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Rm ... elt ..... kral ft ladçelile Wr anıda 
Amerika da .. __ ................. :_ ......... °" Yardım teklifine 

t Ruzveltin karşı Almanyadan aarruza .. h . 
•ğragacak mı? muste bzlıyane yükselen ses~er 
ltongrede Harbiye ve 

Bahriye Nazırlanna 
surulan sualler 

Bu sabah gelen 
h herler 3 uncu 

sayfadadır 

ceva an 
1 Bir Alman gazetesi • • ,,. al 

Cümha"!"" " .,. e, nakliyat meselesini 
1ıo,..,.enın lıendüin• Al- • • .. .. 
man donanmauaı da aatın ılerı surugor 
almalı -1alüyetini verece- -
fini imiJ ettifini söyle- • «Ba alh ay sarlında Hitlerin 
malı aaretile mide~siyan• f dediii fibi, büyülı milıtada 

ceoab oerdı ı· denizaltdarunıs olacak,, 

V&fİJlıton 1;-;;-.A.) - Ruzvelt Berlin 18 (~ Völkischer Be. 
dtınkii ıruetedler tıoıplantıaında obachter gazeteli, netrettili bir ma
dıemolııruilere yapıalacaık yardım ı kalede aea'ba Altnanlar İngiltereyi 
hakkındaki kanun projesinde ta. ! niçin f ngilizlerin Dunkerque ric'atin
dillt ya,pılma&ını istihdaf eden 1 den sonra istlllya 'kaltmadıla:? diye 
teklifleri hol} gormedlğini s~le - ! sualler aoruldutunu bildirmekte T9 
miştir. i bu suallere zamanı geldili zaman 
Reı&cümhur, kanun l!yihasına i Allnanlann cevab vereeeklerinl 8ÖY. 

Cinayeti, llhami isminde biri ile 16 yqlannda 
bir çocuğun işledikleri meydana çıkanlclı 

italya gittikçe 
Alman hakimiyeti 

altına giriyor 
Halk arasında 
hoşnudsuzluk 

Şimali ita/gaga gelen 
Alman kıt' aları 

cenuba sevkediligorlar 
. -
ltalyada partiye aza 
olmıyan sübaylar 

terfi · edemiyecekler 
Dün ıeceti Radyo p.zeteainden: 

Ege mıntakasında 
tütün satışları 13 

milyon kiloyu buldu 
Satışlara Yerli Ürünler Türk limite J ve 
inhisarlar da geniş mikyasta iştirak ettiler 

Almanyanın ttaıyaya Yardımı. bu 
memleketin gitıytçe Alman hakımi • 
yeti altına gırmeaini intaç etmekte. 
dir. İtalyan gazeteleri, İtalyan 'kurtu.. 
lupnun Alman zaferine b&lh ol -
dutunu ,,.mıakta ve artık itaı7anm 
plibiyetinden bile hiç bahsetmeınet.. 
tıedirler. 
İtalyan hilttllneti. Almanyarun yal Epde Wr tltln tarlua 

llJS han yardımına delil. kendi mev lzınir 18 (AA.) - Ese mın -1 Jzmir 18 (A.A.) - TUtUa ... 
ıcudifetini muhafaza etmek 9'11 a.s • tMtuının her tarafında tütün •tıt- t\llan hararetini. fiatlar da ayni .. 
teri miisaheretine de muhtao bulun_ lanna hararetle devam olunmak • viyeyi muhafaza etmektedirler. Sim 
maktadır. tadır. Sabtlar birinci 7ebnİf ile diye kadar .. blan tütün m&dan 

ll>eYama ı nal sa:rfada) doksan bet. ikinciler elli bet ile yet- 13,000,000 kiloya balii olmakta -

C Taymise göre :J 
A:manya 

mit. üçüncüler kırk ile elli bet ku· dır. Dil-~ abflar 
~ ~~aaında .olnı~o~r. S.bılara J•r Muila 18 (A.A) - Muila, Mi
li Urünler Türk Limıted ve İnhlaaT· 1la, Bodrum ve Fethiye hzalan d ... 
lar idaresi de ıenit mikyuta lftiralc bilinde dUne kadar bir nıil)'oa le 
etmitlerdir. yüz 1Ma kilo tfltün aatılmıttır. 

Balkanlarda korku t b · U il 1 d d 1 yaymıya uğraşıyor ,e rın Dl Dini e er 
Londra l8 (A.A.) - Müstakil 

Askeri vaziyet 
latanbul zabıta ve adliyeainin 121 minde bir fOCUk olduia .............. 

ıilndenberi büyük bir ehemmiyetle tn'. • ı 
takib etmekte olduiıı Betik.tat ci - Evvelce ele yudıjunız P,I P~ 
nayetinin earan nihayet dün çözüı.. tabii ve gayri alJ&kl temaJÜ)ler ta 
müttilr. Tebkikab idare edel) müd- flYU maktul tabi deinekçiei TeY • 
deiumumt muavini Ziya Yazgan ve filt bu tema,;llleriaia bıbam ol • 
senç adli,yemizle bu itte ~etriki m.. mu)tur. HldiM f6yle cere,4aa et
..ı eden emniyet müdürlüiil cina • mittir. Maktul Teftik Bayramın bi-

romanımız 

iskoçyada 
bir d.ram 

Ronıanyadaki Alman 
tabtidatının hedefi 

ne olabilir? 
'TAZAM __ _, 

Bınelıll w•neral 
H .Emır &kilet 

il · lt111 rahat seçlrece -
11an....... limizi muhtemel ı&r • 
ol --.c. Sebebi. bt Takti harb 
l.er ~dan deiildir. Harb 
"-/erde olduiu sl>i, her mev• 
de ~,J• her zanıan olur ı Yer
~ ~ •e handa: klflllo ya -

bce Ye aüQdüz.. 

~ harbi 1912 Birinci • 
!'-. ikinci 1aıı.anda bati• • 
~ ~tün kJt devani etmifti. 
~ uuyük Hvb 1914 A -
dirt kıt •Ytnda baıladıy.. da 
lllıfti B •e dört yaz devam et • 
~~d ta lıarb de, Lehistanda 
~ ı: baılamıı, fakat. bir lıa
llltMi_ o"--~ klf haatırma.dan bit
~ vnaan 90nra Almanların, 
~ rka, Norveç, Holanda, 
"-t •e Fransa muharebelo
"lt ;:::: ilkbaharda baılıya • 
~ ortuuıda bitirdı1deri-

Glt. 
<Detuu ., Del 97fada) 

t muaa ,efi Alipn dün ne.tic~ye rİlad aünil aktamı ~oftmda .d~ -
ye ıtlar ve faillerin lllıami ıamm· latırken enelce tanıdıiı lllıami ile d:hlri ile 16 yaılannda Cevdet la- (Denlıp 1 ael _,,..., 

A vnkatlar dnn hararaUi 
bir toplantı yaptılar 

Miisa•,,,.. ,,..., ..... P, ~· .ı.,lıil etl'7eni•ı ,A..-, 
~· ...... .,....,.. p,l -- .,,..., ,a.ı.... 

Y ıain 1""uula 7fllalı odaı ...,..__...,.,,. 

Mıanbl baroau umumi heyeti, .dilnj 
-~t t ıt.30 da E,minönU Halkevı ,... 
lomında toplaııJDlfbr. . 

Mokki Hikmet Gelenbey nyuet 
-v&üni almtf. obtt ütibliklerin• 

md e vukat Suad T ahain Türk ve 
e a dir 

Avni HÇilmişler . uk 
G celsenin zapb olcund • 

eçen evvelki toplantılarda 
tan •onra, . lan dde-
müzakere edilemeınıt o ~. 

. .. .. ülmesine geçılmıtdr. 
lenn ıoruo dd . avNt ya -
Bunlard~ .ilk ma fı ~kfııda liazar
zıbanelerınm evaa _L:I edivordu. 
la talimatname tepu " n;: maddede ıırukaj yazıhanelo-
rindeld kitab ve mefıllptnl a~ ;_ 
katlık mealefinin ..=at.r v, 
tine uygun olmuı l 
olUDl'llUfla-- ' .. ) 

Teni sii.baylarun•z 



2 Sayfa 

Hergün 
Türk münevveri 
Ve Türklük 

Yazan: l'tlııhittln Birgen 

K azım Nami Durunun, Ziya 
Gökalpın eserlerinden se -

çerek vücude getirmiş olduğu mec
muayı geçen gün bir kere daha göz
den geçirirken zihnim bazı nokta
lar üzerinde takıldı kaldı. Bunlar
dan biri, Kafdağıdu. Kazım, bu 
masallan küçüklerin iyj anlama -
larını temin için onlara şerh - izah 
tarzında kısa bazı ilaveler yapmış. 
Bu arada Kafdağının ötesindeki 
ulemden bahseden bir noktayı izah 
ederken bu dağın muhayyel bir dağ 
olduğunu söylüyor. Filhakika, eski 
Türk masallnn , ne zaman uzak bir 
m esafeden bahsetmek liizım gelse 
Knfdnğını hatırlar ve onun ötesin
deki iilemi zikreder: «Kafdağınıln 
ötesi ıı tabiri h er masalda yaşıyıın 
meçhul bir coğrafya alemidir. 

Fakat, bunun böyle olması Kaf
dağının muhayyel bir dağ olmasmı 
neden icnb etsin? Bu isim, Azak 
denizin;n şark sahillerinden Hazar 
denizinin garb sahillerine doğyu u

SON POSTA 

Resimli Dla.kaJe: 

Güzel dan.setmelı:, güzel şarkı söj'}emek, iy1 mU8ik.i bamek, iyi giyinip 
iyi konuşmak, mükemmel bir salon a.danıı <>lmak zyi blrer haslet telakki 

edilebilir. Bu ruwetıcrin birçok ahvalde s~ibine !ayda vereceği de mu. 

ha.kkalctır, hakikatte b\r binanın esasını teşkil etmezler, mahlyeUeri gö.. 

İnsan temeli .. 

Bir insanı yct4şt.innekte mühim olan başlıca nokta temeldir. Bu ~me. 
li birinci derecede iyi sıhhat, sonra çelik karakter, da.ha sonra da tınıu
mi kültürün .sağlamlığı teşkil eder. Bir. defa bunu elde ettikten sonra sı
ra sağlam temele oturtulmuş binnya zamanın veya llitiyacın lüzum gös_ 
ter<iiği süsü vermeye gelir. Çocuğunuzu yetiŞtlrlrken bu sıraya riayet et
meyi unutmayuırz. zanıp giden malum Kafkasya dağ - zü ok§ıyacak renkle 6ÜStell ibarettir. 

lannın j t"\1.nilerle Türkler arasında ....... - ............................................... -----·--··· ................... - ..... - ............................................................... _ ... ._._. ... _.. .......... _... ..... __ • 

maruf olan müşterek adıdır. Bin iki 
yüz ~ilomelre tulü, bazı yerlerinde 
nltmı kilometreye varan derinliği 
ve altı bin metreye kadar yükselen 
şahikalarile bu heybetli tabiat par -
çasına «muhayyel» bir dağ demek 
lazım gelirse, acaba «hakikat» keli
mes:ni hangi mefhumun ifadesi için 
kullanınz? 

Zihnimi harekete getiren bu sual 

Söz Arasında 

"Yukarı 
bakınız !,, 

ile uzun uzun düşündüm. Filhakika, İngilterenln bir9(>k şehirlerinde, 
Kaf, ötedenberi bizim ara • bilhassa, Londra gibi, Alman tay
mızdn muhayyel bir dağın ismi ola-
rak maruftur. Fakat, bu, ~salın ytı.l'elerinin hücumuna en fazla he -
saderc bir masal. boş bir ıK>z teliik- def teşkil eden cenubu şarki şehirle.. 
ki cdildiiti ve Türklük hakkında her rinde, belediyeler, şehrin sokaklan • 
nevi milli , coğrafi ve etnogrnfik na şu me=ılde afı.Şler asmnk lüzumu-
mefhumun mevcud olmadığı bir nu hissetmişlerdir: 
dvre aiddir. Türk masall:armtn uTeblıkeyi unutmayınız!. Paraşiit-
Türk tarihi, Türle coğrafyası, Türk çüleri hatırlayıım.h 
kiiltürii bakımından birer mana sa- cÇocuklar, ~bir dışında, kırlarda.. 
hibi olduklatını ve lurk varlığının battA sokaklarda doltı§ırken daima 

CTetkikler~ 
Garbi 

Avrupada 
açlık 

tehtikesi 
YAZAN fHasan Ali Ed~ 

nrz iizerinde ve tarih içinde büyük yukarı bakınız.> Dünya ilattulahberi tarih, birçok 
bir re:ıli e vücude ~~tirdm'lİ öğ - Afişlerdeki bu yazı, sokak kazala. - sebeblerin tesiri altında hasıl olmuş 
rcnmck zamanı geldistindenbcri or- nnı nrttımuı.k gibi gnrib bir netice birı;ok büyük açlıklar kaydeder. Fa
tık Kafda!:ı muhıwv,.J bir dağ dd~il, vermiŞ! . Çünkü, a.fişlerin tavsiyesine kat bu açlıklann sebebleri tetkik e
ht:r nevi mecazi anlavı~n azade riayet eden çocukla-r ve halk, müte_ dildiği zaman bunların hiç bir za -
ve tam manasile coğrafi bir ifade madiJ;en yukarı, gökyüzüne bakmak' man yer yüzÜndeki gıda maddele -
olarak, Kafkas dağlarının tam ken- i9fn, sa~da.n, soldan, önden, ~a': rinin !kifayetsizliği yüzünden mey • 
disidir. E (!:er Duru bunu 1--ala. mu - gelen tramvay, otomobil, otobüsleri dana gelmediği görülür. Yakın bu-
havyd bir şey :znnnetmdtte dCVMn göremez .oım~ıar_. . gün, 2 nıilyarı bulan dünya sakin - H ebeb la takalann • · sal 
ediyorca bu sadece onun C5ki tel- Bu...lro.Zı.yet. öeledlyelerl yeru b.lr tn - ieı:nin hermin I 00-,ru) v arabi, ifgal vesaJr 8 Jer do yıaile birçok 1J31D ütih 

~ ·· ... ı ....... ~ k tm n... ., - yon agun kabiliyetleri % 75 a:ıalmıştU' 
kin ve telakkinin tesiri altında bu- kmı tedbirler ~a sev e ış. DÇ- tutan muhtelif cins yiyeceğe ihtiyacı . . 
hınmasındnn ibarettir. Yoksa, Türk. 1ediyeler cıyukıırı bakınızb şiarını ge vardır. Fakat nclıirlerile denizle -ı safeti pek fazla olan yerlerde açhk,jsırle.r yapar. Bu fenalık he:r şeyden 
K f as dni?I rınn, Türk olarak bu oişleterek: rile. ormanlarlle, bereketİi toprak _ adeta müzmin bir hnl almış gib!d.ir. ön~e, ~zerinde fedakarlık yapılm~
d a w l ım tanıdığı tarihtenberi, fanin «Yalnız sata, sola, öne, arkaya de_ larile tabiat, 0 kadar :zengindir ki Hemen her yıl, bu yerlerden hın - sı ımkanı olmayan gıda maddelen
b irlikte, «Kafdağı• demi!ltir. uKaf- iil, fakat yukanya da bakınızl.t> şek- en ufal: bir sıkmti bile hissedilme _ nin muayyen bir mıntakasında aç - nin kifayetsizliği şeklinde tezahür 
kası İ!!mi, bu dağlara Yunanlıların line solcınuşlarl. den bu 2 milyar i.,sanın beslenmesi Jık salgını hüküm sürer. eder. 
vt-rdikleri isimdir ki. onların dille - Bu afiş de İngiliz mizah mecmua. peknla kabil ve mümkündür. Son asırlarda, bilhassa Büyük Mesela 1914 - t 918 Dünya Har-
rile bütiin dünyaya da~ılmış ve a - lan iÇı"ıı iyi bir alay mevzuu teşkil et. F k t b w 1 k harblcrdeıı ve büyük ihtiliı.lleTden bi esnasında, bütün rnuhnrib mem-

a a una rııgmen açı , uzun 1 k · b" - 'k d. 
rada, eski coğrafyacılanmız onu miş. Mecmualardan bir~. bu son şia- asırlar boyunca, beşeriyetin muh - sonraı'ı ~~ e etıln utun . ı tı.sad ı le.ketlerin iktisadiyatı bir hlll'b ik -
bugünkü şe:klile bize de sokmuşlar- ra riayet eden bir çocuk karikatürü telif tarihi inkişaf r.afbalannda, te _ ~~~k erm1ıkl snrsı •. m"İsı •• ~etıcesın e tisadiyatı halini aldığından bir çok 
dır. ya:>mı.ş .. Çocuğun başı, mütemadiyen rakld ve inkişafın en amansız bir u~ j! ı 

1
79

3
sFru mlt§~r:1 • 11 . d istihlak maddeleri azalmış. ve bun-* sağa, sola, öne, arkaya. dönmcğe mü.. düşmanı olarak devam edegelmiş _ bes~ha .

1
•
1
• k:bTandsa hda ı_nde, )arın büyük bir kısmı vesikaya rap-

F'nkllt, bu satırları yazmaktan .said bir vida üzerinde tasvir edilmiş. tir. ve u t tı ~.ı .~a t. e en evır e, tedilmişti. Alman:ya - A\•usturya 
maksadımız, Kafkas dailan ve eaki Bu çocuk başı, dört bir tarafa. dön • Mesela, iptidai cemiyetlerde, tek bFran~ada ~uyuk hır ~çlık Ave kıtlık bloku, denizlerin itilaf kuvvetleTi 
Tlirk coY,rafyasının Kafdaiiı üzerin- tıüğü için, gözleri karararak bir knrış bir ferdine kalıncaya kadar koca aşgostermış:I moFarşıst b-:a - tarafından muhasara edilmesi yü -
dl" bir etüd yapınak değildir. Haddi önünü ibile görmez bir hale ~lm~. milletler açlıktan öliip giderk~n. bir ~~~ 0bt~•n .. a~. dans~~8•1!j .

1 F et- zünden, lngiltere - Fransa - Rusya 
7ntındn çol: entcr~an olan hu .: - Ta.bil bu arada, üç beş metre ileri - le ·• k"I t ••t d b ) b ı tıgı a u .a yuzun en, 1 tı acı ran bloku ise. Alman denizaltılarının 

, b Al t "" aç yuz ı ome re o e e o o gı- sa yıllarca açlık çekmişti . . .. .. . 
tiidün yeri burası olamaz. Burada den gelmekte oıan ir man an..,_ da mevcuddu. Fakat tekniğin gerili- ' 1881 1 

d p . . ·ek •W• b.. sıkı faaliyetı yuzunden gıda ve ıp -
sCivlemek istediğim ey başkadır: nı dn göremez olmuş. ği, nakil vasıtalarının iptidailiği gı- ... ':L I -fıhn ~· b~rısınkf hgı hu- tidai maddeler anhasında bir hayli 

Bizim bircok münevverlerimizin Knrikatürde. tankın 'kumandanı, da maddelerinin bol olduğu m:nta- yu~ daçdı Fe~uz ır çho anoın v ta- sıkıntılar çekmişlerdi. Hatta Al -
kafalarında Türk dili, Türklük dai- ayakta, tankın kulesine dayanmış kalardan açlık mıntakalarına gıda brın a b~r. h ~t mu as~rj~av u'l,- man1arın mağlubiyetine amil olan 
mn bir fantezi met·zuu olarak mü- bir halde ve lngüizlerin meşhur bir ~vkini ya büsbütün imkansızlaştı - ra'R?dş j\r }.1 mak~ 'il'~ ""ld1 

•• v.~ en esaslı ~ebeblerden biri, iptidai 
talca edı'lıy' or. Umumiyetle bu kı - şark.ısıtıı söy1cr vaziyette g~erll - ny r veyahud 0 cç kal n • çeşı ac 1 ar, er va 1 goru ugu, dd 1 ] d dd !erin' k 

o ec1' • d o"' d . dı -~nsınlıkıln - ve tek bir şehre inhisar ettiği için, rna e er e gkıl ~ m_aa· Fe k ın bno -
sım münev'veTlerimiz zannl"ciyorlar miŞ. Şarkı şudur: •Oraya bakınız, taç ıyor u. evır c1n açı ar, k d h . t" h . d w·ld" san veya yo ugu 1 ı. a at una 
k i T i.irk dili. Türk tarihi, Türk cogw - şuraya bakınız, bilmem bu manzara.. k · • 1 t b" t k 0 a ar e emmıyc 1 aız egı ır. w h bd b ) 

yı beğeniyor P-J.usunuz?. d shny?.· ıns~n Aa~ın b nı ıa rşısı~ - 1914-1918 Dünya Harbinden bi kı'ilgİedn g~~n b" 8:.T el k u rnkm ed.-
rnfyası ve ilh .. . onların kafa~nnın .~ d enu1 ç? a17ız du uya ab.Y;u- tMb ve yorgun çıkan Çarlık Ruııya- Ketlıcr ek lı: ıç m, bar:, ı b çe meb_ı· 
içindl"n çıkan şevlerdir. Halbuki * zbun I en ı erı S.:~ ıyluor u.d e ta ıa e sı, 19 t 7 ihtilalini ve 2_3 yıl süren ak ve. dda 

1
no. ve fkunad. en.zer, ~r 

hnlcikat bövle değildir: Türklük, Ar~irliik Ferdinad saat un ar, mevzu o yor u. d h"l" h h" t h "b t el d ço ma e enn me u ıyetınc yag-
dl'lı' ı'le, co::...afvası ile yer yüzünde • X uncu ve X1 inci aaır Fransız a 1 1 ar ın a n a ın an maa 8

' men vesilen ile de olsa belli bı:ı•lı ..,. k 1 ~'dU Uf n İ "? ak' . l . d . d k b 1 o yıHarda Rusyanm Volga boyunda d ' dd 1 . b 1 k k h'ld' " Kafdağından dnha çok büyük, on- aç ~ m r mı:ş '.I. v anevıs ır~ ok devır ~dVll u. u an kuraklık olması yüzünden 50-60 gı a ma e erı uma a 1 ı. 
dan çok kesif ve ondan çok yüksek Sabık "v··..,.urya velia ... dı ..,,...:,ı:a. ve yamyam ıga a ar gı en bır sıra .1 · k l bu l Fakat bir buçuk yıldanberi de -

R 1 b 1 ... _ 1.o.;>ı. "" .n.o.'1"'"... 1 k k' l k d d l mı yon ınsan aç a m1ş, n ann 
bir Tralit,.dir. u ren itt~ ir masa Ferdln.~nd.n .n~~n" Sa-yıı da. '-tle- açı va n arı ay e er er. b'" .. k b" k ) kt • b" vam eden bugünkü harbin geçen 

d ıd T k - °"" .. •.. ..... Xll · .. ld Al d uyu ır ısmı, aç ı an ve san ır . 
renlitrsi de eği ir: opra üs - dildi..r.i saati a""':ıe acaba kaç ... : .. i bil- ncı yıız yı a, manya a k h t 1 kl rd .. 1.• "t · ti. Dünya Harbine nazaran her babm-
tünde )".a!lıvan, kon~an, uğraşan, 0 3

..... - vukubulan açlık ve bunun doğur - ta lım9 31 as la 
1
d a çn~ do upd gıbı:uş_k dan farklı olduguw derhal göze l"Clrp-

d 
.mektedir. Halbuki bu tarih ve bu saat, d w . . h 1 kl .. .. d Al yı ın n ın e e uyu y-

di~inen, tarihe atTH?asmı vuran, ugu san asta ı ar yuzun en - b' 1 k b .. t • ı· A1m maktadır. 
f ı w k dünya için m\llıim bir dönüm noktası h 1. . • d f 1 .. ır aç ı as~os cnnış ı. anya, 

dni?:larn ad takan. e eı;ı:e yumru man a a ısının yanstn an az ası o- l .1 F "- Bugünkü harbde tahrib vasıta -
k k b 1 r olmuştur. 1.. "t • t" ngı tere, ve ransanın mecmuu ıı:a- . . • 

S "llamalc•,..n or mıynn ir rea ite up gı mı« t 1 la b n.____ hava ı..uvvetlennın 
v Çevrilecek tarihi filmler hakkında J • " ' • ... • dar arazi ve nüfusa malik o an bu n, ııruuaa ıı: 

Türk milleti, bu ip, kendi kütlesile ptıdai cenuyctlcrde oldugu gı - I k t l k k k · 1 tahrib kudreti geçen har -
h AIA d .. l tet.tikat.ta bulunan M. G. M. sütodyo- bi, bu defa da. bu mevzii açlıldann md emKe ed nçAı çel~~- en, aynAı _yı - be n••eran fevkaluAde art -

yapmıştır ve a a a oy e yapıyor. au prodüksyor ~fi W'tnfield Sheehan b l "kl . . . aiti" . a ana a, vus nuya ve rıan - a.&.a ... 

