. Kal Afronun ~özleri yaşa~ ı: ı iydi y~. .. o yani hiç uyumamış _ Babacığım... dedı, A~dosu 
~ .. ..._ N uzbu sapsarı idi. 1 1 'kapılar örüldii .. Türkler 
'"ıçirı el o abacığım! .. Nen , .ar] .. namaz nr. . 1 El 

A.. $te din} kuş değil ki kaleye uçsun ar··• -
lıı ~dos b k.i:· • w d el v bet imparator bize imdad yollıya -P ot a resı yatııgın a ogru-
)lllta~ ~rdu, Yani Kaloyani kızının cakttrl.. k · 

"' ıten l Yani Kaloyani içini c;e tı: ......_ A anna i i.erek: " 1 t "'-· fr ·v nı'ha- _ Hangi iınparatorr. mpara or 
·q,., o.,· dedi, gekli.kr O h B 

ha.ata.. nazırları, bizi r ~n. e~e 
A.ıtonun 'VÜcudündeo buz .rı"bi satmak jçilı paza.rbia ımfDlege 

CENK 

Aydos muhasarası başlıyalı bir 
haf ta oluyordu. Hergün, şafakla be
raber, Türkler, kaleyi, ok ve sapan
taşı yağmuruna tutuyorlardı. Mev
sim kış ağzı olduğundan Akçakoca, 
Aydos müdafılcrini ümidsizliğe dü
fiirmek ve teslime zorlamak i3ti
yordu. Yoksa, Aydosun yürüyüş ile 
alınamıyacağını, pek iyi biliyordu. 
Yani Kaloyaninin ukerleri de, ya-

rniz knybolmuştur. 
man dövüşüyorlardı. O müthiş ok bürçlerin karşısındaki TUrk cenga-

w ı d Ak k ı d k 1 d h Londra 17 CA.A.) - Evvelki g ve taş yagmuru " tın a, . ça oca- ver eri e, arşı arın a akiki kah- İ T h lru ece 
nın ummadığı bir !'tekilde karşılık ramanların bulunduğunu farkedin- ngı ız avn vvetıerinc mensub 
veriyorlardı. Cenk, ~ün batar bat- ce, çolı: ihtiyatlı davranmağa başla- bom~rdıman tn~'i;'areleri Wılhclms_ 

1 d haf en ç tekrar hucum etmişlcr:lir."Bu 
maz duruyordu. O zaman, sabahla- mıo ar ı. akın bu büyük Alman den· .. · 
Ta kadar, kaleden de, Türk ordu- Arab P~r~kli_nin~ o~uz J:>aşını •. nıu- şimdiye kadnr yapılan 4,1 in~ :su~~ 
gahından ela, saz ve türkü sesleri 1 hasaranın Jlm~cı gunu hafifçe bır ok hafta içinde yapılan dördüncü nkın -.. ., ı· d s:Yırmıftı. Hıpodromfo kahraman, 
yııKae ıyor u. b" w b z.l d w b dır. Bu sonuncu nkın 15_16 gecesi . ır yıgın e ere sar IJ;l u yarası- W'lh 

Afro, şafakla beraber askerlerın na tehlikeli bir yara süsü vermis ı Clmshafen•e yapılnn en büyük 
arasına gırıyor, cenk duruncaya 1 

1 h ~ · akından 24 saat sonra yapümı~tır. 
k d 1 d d l k yaralılara ayrı an ma zer.lerden bı-

a ar on ann arasın a o aşarn . k'I ek b" - d «Zafer yola» 
k. h d .. .. .. d nne çe ı er ır ot Ylb'lnın an iba-

a ramanca ovuşuyor u. I v L d 1 7 (A A ) . . . . . ret o an yatagına uzanmıştı. Make- on ra . • - Clasgow 
Bır Amazon kıyafctıne ı:;ırmıııti: donyalı tüysüz çocuk t ! üniversitesi talebesine hitab eden A v d k.. d k k il n, yara ı ar-
yagı:1a 5ad~ .ksırb_? a, 1~ .. odu kadaşını yalnız bırakamıyacağından hnvn nazırı Archibald Sindair bil-

