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eni u enin ana ız i erı 
F evkalô.de ahvalin istil~am 

ettirdiği masraf /arı 
karşılagacak tedbir alınacak 
1941 bütçe projesinin başlıca vasfını fevkalade ahvale uygun ve 
bugünün zaruri milli müdafaa ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak 

tarzda hazırlanmış olması teşkil edecek 

to -"tı a7dra 19 CA.A.) - MUstnka Fran-
b ansı bildırıyor· 
4'.eyn l · 

hatrir n~ d News'in diplomatJ.k mu • 
t.ıı.ın ~ n 'ıllnnettığıne göre italyııyı 
llftlerı il' hezıınetten kurtarmak için 
ll.ıtat \ Mu.ssoııni'nin hazırladığı mü 
btrer 'filt:~~vyayıı. ve Bu1garistan:a 

""
11atom vererek Alman ve 1-

- <Devamı 2 nci sayfada) 

Mareşal Peten ile 
laval arasındaki 
suifefehhumler 
ortadan kalktı 

f) .... 
,_-Qı11 L 
"Clt • aval tekrar balaıta-

Amerikada 
Alman bayrağı 

yırtıldı 

Afrikada esir diifen İtalyanlara yiyecek tn Zi edilirken 

italyan!ar Sudan YENi BiR HiTLER İngilizler iki 
hududunda da MUSSOLiNi Habeş ordusu 
ricat ediyorlar MÜLAKATI MI? hazırlıyorlar 

Sudandaki lngiliz 
askerleri Kassalayı 
tekrar işgal ettiler 

Akdenizde lngiliz, 
Alman ve ita/yan 

tayyarelerinin akınları 

Mussolini Hitler 
tarafından Almanyaya 

davet edilmiş 

Mülakatta bazı 
Fransız askeri şef !eri 
de bulunacaklarmış 

lngiliz sübayları 
5 ay evvel Habeş 
hududunu geçtiler 

Habeş ordusuna yen· 
silahların kullanılmas 

öğretilmektedir 

Kııhıre 19 (A.A.) - İngiliz umumi Kahire 19 (A.A) - Azimkl 
karargahının teblı~l: 1 lngiliz gazeteleri yazıyor: ve becerikli İngiliz aübay ve erler· 

Libyada vaz<yette değ&Şıklit yoktur. «Hitlerin planı lngilizleri Ak- Habeıistan hududlanndan 600 ki 
Sudanda tıt'alarımız, KasıJalayı ye • - • - • lometreden daha içeride ltalyan m 

niden ışgal etmişlerdir. Bir kııç hafta denızde maglub ctmegı tecavize karşı Habe§ vatanperver 
süren bır muddet ~artında ~detll istihdaf etmektedir>) lerinin mukavemetini tanzim etmek 
.kC4if harekltı ae. kıt'alarımız, kcn • te ve Habeı ordusuna yeni silahla 

San F ransiskoda genç 'er dilerl pek az zayiat vererek, dilşma_ ~em 19 (A.A.) - Havas nn kullanılmasını öğretmektedir 

S r Al na her gün o derece zayiat verdırm4 Isviçre gazetelerine göre, Hıtlcr Hepsi mükemmel yerli örf ve &.det e an igtJ e ing i 1 İZ man konsoloshanesine lerdir ki du.şrnan şimdi Ka&salada ve meçhul bir semte mütevt;ccihen Bcr- leri ve m'ahalli dilleri pek iyi bile 

t ·ı civanndaki kuvvetli mevzilerini tah. linden hareket et.ml.ştlr. iyi haber a. bu İngilizler, öğrenildiğine gör 

ask rl• çıkarı d tJ aarruz etti er !iye mecburiyetinde kalmıştır. !tal - lan bir memba, Mussollni'nin de Ro- Temmuz bidayetinden katırlar aır e 1 1g1 yan kıt'aları, öu cephe boyunca rie- mada bulunmadığını badtrmeicLedir. tında dağ patikalarından geçirile 

d tJ d w 1 B k l b at etmekte ve &eyyar müfrezeler ta. Londra 19 (A.A.) - Müstakil mühim miktarda silahlarla beraber ogru eg İ aş onso OS güz aşı mraerkı~~!.nr. taıtib olunarak iz'aç edil • Fransız ajansı bildiriyor: Temmuz. bid.tsyetinde Habe~istan 
Wiedeınann hadise .,.,.. Sunday Disp>atch gazetesi, bi - hududunu gcçmi§lerdir. Heyet. Ha-