1 Hani şu bizim halk dediğimiz, fa - bu tarihi tcsbit İ" bir hayli uğra., - aş·1'~w~ Mı enk, vcs:'d~ a..• nh lı~ebnınl tinde fazla mahsul miktarı 1.5 mil- mış bulunduğundan, dlegı fyakl -
kat, münevver kafamızda , kendisi· gen ıgı ve no sam ı ı. ıvıa su u o d l le ti · b 1 rd F nız barbe sahne olan ver er, a at 

h • b" k ed·w· . mıştır. Robert Ye. .. l. ile Hellen Jll_ olan uzak bir mıntakadan mahsul ~r C? ~rk. ty;mb e nl 1k dn uyo u. ·a- cephelerden binltorce kilometre u -
ne ususı ır ıyme1t verm ıgımız bert tarafiarındaı. bu vak'aya dair '- I ... I le _ ı.. b" ,_ 11:ut ınne ı u aç ı a, gene mev-
mahl&k ~ok mu? şte, onun, yeı a:ıt ıgı ve açı çcıı:en ır mıntaKaya ••. d. V b k h k .. 1 k zakta v~ gerilerdeki sahalar da fe-çevrilecek olan bu filmde cinayet sa.. h 1 . . . k d ) zıı ı ı. e unu pe ça u on eme 
yeri, devdirddlevir, tlürlüktürllü 'di~m,_: atinin aynen blltnmesi icab eylemiştir. ma su ··ıve.~ştıbrılceye da ar aç ann kabil olmuştu. na halde tahribata uğı'amış bulu -
ler e ya c i miş o an üt esı ır .ıu, a....:A-k F d yarısı o mu. ş . u unuy.or u. • lııl nuyorlar. Bu hal. en gerilerdeki ia-Acaba n.ı 9; ... u er ınnnd saat kaçta D k le '-'- ~ 
Türk tarihini, kah sapanı, kah kese- .. evnm.ız, te nı teraıuı::~atı.n tihsal Tasıtalarının da felce uğra -

,_ k 1 ı kAh vefat eylem~:r? k--L '"-., fh 1 t - b Hala devam etmekte nlan bu -ri, kah OKU, ı ıcı ve topu i e, a en yu ııeK Dır sa aya u as l'(l ır · 1 ekim sahalarının daralma-
) Prodü ... =on ·""fi "azetelerde, m..,. d . d" s· d"f b"I .. k"' O" H b" d A ın masın • neş'si ile ve kah göz ya,ı:i e, hülasa, ...,;, ,.,... ~ ... ._ evır ır. ımen ı er, otomo ı' tay- gun u unya ar ı e, vrupan k ·ı d d d'l • 

b h k ı ·ı mualardn, araştırmalarda bulunmUf- "b" k'I t 1 ( garb ve cenubu .,..rbisinde büyük ııını ço gen er e epo e ı mış n-
varlığının ütün are et en c yap - Yll_":i_ gı ı na ı lavdası akarlıd, m~ e ... - hir~ stoklarının mahvolmasını in -
mış ve va atmıstır. Bizim İçin Türk tur, bu araştırmo.lardnn blr netice el- merAumunu or an a ırmıf ou - bir ac;lık doğurmak istidadını tut - k 1 k 1 

T rk h de edilemem!ştlr. lu .... L F k t b .. tü.. b 1 v vor. Mailim oldugu"' üzere her haTb, taç etme te ve mem e ette esas ı dilini. Türk kültürünü, ü tari nuyonar. a a u n un ara ra~ b" ~k hl'k • . b - . 
b d l . d Nihayet 25 günlük bir mesaiden son. 50 1 .. d d bi k demi yalnız muharib, fakat gayri ır açn te ı f'sının n gortermesı 

ve coğrafyasını u T a ite içın e b~~:Laonc;l ki yı açıhn.de 1~ k r }.~ muharı"b rnemleketl•n"n "'-ı t-diyatı imkanlarını tevlid etmektedir. aramak ve ararken <le realist usul- ra bu vak'ıı tesbit edilebilmiştir. uyuK. a ı ara ta ı o au • -.,..ın, ~ ııı: ..... - da) 
)erle çalı,maktan baslı:a yapacak bir <Der.tmı '1 nt"i ~adada) Hindistan, .Taponya gibi nüfuı lte - üzerinde de derece derece fena te- (Deva.mı 6 ncı sa,yfa 

IS TER 1 NAN, 
şey yoktur. MünevveTlerimiz bu şar ,,
tı ifa ettikleri, 1cafalannı Türkün r 
hal:ikatlerine uydurmayı bildikleri 
~mandır ki hayırlı bir İş yapmı~ 
olurlar. Yoksa, yaptiklan her şey 
muzırdır, Türkü fanteziye sürükle -

Gauteilerde :yekd~ müteakib iki fıkra okuduk. 

mek onl\ kendi kendisini unuttur - Birincisi şudur: 
mava çalışmak demektir. _ Lodos Jırtınasınm ~det.i dolayl&ile dtln İstanbul ae Adalar 

Dostum Duru, Türkün «geliş» sındıı vapur seferi yapılmamıştır. 
dediPi yerdi". k"ndi kafasına uyarak. 
«gelişim)> , Türkün «ıtidişıı dediği 
yerde <le ı~idişimrı diye bir fantezi 

tl>namı, nei sayfada> 

IS TER i NAN, 

1 STER INANMAl 

ara • 

İkinci fıkra '1]dur: 
- İngiliz tayy:ıreleri diln havanın muhaleteUne rağmen Alman -

larma §iddeUi bir alon yapmı§lardır. 
Biz bu iki fıkrayı okuduktan soma hükmeWk ki, fırtınanın upura 

Japtığı t.esir, tanareye yaptığı tesirden daha fasladır. 

1 STER INANMAl 

lkincikanun 19 

Sözün cıs ası 
Malsandığının on bin 

E. Ekrem Talu 

G azetelerin ilan sayfa1nnnt 
ihmal etmek doğru değil -

dir. Ben vakit buldukça o sayfaJara 
göz gezdirir ve hazan dikkate çok 
şayan şeylere rastgelirim. 

Mesela son günlerde, Cümhuri -
yet Mer-kez Bnnlmsımn, başkd ban• 
kalardan --eahibleri çıkmadığı i • 
çin-- kendisine devrolunmuş paya• 
lara aid uzun ve devamlı bir ilanı
na tesadüf ettim. 

Yıllarca alacağını ihmal edecek 
kadar dünya malından müteııe!fır, 
yahud ki dünya malına lakııyd kim· 
)ermiş acaba~ diye isimleri bir bir 
okumağa başladım. 

Arnnılmıyan mebaliğin çoğu ö • 
nemli değil. Birkaç kuruşluk küsu -
ratın, bir iki liranın peşinden koş -
mağa tabiidir ki değmez. Bundan 
dolayı o knbili ihmal paracıklar. 
unutulmuş. Kimi de pnrasını çeke • 
meden, belki de mirascı bırakma • 
dan ölmüş, gitmiş olacak .• 

Mevduat sahibleri ara!Jtnda lehül
bamd henüz sağ bulunan uşinnlar 
da var. Mesela büyük resim üstn -
dımız Çallı lbrahimin de bu ;landa 
adı geçiyor .. Vakıa onun mntHibu 
çok bir şey değil: Tam ?8 kuruş; 
varım litrelik bir şişe rakı oa.ro.81· 
Anlaşılıyor la Hazret bu kadarcık 
bir şeyi gidip aramağa tenezzül et
memiş. «Varsın bu da benim ze • 
katım olsun in diye düşünmüş. 

Burava kodar aklım erdi. Ukin 
bazı italemlere de rastladım ki, on
ların önünde idrakim donakaldı. 
Bakın. siz ele takdir edin: 

11.968, l 3 lirn - Develi mal • 
sandığının milli emlak ve arsalar 
satış bedelinden .• 

806.42 lira - Mardin icra dai -
:resinin .. 

34. 71 lira - Bürhaniye hususi 
muhacıebe memurluğunun .•. 

Daha da bunun gibi, gerek hü -
kumet devairine ve gerek lzmir ba
rosu gibi hükmi şahsiyetlere aid bir 
alay para var. 

Şimdi di.~ünüyorum: On iki bin 
liraya yakın parasını on senedenbe
:ri aramağa lüzum görmiyen bir nııd 
sandığının o müddet zarfında gel -
miş geçmiş mes"ul ômir ve memur
larından hesab soracak kimse yok 
mudur~ Bu ne tcscyyübdür? Nasıl 
ihmaldir? Devcli kazası o kadar 
zenpin midir ki bankada böyle mi:İ 
him bir parası yatsın da ona snhib 
cıkmasın~ Sonra 8atılan milli em -
lak ve arsaların bir hesabı tııtu]maı 
mı~ Tutuluyorsa, bu on bir bin L-ii-
sur Jira orada açık görünmez mi? 
Görünüyor ise: ccNcrede bunun kat 
şılıi?ı hl denmez mn 

Bir icra dairesi ne derecele~ 
müseyyeb olmalı ki şüphesiz. ibn "' 
dullnha, hnk anhiblerine aid bulu "' 
nan 806 lirllyı bankaya yatırdıktan 
sonra bir daha aramasın? 

Ve nihayet o nasıl bankadır ki. 
ka!tasındaki on bir bin küsur liınotıı 
malsandığına, yani devlet hazine "' 
sine aidiyetini bildi~i halde, on se
ned,.nheri bir tnhrirntcık yazıp d• 
malivevi ikaz etmemi.,tir? 

Görüvorsunuz ya? Bir gazeteni" 
ilan sayfasını okumakla neler me1' 
dana çıkardım? 

~. ekıuun rcal" 
Habeş İmparatoru 

İngiliz zaferini 
tesid etti 

Hartum 18 {A.A.) - Hahe "' 
~stan imparatoru Haile Selnssie. 
lngilizlerin garb çölündeki zafrrll 
rini tsc'iJ etmek üzere bir kab\I 
resmi tertib etmiştir. Bu kabul re"' 
mine 300 kadar davetli İştirak el" 
miştir. Bunlar arasında bazı Ha~ 
ricali ile Sudan hükumeti mümrstil"' 
)eri ve İngiliz kara ve hava ordıı " 
ları erkanı da bulunmakta idi. 

Kabul resmi. lngiliz hükumeti ts' 
rafından Habeşistan impaTatorun°11 

ikametine tahsis edilen Hartum 9•' 
rayında mehtab altında yapılmı!i~ ............................................... 
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'l'elgrd, Telef'on Ve Telsiz Haberleri 
M k. ı Çörçilin 1 Sofyada Al~an !8 1 ~et:;fd·e 1 MonakaJat Vekili yarın a ıneye beklenilmeyen Sovyet sefırlerı • R EM~ k" .. • • 

_\ferilirken bir nutku faaliyette • A~=:=~:h;i;atına Izmırden ayrılıyor 
"ı• -, Sofya 18 (A.A.) - RO')'ter: Dair ngt iz milletinin "Tanı emelim Hitlerizmi Bu ..... hillGmet ... ,kezi Pmd; .,.t.t;:.ır .:.· CHuaustı - Burada let - Veta, burada val( kumandan ve k ak bazı diplomatik faaliyetlere eahne Yazan: Selim Ra~p Emeç 1 

Y att:nde bulunan Milnakallıt hükilıMt erkanı tarafından i.Jtikbal UVUftı· manevı·yesı· Arnıpaıian sökUp atıa tır" o~ıad, .. Dü~ .Alman dç;,; von - mnaeyanm Gçüzlü pakla il• - Vekm. Ce~et x .. ım İnceda:rı. bu..._ ""'"'"' .. müteahben belediye ta • 
WV ffichthofen, hanc.,,e •azan Popoff - hak etı;ı· &ilndeDberi Alman _ bab Izm.rden ha<eketıe CamJ>k ıa _ ratmcıan tuetine v.,.;)en öfle z;,a _ asi t h . ~ s· bu aJalarm yolıma Av· ile uzun. ~ir mülakat yapm~otır. ;\l- yanın Romany~ya asker sevket.tiği tasyonu <:ı"vanndaJci Azizili tüneline !etinde bulunmUftur,. a a rı U a "' Jilıtatörlnine /uzl'j ıa· i'd .ı..'." .. •-r;.de baıvelôl F•lof fa"""""' fahl<liy;z. İlk zamanlar giderek tetkiklerde bulanduklan eon,. d Bu akfam te>nr Izm>e ha<eke• ._ d. - rapo ,__ balıınııyonı~> 1 

e A e ~oruflTl ~ u. I' 8 lejyoner Rumen ordusunun talim ve ra saat 12 de Aydına V9.rUUftır en Vekil, Pazarte&i günü Antaraya e 1 emez rflll#J _,,-nlf .. ynı zaman a. ~a ıye n~rı .o- terbiye& mat.sadile mahdud mıktarlı • avdet edecektir. ~ 7 7 - M jiJoff, Sovyet elçısı Lanrenhef ıle bir askeri he olarak ö d il 

A--~ .• - Londra 18 (AA.} -:..dB&fV~ki·ln ~~ tıcacle• ri meeele!er~,dair görütmelerine eliği .beya.n ol~~ bu asker~e;in~rbu: Papanın I Afrı"kada hava _:""Wİlran ıabıJı Lond çil dün akşam 01.MCOw a şe rı vam etmeıı;tewr. .. . . üm . lduk 
el . J 

111 

Ttl dafaa tefkilA.tmı tettiŞ ettikten sonra Söylendiğine -göre bu görüomeler ~di. aekiz t ene db:liğ 0 htel~ B k 1 ~ ngiltereye 7'11'Jım betlenilmiyen bir nutut irad etmif iki memleket için memnuniyetı mu- ve Romanyanuı rt mu aş ve ,. ,. m ı·ze muharebeJerı• layiha.ına tara/tar .. · ti iti· ib olacak bir tekilde i~lemekte - notta.sında yığıldıklarını radyo ga.7.e-
old ve eze~~ d~ı§ r"rüdütömüz yo _ d. te&inJn neşriyatından öğrenmiş bu - k ııianu oöyliiyor ..-. -=--:ı!'ı"eceıı gibi bir •a.. '" n-~· ı.r.ı a. -a~-- , .. ..,.,,,.. ..,.., razeıe. bu aske. ıan. ıymeflı" bı·r h?.dı"yes·ı .. Kahire 

18 
(AA> - Mısır da-v . lun kolayca ge..., --.v~ • • ~u şidatını bahis mevzuu yaparken - hılıy · - d •-~ •flngton, 19 (A.A.) - Am.": ldde buldnam.,aeağun. ""''""""" Sofya 16 (A.A.) - D. N. B. bunlarm yıtdma mmtakalanna göre Anka,., 16 (Hu,..;) - Papa <etm~,~~«ti .,.., ad tebl;g; net-le-~~ aabık Londra büyük elçiaı bir9<>k tehlikeler görilyoı-um. Bunla - Kral, evvelki gün başvekil pro- m htelif iht' aller' gozden geçirmek.. 12 inei p.,· Batve,_'l~nu'ze ,.

0

,_ kıy- D" ı..,~>. d&n gece bekl..Ulen not- - .,.,anndan geç•tı•=~ kadar feoö, filolu kabul •ınlltti« &,ve - te • . d "° ~ti d birkaç mı.. 
1 

h ~ • ' • un. gece Ya.wna doğru, Kanal 
a.t ı.ıl arad etmiftir. Sabık sefir, g&: büyük oıacatlannı iddia etmiyece - lcil kendisine vaziyet hakkında iz:a- U ve ~:. ... ~ın~~ . k de le ekted· ınet. i ir hedi!~ gön~ermiıtir. .Bu ~ıntakasına birkaç bomba düomüt-~enle AmerikaNa harici ,;y~u fbn. Pakat ne oıur.a olsun bunlıtt •.a hat venn;,m. ... ••-o•Di ay ey m ~: hedoye, Akdenwn ealô ve antöka tu" in.anca za,.;.t olmad•ğ, g;bi ha-
l. "'.""•da, kend;,;ne atl<dilen soz- mühöm tebl;kelerdlr .. Jıertu.ngi hir Dijler bazı arkad.,,., da Rene """ hariıalann, havi el yazmam lltince ı .. , da olmam•o gibidfr. 
j te~zib etmiştir. ihmal yüzünden bizler için dldürüctl El 1 • • mevzua temas ederek Almanya~ bir eserdir. Doktor Refik Saydam Geceleyin Kahirede ve lslcende-

a;; I~..._ leh;nde hUı;<>k aıı.ı., bir mahiyet alabffirler. Fakat netıce.. • en erın yenı Romanyaya a.- sevke-tle 13klli Papanm hu. ~ed'1..öni Tarih Kuru- riyede ilci defa alann verihniı, fakat 
,. ~en. Kenedy demiftir ki: nin ne olacağı hattında en tfiçök ff k• t• edebil~ mabad.lan gözden geçir. muna vennıştir. hiç bir akın olmamıştır. 