ve etc:K en ız apngının ustun e başucundan ayrılamıvordu. hassa §unları söylemiştir: 
bir entari vardı. Belinden kayış ile Afro b b' h fı'a . . d h Geçen senenin knranLk ayların -
sıkmıştı. Kayışında bir hançer ası- gece r': ~ 1.~rd·~w .. ıçdı~lbe, d )~r da bu memleketi kat'i bir istiladan . , uynaa RO ugu o ı er e ı-
lıydı. Elınde yayı ve sapanı .. ba~ın- kanlının hayalile oyalanarnk _ ve pek vahim bir hezimet tehi.kesin 
da da bir Frikya külahı ... Yani Ka- yordu.. D 1'k l '- k l ukyuk den kurtnran lngiliz hava kuvvetle-

• Ef r -1 p e 1 an ımn ço~ a ın er e ri olduğuna şüphe yoktur. Alman-
loyanı ta ı~osun o~ u. anay .. otu, sesi kulaklarından bir an ayrılmı- yanın ve İtnlyanın hayati noktala • 
Afronun emrıne vermış-tı. Cengaver yordu: «Ben senin kısmetı'nı'ml .. ı' h k 1 • · · 
k 1 , nna lngiliz ava uvvct erının gıt -
ızın sapantaşı çuva mı ve ok to,.. H ı t k · · · 1 · · b 1 d w• d , ava ar ar ı ıyıce senn cşmıştı. tikçe ağır dnr e er jn ireceb"lll en 

basını o taıııyordu. Mıhal ve Vasi), Böyle, on on be§ gün daha daya- ve bu sene zafer yolunu açacağın -
muhasaranın daha ilk günlerinde nırlarsa. Türkler ilk sürekli yağ- dan kat'iyen eminim. Bu yol bu se
kahramanlıklarını göstermeğe baş- murlarla muhaaı:radan vazgeçecek- nenin içinde açılncaktJT. Senenin 
lamıılardı. Attıkları oldar ve taşlar Jerdi. ıonunda zafer yolunu önümüzde n-
boıa aıitmiyordu. Müdafaa cttiltleri (Arkaaa Hr) çak b.Jacağımıza kat'iyen kanüın.» 



8 Sayfa 

Askeri tetkikler 
(Bastarafı 2 ncl sayfada) file idi, neticede gene mağlüb olacak-

lllr. Fran&a bu harbde o talihsiz mem tı demek her ne kadar riyazi bir doğ_ 
teketlerden bıri olmuştur. ruluk ve kat'iyeti haiz bir mantık 

FraOBanın, Alman istila hazırlık - manzara.n ıı.rzediyorsa da bu, baki • 
larma lca.rşı kA.fi kuvvette ne bir ka_ katle münasebeti olmıyan bir safsa • 
"1 ve ne de bir hava ordwıile muka. tadan başka bir şey değildir. 
bele edemediğini ve onun bir çok Harbin gidiş ve neticelerine yalnız 
~a.'\raf neticesi yarattığı Majino nıiliı nüfusun müessir bir ı\.mil olmıyacağı_ 
tahkem hattını da Almanların şimal na yakın ve uzak tarihlerde birçok 
den çevirerek 90k seri muvaffakiyet- misaller vardır. Nice milletler vardır 
le.r kazanmış olduklarını bundan ev- ki birkaç misli fazla nüfusu olan mem 
velki yazılarda. müteaddid vaka' ıre leketıeri mağUıb ve hattA !stil~ et -
lıM~~elerle ıaah etmiştik. Bütün bun. mişlerdir. Kezalik nice nüfusu az dev Jar ap.t.ŞikA.r gösteriyor ki eğer Fran. let.ıer vardır ki kendilerinden bir ve
oıa. nUfuBunun, servetinin, sanayiinin ya birçok misli fa'Ll.a nüfusa malik o. 
ye el!nd~I sonsuz kuvvet kaynakla_ lan devletlere karşı mevcudiyetlerini 
tmm müsaadesi nisbetinde bir kara müdafaaya muvaffak olınu~ardır. 