Atina 19 (A.A.) - Atina ajan- Metemma mm takasında Oallab.ıtın (Deva.mı 8 inci sayfada) (Devanu 2 nci ı;a~ fada) 
aı, «Hususi» lngiliz kıt'alarilc bir hakkında ne diyor? şarkında faal keşıt kolları harekatı 
İngiliz motörlü kıt"asının Seliinikte devam etmektedir. 
bulunduğu hakkında ltalyan propa- Kenyada kayda değer bir fey yok-
gandası tarafından yayılan haberi, San.Fransisco 19 CA.A.) - Bazı t 
bu akşam kat'1 surette yalanlamııı- gençler, Alman konsolosluğu tarııfın- ur. H alcı 1 tır. 1 dan çekilen gamalı haç ta.şıyan Al. Kah:re 19 ~;~.) ~ •fngillz hava 

man bayrağını indırmiş ve bu iŞde sli kuvvet,lerinin Ortaşark umumt karar 
kün ve intizamın tes~'linl temın için .. h t br~·· 
poli.sin bl k d ! ' d h l . . b C1:< ının e •ı;•· 

Beşiktaş cinayetinin 
esrarı nasıl çözüldü? 

r aç e a mu a a esı ıc:ı 17 18 Kdnunusanl gecesi İngiliz 
etmiŞtir. . hava- kuvvetlerine mensub ta~reler Esrarı çözülen Beşikt~ cinayeti et. yetin ikinci fam İlhami de dün öğle. 

Alman ımpo.ratarluğunun 1871 de Tobruk füıerıne bir .hücum yapmış ~ rafında müddelumwnt muavini Ziya den sonra Üskfido.rda yakalanmıştır. 
~==-=~:;;....:::....;;;;.....:;;.....;~---------<-D_e_va_nu __ 3_u_n_c_u_sa_yf-:-ad-")- lıırdır. Petrol depoları civarında bn.. Y~an, ~niyet ~ ncı ıube :nüdfirü Suçlunun kolun4a boğuşma beccshı-

yük bir yııngın çıkmış, fakat hava Burhanettın ve cınayet masası cıefi den kalma bir de yara vardır. 

Halkın tayyare Seyahatlerlne şartları dolayısile diğer ha.cııırın mit AliŞan dün de tahkikata devam et - tra.hkikat deriıLı.eştiri!dikçe hAdise 
1 şahadesi kabil olamamıştır. mişlerdlr. Hali firarda bulunan cına. (Devamı 8 inci sayfada> 

(Devamı 3 üncü sayfada) • 

karsı alakası artınlacak General diyor ki T opkap - Altıntuğ 
Modern hava istasyonlarının İnşaab ilerliyor, maçında haA dı·se oldu 

uruz fiatlarla yolcu nakledilecek Amerika süratle 
hareket etmelidir 
.---- YA.ZAN ,---..., 

Emekli general 

H .Emir Erkilet 
t8on Poata. run ulterl 

ınuharrtrt 

B irleoik Amerika Cüm-

~ell"1~1Qhatın ai)'(Ui aksüUi
l erı ola~ aöyleniyor 

avaı mülakatı muteakib. , 
Pari~e gitti L.-~;·~~~=~~~ 

hurreiai ve hükumetinin 
-oimdililc harbe girmemek pr -
'tile - lngiltereye bütün vasıta 
ve imkanlarla yardım k'arannı 
verdikleri malGmdur. Fakat bu 
kararın bir kanun olarak tatbik 
sahasına konması için kongre
nin tasdiki, bunun için de Birle
şik Amerika efkan umumiyesi
nin kabuli,i lazımdır. Birle11ik A
merikanın demokrasi sistemin
de bu gibi büyiik kararlar, ba~ka 
türlü kanun olamnzhn. 