'i)' t . tiliz .milletinin kuvvei maoe- bir filphe bile bealemiyorum. muva a ıye 1 mektedirler. . . • İtalyan tebliği 
Dil..,. ~at•;yen tahrib edilemez. in- hı dlttatör de mrueUerlnl bir.. Bu muhtel~ ıan.z.)'elere göre Al - J •ı• AJ ltalyada bir mahal 18 (A.A.) _ 
.... ~iletin;. cduetl gilH .-.el ... nikbin muallatla be..ıenıeğe Mina ıs CA.A.l _ Blltftn - lDaDJ'a, bu askerlerl Sovyet. Ru.syaya ngı JZ, man 1talyan o..dulan umumi kamRAho-

1( 1°tıaedim.ıı Çallflrorlar Fakat biz burada tarar (liddetli bir yağmur Jatmaktadır. Fa.. t&rtl kullanmak istemek gıbi çUruk h k ) nın 225 numaralı tebliği: 
... ""edy bun<lan ha,U. Amerika- ~ bir. mruet hal;ndeyiZ. Burada kat Yunanlılar İtalyanlar Uze.1nde bir gaye tatlb edemez. ....... harb ava a ın arı Yunan cephe•;•de on bMnco o•-
....,. diktata.l.,Je anlapnalann• :.ı .. .,, bir ııözie ba-ruz. kAti derecede bir tazyik yaparak bun oepbeoJ üzerinde aneat aleyhte le.W du mıntakao•nda düıman tarnuz _ >etle~ •ttiiöne dai, doı.,.. ,i..,- Burada "':endi davamum dotru ol - ıan:. yen; me,.;ı.,. .. "pedere yer. yapabilecek b~ Ttlrkiye •aarnt'Una Lon<J,. 16 (A.A) - Sahil mu- ı.,. g.,; püokü"ülmüotü'-
"""': lekrib etm;,tfr. S.W. oefu, dufuna kant '" burada -riyetı, bu ıeıme leıebblWerinl atim b"a>tır • da lahsio eylemek h..,absml>#•m gO,,. J"'f ad ;.,kölAbua menoub tayYue- BinRaride T obruk cephe.Jnde 
"•· 1· rı~, İngıltereye yardım kana- dön,._ -~• .. nında ne pahaya mal ma~a muvaffak olmattadırlar. alamaz. Almanya, olsa olsa Arııavud • . Leilir, ün öğleden aonra Holanda aa- topçu ve keşif kollan faaliyeti artw 
-.. ay:L_ · f ı .ı.._"' wu UUA..... ' ı 15 

Jukta tılın ihtlm ll · M n · • açığında düıman gemilerine 
tö 1.o -.ına tara tar otaagımu ol ısun ve ne büyüt ıztu-ablar Mühim miktarda harb malıe.neat n a ası a erı gun _geç.. ff ._. 1 mı•tır. Dü•manın bı·r hava akıru _.._ Yııverelc b' · · · ursa O .,... da.ha · de k ti it 1 muva aıuyet e taarruz etmiılerdir. " "' ....... ıtirmışfu. te•lid ede-e etsin, kendi haline terw ve yeni e&rler almml§tır. -çe Ziya uvve enen., a - G h nasında bahriye hava müdafaa ba-

• ~.a ı d tad ı. il ece arekib, havanın fenalı.;ı avudıuk ~-tmem-.. .. --etm:• bulunuyoruz. uanastır 18 (A.A.) - Reuter a_ yan or usunun or an çe .. umes e d • taryaları Hurricane tı.pı·nde bı'• tay-~ "'&"' .. o... -. •• ,..,,.. ı.A•---t y ı. tl yüzün en mahdı.ıd kalmııtır. Bu M • ro;v...:ı nu ..... unun bu nokta&ına rel- '•.....,nın AmaTII<lluk hududunda.ki """' ......_ wıan a.~vve erinin gi!_ ı b b yare dü•ürmüılerdir. 
Y""' ıroo .... ,_ • ıı "• 'k d ki ı al nun a era er Brest ve Cherbourg- " 

<'fiti vakit dinleyicilerinin dikkat na - muhabirinden: ne tama • .rurı a a t yan ordusu.. da askeri hedeflerle F ranaanın İl _ Cerabı.ıb cephesinde tayyareleri-C8phe&iDd8 ........,. l<endl yanmda otnrmakla Arnavud vatanperverleri, Wprak - nn matıub ~den İngills a&tederae gal albndaki 1'.mmda iki hava mey miz düoman k•t'alann• ve makineli 
1. • - olan Rusve.lt'in mümessili Hoptiruin !arını ifgal eden İtalyanlara karşı meseli SelAnıt mmtatasında mliJte. danının bombardıman edildiği Lon vaaıtalannı Homberdıman etmiııler ~J'ırıalaı. yen;,/- """1i,.. - eelbetmı, ve dem;otlr ki: harlıe-k u.er. milı..na..,.n lop _ '"" bir cephe ku~aJarma ".'1'"' .~'- d,.dan bild;nım;,1;,. ve m;ı.alyöz ate,; alt•na alm.,lud., . 
.._ Boptin,a bura vaziyetini daha ya - laıu1orlar. Benat ciV&l'ında bir Ar- mak Ye böyl~ bir ı~timale ta.~ddum Alman teLliji Tayyarelerimiz Port-Sudnndalc.i ~'.:"" alJJar, Aı.....tar. tından le- etmek '<in -~· naYUd rNile taratıarlan l!lbaaan etmet lob. b" ledb.,. tevessu, elm4 B.,lin 16 (A.A.) - Alman rea- düşman üssünün tesisatını ve depo-

.....,.1111111a ,.,-•~.:ı,. .1.._ -4- olabilir 

·-- - --~ Yİıktnda .,.,.. fOllne aclalarlln•zda.. mllliye......,Jem>e D•hak etm;,ler - . · mi tebliğ;ndc bild;dldiğ;ne gö,. bfr lan., bombud•man etmi,ti« 
"olwr imla tayyare ki lntibalaruu bir raporla anetmek d~. Bu iki reisin kendi m•ntakal.a.m. Ilk öki ihtanaJ ne de,...,. kuvveill Alman denizalh gemi.J ceman Düpnanın Ciddii••· B«he.a. Du 

•ö"'1erilmui malrtemel tbere memlelce$iDe dönecektir. Hop., da büyük nüfuzları vardır. Diğer bir b.r ~ntığın mahsul.il .ise üçün.cüsü .. de 29,000 tonluk düşman ticaret ge _ redua, Cura v Teııelli üzerine yap -
Ma - tin.s pekAll anlanu.çtır ki bizim .. 1941 Arnavud grupunun da Berat. ve El_ ayn, kuvvet derec~ını haiz bir m.u .- misini batırmı~tır. tıklan akınlar, hiç bir hasarı mucil.ı 

1. llllettr, 19 (A.A.) - Yu1'<»-- .senesi u.rftnda Okyanusların öteki j basan mıntakası Arnavudlarına pek lllhazadır. lw:aamafıh Mı&ırda ~SıZ Diin hava ordusu lngiliz adalan olmamıştır. ı., ...,, - A.,,avudluk hududun<\, bu-
1 

d;y&nndan gel.,..k büyüt onfulua yakında llt!hakı muhtemeldor. kalan yüz b1nleree ki§llik b;r kuvve. üzerinde keoif uçuola" yapmıı ve 12 ..ı.,. '8anwı l.iı-:Ü~,!','7'°' •ianunm muhabi,; lh•yacmuz yoktur. Biı gomnere ve lnıı<IWerin rönderdilderi bW ~ga:b1 Anupa mm~"::~ nakle. Lond,.nın bi, iotaoyonunu bombac- Dün avon 17 nci gününün ilk ,.. ltalvanİ..rın y ., _ l • •• tayyarelere muhtacız. malzemeti esıl man)ka·anınl mu:ı . 1 ta " - dıman etmiştir. Bir tayyarenin mü- atlerinde düıman 12 adanın üsle . 
du,d.,,,,_ ;.;., un~n "'" """"! Çö";ı sözünü Büyük Britanyanın Alina 18 CA.A.i - Sal!.hiyetl; ma. ':"ur an •• '".'an .u'."nndo bu_ «tıebab şimendile. hath uzunlu - •inden b;,ine b;, hava ak'"' vapmıo 
•id•klon ~"i., kuvvctl•n herhang; tı;r lalü.ln W..• müdafaa .....,,.,., VuD&Diatana harı. mabema. yuk les~ler ,l'llPB\>ije<:efı ".n bu so. iunda ve ;,,ıaqona oüd binalanla ;,. d• d.,bal huekeıe geçen hava 
•da Alman hava ku • I ~· ma- ha"d>klanna in~bl - in - " .,..,,.. ak İnril~ >apUr '""'"'"'n nuncu nokta; nuar daha >lyade atla bombudunan teoöderini tesb;t et- müdafaa bataryalann•n mü...,;, a -
.U•d• !tal.ava v ...ı ""et en A\de- glllerenın çOt kunetli bir onı;,. ma 

1 
- """ ....ı bir Yunan limanı.. yakın •nlabil~. Pakat detaaUa da ..u,ı;,. t.,; ko,..,.,nda geri dönmek moc -~nden, ita lvanla ~n "''.t_,_K~dik ~e- lik oldufunu ka,.ıettlklen oonra de.! na muYUa!at ettii!>"nl bildirmektedir. .. ..... dili (Ilı; bütün bunlar, bu lngil;z lin>anlanna mayn dökül - burivednde kalm"h'° d•lıa fazla tıwvare .. lllllVUdhıga miştir ti: ııer. Her türlü hal"b leYUUnı ile d0-ı tah§idat ka.rtıaında Ula ırelınekte meaine devam edilmittir. Bu akın esnasında rastgele atılan la~m;n e.ı·ı ~ d" gonde.ecekleri Bu ada bütün .. hill«i boyunca ıu bir ... İnglll• .. ..,...n bu ka olan muhtelit '"""''-rdlr. llaYakaa Hafif bava tetekiülleri Lond•a • bombala, k.,ı.,.. dGomüt ve hiç bi, A1.i:nv~ ır. 1 muazzam aurette tahlı:im edilnıif is- fileye dahil bulunmatta fdi. Bu va: ~utabıt olabilecekleri llbi .hakikati nın mühim harb hedenerini bom - hıaaar kav-'~dilmemi•tir. 

Ati na. 19 (AA va t...,,.. t.ıhklml&rla mOcehheadir. Biltilıı ba parlar Sicilya botazuıda İtalyan ve ifade etmekten ~ dütebil.rle~ de. bardıman etmi~lerdir. Diin dütman, 
•• ~ .. v ri .. · ·> - Yu,.. ha- .... ,,k..., _..., ukerı.rıe d'"u oı. -an tanareıerının hücun!lann• nu setıeble nzıye• g ..... ıeoır~1re0 .. tayya ... kaybetmi•ti,, e •• ı., - Ruzveltin mümessili eftilrı •• ~~. w erır~.11n Avlonyaya taarruz d .. .11.. ıribi ayak baaabilecet olan bir .ulratt1!ar tata• bombaroımancı.nı lhtdnalit paylarını daima ayrı bir dan ilcisi, hava muharebelerinde, ü-ı 

0

~rıı mi,t' foA6U ' ·--r·- tutmam- - hAd=-ıer:•ı . .... .. . .•. b h • • 1 t L Ati.nada Bit- f rr; • dÜ§Dlan tuvvetıne derhal mui[abiJ ta.. hiç bir zarar görmeıni~lerdir. ..... - - ... - u ın ...... çuncusu a nye ... opc;u an arann -
Atôna t.ı.an - ı...,.,ı.ı, . a"'""' geçebilecek - Geclular da .....,.... '°"' muhakememı.ı kul - dan dütilriölmn,ru,. iki Alman tay- Atına 

18 
(A.A.l _ Runel•ıı .. h.. lletar~f" 19 (A.A.) - Bahnye- mevcuddur Taymise göre . Armanyı !anmamız llzundır. Çü~ü got defa yareıti lcavıptıt. st mümessili miralay Donavan Kahi.. 

töre b~••n diln "ece b;ld;nliiöne Binaenal~yh Bitler , ... İn .. teno. · • bir brann. d-n oarUar .. ......._ • - A•"na)'a geJ'°"lir. 
"'• ~-~i Yun.an .denizalı." ı.;, fıal- n1n m--tinô lmnnak An- Ballranlf nfa korku d~ birkaç defa -..çbe d- ıı6.. Dikilide bir tahsildar ~ it fil lt•fıleaıne taarruz ederek. dmetler· iÇıin hazııtadıfı zeıneirleri .., riilmemif teJlerden degıld.lr. •k• k• b "' ld 1 ı.,,..ia •Y• '"••ouh bi, ..... ;,.; ha- ıe.ı.ıi ...; ..,.., .. ballamak bnylik J~Jmıya ugraşıyor c . _ m ~ ve ı ı ış ogu u A ınanlar talyada 50 

muvaffak olmu•tu'- bir <hem ..... t; haizdi« Pakat bir fe. 1-.,.., 1 inri oa.ıadal .J.fUN UC.~f' L.-wu9 hmır, 18 IH....tl - Bademli kll.. tayyare k&JbOftİfer 
Atin-, Re.nıt teblii Ji istemekle onu yapabilmek ayrı ay_ reddüdii e.naaında ciddi zarara ui- ,.nne tahsilA.ta gitmelı: bere Dikili -

lii: l9 (A.A.} - Reemi teb- rı fCYleroir. Biz bu adalann yolunu ramııtır. 11 Tqriniaanide fngil.izle- s b h den kayıta binen muhaaebei huswıi.. Londra 18 (A.A.) _Alnı.an _ ~hi · • Awupa diktatörlerine kat1 ()urette rin Tarantoda, 27 Tetrinievnlde iyam a riyesinin ye ta:bsildan 1smail, arkad&fı Mil - lann ftalyaya yardım haltkındaki 
... ~d..ı""i: . •etieelenen mabalh kap•m" ı.u!unuyo=. Onların Leh - de Sa..donya aç•klannda kazand•io mln " aandakı Sabri, 

0 
•U"ada ıu - vidlerin; ıatbik oahaa•na koyma • 

A -!_lıvet olmuftur. didleri twc ula korkutamaz. muvaffakiyet Akdeıaizde de fqiliz bı·r muvaffakı•yetı• htir eden fiddetli bir fırtına dolayı • larından )'llni ancak dört günden . 
"\)illan ft J .kh d... Falı:at unutmayınız ki daimi bır te. vapur kafilelerinin emniyetini te - aile aandalın alabora olmaaı yuzün.. beri en ataiı elli tayyare kaybettik· 

- a yan 1 sa 1 yakkunn mlitAtab .... , .... ,. ... mln etm;,. beariyo,du. Bu muyaf. den botulm"'1anl>r. Sandal ... bu- leri tahmin edölmekıed;,. konuşmaları lAmetiir. fakiyetler üzerine ltaı,,.a .. na ba - Bangtok ıa <A.A.> - Reater mu. lunmUftur. Cesedler ar&runaktadır. Bunlann 30 ili 40 tanesi İngiliz 
llo c;:o.,;ı nutkuna alk>tfar anwnda. ,.....,ad•ii> vazifey; ffa -·k öçln hablrlnin lll>"endlt""' &ön Sôram hava kuvvetlerin;. Sicilyadaki C. -deli~~ 

19 

(A.A.) - Önümüz- .. söolede .,..,,;~lir: H;ti.,, p;ke bomba.d•mau .. ,.,.., .. harb -""" 8fyam .. ,., ...... •• - Bir ltatyan laJJarasi '"nia hava ü .. üne yaptdo.lan büyük 
lal>•n ;ı. af., ;,.eriolnde Alman - 1- •Tam emelim HiU••- Avr...,. - lerioden bU kwnuu lıalyaya ırön • pllaa bir mubuebe .....,. .. Fran.. hücum eona.,nda yani 12 lkindk;.. ı. •. ı«•k baadı k••uomaıarma b•!' ..,. oötüıı atmaktır.• dermeie ka,., venru,.;,. ... danıa ku....ıı ..... , ınhızama uı - Yugoslavya deniz nununu 11 lkı.c1ka,,una ba<ı.,.. 
•• !ı, ~ Al,.an ökt•oadl heyet~ - l.,.;lizle< Yunon;,,tana da mal - ratm ... anlr. O il ' d' gece tahrib edilmiofü. 12 Alman 

k 
~ •. 2· a-naY\Jsdriy~eıt edecedktir. Mussoıı·nı· zeme gönderdiklerinden Hitler di - Bu. haberle Th&iland lut'alarının ss ne in 1 tayyaresi de 1 o llcincilcanun g•ınu 
<. _ ie. Balkan hiikBmeıleri .,.,..,ı. ooo Mlteri mu•attakiyetıer; hakkm - -~d 18 CA.A.l - Havas: orta Akd<nizde meyan ed•n d•n;, ~.. 8R" aYJn a 11 daha fiddetle· lcorku yayınaia uğ - datı haberler Bangkot'da büyüt bir Bir Italyan deni'z bombardıman harbi esnasında düşiirülmüştür. Bun 'ın İrtifaı bı·r buçuk yara 1 an raşRlalttadır. Alman propagandacı- sevinçle karfıianmıotır. Şehirde l{ık tayyaresi Yugoslavyanın deniz ü.r;lew Lara, evnlki gün Malta üz~rinde dii 

ları Danimarka, Norveç, Holanda IÖndürme tedOiri muvakkaten iptal rinden birine mecburi iniş ya.pmı~ _ fÜrülen 1 O tayyarenin en büvük kıa-
C·· lnetreyi buldu • t tti• ve Belçikanın iatilisından evvel kul- ed.ilmift.ir. trr. mını da il~ve etmek lazımdır. 

e >':'n.~n~ 18 (A.A.) _ Kop ZJyare e landıklan eski usul mucibince Yu- ---··--·--............... - .. -·-· .. ·-· .. ·······-··· .. ·--····· .. ··-· .. ••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••• .. ••• .. •••••••••• "1 1'- d - goslavları ve Bulgarlan tehdid e -
• llletr~irl•nna yağan bir bu- Roma 18 (A.A) - Stefani bil- derele '8Yed fngiltere Yunaniatana 

!nlrıclerıhe . fazla kar yiizündell diriyor: . j . ·ı..• vardım etmeğe devam ederse mes'u 
li"•t d n Yollar kapanmtŞ ve Ba,vkil Mu .. olinı lı:ıncıs;anı.ınun )iyeti lngiltereye aid olmak üzere 
itti ~rınu~ur. O.imi a~le l 3. 14, ı ı ve 16 ncı .. günle? Poill.~ Almanyanın bir defa daba memle-dı,, •cılınaaı için çab,mak- vilayeti dahilinde ~uteaddıd ~ı: kederini istila mecburiyetinde ita -•k lerde bulunan aakerı haatanel~n zı- lacaiını söylüyorlar . . Bu propa~n-1 •J bu k yaı-te ederelı: Yunan cepheınnden dacılar. mutad rabıta11zlılc ve ha -

Yu İtalyan dönen yaralılaı la görüşmüştür. Bao- yasızlıklarile Alman J.ıub ırayf"ainin 
" vekil ukeri kıılaları .ve ltam~.lan d~ Avruoada "hakim milletıı olmait ,apuru Adr·ı yat·ı kte ziyaret etmit ve 11yah . gomleklı istihdaf ettiğini ve hin şene için bü-

1crt·.ı.nn bir geçid resmınde hazır tün AYTU]layı teskilatlandıracakla -

t buhmmuıtur. Mue.olini bundan s?n nnı ve ko.,tTol edeceklerini ilan e -
1 "'d orpillendı• ra bava meydanları ile bazı fabn - diyorlar. Ru olan mucibince Bal -
'-«>., kalan gezmistir. kanlar rolttanberi Almanvanın ha -
~}-....... '- 18 (A.A.) _ Atina -- vat ıuıha•ı ve bo•ta"ır!ır. Görüldü~ 
111-· .. rı" b Ana.:!olu ajansının v..,.h:ı .. ;ıin ~ttikleri harb gavetcri ~~k 11~ i~dirdiğine göre 15 bin bile AlfT'ırnlann Balk~nlara ka~~. i~ ~b•rcii. Ur~ 11• Ve 20 bin tonluk mühim bir tashihi har ettİOi ani şefkatın sahtelıgını rl•rı A. 

11 

ııumle~ndeki İtalyan . . . 
24 

üncü ~;; .. t~rmektedir • 
.ı\driya ı:rtavudluga asker tatır- Dünkü bültenımızın ftalya donanması n• yanıyor? h.tırılın tik denizinde topillene- aayfaaı sonundaki Belgra~ bab~~ - Dailv Sketch'in bildirdiiine göre 

trı ll IJtır. Yunanlılar, İtalyan 1 · de Bulgaristanın Berlın elçısı - Roma _ı;~lomatik mahfelleri Stuka-~dır. ~nnSofya .-.:...ıerken Belgradda {"' 
' _ ---- nm ya ı"u . i.k lann fngiliz dorıanmasına hücum et ran v 1 hd tığı beyanatta ((Sofyaya yenı - t'ği harebinin ltalvanlar arasında I\~ _ e a i terfi etti ;:a müzakerelerine zemin hazı~L - f~na t .... irler yaotıih kanaatindedir. ESKi ŞARKILARIN ı • ..._ 18 ı .. re ittiii fıkrasında ~ı&.- d. li 
'P,._ U(A.A.) .- İtalya vew lamak» ı.. uzeelimeaig yanlıPkla «ittifak» ltalvanlar mİjtema ıven şu ıua ao- uBir dama diifiirdü la beni bahh aiyalaunn 

rnberto nun ord~ ku-J tısad» s; Özür dileriz. ruvorlar: «Donanmamız ae ~pı· (( VaJlalai ba NVdaJa 6enina ~lıtu ıriinahım» "dit, terS eıdildiii bilcliril- olaralı: çıkı""alfbr. (A.A.) yorh 

r 

YENi MEDL0LLER1 
<cOlıaJ.,,. •a.t• )'üiinii ıqda bir olan!» 