;.e bir hava ordusuna malik olsaydı, İşte, Finlandiya ve Yunanistan en 
bu ordular Majino müstahkem hattı.. yakın tarihin bu son hu.susl canlı mi. 
«ıa ıııtınaden memleketi bu derece bü sallertdir. 
'Uk bir inhizamdan muhakkak su - Diğer bakımdan, Fransanın müs • 
rette koruyacaktı. · temlekelerile birlikte olan nüfusu Al-

Belçika ve Holandanın vaktile Fran manyanınkine üstündü. Kezalik Fran 
&anLn ıtt\flı.kına girerek icab eden sa ile İngiıterenin esas nüfusları da 
inildafaa ve muharebe hazırlıklarını Almanyanınkine, cem'an faik idiler. 
~irlikte göre.memeleri ve hatta diye • Diğer yandan İngiliz İmparatorluğu • 
bilirim ki, Ualyanın bir takım iddia nun nüfusu Almanyanınkinden 6 mis 
ve şımarıklıklarla nihayet Alman it_ li fazla idi. Elhasıl Fransanın malt 
tifakına dahıl olması hep Fransanın lfib olması, onun nüfus azlığından 

htından ileri gelmio1tlr. veya nüfusca tedenni ve tevakkufta 
Fransanın Alman askeri hazırlık.. olu.şundan veyahud Fransız asker ve 

iarını haber almaması mümkün de - sübayının türlü mezheb akidelerile ı 
lıldi. İngiltereyi saymaksızın bile, malül olarak kft.fi derecede bir milli. 
&'alnız Fransanın. Alman hazırlıkla- yetçilikle ve vatanseverlikle, fedaka _ 
rını dıkkate alarak, Almanlar kadar· rane muharebe etmemelerinden de 
ıuçak, tank, top ve tüfek yapabilecek ğil fakat blitün manasile harbe ha -
ıpervet, sanayi, ve ham madde imk.a.n_ j zırlıksızlığındandır. Fransız asker v; 
'9.rı vardı. Bununla beraber, evet bun .sl.ibayı her şeye ra~en muharebe 
lıar 'Vardı, fakat k~fi nüfusu yoktu de. ı etml~ir. Bu hazırlıksızlık da Fran • 
~Uebilit' ve Fransanın harbi nütusu. 1sanın m-addl vasıtalar yoksulluğun _ 
nun azlığından kaybetti demek gaf- dan değil ancak Fransız cemiyetinin 
!etine dil.şenler de vardır. tesanüdsll'Ll.!iğünden ve fedakarlık 