ı \rl('h -
'rıeı b·id.1? (A.A.) - Havııı a -
~c ı ınyor: 

~tcş':t~ tebliğ edildiğine göre, 
ıllttrıllşt eten dün B. Laval j)e bu
,_."ill'i ur; Bu görüşme esnasında B. 

rı ısüfa ettiği 13 Birincika -
(bevanu S üncü sayfada) 

Hava y.otl~ Ankaradaki bi.nua 
k l"t Nafia Vtat~tlf - ı Projelere nazaran devlet hava 

. M~~ a ad v.e ve hAva, at.•I '\ta-, yollari. d~ demiryollarımızda oldu-
nce K ... ra enız .., r'.!"' . •L•" l h . d'l k 11 'fa ·ı olmak u~ühim ğu, gıı.uıs a ve organıze e ı ece • 

sıtal~rına 1 mı mı hazu mış~ .. $ (Devaou a nd sayfıMla) 
bir ınııaat progra • ' f' 

' ~ .. : . 
.. _,t .... ~· 

· Dünkü maçlardan bir intiba 
Dün Fenerbıı.hçe Stadında yapü., ma9Jıırı sahanın fazla karlı ve ça. 

l
nuısı rn.zını olan Fenerıbabçe _ istan- murlu olması yüzünden tehir edilmiş. 

.__ __________ _, bul.spor, GalatMara:v • Beyoğlu .spoı , tir. (Devamı 7 nei ı;ayfada> 

(Devamı 5 inci sayfada) 



.. ~2=S=a=yf=a==::::ıı:::====-=--=-:=====-=-----=-=-=-=======-=====--=ı==ı::r::mı._-.--~S~O~N~P~O~S~T~A~-=-==ıı-=--=-======-=----=----=--==-----===-=- lkincikanun .. =-=-=========================::::::::-~~ =---
Halkın tayyare 

seyahatleri ne karşı 
alakası artırılacak 

tir. Me.-cud yolcu tayyarelerimize 
ilaveten büyük çapta ve modem ye 
ni tayyareler servise konulacak.m. 
Bütün büyük ,dürlcrimizde tayya • 
re aervislerinin mükemmeliyetini te
min mabadile hava istasyonlan 
tem edilecektir. Bu hn~ta ~ -
naa etüdler ikmal edilerek bazı te
birlerimizde derhal icab eden tek -
nik faaliyete geçilmiıtir. Doğu vila
yetlerimizin mühim bir transit. mer
kezi vaziyetinde bulunan Elazığ şdı 
ri önümüzdeki Haziran ayma k.adaJ" 
modern bir hava istasyonuna k:a -
vuşmuş olacaktır. Bütün istimlak: 
fomınlıtcleri haricinde bu pist :için 
350 bin liralık mühim bir tahsisat 
aynlmıştır. Adanada ise :iklimin ar
zettiği vaziyet gözönünde l-ı•lundu
rubrak hususi bir tip ve kalitede 

Resimli m:alrale: 

-/ 

Fıtri haslet, mükteseb haslet. = = Sözün kısası 
--···-----

Küçük Diktatör 
& Ekrem Talu ...) 

il arbden evvel memJekctıınl' 
yağmur gibi yağan nadll 

Pzetclermın bilmem hnngLc>lnd"e, "' 
zim Orhan Uralın Pazarola ~ 
~ ribi, ve cKüçUk: Kral ftn~ 
hergfin bır karikatür ser'ıai ~ıklıJdl. 