(~ _____ s...:,_ .. _e_h_1._· r __ B_a_b_e_r_l~e~r,_i _____ J (_A_S_K_ERLİK i 
Peynir dariığının Muhtac münevverler için ır~:"t,;~·-~;-;j;;·;;;~;·~, 31~ö~~~~~ti!u~~~~~h~~·:~e~!~.yo.~~.~ 

LERi J 
önüne geçmek için daru .. la"cezede yapAlacak pavyon :::~a~~n~~ü~~:ı~~aı:;ii~ ~;:ı~~:ilo:~:ba:ı:a~~ v:ı::::-: Yolcu salonu niçin yoklamaya. gelmifcnıer kanunı şekilde cezaıanctırııacatıarı ua.n oıunııt· t db" P ~ JO 1 t ? ı - Her ayın çift günlerinde ıhtiyat ~ası yapılacaktır. cCUJDstl e ırıer a~ını r yapı mış ır esi günleii hariÇ) ve hergün sabah saat 9 dan 12 ye kadardır. 
Buzhanelerde 11,000 teneke 
•tok peynirden baıka, ikinci 

il k dogv urdu Diln mn11baamızn Üniversiteli 2 - Teeile tfıbf tutulan mükellef nüfus ciiu!anı ve a.skerlilı: T--m Una a Ş a dört genç kız geldi. Genç Üniver- ı ve memuriyet ve !Şlerinl gösterir ve daire funirliğince ta.sdikli vesika. 
.siteliler müteessir blr hnlde, şu 

1 
3 - İzdihama mahal verilmemek üzere Eminönü kaz:ı.sındakl yaban ,. 

el toptancılarda da külliyetli F k A b ·· j l • d •• 
peynir bulunduğa anlaııldı a at alakadarlar, oy e yer erın unyanı~ 

Peynir Hatlarının fiat mürakahe 
komisyonunun ittiHaz ettiği karara 
uyup uymadığı münıkabe bürosu 
tnrnfından tetkik edilmektedir. Son 
yapılan tetkiklere nazaran, buzhn-

her tarafında mevcud olduğunu, esasen Parti 
ve Belediyenin bu kabil münevverlerden bir 
çoğunu tedavi ve himaye ettiğini söylüyorlar 

~elerde 17,000 tcn~e peynir .. ~ldu- , Vali ve belediye reisi doktor 1 zenin etrnfıncbki geniş sabaya o~ -
gu halde bunların ~ıya&'.1~8:. ka~ ~.e- Lfıtfi Kırda.nn içtimai mevki sahibi manlıklar içinde yeni pavyonlar vm
recede çıkarılmadıgı gorulmuştur. d'' lcünler irin Darülacezede hu - ı "nsile bu gibilerin ve bu arada, cger p . .. 1 1 'h 1 uş •y- ' y- l 
b·er"kır tuc-:ar arma J.:a.pk~ a~ ıl tar a susi bir pavyon inşası hususunda tet varsa himayeye mubta~ ka ebmber -

~r '. te. ayn~ zam~nO"a ı ıncı e pey- kikler yaptmnakta olduğunu yaz - babı veyıa yüksele san at er a ının 
n'.r~ılerm elındeki stokların da tes- mılJlık. Bu teşebbüs, bazı münev _ da bunlarla birlikte ~°:n~dınlması 
bıtıne başl~nmı tır. Yapılan ~on_ - verler arasında iyi karşılanmamış _ için vali ve belediye reısımız doktor 
trollarda pıyasada bu suretle ış go- ı nr. Dün bu hususta ken<lisile görüt- Liitfi Kırdarn bir teklifte hulunmut
ren yüzden fazla yarı toptancı ol - t •• V- •· D .. ı- ''d'' ·· dok • tum Valimiz bu teklifi tetkik ede-v .... 1 .. .. K d' bakk r ugumuz aru aceze mu uru . 
du~u goru mu tur. en ı a ı- tor Bekir Zafir şunları söylemiştir: ceklerini vad buyur.muşlardı:. Me -
yesı olmtyan yarı toptancıla~a elle- _ Devlet müessesesinden veya- sele bundan ibarettir. Ve dunyanın 
rindeki peyniTleri derhal l?ıyasaya h d diğer herhangi bir müessese _ her yerinde bu kabil müesseseler 
çıka~aları bil<!.irilmiştir. Bu suretl.e d:n tekaüd olmut. içtimai seviyesi \'ardır. » . 
de pıvasay~ k~!' _ d~~;:ede pe~nır yüksek, fakat kimsesiz bazı şahıs- Ayni mesele etrafında beledıy~ 
rk~ılmddk~ go~)tugu t!'k~rde lar vardır ki, hunlar son günlerini den salahiyetli bir zat da ıunlan 
d~lz akned ev ı ~eynd :re vazı7e e- istirahatle geçirmek mecburiyetinde söylemistir: . d b'' 1 • 

ı ere. o~u an ognıya pıyasaya kalmaktadırlar. «- Dünyanın her yenn e oy e 
ar:ze~~l~ektır. Bu arada dul maaşlan olan ka - himavcye muhtaç meslek erbabı bu 

Dıger taraftan a}'tıkknbı fiatla - d l d vardır Bunlar bize mü _ lunabilir. Bu hiç bir suretle h nkaret 
d k' "k im · · 'b ın ar n · N' ek" jın ak ı ~u se b eyh nazarı; a:a a- racaat1a. maaşlannı terkehnek var- manasını Nızamm\m etrnh.~t-:.. ıt ım 

an omı~yon u ususta a pıya - tile Darüliicezede balulmalarını iste- son 7amanlardn sterek .. u.-umet, ge
sab df~ tel tkıkdntak. ba.~lkamlıştır . . Ayabkkb-a- mektedirler. Halen müessesede bu rek Parti hu kabil mu~evverl"T?en 
1 ı . ıat arın lakı yud se. meru~ se e L gibiler mevcuddur. Bu müracaatla- birçoğunu tedavi ve hımaye ettir -
en araştırı rr ~n. en vesaı; aya11:- nn 0valdığını görerek DarüLice - miştir.» 
knbı malzemesı fıatları da ınceden · ç g ---------------

§ikdyette bulundular: Bandır • cılar KA.nunusani ve Şubat, Fatih kazasında oturanlar Mart ve NiSIO 
madan gelen bir arkadnşlarkıı ı ve Eyüb kazasında oturan ynbancılar da Mayıs ve Hazirun ayların41 
istikbal etmek üze.re Kara.köy'• yoklamalarmı yn.pt.ıracaklardır. 
nhtmıına gitmişler. Vapurun gel- 4 - Bu yoklamaya gelecekler nşağıdaki vesaiki beraberce getirecd-
mesine bir saat va.r. Hnva. da so.. tir: 

ğuk ve yacmurluM Gayet tabi! A - Bulundukları mahallin polis komiserliğince !ot.oğraflı ve tasdali 
olarak., yenı yapılan ve sık sık da 1 ika.met vesikası. 
§ikayetıere menu teşkil eden ı B - San'at sahibi olanlar esna! cemiyeti ve Ticaret Odasından san'a• 
yolcu salonuna girerek, bekle • tını gösterir tasdikli vesika. 
meği wcih etm~ler. Fakat otur-ı C - Askerlik yaptığma dair ter~ vesikası ve yeni harflerle yazılı nl• 
malarile, kendilerine burası:m !ns cüzdanı ve iki dosya zarfL 

terket.melerinin ihtar edilmesi bir D - Şoför ve arabacılar ve sandalcıların s:uı'atlarını gösterir pO/I 
olmuş. Bu emri veren bir polis : Müdiriyetf ~ ncı ştııbedcn alacnklı:ırı ve.sikalar. 
memuru imiş. İ 

Sebeb şu: Bur8Sl ecnebiler Jçin : 
yapılmış imiş. Türkler girmez - E 
!ermişi E 

Neticede d5rt genç kız dışarı : 
çıl:arak tam bir saat yağmur a1.. 
tında vapurun gelmesini bekle -
mişler<! ir. 

BiZ bu işdc bir yanlışlık oldu -
ğuna kaniiz. Bugünkü Türkiyede 
cBu yer ecnebi içindir11 diye bir 
tefrik yapma.nm imU.nı olmadı_ 
ğına, bu memnnfyetin bir başka 
ve makul esbabı mucibe.si bulu -
naeağına inanıyoruz. 

Havagazi mes'ulleri 
kimlermiş? 

Tarlabcışında havagazinden bü M 
tün bir ev halkının' zehirlenmesi ve 
ilci kiginin ölümilc neticelenen fa -
cianın adli tnhkikatı bitmiştir. 

Facianın cereynn ettiği sokakta 
lağım çukurları açarı ve bunları fen
ni şerait dahilinde kapatmadığı için, 
hadiseye sebebivet verenlerin bele
diye ba~ liiğımcısı Said ile altı a -
melesi olduklan anlnşılmışbr. 

Bunlar, mahkemeye eevkedile -
ceklerdir. 

Hava denemesinin gund 
Sahya kararlaştırılacak 
Pasif Korunma komisyonu ö .... 

müzdeki Salı günü vilayette ;,ü'1' 
bir toplantı yapacaktır. Bu top.., 
boa kaymakamlarla nahiye müd!t 
Jcri de hazır bulunacak ve büY""' 
hava taarnızlanndaiı korunma teO' 
riibelerine aid son hazırlıklar g6' 
den geçirilecektir. Toplantıda te' • 
rühenin güttü de karorlaştmlaca~ 

Galatasaray kongresi 
Galatasaray klübü fevkallde ._, 

gresi dün klüb merkezinde toplaO' 
Hava kurumunun ~ır. 

İnceve tetkik olunadaktır. Müraka -
be biir06una bu hususta vaki olan 
tikiıvetle-r iizerine birl:aç kundura 
mağazası hakkında takibata ha km
mıştır. Mürakabe biiTosu tetkikle -
rini ikmal ettikten sonra komisyon 
ayakkabı fiatlan haklında bir ka

Fakat cBu yer ecnebi içindir11 
sözü yanlış .söylendiğini bilen va.. 
tandnşlara bile ağır, tahammül. 
fcrsa gelir. Bunu bildiklerinden 
şüphe etmediğimiz alakadarlar 
ayni cümlenin bir ikinci defa te. 

Babasile o "'glunu tabanca o·omobil ve kamyon'ara kerrürüne kat'iyen ma.baı verme.. 
melidirler, diyoruz. 

h d• . ., . .. .. ki Beden terbiyesi intıbnk nizamn• ' 
e ıye eliıgı yuzu er me.si üzerlnde konuşma yapıııof 
Türk Hava Kurumuna nişan yü- neticede -bu nizamnameyi tetkik e$ 

züklerini teberrü eden vatandnşlara mek üzer~ Ali Bami, Cevd~t. ~ 
hediye edilmek üzere Hava Kuru - Muslahnttın ve Mehmed Alıdeıı Jll 

ile yaralıyan 6 sene 'A>fk tevziatı vilayet Doğru değil mi? 
haps9 mahkO n tarafın d '.in yapı· acak . 

1i V k .. 1 · b'I \.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ./ Ailevi bzir husumetten dolayı ıcarct e a eti, otomo ı ve 

Beyazıtte bir lokantada Ali çavuş kamyon ~ii .. stiklcrinin. te.vzi t:kli .~t- Sıhhat mu·· steşarı .· 
adında birile oğlu Mustafayı katil 1 rafında vılııyete yenı bır emır gon-

rl Küç:ik haberler '"'..) kaadile ve tabancayla yara}ıyan lb- ~ermişti!. Vekal.r . bu .e!"irde, )ds- ',,- a" c buhranı 
'-? ahimin duruımaııı 2 nci agırcezada tik tevzıahnın bızzat vılayet tara -

rb't · ti" fından yapılma•ını bildirmiştir. O -
Ü b • ı 1 mı~ r. h'l k ,.. 'k · Kurban Bayramı m nase e~i e Mnhkeme suçluyu her iki suçun- tomo ı ve ·a~v:>n .astı · . t~vzıatı kt d • 

Türk Hava Kurumu İstanbul şube - dan dolayı içtimaen 6 sene müd - bun~~n sonra v~layeti~ tensıbıle te- yo ur" 1 yor 
sıne teberrü edilen derilerin miktarı detle bnpse mahkum ehniştir. şekkul edecek hır komısyon terafın-

rar verecektir. 

fı d h ,_ T·· k rekkeb bir komite teşkil edilmiftit· 
mu tara n an ıızıuanan.. .." u~ İntibak netice.sinde resmi nizaJO ' 
kuşu)) markalı gumug yuzüklenn n"m id bir id h ti _..t 

· b 1 .... e yen en are eye · ser tevzıahna aş anmıştır. mesinf . b tt· ğ"nd ki iitl 
H K .. _ki • • ıea e ırece ı en e.s _---' 

. ... v~~a u~mu yuzu en, ruşnn heyetinin on beş gün daha vaı.&f....-
yuzugu teberru eden vııt!1ndaşlann devamına karar verilmiştir. 
parmaklarınıı uyncak ıekilde ayn, İdare heyeti jntlhnbatı l Şubat 
ayn yaptırılmaktadır. martesi günü yapılacaktır. 

( ) Yeni neşri vat TiYATROLAR 14.000 i bulmuştur. Bu yıl geçen se • dan yapılacaktır. Bu komisyon ev-
neye nısbeten daha. ıazııı teberrüat Galata Kızılay kurumu veıa reıımi dairelerin muhtaç 01 -
yapılmıştır. Topla.nnn deriler 120 şer duklan mikdarı çıkardıktan sonra 

Birkaç gündenberi §ehrimizde 
bulunmakta olan Sıhhat ve içtimai Fra.n.~ ma~liibiveti - Feridun Er - Şehir 1.'iyat'°*a 
Munvenet V ekuleti müsteşarı Asım ginin bu eseri Semih Lütfi Klttıpcvi Tcpebaşındıı dranl 

kuruş finUn Hava. Kurumu tarafın M kongresi yapı dı geri kalan kamyon lastiklerinin yüz-
dan satılmnktndır. de 70 sini Anadoluvıa gönder~c k, 

• İnhi.sarlar İdaresine barem de.. Dün saat 15 de Galata nah
1
iv
1 

ke yüzde 30 u fstanhukla satışa çıka -
recelerine gore muhtelif servislerde mer'kezi Kızıla}' şubesinin yı ı nlacnktır. 

çalı.ştmlm:ık üure memur alınacak. kongresi aktedilmiştir. • •v• .. Otomobil lastiklerinin ise yüzde 
tır. KBongre1 muva~~at Tel~~lıgıdne Ki a -t 70 şi lstanbulda bırakılacaktır. 

Talihlerin müsab:ıkıı imtihanlan mil ingö ve seıueter ıge e zze f •
1 bu ayın 24 tincii Perşembe günü İn _ Aygün inhnab edilerek şubenin bir 

1 
1
.. ;k1n?ulda t'mykk''le /tok;.bı 

hisarlar Umum Müdürlüğünde yapı,. senelik faaliyeti hakkında idare he- a:tı erı anca t:,~e u.k e .e
1
ce I .o

lacaktır. yeti raporu okunarak alkışlarla ka- ı ~ısyon~n verecegı vesı ·a ı e a ına-
• Dün 50 bin liralık ihracat ya M 'bul ed~1!tir. ~unde.n so~ra ~z?a- bılecekt_ı_r. _______ _ 

p:lmıştır. Romanyaya ve Bulgarista- me mucıbınce ıdare heyetı ee4?mı.ne 
3

. k 
na balık yumurtnsile İtalyayıı yu _ geçilmi,, reisliğe deniz em~lı hın- ır ÇOCU tramvay 
murta sevkedilrnlştir. Son haftalar L haşıl8:r~~dan Dilşad Bckansen, muhka ~ı altında kalarak ezildi 
çeri.sinde ihracat raaliy~tımfz tama _ sebecılıge Şevket An ve ae re 
men demir yoluna inhisar etmiş bu. terliğe Cemal Erdura~, azal!.kl~r~ · Dün Kadıköyünde, bir çocuğun 
lunduğundan btiyiiık partide sevkiyat da Osmanl1 Ban.~asyaıa.nlaN:1d~lul ağır surette yarelanmasile netice -
yalnız Basra Y<)llle yapılmaktadır. Ed;ard B~ha! 1 ed. anı z ıog u lenen feci bir tramvay kazası ol -e Bazı müesseselerde mot<ırlü te. intıhnb edılmı,.ler ır. v muştur. 
· t f ı ko t ıı ılın d BilA.hare söz alan Beyo~lu kaza O .. .. l sfı.saliyınteenn ' rilndiklro ~ı ~arfilmp ~t~n r isi General Melrmed Ali Bellisan sküdardan Kadıkoyune ge -
aa ı e geçı ı erı go ~ ur. e b k' mekte olan 103 numaralı vatman 

Beledıye, bn hususta nlfık;ıdarlara bir Kızılayınh ska:_:nırtda v~ harı;ta j, '}8 - Veysinin idaresindeki tramvay Sö-
tamim göndererek fenni kontrol ta- zifeleri ba ~d1" a hıza .at at kfı:.~· - ğüdlüçemıe caddesinden geçerken, 
m=un olmadıktan sonra motörlü te- na~n~ ~1 ~: 1 

•
8 r.e eycone eşe ur-

0 
civarda oturan 7 yaşlarında Ce -

. tı r r u k t" .. lenm bı oırrm•tır. 
~ıSa e:a ıııı ıy~ . n:lld'a ı~ musaa • M;Jli $efe v~ hüyüklt'!rimize tamn mil adında bir çocuğn çarpmışbr. 

e m~esitlı ırnı · telgranan çekilmesine kıunr veri - Ani ve çok şiddetli olan bu çarpma Emnıyet altıncı şube memurları · ·1 · · • · d Ce ·ı 1 
d .. d hr1n h'Al"f u rı d lerek konv.>:eve son ven 111ı,.tır. netıcesın e mı tmmvayın a hna 

un e ~ mu ...., ı sem e n e .. f · b" k'ld ·1m· · 
kontrollnnna devam etm~lerdir. Bu düşmu,, ecı ır ş:_ ı e ezı ıştir .• 
kontrol netice.sinde 15 şoförün seyril- Bir kalorifer'~~ ya.nd_ı Yaralı çocuk Numune hnstanesı-
serer nlzamlanna ayltırı harekette Devlet Limanları Işletme..-;ı b:nası-: ne kaldırılmış, kaza etrnfında tah
bulunduklan tcsbit edilerek hakların nın kalorifer daire!inde çalı.şan Alı, kikata baclanmıştır. 
da zabıt varakası tanzim olunmuştur. dün kalorifer oenğıf'• kımştın:k~~· 
Seyir halinde 'bulunan tramvaylara 1 çıkan alevlerin te!:irile ~.,rudunun Baıma dükkan kepengi 
nt.ııynn ve ba.snmaklarda seyahat e muhtelif yerlerinden $r rurette yan düıtü 

den 52 kişiden de para cezası alın _ mıştı.r. .... i1 " Ycn""'hir caddesinde 81 numaralı .,.. Ellroftan yctişc.nlerlrı ya,'"ımı e o_ ..,.. • 

tarafından nc,şredildl. Arar, dün vilayette vali ve belediye . . ' kumıında 
reisi doktor Lutfi KıTdarı ziyaret Frans:ının son ~cnelcrıru .!!.,.kı~nn Gilndüz saat 15,30 dl 
etmiş ve kendisile bir müddet gö - görmüş olan müellif, kita.bm&:ı., Fran.. A~am .saat 20,30 d6 
rüşmüştür. sız içtimai bünye.sinde senelerdenberi A P T A L 

Sıhliat müsteşarı dün kendisile mevcud bir90k l ususiyetlerl tebarüz İstiklfil caddesinde Komedi k 
görüşen bir muharririmize vunları ettirmekte ve bu funillerin hezimet Gündüz saat 15,30 da 
söylem1iştir: 1 d v b' uğrundaki ehemmıyetlerini tetkik et_ Akşam saat 20,30 da 

- stanbulda bu un ugum ır - mektedir. Paşa Baz.retleri 
kaç gün iç.inde bazı hastaneleri gez-----------------------------~ 
dim ve tetkikler yapbm. Aynca tıb-
bi müstahzarat ithali işile de meşgul 
oldum. 

Memlekette ilac buhranı mevcud 
değildir. Avrupadan her türlü bbbi 
müı<tahzarat getirilmektedir.• 

Sıhhat müste!lan Amn Arar bu 
akşamki ekspTesle Ankaraya hare
ket edect'!ktfr. 

~--------

Belediye bütçesi bu 
sene de 12 milyon lira 

~elediye daimi encümeni, voli ve 
belediye reisi doktor Li'ıtfi Kırdnnn 
riyasetinde. 941 yılı hususi muha
sebe varidat bütçesini tetkik ve ka
bul etmiştir. 

Yeni bütçenin inhisarlar varidat 
kısmında geçen seneye nisbetle yüz
de 1 O nisbetinde bir fazlalık, arazi ı 
vergi!i kısmında da .tenezzül var
du. Bütçenin umumi yekilnu geçen 
senekinin avni olmak üzere 12 mil
yon küsur liradır. 

Masraf bütçesinin ·tetkikine ya
rından itibaren ba~lanacaktır. 

Sinemasında 
İMPERIO ARGENTİNA'ya rekabet eden İspanyol mugıuıniyesi 

ESTRELLiTA CASTRO 
ROSiNIN'in m~ur operasında.o lspanyolc.a sözlü ve şarkılı 

SEViL BERBERİ 
Giizel ve hirika r.Jmhıde d:ı.u ediyor ve şarkı söylüyor 

Bu.giin saatı 11 de tenzaath matine. 

Asır ...an sanan bir musiki." Göz 
k.ama.ştıncı bir ihtişam... Daya. 
tı neş'elewUren bir aşktan yara-

tıı.ıı.ıı filin : 

AŞK SERENAD 

ARABACIKIN KIZI 
"DUNYASKA ,, filmi ... 

Puşki'in :ismine Iiiyik bir I~ 
hazırlannn bu !"dm, beynelmilel 

mı'l~ır. ba bir Yaninin bhv~inde çıraklık ynpan 
Şoför Orhnın idare.sindeki 1794 lümden .kurtarılan Alı.. ykgınld ıl Panayot adında 12 yaşlarında bir Örfi idare Komutanı 
alı to b·ı d " M -'- '-Ad halde Bcyoğh hAst:ıncsıne a ır _ 

numar o mo 
1 

un C:aunuu a.n • çocuk evvelki gece geç vakit dükkd.. VT' ette 

(Fmnsızc:ı) 

Aınerik1Ll1lll Mtıt~len ope -
rasmın en pa.rlak yıldızı 

GRACE JUOORE -

kongresinde birinci mükft.fntı 

mı.ştır. Eski Rusyanın ihtişamını 
temıck için hlçı bir şey ibm::.l 
miş, balalaylmlnr, Rus çigan da 
ile sfislenmiştir. Bu filmde, saf 

bir aşk duyan Duny.n'nm o baş 
dürücü il.lem içinde sukutu gö ~ 

tedir. Dunya, düştüğü bu girdi 
sevdiği bir gençle kurtulmak aldığı bir müşteri ile Sütlüce cadde... mıştır. nın kepenklerini indirirken kc - . . ı ay t Kor enera.l 

sinden geçerken Mehmed adında bi- • • . . • . örfi Idarc Komu anı g 
k b• nd 1 Kadıko"'y HA lk,.vının sermsi penklerden bırı başına i&lbet.ıe Ali Rıza Artunkal dün Vilayete ge • rınc çarpara ~ı nn yarn anın~ • - r. • • • . 

na sebebıyet vermiştir. Yaralı teda.. Kadı.köy ıtııAk .. ~n.den: _ ağır ~re~te yara.lanmL'}tır. Panayot lerek, Vali ve ~edl;e Re~ doktor 
vı edilmek üzere Beyoğlu hastanesine Halkevinin H P' mnnsı uzeı'inde_ tedavı edilme~ üzere ha.9taneye .kal- Lfitfi Kırdarla bır müddet görü.smliş-
ka.ldınlmış, kauı etrafında tahkikata ki salonda fo•~r rglsl açılmış - dırılnu.ş, 'Vak a etrafında tahkıknta tür. 
J>aşlnnnıVJtır. tır. Herkes gelebilir. başlanmıştır. 
======== = = = =======..:. ·: = 

Pazar Ola Bey Diyor ki: 

-' ' 

===== Denizde bulunan kadın cesedi 
Dün Ortaköy s:ıhillcrinde, hüviye _ 

ti meçhul bir kadın cesedi bulunmuş. 
tur. 