Bunun böyle olmadığını ve Fran - hl8 ve zevkinden mahrum olu~undan 
sanın bu kadar çabuk mağlüb olma_ doğmuştur. o halde netice olarak 
sında Fransız nüfusunun az olması_ diyebiliriz ki, Fransanm bu kadar· 
nın baş rolü oynamadığını isbat için çabuk mağlfıb olmasının sebeblerini 
hemen bildirelim ki, 10 Mayıs 194{) ta I her şeyden ziyade, onu harbe liiyıki.. 
rlhinde yani Almanların Fransa. mu_ le hazırlanmaktan ve makul bir harb 
harebesine başladığı günde 5,5 milyon plA.ru takib etmekten menetmiş olan 
askeri 1;1laP. altında idi ve bu azim, Fransız sosyetesinin, u:ı:un süren ve 
miktardaki askerin yalnız 1,5 milyo. gittikçe derinl*n görüş, fikir, kana_ 
nu t<ı-?kill\tlandırıtarak silahlandml _ I at ve menfaat ihtilAfi:ı.rında aramak 
m~ ve ordular yalnız bunlarla teşkil iktiza eder. Fransız hastalığının kökü 
edilmişti. Mütebaki 3 milyon asker ya ı burada idi. Ve mareşal Pet.ain'in mat 
tali menzillerde ve geri işlerde kul • lı1biyetin baş sebebi olarak gösterdiği 
lımılıyor veyahud viH\yetlerdeki as • sefahat Fransız milletinden fazla 
ker depolarında tutuluyorlardı. Fran. dirijanlarına aid idi. 
aanın sil~h altına alınmış 5,5 mayon H Em" E k"I t 
nefer·ıe rahat rahat 15() tümen teşkil • ır r 1 e 
olunabılırdi ve birkaç bin uçakla bir
kıaç bın tank için muktedir müstah -
demın tedarik etmek Fransa gibi me_ 
Qeni ve teknık bir memleket için pek 
kab ldi Onun için Frımsanın nüfusu 
tenakus halınde idi; Almanyanınki 

artıyordu. Ayni zamanda Alman nü.. 
fusu Fransanınkinin bir misli fazla 
id , bu sebeble Fransa ne yapsa na • 

SON POSTA 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 TUrk Lirası 
Şubt. Te aJaM adedi: 265 

Zira! ve ticart her neYi banlca mııameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOfl 

Zan.at Bankasında .kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa.blarında 

enaz 50 lirası bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ilt aşaRı -
daki plana göre ikramiYe datıtılacaktı.r. 
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4,000 L ira 
2,000 " 1,000 IJ 

4,000 
" 5 ,000 " 4,800 .. 

3 ,200 ,. 
Dikkat: .Beaablarındaki paralar bir .sene lOinde 50 liradan aşalı 

düşmiyenlere ikramiye çık.tığı takdirde % 20 tazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 BlrincikO.nun, 1 Mart ve 1 Ha:ıııi • 

ran tarihlerinde çekilecektir. 

45 numaralı ilan 
İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan~ 

Badema ka.sablarda perakende dağlıç ve karaman koyun etleri bir gün 
evvelki borsa canlı hayvan fiatının azaml 2,10 ve kıvırcık 2,30 mi.slile e. 
tiketll olarak satılacak ve toptancılar bu fiattan perakendeci kasab -
ıa.ra kiloda dağlıç ve karaman için 10, kıvırcık için 12 kuruş bırakacak -
lardır. (334) 

,--------------------------~ EREGLi KÖMÜRLERİ Bir doktora otomobil çarptı 1 
Beyoğlunda oturan Dr. Talat, dün 1 

Taksim caddesinden geçerken, şoför 

Cemalin idaresindeki 2554 sayılı oto. 
mobilin çaııpmasile başından ağır Bı:1· I 
rette yaralanmıştır. Yaralı dokt.or 
tedn vi edilmek üzere hastane.ye kal • 
dırılmış, kazaya sebeb olan şoför ya_ 
kalanara.k hakkında takibata başlan

iŞLETMESiNDEN : 
! 3 780 numaralı kanuna müsteniden ne~redilen 2/ 12899 numa -

mıştır. 

1 RADYO l 
CUMARTESİ 18/1/1941 

8: Saat ayarı, 8.-03: Ajana haber ~ 
leri. 8 .18: Hafif müzik (Pl.) 8.45 _ 9: 
Ev kııdını. 13.30: saat ayarı, 13 33: 
Türkçe plaklar. 13.50: Ajans haber • 
lerı 14.05: Türkçe plA.klar programı.. 
~ıın devamı. 15: Sinema. Org'u ıpu 