Okuynculann birçoğu gfüi bu ..... 
ıan a.şağı ince, tam mfuı:ı.sile m~ 
serinin ben de meftunu idim. 

Şimdi o gazete gl'lmez oldu. l{il • 
çük Krnl, dunyayı altüst eden ynına11 

fırtınanın belki de kurbanı oıını* 
munis aiı:n:ısı ortnd:tn çekilıvermıŞ • 
tir. 

Lı\kin insan kendine mutlaka bit 
eğlence bulmak ihtıyacını duyö:.ığtıll". 
dan bu defa mıılo,rvcleme müracas1 

ederek Küçük Krnlın yerine ben keı>' 
dim küçücük bir dıktatör ıkanıe et. • 
tim. 

modem bir hava istasyonu vüeude Benim Kfiçiık Dı'lttatörüm ı12n.11" 
getirilmektedir. Aynca Samsun. Si- Bazıları babadan kalma servetle, bazıları ta.biatten gelme gii:remır:ıe, Başkalarına karşı değa fakat kendi kendinize karşı kendi kendinizi büsbütün de muhayyel değüdır. o 
vas ve A.fyonkarahisaruıda da mo _ b:w!arı da. sıhhat ve tuvvetıe övtinürler. övünmek istiyorsanız münta.kil h:ısletten Ziyade mükteseb hasleti nr.ıştı.. vardır.. Ve onu hepiniz tnnır.ıııJS-
dem birel' bava istasyonu yapılmak ÖVünmek dn.mıa hase<1. gıpta, kısk.ançWc tahrik edecek, fena netice :nnız. Rele onun ma.skaral.klal'mdan <JIJJ 

d D . b k h . d verecek ......... A-etettir Fı·-' bir malı''•'yet ile o:vunm-ek :..e ancak bey!-'"'~ Ne idiniz, ne oldunuz, hayata ne halde neJdiniz, kendi kendiniZI ne d · ' ...ı tn ır. ıyar a IT ava ıstasyonun a uu- ......., • "0 
"" .. ~ b a<r uydurulan fıkralardan birkO.«....-

bn lanan geniş mikyastalci ftıaliyet .~.!" .. ~~~ .. ~~?.!!1.1.~ .. !!'.:~~!; ........ - .. -·-·--· .. -·--· ...... --...... ~~.::ı??::: .. ~~ .. ~:~: .. !::.~:1~ .. ~?.?~~~~.~:~.~~-~:ı;.~~.C::~.~~!:::~:. si21e hikfıye edeyim, o vakit biı.!ı;a • 
~:~il?:::::nt~ ~=e!i:~ey:ı~ Amerı·ka bayrag-ına bıar ,~ ~~ed;~:ec~::~ ve onu derh:ıl i· 
ÇU!'flanna da elvcri li bir surette te- Dinleyin 4iındi ı 
sis edilmektedir. Yeni istasyonlarda Kü9fik Dıktat.ör, mutantan b.r "' 

telsiz tcsiab ıs1i1ı ve takviye olun- yıl d 1 z da b a ray işgal eden makamında i>.r a.pl' 
maktadır. bir yukarı dolaşıyormuş. Nasıl dolllş. 

Devlet Hava Yollan idaresi ö - masın ki, biçare, son zamanlarda peı 

~aü=~z~=~r::::r= bir ;:ı: 1·1ave q~ı·ıecek mı· ? Fı· 'ller babsı· sı~~rtı=:~ıı:.~ıı~:~:i~ılı kendı re&-
tanrareleri ederlıerine baıh,acak - İ D!H minin önünde durmuş .. 
tır. - Ey! demiş .. Söyle bakayım, bll 