Bir knzayn mı, yoksa. herhangi bir 
cinayete mı kurban gittiği henüz an
laşılamı:yaın mnğnı.k Jaı.dının cesedi, 
teşıhis için Morga kaldınlm~tır. 

Zabıta. ve nldiyc hMLse et.rnfında 

tahkikat ynpmakkı.dırlnr. 

MELVYN DOUGLAS 

Bugün LALE 
SlnMnasıncla 

Altın sesile musiki dünyasırun 
öl.n\iyen melodi eri olan J, a 
'fia.viya.ta.nın ııteştnl" l\lnnonun 
tzt:ı:rabmı... nladam Butterny _ 
nln kederlerinL- 1\l&rthanın ih
tişamını yaşayacak olan bıı ha
kiki şaheseri zevkle ı,;ey·redlniz ... 

DiKKAT: Şbndiye kadar gelen 
lha.rb jumallarının en mühimmi. 
Türkc;e Pıı.ra.ınuntı J'Ur.nal. Uu;_ 
gün s:ıat 11 de tenılı atlı matine. 

~~-=-::szm•e 1 

de iken eski hayntı onu f 
mahküm ediyor. 
Ara.bacının kızı, muazzam 

it.ıbarile sinemanın pek ender 
getirdiği ft.bide telakki edilecek 
lerden biridir. 

ffi1dn Krnhl ile Heinricb Gc:> 
yarattıkları roller, Puşk.inin 
hakiki bir hayat vermeğe ma~ 
olduklarını göstermektedir. 

Evvelki a.kşamdnnberi Şark s!D', 
masmda gôsteriln1iye roşııınatl 
film tıüyük bir zevkle scyrectaeceS 
l}nh<:Serdi.r. 

.. J() . Bütün Matbuabmızın müttefikan yaz " ıklan gibi 

- Ha.sun bey b:ı.k gaze
tede bir hn vn.dis var .. 

... B:!!ediyede bir 41'.mÜ
temadi tamirat müdllrlü.. 
iü» kunıluyormU§.. 

..... .o. .. ... . . 
... Acaba bu müdurlük 

ne ile meşgul olacak? 
Hasan bey - Hiç şüp

~iz ya~ld~arında.n 
blr ay ~onra. kalbura dö -
nen asfaltlarla.. 

TÖRK FİLMCİLİÔİNİN ZAFER TACI OLAN 

AHVECi ~-zELi 
1 p Et{ ve s ARA y Sinemalarmcla büyilk dev~m ediyor 

nıuvalfa.k.lyetlerle t \ 
İZMİRDE ELHAMRA 

B~ün saat 11 de 1eruilatl.ı matine 
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Haksızsınız, 
baylar 1 

"'\ 

Eski bir fıkir, yeni bir ıcşeb -
~üa olarak ortada .• muharrir, nr 
tist, ressam hülasa :fikir ve on
at iılcmine rncnsub olup da aon 
~nmanlanncla aefalctc dü,cnler 
ıçın Darülacezede bir pavyon 
Ynpılacakmı~. Bu pavyonda bu 
kabil şahsiyetlere şöhrctlcrile 
rnütcnasib yerler nynlaeağı ı;e 
~endilerine jyi bakılacağı bildi
nlıyor. Muharrir, san'atkar ve 

1 
ve Beyne milel kaçakçı 

casus arın büyük 
düşmanı: Sarı saçlı kadın 

1 Hadiaelcr K&r71sında I 
Manalı öksürükler 

B ugü~~~rde hemen her rast -ı - Yeni bir mnnta ısmarbdı 
gcldıgı;n, hu tarzda konu - Çok güzd olacak, fokat biraz pah 

şuyor: Ö .. .. .. .. . . . . lı çı'kıyor, tam dört yiı:. lira. 
. - bo oho, uzennıze afıyct, bı- Onların aylık gelirlerinin ne ka 

zımd I ev halkı ~hü öhü, öksürük ol - dar olduğunu pek iyi bılen biri ö 
u ar, bendenu de, ö .. ü öhü... sürüyor. 

Sokakta seyyar a:ıncı seııindcn - Öhö, öhö. 
fazla öksürük ı.eai, tiy trod aktör- Acah:ı bu öhö öhönün man 

darülaceze ..• 
Haber Babıali<le bir fırtına 

kopardı. Belediyeye hücum e -
<len, edene 1 

Pavyonun Darülacezede de
ğil de, me elfı herhangi bir şe

Amerikalı Elizabeth Friedman'ın 
bayatı, hususiyetleri ve hizmetleri 

lcrin seslerinden üstün öksürük se - cı:atma» mı) 
si, velhasıl her yerde öksürük sesi Mahalle lı:ahvcs:nde 
i§itiyorum. bahsediliyor: 

Fakat hazan bu öksürükler öyle - Bana kahrsn, harbin sonu v 
manalı oluyor ki .• . Ök~ürcnin kas- saire vesııire ... 
den öksürdüğüne hükmedeceğim Tavla oynnmnyı siyaset bahsin 
geliyor. kanşmıyn tercih ~denler öksürü 

Bııkkal dükkanında soruyorum: yorlar. 
- Bu yağ halis Trabzon yait - Öhö, öhö. 

h r hastanesinde yapılması is - Birleşik Amerika hüıcüme~ casus -
tenebilirdi. Bu makuldu. Fakat ıara, .sabotajcılara karşı amansız ~r 
bu teşcbbfüıü topyekun ortadan müeadele açmıştır. Bu adamlara goz 
kaldırmağa çalışmak, sadece bir açtırmamıya karar vermiş olan Bır
vehim uğurunda bir memleket l~ik Amertkn .hlikiımetı bu hususta. 
rne.scl~ine, bir memleket ızbra- her çareye bat wmıaktadır. 

ı ~ mı~ Acabn bu öhö öhönün manas 
Bakkal cevab veriyor: «cizmedC"n yukon rıkmau mı? 
- Size yemin ederim halis tere- Kelli felli biri, Yl\nındak! çekin -

gene vüdediyo ·. 
ya~am bu esn!.\da br-nden sonra - Siz hiç merak c mey;n, B 
dükkann girmiş mü;ıteri öksürüyor: Müdüri urnumive bir mcktub yaza-

bınn çare bulmağn mani olmak- easusıara :ve sabotajcılara kar§l 
tn. gece gündüz büYfik bir faaliyet sarf 

- Öhö, öhö. Tım, haftasına kalmc.z. m a~ını:w 
bir misli zam ynpılır. 

Niçin kendi kC"ndimizi alda • eyliyen zabıtaya. miit.ehnssıslardan 
tıyoruz. mürekkeb kfiçtik bir grup çok kıy • 

Acaba bu öhü öhü:ıün manası V" d d · n e enın, vudt' inananın nz 0 -
«aldatma» mı) telerlnde biri öksürtiyN. 

•ıZavallı Necdet» müellifi, tı- metli yard,unlarda bulunmaktadır. 
nıarhanede öldü. Bu mtttehassıSlarm vazifeleri halk 

Tramvayda oturmuş gazete oku- - Öhö, öhö. 
yorum. Cüzüme ilişen havadis {'U: Acaba bu öhö öhönün manası 

Sahncve çıkan ilk Türk ka • tarafından ıyice bilinmemektedir. Fa. 
dını, yakın zamana kndar tı - kat bunlar çok buyfık faydalar ve 

«$ehirde seyrüsefer tanzim edi - c hava alırsın> mı} 
lecek.» Manalı öksürüklerden daha t\klı-

nııırhanede idi, beni bur:ıdan yararlıklar gostermektedJrler. 
çık rınız diye feryadü figan Bu mfiteh3S51Slara ı Kript.ograf • 
et •. Simdi bir yer odasında ölü· denilmektedir. Buna .yazı mütehas. 
munü bekliyor. sıslııFı» dıyebıliriz. İhtısasları her tilr-

Kernal Ahmedin ne feci şart-; lli yazıları okumak, yazı ile tertd> e
lar içinde öldüğünü hepimiz bİ· dılmiş olan ~freleri çömıekt!r. 

Yanı ba~ımda oturan zat ö -ın gelenleri ya:z:ncoktım, fokAt gc _ 
J'Üyor. öksüreceğim gddi: 

- Öhö, öhö. - Öhö, öhö. 
Acaba bu öhö öhönün manası Aca'hn bu öhö öhönün manası 

«olmıyacak Juaya amin demiye - aı etsen bu kafa il~ gidersen bir b1tl-

liyoruz. KriJ)Wgraflar Btrleşik Amerikada 
Halk sahnesine 55 yıl emek h i laboratuvarlarda çalışmakta.- Franfa(la casuslarla mücadele tqkilabnın harb baflangıcında 

lim» mi? taya sap olnmaz!Jnıı mı~ 
Bir toplantıdayız, kadınlardan ~ J J 

biri konu~yor: • J crm.11i ~u.LU4i 
Veren Asım ha ba, ba mı soka - usus butırdığı afiJler 

cakbiryerbul madığı.için,ya· dı~1:ır4rnıs Umum! Harbi esna.suıda,t 1938 senesinde Kanada.da gümrük olan §ltrenfn esrarını çözmekte mu.- c Bunları b·ııı·yor mu ı·dı·nı·z " • ..ı kın zamanlara kadar krnmelii 
1
- n ve sabotaJCJ.larm kulla.n.. muhafa-ın. teşkatı.tını idare eylemekte vaffo.k olmuştur. ~ 

sattı. cas~ arı ldukları gizli şifreleri çö.ıe_ oınn Kanadanın aUı \le motörlu za- İlk telgrafname metninin ç&ıtilme. 
Otello Kamil, Aiksarayda bir ::t : ~üteha.s.sıslarm .çay.ısı Ame _ bıta te.şkilfıU, gayri kanuni bir şekilde si madamın hiç yanlışlık yo.pmadığl... ' -

izbede can verdi. İlk rasıd tay- . ec k azdı çı~ çok mühim miktarda mltralyöz, nı meydana çıkarmıştır. Elde edilen K 
Ya recimiz Faik, Darüli.cczcde, rikada _ pe • tanwnil d ğişmiŞ- tüfek ve fi.şek ihraç edilmekte olduğu_ tam yirmi yedi telgrnfname bu su - alkan OJUOU 
dilencilerle yan yana yaşıyor. Bugwı va?A)'et . e de~s al nu haber alm~tır. Bu irsalfitın izi retle halledllıniştir. lngiliz. Güya-

Aktör S ffet babanın akibcti "1". 1914 Büyük. Harbı~:r,ika md~ takib edilir. Pasifik Okyanus suh!lin_ Gerek ntyon ve esro.r gerekse sUfıh nı yerlilerinin en 
cümlemizin malfunu.. rnış bulunan Bııi~k n d..m.rli' :r.'p de Vo.nkuver lınınnına kadar bu izler kaçakçılığında c Wat..Sang.Cy > Din çok tercih cttik-

Daha da neler hatırlıyabili - dünynnın en mahır, e !nıl;" kta<!ı - tnkıô edilir ise de buraya vardık"..an tam mficrimiycti tahakkuk eder. leri eğlence ka1-
Tiz. tografia~ı::c;m:al~ahassa ;:: kad;; sonra harb malzemesini havi bulu - İşin icabı olnra'k tüfeklere cjam - kan oyunudur. 

Pek çok güzidclerin banna- Bunlar n l iştir nan kocı:ı. sandıkların birdenbire or - bonıı demlmiş, fi eklere, afyon, esra.- lki kişi ellerinde 

;:: bal~~!t~ia:~=~~sityı;!: fe~!~!~:ıst~~~i ~:ınde.n sonra tadan kayboldukları zabıtanın dik _ ra d:ıhi münaslb adlar takılmıştı. . . kalkanlar oldu
ko ede, aç biWç.. bakınl3ız öl - Amcrıkada tilrey~ gangsterler bo • kat nazarlarını çeker. cWat.,sang_Cy.anin bu çok karlı .lŞ• ğu halde karşı 
duklerini biliyoru:r.. otlegger&ler, muhaberelerınl h~p şif_ Bır muddet sonra bu sandıklann tam on beş senedentort devam :ttı.:- katş1ya geçer, kalkanlan birbirine 

Böyle acı bir hakikat karşı - reler ile yaparlardı. Çınde Hong Kong şehrıne varmaları me.kte olduğ~ anı.aşılmış ve ~udur dokundurarak iteıtler. Hangisi diğc-
ında iken, bazı muharri leri - Bunların kullanmn.kta oldukları ve oradan Çının dnhılıne sevki ve çok ile dört rıkı tevkaf edllmıŞlerdır. rinin kalkanını geriletirse, o galib nebatlıırn ô.nz olan bir nevi knnn-

rniz'n h kikatin bet<'n duva - şifreler cidden çok l;üylik bir maha- fahiş fiatlaria satışa nrzedllmelcril uJ'm A:lone)) vak'as\ sayılır. calardan muhafaza içindir 
l1nı tebesirlerlc bovamağa Ç!l _ retle tertı."b ve ihzar cdiliyOrdu. işe büsbütun ba.şka b1r renk verır Mıı.drun Elizabeth Friedmanın ıbu ------------- ___ _ 
ı t klnrını göriiyJruz. Bu sade- Madam Er beth Sm th Friedman Zabıta, siltuı kaçakçılığı ile bırlık_ muvaffnkiyeti yalnız bununla kal -
~ d rnn~ojidir adında bir kadın bu şifreleri ~.özmek te afyon ve Mrar kaçakçılığının da mamıştır. . 
a;:~- 1 t.aı;-ıh~l li i. fi ·r 3. hususunda pek büyük bı'r kııbiHyct yap:ldığuıı anlamalttn gecikmez Her Ameriltn üe Xanadanın arasını ctd. G SL E ~ ı ·A'"~---

r• h .~ san nıkf\ra. mütef,.k!ci- göst . t lkl hareket arasında haklı olarak bir,di bır surette açmış olan J'm Alone ~ 
k~c-a eh~\~~clik "c:ınİyen kos- M:~:: ~beth Friedman saye _ mtina ebet arar. vnk'tıSlndn dahi fevktı.lfı.de yararhkln.r 1 ~ 
... . ıvet telak1dsini de • k da k caniler yakayı cle Afy.on ve esrar ka9Qkçılığı mı.yesin.. göstel'mışt!r. N b 1 " B lk • d •• 1 d ""· ı • 
~ tıöcck ikt.ıdara tnalflc değil : 6inde. ~ : ~· ";: .. B rle.şik Amerf de elde edilen karlar ile .sı1tlh satın ıJ'rn Aloneıı .rhum- denilen bir nevi e i i yorsun ır e 1 e oy~e eg 1 ır 

ır. • ir~?dı elinden geleni va- ;:ımışı:ıt t:.C :~~~an bu tabll ın: alındığı kat'iyet ile tesb t, edilir. içki kaçakçılı.ğı~a ~let olan bir Knna.. • 
pıvor. Hucum dt>ğil t ekkür a ye abota cıl:ır onu Nihayet hunun ldmrer taratındıın da vapurunun i.5IIUd!r. --------
edelim. ' eş aa~lar ve :ı:ıar, .s ila!ı eylemiş idare edilmekte olduğu öğrenilı.r. Bu 1929 senesinde bu gemi Kannclndn Bu, bir 8Cri Jıalinl aldı. 1 kadar bedbaht obntı§tu.r' Bu ~a 

\ NuSl"et Safa Cotkun •hır. numa 
1 lişman. -,nun •Wat-Sa.ng-Cy. adında bıiyuklyüklcmiş olduğu rhum hamı.tlesınl Bugihıle.rde elime gelen mektublann üzerinde tereddüde hiç mahnl yok. 

"-- ) k~~dam Eliznbeth Frledmanın resml bir Ç.n ithaldt fı.rmıısı tarafından ya.. Ameriknnın lt?çük bir lim~nına ~ıka.. hemen hepsi de oa"kiyetJıe, derdle, acı kabahatten bir. k~, mühim bir 
·r . B rle.şik Amer·ka pıldııı meydana çıkarılır. ı rır iken ~;;er ad.ındaki Amerikan ue dolu. kısmının kend~ne nid olup olmadı 

sır:ı~ ıve hYat CSi ·k~Atı klip~ 1 Burada müşkülfı.t ~go.5terır. Bu &ahil muhafaza gemisi taratıııtlnn İşte g&zlerimin önünde bu serı1en ğmı araJt.umak ta fayd:ı.s~ 
Amerika lr.g'ı'te e a ç·n f »<) m~ ~ a~:a beraber 1.er : ticarethane yüksek ticari ıtlbara. nıa. yakalanmış ve Mexicc k()ffezine gö.. bir mektub, içinde uzun bir hayatın, Yalnız, okuyucumun vnroığı hül: • 

' • · r y 1 ~ ır: 01/ ::erikan sııbıta teşkilatı lik bir müessese olduğundnn onun bu 

1 
t.iırülmüştü.r. derdle geçen bir hayatın aOl hlkilyesi. m.Un baş tarafında kendisıle mutnbık 

arasında Ü lü b" kf .a.ng'·r . hall demediğ· tnkdlrde işler ile olan nHl.kasının kolayca te.s- Gemimn yakalanması Kanadada Bu mektubu yazan bay A. A. dır. değilim, hem de hi9 dcğilım. 
Ç ır pl bir ş. reyı e d '. te •·h bit edllemıyeceğıni ttıkdır eden znbıtn pek biıyük bir heyecanı mucib oldu. Bikiyesi pek uzun, takat bu pek uzun O evvelce tanıdığı genç kızlnrı du 

mutlaka onun yar ınunı iS me ... - • . lb · hfi'-"·- ti · ndahale ede - ' -ak ed"ıf eCekm"tş dir mfindcrecntıarı nazarı dikkati ce Inglltcrc ıı.ı.uue ıse mu - hikfiyeyl bir tek cümle ile hulAsa et- şunere1t, bugünkü hayatlarına ba.ka 
· eden bir takım telgrafnamelen ele rek, geminin J>erbest bırakılnınsını. mele te mümkündür. rok :mes'Ud olduklarına, mes'ud ettik. 

'f okyo IS (AA.) _ D. N. B.: Huıuaiyetleri.. geçirır, falı:at- zabıta bu net.aceye al - tan;ye ver~~ ve o~ beş milyon - oençltğaınde tanıdığım, kendile_ lefinc hükmediyor, ben a.se: 
'f oky N' . N· . . . Ç Madam Elızabet.h Friedman urun mış olduğu imzasız bir mektub saye_ dolar tazmınat Jtasını ~deUe taleb rile evlenmek imkAn ve ahi~!mnline - Ne biliyorsun? Belki de oyle de_ 

derı i . o- ıp- ışı gazetcsmın ın- boylu, Q<>k mütenasıb vücud~u. snrı sinde varmıştır. Blr'ke.ç gün sonra jetti. . . . malik olduğum genç kızları düşUnü.. ğildir, diyorum. 
1 ~· ıncmbalardan alınnn hnber saçlı ve mavi gözlü cidden çok güzel alınnn ikinci bir imzasız mcktubda Birleşik Ameroka hü~eti iSe •J'm ,.arum, !bugunkü hallenne bakıyo • Çocuğum, her gülen yil2 mutlatn 
şere ıstinaden bildirdiğine gö1e, ve 90k u.rif bir kadındır. /silAh ve nfyon kaçakçılığının esrarı- Alonc• ~~ısını~ Amerikan malı ol_ rum, muba.kka .ki, her biri yuvalarına mes'ud, her ağlıyan da mutlaka bed.. 

8~hatın birinde Jngiltere, Amerika Bu gür..eI kadının sarfeylemiş oldu.. nın bu tclgrarnamelerde yazılı oldu-,duğunu .id~ ed~yordu. Fakat b~ hu.. ayrı ayrı saadet getirmişlerdir, mes.. baht değildir. 
ırleşilı: devletleri ve Çunking )ıra- ğu mesai sayeSillde yakalanan cani _ ğu tasrih edilmekt.edır. susta. haçbir . delil ibrazına muvnffnk ud etmişlerdir ve her biri bemmkine Nice evler bilirim ki, açık pe."loere-

111nda .. .. . lerin meydana çıknrılan cinayetle _ı Tclgrafnameleri tetkık eden zabıta olamıyordu. Işe gene mo.ds:m Elıza - mutlak surette müreocnhtır. Bir pi _ lerinden kahkaha coşar, mUZik taşar, 
Ve ı..:çlu hır pııkt akdolunncaktır. . hikayeleri yazıla~k olsa muhak-ıtıunlann birbirleri ile hiç bir rabıt.ası beth F.r edmnn vazıyed ettı ve elde yango çekınişim ki, talihsizlık b:ıkı • içinde ~ederin dcrdın ıztırsbın en 
h • ndra ile Çunking arasında ~nk k. cadler doldurulur. olmıynn harflerden mil~kkd bu - eylemiş olduğu şifreli m~haberattan mından menfi şekilde buyuk ikrami - karası gizlıdir.' • 
d~~~ı . bir anla§ma imdiden ak.tc- a Bu ~adından çok büyuk istifadeler Iunduğunu görmüştür. geminın üç Amerıkalıya aıd oldu unu yeye müreccnhtır.ıı diyor. Nıce evler bilirım ki, bazan sakin 

1) tir,. . temın cylıyen yalnız Birleşik AmerL Jambon olan tüfekler me dana çıko.rd~ .. Bu. okuyu°?mun ~ttığı hildl.ye - rozan muztnrib görünür, halbuki 
ııit;i om~ aıaruının bu hususta ver- ka hultfımeti zabıtası olmailll§br. Kanada zabıtası işi derhal B rleşik Beyaz zehır t~ccarlarını Y~ gore bu hik~eye bir taraflı olma.. içinde sevincin, n~'enin, zevkin fır-
ın .fnaluınata göre, Çunking, Bir - Kaıındada dahi pek buyuk yarar - Amerika hükümetine muracaat ede- takıb sına rağmen tamamen doğru snymak tınnsı uğuldamaktadır. 
r/0 Ya - Yunnan demiryolunun ye- hklar gö;stermiştir. Kana.dada mem. rek madrun Elizabetb Friedmanın 11:131 Senesinde madam Elaabet.h şartile, vardığı hükmün son kısmın_ Çocuğum, evet bedbahtsın, hem 
ıdcrı çalı m ğa ba~laması için ln- nu ecza ve silfıh ticareti yapan çok gondcrilmeslni rica eder. Frıedmnn yeniden zabıtanın daveti da kendisile mutabıkım. ç0k ıbedba:ht&n a.nlıyorum fnka.t 
ıl creyc A .k B' 1 'k d I-• kuvvetli bfr Çin teşkilfi.tını meydanaj Çin lisanına hiç bir suretle vtıkıt ıle karşılaşmıştı. Butun Birleşik Ame. Muhakkak fena bir numara çek - hilkmiinu bu n~ktada bırak' Öburle.. 