1~.30: Riya.seticümhur F'ılarmonik or
kestrasının kon.seri. 18: Saat ayan, 
18.03· Radyo Co.z Orkestrası. ıs 4ıl: 
Türk muziğinden Folklor örnekleri. 
19: Konuşma. 19.15: Zeybek ve oyun 
havaları. 19.30: Saat ayarı, ve Ajans 
haberleri. 19.45: Fasıl Heyeti. 20.15: 
Radyo Gazetesi. 20 45: Şarkı ve tür
küler. 21.15: Konuşma. 21.30: Radyo 
Salon Orkestrası. 22.3-0: Saat ayarı, 
Ajans haberleri; Borsa. 22.50: Ko _ 
nuşma.. 22.50: Ca.zband (Pl.) 

Ankara borsası 

17/1/lf>'ll açılış • kapanış fiatlan 

ÇEKLER 

Açı.lı4 

Londra 1 Sterlin 
New-York 100 Dolar 
Cenevre 100 İ.'lviç. Fr. 
Atina 100 Drahmi 
Sofya 100 Leva 
Madrid 100 Peçeta 
Belgrad 100 Dinar 

ve lca na :ıış 

5.24 
132 20 

29.9446 
0.9975 
1.6225 
12.9375 

3.175 
31.1375 
31.0050 

23.20 

Yokohama 100 Yen 
Stok:holm 100 ineç Fr. 
Altın 

F..sbam •~ tahvilit 

1938 % 5 ikramiylli 
Ergani 
Sıva..<J • Erzurum II. 
Merke1: Bankası peşin 

19.78 
19.85 
19.40 

109.59 

1 .. · GENÇLi~ 
2 - GÜZELLiK 

',3 - SIHHA 
~te yüksek bir kremde 
aran.an bu mezi~tlerin 

hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin edebilir. 

ı - KREM PERTEV: Bir tuv:ı -
let müstahzarıdır. İnee ~ 
itina ve yapılışındaki hu.su.. 
siyeti itibarile yüzdeki çizgi 
ve buruşuklukların te.,ekkü
Hine m~l olur. Deriyi &enç 
ve gergin tutar. 

2-KREM PERTEV: Bir güzel
lik vasıtasıdır. Oeni.şlemi§ 

mMamatı sı"1.ştırarak cild
deki pürtük ve kabarcıkları 

giderir. Çil ve lekeleri ızale 

eder. Teni mat ve şeffaf bir 
hale getirir. 

3-KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddeleri_ 
nin ifrazatını düzeltir. Sivil
ce ve siyah noktaların teza
hürüne mA.ni olur. Cild ada
lesini besliyerek kuvvetlen
dirir. Kuru cildler için yağlı 
ve yağlı cildler için yağsız 
hususi tüp ve vazoları var
dır. 

1 ralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşelkül eden Ereğli 
1 Havzası Kömürleri Sabş Birliği, 3867 numaralı kanun ve 2/14547 

1 

sayılı kararnamenin tatbiki neticesi olarak l. Kanunusani. 1941 
tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş olmasına binaen sozu 

1 geçen Birlikle tasfiye tarihine kadar aktedilmiş olan m:.:kavelelerin 

1

. kömür teslimi vecibelerı ve işbu vecibelerden doğacak haklar İş -
!etmemiz tarafından devren ve naklen kabul edilmiştir. Binaena -

ı leyh l. Kanunusani. 1941 tarihinden itibaren Kömür teslimine 
ı ı mliteallik talebi er için Zongulda kta mahdud mes'uliyetli Ereğli Kö-

mürleri t~letmesi müessesesine müracaat edilmesi ilan olunur. 