Hava Yollan Umum M""uclürü /'··--··--·--·-·------.. ·-····-······· ......... , Yazan : Halid Ziya Uşakhgil işin sonu ne olacak?! 
Fenub yeni ynpılmuta olan bava • Hikmeti hu-d dil l (,i-

l 'l Al _ı.. "l A~--'k .ı ""- _.ı_..ı b" : 11 fak t la t ___ J .. f d ki • ki 1 a, e geen resim meydanlannı tetldk etmclc üzere bir ng& tere, aSMa ı e n.JJ1CTl a aunıncıa AUnaacıcıan a : - - a on n caauu e ece en - vah vermiş· 
ıcyahatc çılemı~tır. Önümüzdeki : geçid oeı-diği takdirde Birleıik Amerika eyaletleri ve E Kılavuzun en ziynde dikkati ve bu, he~. ad!~da vukua gelecektir- - Ne mi. olacak? Ay bilmiyor ı:nO. 
Nisandan ib"baren Jstanbul - Anka- : bayrnaınJaki yıldızlar 49 U bulacalı, Amerikayı A•va - ; ayrut· kzad~_andl~b mk üret,tibifiiF1J·n !=kik arab fi llerının karıısında donup sun? Ben sana dcy· ' . B 1"' 
ra, lstanbat _ fzmir, ve. Ankara_ A- • - bağl k b. • it land " : ve a ın ca ı ısını an mu,...~ - kauhlmafktan, dirkilik"p senkd

1
elemehkten dil'eeetler .. ve seni ıv:::::~~~r! ~~1 

dana hatlanndan başkn An\a - : ya ıyaca muazzam ır pro,e arır ı : l:uına, taeriflerinc, kelime teşkille - m a aza e ece ' mera annı al - Gene ben"m Kü ""k D"kt tö .. 1Jı"I 
ra _ Sivas, Anlıta..ra _ Sa.matın ve A- '··-·····················································-···················-··----·········' 1 .in_e aid 0Jan1'and1r. Pek iyi derlen- 1ctmek ve kendi kendilerine irad e- gün b" 

1 

fi~u ~ . 
1 

a rum ....... 
J ı b k k d - '-] • 'all · hl b ı ır resı.n m zesını gezlyonnıw 

dana - Diyarbakn llatbn da açıln • Birl~ik Amerika devleti hayra· Mühendis Makdonaldın planı mı~. ve top a~mış 0 an u anşı ec~ en au enn ceva annı u - Bu esnad N 1 rt'Jll 
caktır. ğının 48 yıldızı ihtiva etmekte ol- }\arı yarıya tahakkuk etmiş bulunu-) bahialerd~ ~~reUİl)e atfolunab11e • mak için bir müracaat yeri göstere- ya.ğlıboy :. apo. yo~ ünBo~apn. 

Müntelcalat Vdc!leti, halbn tny- duğunu bjlirsiniz. Bu 48 yıldız Bir- yor. Bununla beraber bu ihtiyar cek tek bır ı tiraz nokt~sı ~luyo: cek surette türkce kaide kitabında, İ \ 0 

1
\ resmı goz e ilLşmiŞİ;t 

yare seyahatlerine karşr alaiaııını le~ik Amerika hükumt.:tini te§kil mühendis geçenlerde Va:ingtonda ~: O da ~vv~ke soyledtgım gt- sr.ras~na. g~~ed !ahikalar yapmak yel~pa;~yı:or~uş~esi~~~ü~r~~~tııt~ 
artırmak için Ame_rika ve Avmpa ecJen 48 eyaleti temsil eylemekte- toplanmış ol&n Amerikalı mühen- Dı ~hancı dıllc:nn ıatılahl'arına faz- mecB u":!t:,~~I eyız.y'a k ,_. L l şaşmış. Yıı'nında elpençe divan d\l ~ 
hava yofcu tarifelerinin hususiyet - 1 dir. ~isler kongresinde "U beyanatta bu- b:~ bir yer vermış olmasıdn. Bu ıstı- u Janı.!Ul an pma nıç KO ay . .. _ 

,.. 1LhJ b" d .. d b · ı d ~·ld" M---'"' b fı"ll • h k ran müze dırektorune sormuş: lerinclen ele Dtifadc edecek ve ucuz Şimdi hu bayrağU bir 49 uncu lunmuştur: "! . arın 1~ e. ote en erı tanı ıp egı ır. cse.ıa ıu ara ı en a • A b N ,_ 
fiatbrla yolcu nakrıyatı yapılacak - yıldız ilavesi ciddi surette düşünül- - Yol Alaskanın sin•al noktası bilinen tekıllen -velev arnbcadan kındn talebeyi yurmıyacak, bunalt- - ca .a apolyon bu ç!y rengi ~r. 