1 • ' men a ır esı ev "" - olın · · d ha d f k l d 1 1 b kk k b · rıne Ve 8 . müracaatta çııaı.rmı.şt.ır. I ooı~ı halde bu kadın ırWat.Bang_ rika şehirlera a ın e ev a e g z 'ı m ş, mu a a edbaht olmuş, ne rinin vazıyct.ıerini tahlile girışme. 
b1ııunrn ınnanyaya Bu hususta ~ ıwhat verelim: 0yD tara!ındruı l.stimal edilmekte (Devaını S inci sayfada) kadar bedbaht olmak mümJtünse o TEYZE 

~~u~ı~tu~r;·================~~~~;;;;;.;;=:r::::===============~~~=:~~~~~~~~~~~::'~~~;=;;~::=;:=~::==:~~:::~~~:==~~~~~~:=~==~==~======::==::===;==;===:;:==:==:~;;;~ •Son Po.sta>nın edebI romanı: 64 tir.ahat etmesini söyle ve onu baıt- anahtar deliğine koynr, onu seyre-' dualnn kabul edeceğini havsalam na şefkatile baktı. Bugün Selim 0 _ 

nızdan sav... derim. Parmaklarının uc-una basn- almıyor. nun için çok yakın bir insandır. Onu 

A 
Oynunm 

Naki.den : ~runze% T ahı:n Berhand 
de Fl\ktıt her vaziyetten i>:tifa- .~~ .. bırak.amıyor. Selim öğle u>::· 
lııd eden ve pratik düoünen 'bu .ıl.'ilUndan .>onra §~~nga u.zandıgı 
C\'j ırı, bır taıla iki kı.ı, vurmak için, vakit ben yanına gıdıyorum,~nu 
Ü~ bütün ihtiyaçlarını da ayni meşgul ctmeğe çalı§l)Oruul. d ta-
~ rı e tedarik etmek çaresini buldu. bakıcı da lı:.ar m~a oturuyor, a eta 
.l'or'la~balan sahııhtan Beruta iııi-1 beni kontrol r.dı?"or. Hatta ben 
tırı ' ıııparişlcrini yapıyor alacakla- neş' eli bir sesle bır fC~er anlatır ve 
o"l ~lıyor, Yemeğini bir ;erde yiyip gülersem, bünnetk&r bır tavırla ya
"di e en sonr arkadaşlarına iltihak nıma sokuluyor: 
tı\ı Yor "e akşam geç V1'kit eve dö- - Hastayı fazla y~rmayınız c-

l'or f d' A · en ım. 
tı~,k~cak, Halide hanımın evden - Daha yavnt 4~ ~o~:un~ 
l\iı-. ~. old.:Jğu zamnnlar Selimle be- Nesrin hanım, bcyefen ının. • şı ~~
.ı "'1 ()t b' · 'b' ·· lelerle :ıehnnı ao-..-ı ~ r ınmize dahn yakın bulun- rıyor, gı ı cum 
lltı~~u diı ününıeniz yanılırsınız köyor. b 
l"tııı • "-ayınvalidem Nevzad l\anı- Şimdi siz isyan ediyor, ana 
~l'ltı 0 

kadar &kı tembihi"~ eeyor, şöyle diyorsunuz: ... . 
' ~ ıekilde tehdid ediyor ki ka- - Camm, .senin kocıın deiil ~? 

'ını istese bı1e kocamla beni Hastabaklcp 41,..ri Ç'lkmasuıı. ~ 

Hayır anneciğim, eğer öyle yn- rak yürür, salonun kapısını yavaşça Acaba benim her akşam Selime ndetn kendisine bağlı addediyor. 
.,ar nm, kadın derhal bu sözlerimi açar, bir polis hafiyesi gıbi <lört tn- sıhhat ve afiyet vermesi için yalvar- Hatta, son günlerde annesinin has _ 
Halide hanıma yeti tir~ek, bir zı- rafmn bakar, gelen seslen dinler ve dığırnı Allah duyuyor mu anne, be- talandığını haber aldığı halde bu • 
nltı, bir patırtı kopacak. neticede oğlunun odaııının önüne geldiği vn- nim dualanmı 1 abul edecek mi? rnsmı bırııkıp fstanbula gitmcğe 
Scliın üzülecek, beni hak!ız bula- kit kapıyı birdenbire hızla açar. Bi- Mektubunuzda hastııbakıcının gönlü razı olmuyor. 
cak. Daha İyi8i mH Sözümde du - riaini cürmümeşhud hl\linde yakala- hattı lmreketini tenkid ediyorsunuz Nevzad hanımı iz görmüş miiy• 
ruyor, sabrediyor v~ lkocamın ya- mak iıltediği pek a~kô.rdır. Onun anne. Fakat o zavallı kadın ne yap- dünüz bilmem. Otuz yaşlarında, be. 
nında bir gölge J?ibi yaşamağı on- bu casus tavırlan beni katıla katıla sın 1 Emir kuludur. Ona Selimi be - yaz yüzlü, şi!lman, m ~ gözlü bir 
dan büsbütün uı:ak kalmRğa tercın güldürür. Acaba hascabdktcıyı mı nim yaraladığımı söylemi ler, be - duldur. Dünyııda bir erkek kardeşi
ediyorum. Bugünlerin elbette bir kontr61 etmek istiyor, gelininin ha- ~im asabi, hatta biraz delice oldu - le anasından ba ka kimsesi yoktur. 
sonu gelecek değil mi> rekatını mı? Nevzad hıınımın, al- ~mu, ne yaptığımı pek bilmedi~i - Kocasından eziyet çektiği için ay -

Size biraz da gülünç şeyler an- dığı emir hillıfına bizi ynlnız bırak- mı anlatmı~lardır. O da benden rılmış ve ömrünü hast lıuına v k • 
tattıyım: Çocukluğumdanberi hafta- mnsından ve kan kocanın bnşbap korkuyor, kocama yaklaştığım za - Ietmi tir. Hayatını kendi s"yile ka· 
da birkaç keıe inemaya gittiğimi kelmasından mı korkuyor) 1 man benim bütün sözlerimi, bütün zanan bu kadına hürmet t-dıyonım 
bilirsiniz anne. Fakat ben, gördü- Yoksa benim 

0 
wluna kar.,, bir harcketl~rimi tetkik ediyor. Benim nnne ve onun bana karşı yaptığı 

ğüm yüzlerce komik film kind~ ,... artık k N · ] d " · · h ,_ __ 1 ı_ı ff d. ,.. .. şiddet göstereceğimi mi zannediyor . .es ı esrın o ma ıgımı, sınır - BIC'5JZ ıı.: arı a c ıyorurn. J\"1 zur • 
Halide hıınımın Çarşamba akşam- dersiniz? Bu suallerime cevab ve- lenmı kontrol ettiğimi ve hastanın dur, anl..-ıvamıyor. 
lan eve giriş tarxına benziyen gü- yanında bulunmamda tehlike ol - Mektubunuz masanın uzC"rinde 
1 · b" etmed' remiyorum. Kaynanamın bütün ha- d .. imç ır manzara seyr mı. ma ıgını nereden bilsin? Ben onun duruyor ve bütün suallerini:r.e ayn 

B. d L J k • t reketleri benim irin bir muıımma- h 1 ır em, mut a ra aynı aaa te ge- " İs erini anlıyorum anne. O, ha t - ayrı cevab venne .. f" çalışıyorum. 
1 N b d kiik 1 .:ı dır, hatta onun benim acıkımın bü- ı · iyor. e eş a 8 evve • ne c;ıe v sına şefkatle bakan bir hemşiredir. Hayır anne, dadımın ü ü me ne 
beş dakika aonrn. Tam bir bono- yüklüğünü .anladığında bile şüphem Selimi knnlar içinde ve can çekişen hiç lüzum yok. Ufok tefek i 1 rimı 
metre. .. Sokak kapımnı sessizce a- var. BCI vakit namazında ve niya- bir vaziyette gördü, ameliyatında kendim pcklılu görüyorum, h tte 
çıyor ve ayakkabılannı aşağıda çı- zında olan dind:ır bir hanımın kal- bulundu, onun ölümünü bekled• ve söküklerimi de dikiyorum Kendim< 
kardıktan sonra merdivenleri çıkı- binde böyle sönmiyen bir kin ya- nihayet yavaş yava• onun tekrar buradan bir hizmetçi bulma w a hi 
yor. Ben f&yed kendi odamda isem ıatması bana çok ganb görünüyor dünyavn döndüğünü gör(Hi. Bütün seheb yok. 
_ sakın darılmayın anne - s:örimil ve Allahın böyle bir kalbdeıı ta;an • 'buhranlı &ccelerde hastaya bir a- (Arkası \•:ır) 



6 Sayfa 

[ -Tor si 
Bolkardagında boksit 

madeni bulundu 

Ecirne trenlerinin büfesi 
niçin kaldırıldı? 

Edime (Husu.il) - İstanbulla E
dirne arasmda ~iindüıderi t.uşılıklı 
olarak sefer eden trenlerdeki büfe 
serv..si thtzyacı ta.mQmJle tarşdaya -
cak vaziyette olmama.Jda berabe.r iyi 
lcötü devam ediyordu. 

Son gtinrerde nedense bu servis te 
:ıntaamıru kaybetti. Net.ekim birkaç 
gün evvel büfe scnisine güvenerek 
,anına yiyecek a.lmağı ihmal e6en 
~kula.r aç kalmışlardır. 

Dllzcede bir köylü bayram 
namazım kılarken 

öldürU'dü 
Düzçe (Hususi) - D6zçenln Çnkır 

hayvan köyünC:cn Mehmed oğlu Ali 
X.e:racıı bayramın birinci günü köy 
camunde nıımaz kılarken tabanca ne 

... " ' .. 
..; . .. . :· ... 
;... . . ... ~: ....... ~ ... ....... -~·-· • 1 • 

-~ : ~ ?..:.f -~ '.f ~ . ,. . ... 

so 

•• uzc de 

Havsa ve Muradhda 
belediye teşkilAfl 

) 

öldurülmüştür. Katil ayni köyden İzmit (Hu.sıısi) - Vilayet dahilinde' Bu arada bekçiler de muntazam ta.. Edirne (Husus!) - Edirneye bağlı 
Mchmed oğlu İlbrnhim tarafından öl. emniyet i.şleri mükemmel bir şekil- yatetlert .e temts elbiseleri, tr~ı Havsa nahiye merkezt1e Çorluya bağlı 
dürülmüştür. Cinayete sebeb de ev- <W organize edanıi.Ştü'. Halk, bundan yüz1erile dildaı..ti celbetmektedir. Muradlı nahf)re merkcZinde belediye 
veıce Ali Karacanın İbrahiınln ba. _ memnundur. Bu sebtıble mbıta va.k'IL Gönderdltim resim, İzmıt bek.çile - teşkilAtl yapılması Dahiliye VekMe _ 
basının öldilrülme.sını::te med.halda.r aıa:rı az olm8'kta ve olduğu uman J'i?ıi. ~komiserlerie berabu ıöster_ tince uygun görWdülüııde.n hazırlık.. 
bulunmasıdır. Kat.il yalı:alamnıatır. jfa>lleri meydan& çakarılmaktadır. tnektedir. lara bqlanmı.§t.ır. 

Son Posta 

B gün Ü maçl r n· in 
cazib ve müh.md·r? 

Yazan : Omer Besim 

(.Baştaraft 3 ncl sayfad:\l 

Bunun haricinde garbi Avrupa, 
denizlerin ablulcası dolayısile bütün 
dünya ile olan irtibat:nı da kesmiş 
bulunmaktadır. Normal şeraitte, 
memleket ist.ihsaliitının noksanları -
nı, hariçten yapıhıcnk ithalatla te -
lafi etmek imkanı mevcud ise de 
harb halinde, tabii buna imknn yok 
tur. Almanya ile ttalyo.nın ve Al -
manyanın işgal sahasında bulunan 
mıntakalann, kendi istihsalatlıııını 
hesaba katmaksızın, harb<len önce, 
hergün 25-30 milyon ton zohire 
(buğday, arpa, mısır, yulaO ithal 
etmekte olduklarını nazarı itibara 
alacak olursak, bütün bu imkanlar
d'an mahrum olan bu mıntakaların 
bugün ne vaziyette bulunduklarını 
çok kolay tahmin edebiliriz. Bahu -
sus harobi, İşgal vesair &>ebebler do
layısile bu mıntaknların iı.-tihsnl ka
biliyetlerinin de % 75 azaldığını 
hesaba ltatmak la21mdır. 

Bugün açlık tehlikesine maruz 
bulunan bu mıntnkal:ır, harbden 
önce. yalnız zahire ve ve gıda mad
deleri için, harice bir yıldıı. 4 milyar 
dolar vermekte idiler. Bu mıntaka
nın hububat ve yiyecek ithnl ettiği 
memleketler: $imali ve cenubi A -
merika, şimali ve cenubi Afriktı, 
Avmıtralyadır. 

işgal altında bufunnn vcyahud 
Mihver devletlerinin idaresi altındn 
nlan garbr Avruoanın ,el::er, lcakao, 
kahve sıkıntısı diğer mühim sıkın -
tılar vnnında solda sıfır l.:nlmakta -
dır. Bu mıntakalar. her ~eçen ~n 
eJ::mek bulamamak ve vesika ile ve-
11.1mekte olan ekmeğin formasmı 
herırün biraz daha azaltmak mec -

Silleymnniyenln lig lideri Beşıkı-f 
kar~ısında. ne yapabileceğini me 
etmek biraz tuhaf olur. 

Çünkü büyük takımları silip silP 
.ren Beşiktaş, Silleymanfyc knrş 

da elbetteki müşkül bir vaziyette 
mıyacaktır. Ömer sesi.111 

Halkev1eri arasmda 
yapıracak müsabakalar 

buriyetindcdir. 
Harb uzadığı nisbette, 

da, Belçikada, laviçred~, İskan 
navyada, Almanyada, Jtalyada a 
tehlikdcri o niıbette daha ciddi 
daha vahim bir hal nJmaktadır. 1 
gal altında olmıyan FrnMD.da ~ 
ka ile verilmekte olan zaruri g 
maddeleri, beher ıahaın normal 
tihliikinin ancak 3 / 1 foi bulma 
tadır. Yani bir phıs günde not 
olarak 750 gram ekmek istihlak 
diyor ise, bugün kendisine ao 
250 gram ekmek '\'erilebilwckt 
dir. Eldeki yiyecek stoklıın azal 
için, bu miktar da gittikçe azıılfl1 
mecburiyetindedir. 

Danimarkada fevkalade rneb 
miktarda süt veren ineklerin y11 
münhasıran gıdasızlık yüzünden 
silmit bulunuyor. Bu vaziyet. d 
yanın en zengin süt. yağ ve 
nir memleketinin ortadan kıılkı 
ifade eder. 

Kıtlık ve açlık garbi AvruP 
dan tc-iricen Balkanlara doğru 
mektedir. Bir zamanlar hububBt 
yiyecek maddeleri ihraç eden ·rııe 
.eketler ıarasında sayılan Rornll 
ve Yugoslavyada, bir hayli znfl1 
dır vesika usulü tatbik edilmc~d 
dir. Romıınyada daha şirnclı 
haftanın muayyen bir günü cıt, 
meksiz güm> olarak kabul edilfl11 

tir. O gün memleketin hiç bir '.~ 
fındn ekmek pişirilmemekte. bil 
halk, mısır unÜooan mamul bir 
lamaç yemeğe mecbur tutulma\:! 
dır. 

Harb devam ettiği nlsbettc gll 
Avrupayı daha korkunç akiJ>e 
beklemektedir. 



19 İkincikanun SON POSTA 

, Sebrin mnnakale derdi 1 
(Ba.ştarafı z ncl sayfada) • 1 

lcad etmiş, bir diğeri de «~zlem~h 
H <Baştaıratı 1 inci sayfada) ·· ünden «özlem» diye bır kelınıe (Bat tarafı 1 inci sayfada) ı cekleri mcvzuubahs olmuştu. Bu l§in 

hah arblere vaktile, ekseriyetle son- :~:armış olursa Türke bir Türk mü- tramvay nrabll;Sl geçtiği hnlde bir tek arkası gelme!ii. Bu usulün bugünkü 
arda ba§lanması ve gelecek kı- nevveri gibi kılavuzluk etmiş ola. - Harbiye • Fatih arabasına tesadüf e- izdihamı tahfif edeceği lı::anaatinde-

Hergün Amerika da 
taarruza 

uğrayacak mı? 

Sayfa 7 

Beşiktaş cinayeti
nin esrarı çözüldU, 
failler yakalandı 

f~n. muharebe meydanlanndan ge - mazlar. Çünkü biz. büyük, genı~ dUmedi. yim. 
çıklmcsrnden çekinilmemesi, top - Kafdıığlarının iki tarafındla, türlu OtdbüSlerin takib ett.tkleri istika - Müşahadelerime istinaden size şu llk mahsullerinin, umumi seferber- türlü soya ve soba ayrılmış bir k~t- met, durak yerleri ve hareket eaatJe. mis:ıli verebilirim. Taksimden Fatihe 

(Bqtarafı l inci nyfada) 
Harbiye nazırı demokrasilere 

yardım projesinin fngiliz ve Fransız 
donanmalarının Birlqik Amerika 
devletleri &rafından aatın alına • 
bilmesini temin maksadile hazırlan
dığına _?air çıkan şayiaları 11hayal 
mahsulu, ve manasız sözler» diye 

(Bq tarafı J inci uyf ada) 
Ccvdete rastlamıştır Üçü birlikte 
bir müddet dolaımışlar, sonra bir 
taksiye etlıyarak T ev fiğin Bqik -
taıta Köyiçinde bulunan evine gel
mişler ve zemin katındaki odaya 
ıinerek içk.i içmeğe başlamıılardır. 
Bir müddet sonra her üçü de adam
akıllı ı;ıarhoş olmuşlardır. Bir aralık 
Tevfik Cevdete tasallut etmek iste
miştir. Cevdet buna muhalefet et
miş, fakat öteki ısrar etmiştir. ~u -
nun üzerine gerek Cevdet, gerekse 
lıhami bıçaklarını çekerek T evfiğin 
üzerine atılmışlardır. Uzun süren 
boğuşma sonunda gi.lçlü kuvvetli 
bir adam olan taksi değnekçisi gırt
lağından ve vücudünün 23 yt•rin -
den yaralanmak suretile feci şekil
de öldürülmüştür. Vak'ayı mütea
kıb her iki katil de firar etmişlerdir. 

:en, Yani asker toplanmadan ev- leye nisbetle, şahsan bir zder~c;:1 bıle iri de anl~ılmıı.z bir muammadır. • gitmek ~iyen yolqular, ekserlyetle 
ve idr~ olunması arzu ve ihtiya- değiliz. Türk hu azer~» e~~ • .0 Otobüs ne zaman gelecek, hıı.ngı so Taksim durak :yerinde dakikalarla bek 
~~n~~n ıleri geliyordu. Şimdi ise mo- nkütle» dir. O k~tle bı~~ ~e!tıl, hız knktan geçecek ve . ~ercde duracak? Jemcktcdirler. ~ .. 
orlıı v~ zırhlı harb vaBJtalannın 0 kütleye uyacngız. Dilımızı onun Bunu tayin etmek ıçın keramet sa. - Aktarma usulunün ihdası takdırın_ 

Y?liar haricinde ve her türlü ara • .diline, kafamızı onun bı.f~~ına ve hibi olmak Uizımdır. I de. Fatihe gidecek bir yolcu Tak -
~~e harb ve hareket edebilmeleri hayatımızı onun hayatıao. gore ayar Bu münakale dcrdleri arasında ve. sim • Eminönü, Kurtuluş _ Eminönü, 
ıçın A~~pada kuru havalara ihti- edeceğiz. . ... saiti nakliye müstahdemlerınin laü - hatta Maçka • Bcynzıd arabalarınn 
Yaç tabııdir. Kafdağına muhayyel hır dag de- baliliklerine de bir yer ayırmamız i.. pekfilfı binebilir. 