' ~ 
[ İstanbul Belediyesi İlinları 1 

itraiye Miidıirlüğünün mevcud 50 aded mahalle tulumbasına imal etti. 
rilecek aandLk ve teferrüatı, açık eksUtmeye konulmuştur. Tahmin bede. 
li 900 Iıra ve ilk teminatı 67 lira 50 kuru.ştar. Şartname Zabıt ve Mua. 
mel1t Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. İhale 2211/1941 Çarşamba gü
nü saat 1-i de Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat 
makbuz veya mektubları ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile iha.-
le günü muayyen saatte Da.ıml Encümende bulunmaları. (131) 

Galatasaray 
nundan: 

Lisesi Satınalma Komisyo-

Galawaray li.9esinin ihtiyacı olan portakal Te ma.ndalinalannın açık 
ek.siltınesi 20/11941 Pazartesi günü saat on birde yapılacaktır. 

Sehven gazetelerde «20/1/941 Salı günü saa t on birde• diye ya:zılm~ 
olduğundan tashihan ilan olunur. c315• 

Hergün ı 
CBaıttaraft ı nci sayfada) 

panın yüz yirmi beş sene eTI•elki 
Avrupaya çok benzediğini goTuyo
ruz. Halbuki, biraz tabii ettiğimiz 
zaman farkediyornz ki bugünle d ün 
arasında değişmiş pek çok şey var
dır. O kadar çok şey ki, eğer bun
lan 13.yı~ oldukları ehemm.İyetle 
mütalea edecek olursak bugün yep
yeni bir dünya vaziyeti önünde bu
lunduğumuzu anlarız. 

Zaten hakikat de budur: b,cgün 
ile dün arasında umumt manzara 
benzerliği var, fak at, mücadelenin 
bütün karakteri, bütün vasıtaları, 
bütün seyri başkadır. Bu ıeyri gÖt'
m~ kabildir. Müntehayı keşfetme· 
ğe gelince, meselenin azameti kar -
şısında, insan kafasının aczini iti • 
raf etmekten başka yapacak bir şey 
yoktur. Muhittin Birıen 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Mer'tezi· Berlin 

Türk iye ıubeleri: 

Galata • İstanbul - İzmir 
Deposu: tst. Tüttin Gümrü.ğil 

* Her tii.rlii. banka ifi * 

@oktor 1. Zati Oget 
lye lı:arşısmdakl muayene. 
lnıde OA'leden sonra hasta.
larmı kabul eder. __ ,, 

İkindkinun 18 

Saf ve Normal gıda •. _._. 

o 

Pirinç unu · Mercimek . Bezelya. Yulaf, 
.-e aair HUBUBAT UNLARI" kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARl<A MüSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluı tarihi: 1915 

Ereğli Havzası Kömürleri 
Satış Birliğinden : 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/ 12899 numarah 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre te~ekkül eden Ereğli Havzası 
Kömürleri satıı birliği, ahiren mevkii meriyete konulan 386 7 nu -
maralı kanun ve 2114547 .sayılı kararname hükümlerinin tatbiki 
neticesi olarak 1 Klnunusani 941 tarihinden itibaren tasfiye haline 
konmuştur. 

Satış Birliğile ş.imdiye kadar aktedilmiş olan mukavelelerin kö -
mür teslimine mliteallik vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak 
halkleri Ereğli Kömürleri İşletmesi tarafından kabul olunarak kö • 
mür teslimatı işbu mukaveleler hükümlerine göre yapılacağı•1dan 
bu huııus için alakadarların Ereğli Kömürleri İşletmesine ve tas • 
fiye tarihinden evvelki muameleler için dahi merkezi Zonguldakta 
bulunan, hali tasfıyede E.reğli Havzası kömürleri Satış Birliğine 

" müracaat etmeleri ilan olunur. 
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Keşideler: 4 Şub~t, 2 Ma -ııKumbaraıı ve kumb~ra.:ıu 
vıs ı Aiustos. 3 lkincite.ş _ hesabla.rında en az elli lı • 

'Ti tarihlerindg yapılır. rası buluna~ar kur'aya 
n _ _ dahil edıiırler. \ 
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Son P ost.& Matbauı : Neıriyat Müd ürü: Selim Ragıp E.meg 

SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ. A. Ekrem UŞAKLIGİL 