Bununla beraber yağmurl'a kışın me'k, Türk coğrafi.ası bakım~ı:ıd~n cab eder. 'İstanbul icra dn.lrest memurla.. 
Pek a.z olduğu şimali Afrikada ve bir bata işlemek dem~ de~ld.ır: Tramvay ve otobüs biletçileri ekse- nndan Şahab öztürk: 
ent!alı sıcak semtlerde bilakis h~- Kafdnğlnnnın heybe.~lı rc:alit~ı~ı riya halkla münasebetli münnsebet • •-- Bu mevzu etrafında beyanatta 
k~retten. v~ susuzluktan jçtinab içın hayal telakki etmek, oyle h.1.r zih~ı- &iz münakn.şalara tutuşınnktadırlar. bulunan tıir tüccarın dedi~i gibi ben 
I O vaktı harb ve hareket tercih o- yettir ki bizi yavaş yav':'ş ~~rk mıl- Bu haller bazan nakil vasıtal:ınnın de münakale darlığı karşısında yayan 
hnu1 r. Diğer cihetten, harb bir ke~e Jetinin bütü~ kütl.~ .~eal~t~sınBı tanihı : uzun müddet seferlerinden kalması. yürümekten başka çare bulamıyo • 11~ :ıdı mı artık kış veya yaz tefnk mamıya dogru goturebılır. u z .. nı muc.'b olmaktadır. 1 
olunmaz. Mnk da ve hedefe va - niyetle mücadele etmek ·her Türkun Velhasıl, izdihamı, vasıta kıtlığını 1 ru~~ durak yerinde yarım saatten 
;!n.ı:ıyıı kadar, ordular. hareketle- vazifesidir. hissettiren bellibaşlı amilleri kısa bir 1 fal'Ja beklemektense ynyan yürümek 
/"

1 kkı ın ve ya~ın icahlarına uydu- _ /'f. j, 'ff. cJ!Nı:aen himmet. ve alfUm ile ortadan knldır. şüphesiz ki müreccahtır. 
ara her mevsımde harb ve hare- Uft U 11 tl't fi' malt mümkündür D · · · 

ket ed 1 N' k' . t y n ............................... · Bence, mevcud tramvaylar dahi bır 
ltalvan e1ı:1,. ·~e km ı!I ;t bi~nkış~ ............. S ... ö ..... arasında • Posta ve Telg~ .idaresi nıe. dereceye kadar münak',ııle ihtiyacını 
Yüksek r ı 0 

Au ça sdel k daöla _ Z t muıı.arınclan Şercfettın özacar: karşılıyabilir. Yeter ki, bunların .se-
ve sarp rnavu u ., V "ti n-'·" •e nd d' · zl · · d h · -=-- k l tında d k El~ler <Baştarafı z nci sayfada) 11- esaı •ı.A.u:} e ının n ı • !erlerı bırnz a a ıllw.G..uıa so u muş 1 cvam etme te ve ' ğ k ı değü'm H"ıSSedile " lsu tnlyanl k k ... r,İaklarında A.Tşidük Ferdlnandın '9osna Barnyda ına an ı . n muna_ o n. 

rahat ara hıcn b. 
1 ~~ geçirmek 28 H . 11 1914 günü saat on ikiyi on kale darlııtını ve izdihamı trnmv:ıyı Çünkü, tramvaylarda izdihama se-

için vak':te 
0~. kırA va ~kte .. , .. nzıra kırk ı...., saniye n-or1> Sırbl ve otobüs servislerinin intizam.sızlı • beb, araba azlığından ziyade, faraza ı ve ım un verm ..... - daıuAa ve . ..,"'"l b~Y" • • 

dirler B d b k Amavudluk ıst· Pren...: .. tarafından katledil- ğında aramak lrızımdır. Vazıfc .:tlba.. 20 dakika zarfında bir istasyondan 
d .. . un an aş a anıı.rş ı rY 1 · 24 d y · ta k' . · · · 
ııglarınf'1 t .. , .. ve zırhlı muha- ..ı:~ anı lmı.ştır. · rile gece en e enıpos nede ı .1.. hıç tramvay geçmemesı, sonra b!rbirı 
b 

3 
mo or u "'6' aşı · d .......... ım Aksarayda.k' · - b ta · 1 • l re e vasıtalarının kullamJmasına Şimdi çevrilecek oıaıı film ona göre §l_U1 en .~ . · . ı evıme ardına uç eş ne&.n n geçmış o ma. 

rnyedıın ve imkan olmadığı için bu- hazırlnnncakt.ır. gıtmek 1Çın Sırkecı durağında e? a. sıdır. Bu s:rvıs fntizamsızlığınn bir 
tada harb l tarzını muhlafaza §ağı yanm saat tramvay beklerun. nihayet verllınesl lfurundır. 

norma tle.rd bir - - tr 
etrnektedir. he yoktur ki gülünçtür. O halde bu Bu saa e suru amvayı de. • JAsellt' mahasebe kaleminae ki. 

F:ıkat Avrupanın müsaid ova ve Alman ordusu veya ordulan ne için polaı:a ~kte ne mana var. Tram t.,, ba.yan Neyyir Okyan.us: 
ııt"Pll"rin<le motörlü ve zırhh harb Romanyada tahşid olunuyorLnr? ! .. vay Idaresı, yan gece demek olan hu •-Şehrin vesaiti nakliye derdi ha
"asııalannı' bolca istiırbl etmeği dü- Bunu muhakeme edebilmek için tü- saatlerde şehirlinin münakale ihti - kikaten üstünde durulınnsı icab 'eden 
ştinen bir ordu, yıldınm harbi yap- fek veya top mermisi işlemiyen bir yacını düşünmelidir. bir mesele halini aldı. 
ll"ınk için e,lbctte nisbeten kuru ha- uçağa binerek Almanyanın .. ":~ Al- • Fa.tlh tramvay dunk lUfnde Bilh:ıssa, val'lifeye dıevam edelnler 
vnfarı tercih eder. Bunun için. ~I. - man iN;ali altında bulunan butun yer cifercl Raşid apalrtıma~nda Sacid bu ytizden tbüyük m~küJCıt çekiyor • 
ınanlnrın, Biiyük Britanyayı ısula- . .. .. d 1 ve fakat or- Mız: ılar. Me.selfı. ben, vnzifeme yeUşeba _ 
d.?n l:h .. ka, vnpncakları büyuk öl - lenn

1 
ustun e~. }5m? l ve sakla- c- Ga2etenizin bu mcvzua tem:ıs mek için kendi evimi bırakarak daire. 

~~de Yeni bir harekete baelaınak man ad~· ~e ~u: u gız ~r;:1e yJrtacak etmiş olmıı.sı, şehre hizmet b:ıkımın. min civarında bir apartıman tutmak 
•çın ht-r halde "iddetli kı avlarının ~a t~ .~r erı~? (;a w f makinesi dan çok yerinde bir harekettır. zarureUnde kaldım. 
jt"Crn::ini. bek.liyecekleri tahmin o-t bırU du)~:J!eve 1bunla~fa" Almanların Cidden İstnnbnllular münaknle iş.. Zanneclıyorum Jti; Vaılimiz Lu'tfı 
un 

1 lırdı. k~ anıh .d b kederini de tetkik lerinden şi!tCıyetçidirlc.r. Bir müddet Kırdar son zamanlarda pek Md bir 

t\! vsif etmi~tir. 
Encümen huzurundaki beyanatı

na devaın eden Stimson, bundan 
sonra şunlan söylemiştir: 

«İki veya Üç ay İçinde bir buh
ran zuhur edebileceği hususundaki 
ondişeJerimi söylemek mecburiye

tindeyim. » 
Meb'uslardan Yonkmanın bir 

sualine cevab veren harbiye nazın 
demokrasilere yardıma mütedair 

bulunan kanun projesinin Birleşik 
Amerika devletlerini harbe sürüklc
miyeceğjni söylemiştir. 

Tekrar söz alan Y onk.man İngil
terenin mağlubiyetine mani olmak 
için hu projenin zaruri olup olm'a
dığını sormuş ve o da §U cevabı ver 
miştir: 

uBenim fikrimce her halde la -
zımdır.> 

Demokrat mcb'uslardan Annold 
söz alarak harbiye nazırına ıu suali 
tevcih etmiştir: 

uEr veya geç lngiltere mağlub ol
duğu ta'lcclirde biz harbe girecek 
miviz"> » 

Stimson §U mukabelede bulun -
muttur: 

u- Evet, ben bu fikirdeyim.» 
Devlet reisine verilmesi teklif e

dilen s:teniş salahiyetlerin bir hC'ycte 
veya komisyona tevdi edilmesi hak
kında ileri sürülen bir mütaleayı teh 
tikeli bulunduğunu sövliyen Stimson 
reisicümhınn VC'."rilecek sal!;hiyetle
rin iki sene müddetle tahdid edil • 
mesi zımnında serdf"dilen bir teklife 
muhıalefet etmiyeccğini beyan et -

12 gündenberi gizli kalan hadise 
üzerinde yürünen ipuclan sayesinde 
aydınlanmış ve suçlulardan Cevdet 
dün yakalanmıştır. f lhaminin de 
kanlı elbiseleri ve bıçağı bulunmuş
tur. Müddeiumumi muavini Ziya 
Yazgan suçlu ve şahidleri dün gece 
geç va1cte kadar sorguya çekmiı, 
neticede Cevdet cinayetini bütün tf 
ferrüatile itiraf etmiştir. 

Esa!en muayyen bir yeri olrmyun 
diğer sudu aranmaktadır. 

Tuna konferansı 
toplanıyor 

Bükreş 18 (A.A.) - Gazetel~ 
rin bildirdiğine göre, Tuna konfe -
ransı, 2 O Kanunusanide toplana • 
cakhr. Bu konferansa, Almanya, 
Sovyetlcr Birliği. ltalya ve Roman
ya İştirak edecektir. 

Yardım t"klifne karşı 
Almanyadan yHkselen sesler 

Jı. cıR:;viilc Britanynyı istiladan baş- saır ~a "1
• a~ 1 are evvel Trrunvay İdaresinin tek bilet şekil alan bu münakale derdini de 

b "n· J hvdını dercetmekliğimin se k- edeb~lmeblıdır 'h' 1• k ·r t" • d ve aktarma usulilc müşteri nakwde_ I diğer birçokları gibi halledecektir. 
miıtir. CBaııtar.ıfı l ind sayfada) 

ı bu ndnya ~erek hava ve gere Eğer u st ır ı ~ ~c ıc~ .7 ·------------------------------
deniz volile nsker indirmek ve çı - Frımsanın şimal sa.hıllenndekı bu-

Bahriye naz.ınnan sözleri miyece~ını kaydetmektedir. Çilnkii 

Vaşington 18 (A.A.) - Meb'u- istiıbhshsal. pdroj~nliünklfiiliyatard çıkA~a-
karmıık için bu kış aylarının en çok yük Almnn istila ordusu henüz ye
tnüanid olduğu hakkındaki malu - rinde duruyor ve doğu Prusya -
rrl ttır O halde, eğer Almanlar, V nrşovn bölgesilc Slovakyada, Ro
Büvük Britanya adasını istilaya te- manyada olduğu gibi, büyük ölçü
Ot"bbüs edecekleTse onların bu ha - de tahşidat olmuyorsa, bu takdirde 
r"~et~ bu avlarda ~apmaları Üızım- Romanya tnhşidatının hedefi Bal -
dı. <'<>er bu teşebbiısten vazgeçerek kanlar ve umumiyetle cerrub doğu 
Cl"nub d w d w _J k b. 
h r"lc. og~ ~veya oguyıa arşı .. ır olmak ikhı.n eder. Yok, eğer şimali 

Avukat~ar dün_ 
hararet: i bir 

lop!antı yaptılar 

İtalya gittikçe 
A~man hakimiyeti 

altına giriyor 

1. · h · · k · d sı a. ın e guç er va ır. merı • san mec un arıcıye omısyonun a ka bö 1 b' , .... hs"l' 6 d b 
b l b h . nın y e r ..,.., .. ı ay :ı a • 

beyana~ta u unan ~ nye. . nazırı §ara'bileceği kabul edilse dahi, Lon. 
alb!'Y .Knox şu~ları soylemı!t~r: drada hiç kimse. bu 6 ayın Mihver 

. l?gıltere kat 1 ~urette rnaglub c .. - devletleri tnrafındnn müessir bir SU

dıldıkt,_cn sonra bız de taarruza ug- retıte kullanılabileceğini nazarı dilt 
rıyacngız. .. • w w knt.e nlmıyor Diğer taraftan Ame : 

Nazır bu ;umleyı a.gı~ agır, fakat rikan yardımı, yalnız bir ~lh.::nl me. 

<'le gın~ecC"kler ~ bunun ıçın F · d ı_. AL- · ')A rd h de kı ın gec-me · . bdd d . .k ransa a.Kı rman ıııtı a o usu a-
tızn ederdi. Buna nı w Atrı 1 ·- fiflemi, işe ve buna ;mukabil doğu 

(Başta."tafı l inci sa.yfn.dal C6.aştarafı 1 inci sayfndal 
Bu maddenin okunmasını mütea- Hergün Şimali İtalyayn gelen tren. 

kuvvetle telaffuz et~ıştır. . . selesi değil, fakat ayni znmandn da 
Almanya}'1 beklıyen akı.~etten bir nakliye meselesidir. Halbukı bu 8 

bahseden al~ay Knox . ~ sozlerle ay zarfında, HiUerin dediği gibi, bü~ 
beyanatına nıhayet ':~~ıştır: y{lt miktarda denizaltılanmız olacak ların şimdi Romıın~:~hU ük~~".: Prusya - Varşova ~öl,,.esile Slovak

IC"rdr. yapmakta olduldnr Y . .olçu- yada dahi ?üyük tahşidat varsa, o 
edilmekte bulu ı 1 ! 1h~hbar zaman tah,ıdntın asıl hedefi şark 

nen as.cerı ta gdata _J O · · Al 
ne mnnn vermelidir? "' ohnak ltızmıoır. nun ıçın. man 

kıh azalar söz almış, mevzuubahs ler dolusu Alman kıt'nlarınm cenu.. 
mesele etrafında münakaplar ce _ ba. scvkedildikleri bUdi.rü.mektedfr. 
reyan ctmi~tir. Itnlyan ordusile !nşist partisi ara-

8 d k Abd··ı fi .. sındak.i ihtild!, hfıd bir mahiyeL al. 
u ara a avu at u na soz t p t' Liib A~- dl "" 

Almanya zaptettigı memleket • . . . 
1 J ·ı · '---) '-t d Ka tır. Bunun JSe çok mühım ehemrruye. er e çeYn mıı ou unma~ a ır. • ı· dır 

naatimce bu memleketler, Alman -ı 1 var -·-------
yanın mağlubiyetinde kendilerine C ·· ordularının diğer kıBlDllannın ne 

kıl azete ve r~yo haberlerine ha- yap~akt'a oldukları hakkında, her 
en ı~a, en az hır haftadanbcri, Ma- ne kadar umumi de olsa, doğru bir 
ı.n kt nbı geçerek Romaniayn gel - malumat edinmeden yalnız Ro -
l ~ !e ulunan Alman askeri tren - anyncJaki Alman tahşidntına b'a-
erının tl4lyas •· d 20 25 k d m 

nu H ! gun e . - a ar - karn1:, Almanların bu .ayan sonunda 
tnu~d·ı·er .hır t.ren bır tabu~ veya veya gelCC"..ek ay ne yapmak iste -
... 

1 ı bır kıt ayı nnkledebılece - d·kı · daı'r herhanai bir fikir be-
&ıne ·· R _L •• nd bi ı enne .. 
r>iyııdgor~. ~anyıııyn g~ e r yan etmdı: mümkün dC'."ğildir. 
k e hımenıne yakın hır Alman _ _J h ·d 
tıvv~t· 1 k d k . F'l k. Evet Romanyll<la ta şı at yapan ... ı gC' me ·te eme tır. 1 vn ı b. ki 

Alma Si M R Almanların ır şey yapaca arı mu-
d"rni n j ovak - . acar - umen haklcnktrr. Zaten bunu kendileri de 
Pİindry}/ ,7ebekesı, ~ohan~~ söylüyorlar. Fakat ne yapacaklarını 
l:uvv e ır t~me~den _ ~ a. z bilmek ve tamamile kestirmek kabil 
n et naklıne bıle mu!laıddır. Bu - d W'ldir· çünkü bunun :için ltwm 
lu:~~rabn bugün Romanvlaadk t~ 0~ diier malumat mefkuddur. Bu 
A la ancı kuvvetler, rtı l - ·· "I k ··t 1 1 lrna • . d sebeb e, yurutu ece mu a en ann 
Al n asken ıslahat heyetı. yahu ap1lacak tahminlerin kıymeti bir 

illan tal" b. fen ve Y E 
kıt'alar d 1~ ve t~r ıye v~!'d tesndüf mahiyetini geçemez. :.arar 
Cenub~k.egıl. Ldustan harbı e en perdesini delmdk, yani Almanların 
tıa ~ ı 14 Üncü Alman ordusu- ksadını keıfetmek için, htV şey-

uınandn etmiş olan Feldmare- ma 1 d w P 
şal Listin k d d b.. ··k bir elen evvel, on arın ogu rusya, 

d uman asm a uyu sı k t k 1 -or llrlur B . . ün Varşova ve ova ya mın a an 
C\'vC')k" . hun.un ku~.etı bırkaç g l da da tahşidntta bulunup bulun-

1 ta mınlere gore 3 norma rm k d b .. 1 
v"hiki lnotörlü piyade tiimenile bir madıklarını ve pek ya b ınl a oy e 
:ı-ırk~ı ve bir uçak tümeninden mü- bir tahşidnta ba•layıp. af ıyh~;ya-
kr"' eb bulunuyordu. Bugün bu caklaTını ve Fransa şıma saldı ~ -

Uvyetl<'r a t 11 w .b. Ro · deki büyük ordunun ne o ugu-r mış oııaeagı gı ı - rın A d 
~anyada ikinci bir ordu tah~idine nu .anlamak lazım ır. 

.. in•lanmı olabilir. '11-" Q_. <~. 
Yad ~.kuwetlerin mahza. Ror;an - l. ~ ~ 
i..; a 1 Alman m"nafiini muhıafaza · • ~, 
~Tilmicı olmalan iddiası şüp- _. 

• Son Po ta • nw. tarihi te!~ : 23 

bu Ay~os bakiresi, çetin vazifesine, 
le.o) Vnzıfcnin bir r;cnç kız tarafından 
cc_k ııy kolay tnhammül edilemiye
""ı calvelerine, emri vnkilerine alış.,, ş 'bi 
tıil Rı Ydi. Belme sanlan gulyaba-
Yıl er, Seaajzce yaklaşıp ensesinden 
rn·?n gibi Öpen bir ağız laübnli ye 
0 kt~nviz nutuklar ken'disini artık 

M nr korkutmuyordu. . . .. 
tıi.i d~hnsaranın tam sekizıncı gu-
• y u Ak ·· · · ·dd lirıi it· şıım uun, cengın şı e-

Aft0 n:ybettiği, tavsadığı ı.ırnlarclı. 
~1111 bi Panayotun uzuttığı sapanta
"t ,t r ntlının üzerine savurmuştu. 
ki, % hayvana isabet etmiş olacaktı 
4eı81 .jvan bir kere ahlanmış, can 
~b._ 1 e uzun uzun ki~nemişti. Ga
liııirı ~elen Türk atlısı dn. üzengile
~, ll:ıerine hasarnk nynğn knlk-

' lcı.~ı.o geldiği tarafa baknııştı. 

yazar.: Refad Ekrem 
Afronun keskin gözleri, aldatıcı pa
rıltıların kaybolduğu ~u andn.' at~-
ın yüzünü iyice seçmış, ve hır çıghk atmıı'ktan kendisini olamamıştı. 

o_ t hu fırsatın kaçırılmaşını runayo, d h 
istemiyerek hemen bir ta~ a a u: 
zatmıştı: 

- Ali. Ali .. 
Afro tnşı almış, fnkat ~a~an ~ayı

. · e yerler:tirmemıştı. Go.tle-
şının ıçın ,, k 1 
ri hala kaleye bnknn ,.e he. ıs a-

.1 ydan okuyan atlıdan ayrıla -
ne mc b. . I h 

d Bl·r kır atn ınmış o an u 
mıyor u. . 

• r çok aenç idı. Boyu, çaın 
cengave •• k il 
fidanı gibiydi. Derisi,. °:k~n. ızı ı-
ğı vurmuş mermer gıbıydı. ~eyaz 
keçekiilahının alt1ndıın alnına bır s!ra 

k Ak"l dökülmüştii. Sırtında beyat. 
a u 1 '~·· ... b . d .. tüne nl çubuk u ı oruK nm en h:t mintan vardı. Göğsü bnirı açık-

1 d · . le. mış ır. ar ı, ya ve n..uuvu ua. 
a mış ve em_ıştır ı: . . hezimetlerinm mes'ulıyetini orduya, 

. cc- Bu hır zengınlik ~~e~eşı - ordu ise partiye yüklemekLedlr. 
dır. Parası olan yazıhanesmı ıste • itıılyan sübaylıı.rile efrad arnsında 

düıen Tolleri oynıyacaklardır. Ruzvelfin mUstehziyane 
• Fevkalide bir toplantı cevabları 

diği gibi döşiyebair.» da bir itim:ı.dsızlık havası mevcud • 
Müteakıben reis Mekki Hikmet dur. 

Vaşington 18 (A.A.) - D. N. 
B. ajansının muhabiri bildiriyor: 

maddenin ihtiva ettiği hükmü tas- Hükümet parti ile ordu nrıwında. 
rih etmek lüzumunu duymuş ve ha- ki ihtilafa nlhnyet vermek üzere ye. 
zıruna şu izahatı vermi~tir: ni bir emirname neşretmiş ve bUtiln 

Reisicümhur Ruzvelt dün fevka
lade bir toplantı tertib etmi~tir. Bu 
toplantı hakkında izahat verilme • 
miştir. 

ıc- Burada paranın mebzul 0 1 - sil'bayların partiye nza kaydedilme • 
ması veya lüks, mevzuubahs değil- lerini meoburi kılmıştır. Partiye aza 
dir. Esasen meslek an'anelerine gö- olmıyan sübaylar terfi edemiyecek -
re bu hususta gayet ciddi ve imsak- lerdir. 
kar olmak lazımdır. Diğer taraftan halk ara.sın:iaki 

Mesela kadife koltuklar, kuştüyü memnuniyetsizlik de gittikçe art:m.n.k 
yastıklar, şezlong veııair ııüıılü salon tadır. ~om~dn, kııdınJar Mussolınıye 
eşyasının bir avukat yazıhanesinde karşı bır numnylş yapm~ardır. 
bulunmaeı doğru olmıyacağı gibi Bundan başka, Arnavudluk ccphe-

h · nd b. k d sine sevkedilmek üzere vapurlara ir_ 
yazı anenın yanı . 8 ır y~ta 0 aııı ktı.b edilen İtalyan askerlerinin de 
da bul~n_ar:naz. Bırkaç baıııt ve sade kaçtıkları söylenmektedir. 
eşya kafıdır. » ... 

Bundan sonra, mütealcıb madde
ler müzakere edilmiş ve kısmen ta
dillere tabi tutulduktan sonra ka -
bul olun.muştur. 

Bilahare bu maddenin koyduğu 
takyidatın 1 Haziran 941 tarihin -
den itibaren mer'iyete girmesi ka -
rarlaştınlmıştır. 

Vakit geciktiğinden diğer mad -
delerin müza'k.eresi başka bir güne 
talik edilmiş ve toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Torbalı ve Değirmen
derede zelzele 

İzmir 18 (A.A.) - Dün Torbalı ve 
Değirmcnderede yeniden zelzeleler 
olmuştur. Hasar yoktur. 

Cumaova ve Değinnenderede son 
vukua gelen yer sarsıntılarında za • 
rar görenlere dağıtılmak üzere Kı -
zılay Cemiyeti tarafından mahalle • 
rine 25 çuval un gönderilm~tir. 

tı. Kırmızı kuşağının 11ltında gayet 1 dü. Fakat, dudaklanmn iistüne. p
kısa bir Yörük donu vard. Kalçala- rap kokan bir et parçası dokunur 
rı, dizleri ve bacakları çıplaktı. A- dokunmaz bütün vücudü titredi ..• 
yağında beyaz üstüne al çiçekli ço- Bağıramadı. Cöı.lerinı açmasile bc
raplar vardı ki bacaklannın anc-ık 

1 

raber kapamaaı bir oldu; gö7Jcri, 
yarısına kadar çıkıyordu. .. fıldır fıldır dönen, yuvalarından oy-

Bu atlı, Afronun rüyasında. gor- 1 namış bir çift deli göz.ile karşılaştı. 
düğü delikanlı idi. Kııtmeti idı. Bul Kale içinde ana doğması dolnşan 
~~likanlı, Yörük oğlu Hahmancık .m.u~ackJes wvelini~, . lsldavon Hara
idı. ı ıvının kucagında ıdı. Keşişin kemik-

Afronun gözleri karardı. Bayıla-ı ten örümceğe lıenziyen parmakları 
cak gibiydi. Bır mazg.alııı kcn~rın.a yanındaki bir su tasına daldıkta~ 
tutundu. Kızın bu halınden h•çbır sonra Aydos nu"z 1· . b d 1 •• •· k · ., e ının oynun a, 
ı;ey an amıyan v~ yuzunc}aş ın şaş- omuzlarında ve göğsünd-: dolnıı-
kın bakan Eft3lıposun ogluna: yordu. Haraivi, bir taraftan da: 

_ Panayot ... Su ... Su .• · Su gc- S . kd. d. Af 
• 1 - enı ta ıs c ıyorum ro •.. 
tır s . kd 0 d' 1 Diyebildi. Çocuk, Afroyıı, yor- enı . ta ıs c ıyorum ·· 
gunluktan bay•lıyormu"J sandı. Bir Dıye hom.u~danı~ord~. . Afro, 
ok gibi su bulmnğn fırladı. Afro, mukaddes velının ç~lık gıbı ~olları 
y r yuvarlanırken k,.n.-:Jirini iki arasından kurtulace.K kuvvetı kcn
k ev: tli kolun kav~adığını duyma- disinde bulamıyordu. Fakat, Harai
d~ N:den sonra, ıslak bir elin, al- vinin Afroyu takdisi :uzun sünnedi. 
nında, yanaklarında ve göğsünde Müthi;ı bir sırtlan ve kaplan boğuş
dola!ıtığını farkt'tti. Bir an. bu elin, ması, Aydos güzelini kurtardı. Kc
o güzel atlının. rüvaııındaki o deli- şişin çıplak &rtında müthiş bir ea
kanlının eli olabilcc:e~ini düşündü. pan kayışı pkladı. Vuran, Yani 
Gözlerini açmadı. <e8elki o rüyanın Kaloyaninin ırgadlnrından iri yarı 
sonunu ~örüyorum I .. » diye düıün- bir gençti. Müthiı bir küfiiı' ile be-

Yalnız haber alındığına göre. 
harbiye. bahriye ve hariciye nazır
larile bahriyP- ve harbiyr. genel icur
mav reisleri de bu toplantıda hazır 
bulunmu,lardır. 

Bir Amerika ayılnrnm sözleri 
Nevyork 18 (A.A.) - Demok

rat ayan azasından ve sabık muha
riblerdcn olup son zamanlarda iiyan 
meclisi hariciye encümeni azalıi(ına 
•eçilen Carter Clas verdiği bir nıiı
lakatta ezcümle şunları söylemiştir: 

«Ben Almanyaya derhal harb 
ilan edilmesine taraftarım. Fakat bu, 
benim şahsi fikrimdir ve askeri ba-
kımdan tavsiye edilmeye layık olup 
olmadığını da bilmiyorum.>1 

Amerikan gemilerinin harb mın
taka,.ında bulunan denizlere gön -
derilmesi lehinde filcir dermeyan et
miş olan Carter Glass şunları ilave 
etmiştir: • 

<<Hitleri deniı.in dibinde görmyi 
<'nk i'!terdim. » 

raber bnşını ç~-\ren Huıııiv\, itcint.'i 
darbeyi, daha şiddetli olarak yüzü
nün tayn ortası:ıa yedi, yüzü k.an 
içinde kaldı. lslclavon hcağındıaki 
Afroyu bir kenara itti, yavaş yavaş 
doğrulur iken, birbirı arkasından o
muzlarına ve göğsüne iki darbe da
ha yedi. Fakat. kendisinden umul
mayan bir sürat ve kuvvetle. bu ır
gadın üzerine atıldı; ve onu hav.a
ya kaldırdı. lrgad, Haraivinin hiç 
bir yerine dokunamıyordu. J<~i~in 
çıplak ve terli vücudünden elleri 
kayıyordu. 

Afro korkunç bir çı~lık ifitti. 
Haraivi, lcoca ırgadı, nihayet biraz 
büyükçe bir taş parçnııı gibi, burcun 
üzerinden hoşluğa, kayalara fırlat
mı§tı. 

Afro, birdenbire topbnıp kalk
mı~, f<lmdıad 1.. lmdad l..11 diye ba
ğırarak kaçıyordu; arl,aNndan, Isk
lavonun homurtusu da gittikçe yak
la§makta idi: 

- Kaçma I.. Kaı:ma 1.. Seni tak
di. ediyonnn ••• K-.çmal .•• 

Uıb8ı YU) 

fBaştaırafı 1 inci sayfada) 
zerinde durmak hakkını haiz oı. 
madığıru beyan eden bir madde. 
nın ilfıvesi lbım geleceğini kay • 
detmiştir. 

Ruzveıt sözlerine devam ederek 
şunları söylemiştir: 

Her gün değişikliklere sahne o. 
lan bir dünyada bcklenmi;ren ba. 
zı şeylerin zubüru daima müm. 
kündiır. Binaenaleyh her zaman 
Acil tedbirler almak zarureti ııa. 
sıl olabilir. Harbiye ve bahriye 
nazırlanna dost milleUerden harb 
malzemesi satın almak salühiY<!,. 
tini veren maddeler. proje~ e ıh.. 
tiyat.i bir tedbir olmak üze:-e ithal 
edlliniştiJ. 

Ruzveltin müatehziyane bir 
cevabı 

Dün meb'usan meclisinde bahis 
mevzuu edilen ve kanun projesi. 
nin Birleşik Amerika devletlerine 
İngiliz ve Fransız filolarını satın 
almak hakkını vermekte oldu • 
ğunu iddia eden bir makale hak.. 
kında mütaıeası sorulan Ruz -
veıt, kongrenin kendisine, Alman 
donanmasını da satın almnk sa. 
Jflh.iyetini vereceğini üm1d ettiği_ 

nı söylemek suretile müstehzi;ra. 
ne bir cevab vermiştir. 

Kahkahalar 
Gazeteciler reisiciimhur:ı, bu 

hafta kendisini sı.k sık Ziyaret e. 
den papalık mümessili Cico;jna -
ni He demokrasilere yapılacak 

yardımlara dair bulunan kanun 
proje& ıhakkmda mürıakerelerde 
bulunup bulunmadığı hakkında 

sorulan bir suale kahkahalnrla 
gülmek suretile cevab vermiş ve 
kat'i bir tekz.ı1> ifade eder bir şe. 
kı1de b:ı.şını sallamakla iktıfn et. 
mi~ir.D 

cıTam bir balyan sazeteai 
haTacfİaİJ) 

Ruzvelt, Bırleşık Amerikn dev. 
!etleri ordu ve donnnm:ı başku

mnndanln.rının kendisine İııgil • 
tereye yardım etmemesini ve bi
naenaleyh bunu temin edecek 
bir siyaset takib eylemesini tav • 

siye ettiklerine dair deTeran eden 
tıır şayladan bahseden p • teef. 
Jere de gene gülmekle cevab ver. 
miş ve bu havad"5i .tam bır İtal. 
yan gar.et.esi m•cHe;,. dOe taaiı 
WDlltAr-



r a, 
Müessesesi Müdlriyetlnden: 

Bankamız pamuklu fabrikalan mamulatı için evvelce ilAn olunan mıotakalardaki satıı teşkilatımızda 15/1/941 tarihinden itibaren 

Slmer Bank YIDll rabrlkaları MamalAtının da ıatışa başlandıQıadaa 
Alakalı tnccarların ( Erkek yChılü kumaş ticaretile meıgul olduklarını tasdık eden Ticaret Odası vesaiki) ile birlikte mıntakalarındaki mağazalarımız• mBracaatlan 

Beynelmilel kaçakçı ve casuslann 
büyük düşmam : San saçlı kadrn 

pir surette mükeyyifat satan San lA.kki edilmektedir. 
{!l:ıştarafı 5 inci sayfadııl 1 Bu niSbet Ame.rikaca. harikulMe ta -

ll'rancisoo'lu tüccarları derdest ettir. Daha ııe9enlerde büyük bir devlet 
m?ye muvaffak oldu. San Franc.seo tıı.ratmdan Ameriknda te.afs edilen ve 
~lgrathanesinde bulunan birkaç şif_ Hindi.standa bir ihtllfU çıkarılması ga. 
renin halli sayesinde Japon bandıra- y~ini istihdaf eden büyük bir casus 
lı A.~mıa Maru gemisi dahilinde mü - teşklllitı muhaberatı madam Frled • 
b1nı miktarda mükeyyifat bulundu • man tarafından meydana çıkarılml§ 
tunu öğrendi. gemi limana girince ve bu teşbbi.is akim bıra.ktırılmıştır. 
18kalandı ve hakikaten ambarların./ Amerikadaki casuslar bu kadının 
d.a aranılan mükeyyifat fazlasile faaliyetinin kendileri için ne kadar 
nıevcud bulunuyordu. tehlikeli olduğunu bamektedirler. 
Kadın bu vak'a üzerine Birleşik Karı ve koca şimdi ayrı ayrı çab§

Amerikndaki Çın Te Japon gizli teş _ maktadırlar. Tekaüde sevkedildik -
ltll!t.larmdan çok ~iddeUi tehdid ten sonra kooasUe beraber mesallerl-
mektubları almıştır. ni arkeolojiye hasreyliyeceklerinl bil_ 

Bir aralık zabıta onu nezareti altı. diren madam Friedman bugün kırk 
na. rumıya mecbur kalmış i.se de gös_ b.eş yaşındadır. 
termLş oldu!iu ısrar üzerine bundan .Amerikada.ld kaQakçtiar, Amerikaı. 
vazgeçtiler. daki casuslar ona cBir numaralı düş. 
Şimdi gelelim mühim bir noktaya ... manı sıfatını vermelerine muknbü 

M d El. b h F • d Amerika zabıtası ona cBir numaralı 
a am ız.a e! ne man vatan müdafüı> sıfatını vermiştir. 

kımdır? o. Tutruı 
M.adam Friedmanın kızlık adı Eli.. 

RADYO zabeth Smith'tir. Gençli~inde bahas.. ı 
sa ~bt müookaşahı.ra merak sar -
mı.ş idi. -------------' 

KolleJin son .sınıfında iken mühim PAZAR 19.1.1941 
bir edebi münakaşa açılllllf bulunu.. 9.00 Saat Ayarı, 9.03 Ajans haber • 
yordu. leri, 9.18 Hafi! müzik ve mar,lar 
Meşhur İngiliz muharriri WJliam (Pl.) 9.45 - 10.00 Ev kadını. 

Shakespeare'in Mer yazmadığı ve bu 12.30 Saat ayarı, 12.33 Fasıl heye. 
eserlerin, Francois Baeon tarafından ti, 12.50 Ajans haberleri, 13.05 Ka _ 
yazılmış oldu~u iddia edilmekte idi. rışık şarküıı.r, 13.25-14-30 Radyo salon 

Elizabeth Smith bu meselenin c.y. orkest.rası, 18.00 Saat Ayan, 18.03 
dmlanması iQin çall.§ml§tır. Bir neti- ' Radyo caz orkestrası, 18.50 Müşte -
oe elde edememiş fakat bu arqtırma 1 rek ve tek şarkılar, 19.30 Sao.t ayarı 
onda tetkikat ve taha.rriyet zevki u-ı ve Ajans haberleri, 19.45 Büyük fasıl 
y&ndırml.ftır. heyeti, 20.15 Çigan havaları (Pi.), 

1,te o Bıralarda Wllliam Frledmo.un 20.30 Virtüoz'lar (Pl ) • 20.45 Şarkı, 
adın<la genç bir l.lim üe tanışmış ve türkü ve takslmler, 21.15 Konuşma, 
ona da kriptograti merakını ~ılamı.. 21.30 Klft.rinet ve piyano seansı, :ı.so 
ya muvafmk olmuştur. Opern aryalan (Pl.), 22.30 Saat llya. 

Bir müddet sonra bu gençler ev • rı, Ajans haberler!, ve Ajans spor 
lendıler ve az sonra da Bırleşlk Ame- servisi, 22.50 Cazband. 
rlk:ada İllinsi8'de meşhur bir lA.bora -
tuarda .profesyonel kriptograr. ola. 
rak vaoıife aldılar. 

Ve.u!elerintn fevkalı\de ehemmiye _ 
Ankara borsası 

tıne binaen Amerika Harbiye Neznre_ 18/1/1941 açılL' _ kapanış fiathrı 
U bu IA.boratuarları kendisine mal t=============I 
eylemiş ve bu A.Iemde daha fazla ihtı-

sahlbesi olmasını teminen madam 
Friedmanı Fransaya göndermiştir. 

Yeni ve mühim faaliyet 
sabalan 

BOvük Rarbden sonra gelen sene. 
Jerde kaQa~ılarla mücadele eden ve 
pek büyük muvaffakiyetler kazanan 
bu kadın bir iki senedenberi faalıye_ 

ttni sırf casuslara hasreylemL',ltir. 
Bu yeni vazifesi çok çetfndir. Yalnız 

casusların takib; kifayet eylemcmek
tedir Onların kullanmakta olduk -
lan şı!relerin miftahlarmı da çöz -
mek IAzımdır. 

~u&ı'ann, 'hele Amerikada fa.alt. 
yette bulunan casusların yaman 
adamlar olruğunu kabul etmt>lidir. 
Bunlar muhaberelerinin selA.metini 

ÇEKLER 

Londra 1 Sterlin 
New.York 100 Dolar 
Cenene 100 İsviç. Fr. 
Atina 100 Drahmi 
Sotya 100 Len 
Madrid 100 Peçe.a 
Belgrad 100 Dinar 
Yolı:ohama 100 Yen 
Stokholm 100 İsveç Fr. 
Altın 

1'e t:apant$ 

5.24 
132.20 
29.7725 

D.9975 
1.6225 

12.9375 
3.175 

31.1375 
31.0975 
22.95 

ı-:~ham "~ tahvilat 

TahvUlt üzerine muamele 
olmamıştır. 

temin için sık sık şifre değiştirmek - ------------
te<l~rlcr. 

Madam Friedmıında bunları günü 
gününe takib ve ortaya çıkarılan ve
ni şifreleri çözmek için uğraşmakta • 
dır. 

Değil yalnız Amerikada, takat diln. 
yada bile eşi bulunmıyan bu kadın 

bugun Bırlcşik Amerikanın selft.metJ 
için vazife görenlerin en ~nda bU
lunm:ıktadır. 

HergUn ona yeni meseleler ar~a-Eoktor l Zati O§)t 
mektedır. Öyle meseleler ki hallı cıd. • 1 
den çok çetindir. Belediye t:arşısındakl muayene. , 

Buyülı: bir Amerika zabıta Amirinin hanesinde lllleden 10nra but&· 
söyleml4 olduğu gibl onda.ki muvatfa.. ı.. • ..ı.. .. .ı.bul eder. 
ki.Yet n!Sbetl yüzde aıtmı.e dokuzjur 

Antalya Vilayetinden: 
1 - Antalyanın Serlk kazasına bağlı ÇalUbeli devlet ormanuıda.n 

bir &ene müddetle ve kapalı zarf usuJü ae 1578 metre mik'ap gayri mamul 
çam ağacı yirmi glln müddeUe artırmıya konulmuştur. 

2 - Artırma 3/2/941 tarihine nıüsadif Pazartesi günü saat 15 de An
talya orman MüdUrlültünde yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri mamul metre mik'ap muhammen bedeli 490 
kuruşt.ur. 

4 - Muvakkat teminat 579 lira 92 kuruştur. 
5 - Teklif mektupları 3/2/941 günU saat 14 de kadar behemehal An

talya ormroı mMürl~ünde müteşekkil komisyon reisliğine verilmelidir. 
6 - Şartname ve mukavelename projesini görmek iStiyenlerın Ankara 

orman umum müdürlüğüne ve Antalya orman çevirge müdürlüğüne mü. 
racaatları. (278) 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
Karabük demir ve çelik fabrikaları ~tlhsalAtının ihracat üe alfıkalı 

satış işleri umumi müdürlüğümüzde temerküz ettirllmiş olduğundan bun
dan böyle alA.knlılann doğrudan doğruya Ankarada umumi uıudürlüğü_ 
muıe müracaat etmeleri lüzumu ilan olımur. c1J8ı. 

ilin olunur. 1 • : ı · .. , . . ·. . . '< • . . . • . 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kuruluş tarihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira3ı 
Şubt. ve ajana adedi: 265 

Zirai Te ticart her nen banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirut Ba.nkaamd& kumbaralı ft ihbarau taaarru1 heaablannda 

enaz 50 liraaı bıılunıuıl&ra aeııede ' def& çekilecek kur'a ile atalı -
daki pllna göre 1krami79 daiıtılac&ktı.r. 

4 Adet 

4 " 
4 n 

1,000 Lirahk 4,000 Lira 
500 • 2,000 il 

250 • 1,000 n 

40 " 
100 " 4,000 .. 

100 " 
120 " 
160 " 

50 " 5,000 " 40 " 4,800 .. 
20 n 3,200 " Dikkat: He.sablanndaki. paralar bir sene içinde 50 liradan a§al\ 

d~miyenlere ikramiye cıktığı takdirde "' 20 fazla.sile veraecektir. 
Kul"alar .senede t defa, l EylfU, 1 Blrinciklnun, 1 Mart ve 1 Hallı • 

ran tarihlerinde çekilecektir. 

50 yaılarındaki kadınlar 

35 YAŞINDA 
g6rUnebilirler. 

Meşhur bir cild mütcbilaam ta
rafından keıif ve ~cnç hayvan
lann cild ve büceyrelerinden 
kemali itina ile iıtihaal edilen 
ve bir genç kızın taze ve ıaf cil
dinin unııurlanna inüonbih olan 
cıBIOCEl.11 tabir edil.,n kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cild 
unsuru olan pcnbe renkteki T o
kalon Kremi terkiblne karıştırıl
mıotır. Bu akşam, yatmazdan ev
vel ıürünüz. Uyuduğunuz her 
dakika zarfında cildiniz, bu kıy
metli unsuru mıuscdip beslene
cek. ve her ıabah kalktığınızda 

cildiniz, daha saf daha taze s&
rünecek ve güzcllcıecck.tir. 

Gündüzlcrı. beyaz (yağıız) 
Tokalon Kremi kullanını;ı. Ter• 
kibindeki beyazlatıcı ve kuvvet
lendirici unıurlar, dahile nüfuz 
ederek gizli ştayri aaf maddele
ri ihraç ve ııiyah noktalan izale 
eder. Açık meıameleri ııklaıtı
nr ve bu suretle cildinizi bcyaz
latıp yumutatacaktıT. Bu buit 
tedbir ıayeainde her kadın bir 
kaç sene gençleıebilir ve genç 
kızların bile gıpta edeceği ıaya
nı ha}'Tet bir c.ild ve bir tene ma
lilt olahilirairı.iz. ........................................................ ·-··············································· 

Son Poıu Matbaa.sa: Ne,riyat Müdürüt Selim Ra~p Emeo 

WltBLERlı S. RaaıP EMEÇ. A.. Ekrem USAKUcJL. 

lJfiwıişiHl 
k11ıf;u ""'" 

Fazla cer ev a n ı s t ı h ı A R 
eden_ a m p u 11 ar kullanıldı· 
Oında aynı tuhaflıOa dO• 
şülOr. 

Hakiki tasarruf yapmall 
•~teyen daha az cereyan 
sarfına mukabil da~ a ·bol 
ışık veren TUNGSRAM am· 
P•..ıllarını mObavaa eder. 

E N A Z P A R A Y A • E N 8 O L A Y D 1 N L.1 K 

·e O U R L A B i R R D E R L E R 
iSTANaUL ANKARA ı-Z.Mi~ 

1 g 

Ura 

1 2000 -
1 1000 - 1000.-

1 '160 -
' IOO -• l60 -u 100 - ~.-

• .. - 6000.-

IOO il - IOOO.-

Ketideler: 4 Şubat, 2 Ma -ııKumbaralı ve kumbarasll 
fıs, 1 ~ustos, 3 İkincitq • he&ablarında en ıu elli li • 

Pin tarihlerınde )'&pı.lı.r. ruı bul~na":1-'r k.u.r'1.1• 
_ d&hil edılırler. ) 