'" alı " olsun k" b la lis zaten mıyaca.k, muallimleri de mü-'•ül bir d~. ~~? Kıpkırmızı bir yelek 'r' tır. mektedir. Mesele şudur: bulurJan Point-Barrowa vardığı va· nm.ı,. ' ı u?. r ana ~ ç rk n gö Ü 
Kanadanın şimalinde bulunan A- kit Behren~ boğ'azma köprü yapıl- ıooJCulmuş oldukları 1çın elbette iarb mevkide bırakmıyacak surette nasıl 1 

'.. run yor. 
• laska kıt'aaı Amerikaya tabi olmak- ması düsünülebilir Yahud bu bo- ıstdahlanndan daha az yabaucı - bir usul tatbik edilebilir diye kendi Muze direktörü izahat vermiş: di1 lngi}jz}er İkİ Ja beraber hususi bir iclareyc ma- iazın alt"mdan bir

0 

tünel kazılabil!r. dır- 1?evcu~ iken yeniden_ sade kendime düşündüm. Hemen itiraf t:· - Ekselô.ns! Malômu devleUcrı ~ 
Jiktir. Geçilecek boğaz.ın geniıJliği 56 mi1 talebenın degil, mualfimlenn ve edeyim ki bu vazife baııa havale e- 1

' Mlen bizım ırkımızdan 0) o _.t 

H b d Amerika hükumetinin Alaskaya yani 90 kilometTediT. Boğazın c,:, halkın zı1mini teyviıe uğu.tacak su- dilmiş olsaydı: uBen hu işin recüfü ha.,metmeab Napolyon hazreUeri 7 a eş Ol USU varmak üzere Kanada arazisi dahi-' fazla derinlici 17 metredir. Bu köp- rette tervicine, zannetmiyorum ki, değilimf. ıı diyerek işin içinden sıy- cesur ve atılgan idiler. Her muha~ 
linden bir geçid istemek niyetinde rü veya tünelin in:aıtı San Fransit- kitabın bizzat mi:irettibi de taraftar nhnakta ~itab ederdim, fakat mem- be~. ordularının ön safında bıP"'" hazl rlıyor laf olduğu aanılrdaktadn. lngiltere hü- ll:o koyundaki viyadu"kün İnlasından olswı. Haua birkaç yerde lisanı y'a- ldette bu işin pek kifayetle recülü ~ttrak ed~rıer, güzlerini • hiçbır tefl• 
kiimeti Amerikaya bu ı;eçidi ver- lola.ydır. banc:.ı k~limelerin istilasından siya - olanlar sayılamıyacak derecede lı~eden e.!ırgemezlcrdi. Imparator~ 

~alı ı illei -.ytM&) meğe muvafakat eylediği takdirde Bu suretle Amerika AS'}aya bağ- net lünnnunda kendisi de JSrar edi- çoktur ve fıiç tereddüd edilmeden boylece yaralanması her an ihtıIJJ""' 
Alaskanın hususi idar..:ei feshedilip Ja.~abilecdttir. yor, olsa olsa bwıları uydetmek - laarar ~en1ebi1ir ki onlar bugü - dahilinde lhu.'ıunduğundan ve lbÖY11 

b~taıun kızaın ıünqi ve hatbüs- burası ana vataıta bağbnacak ve \:hun zamandanberi bu fikri ta- ten maksadı garb liSaniyatında mu- nün ihtiyacını tatmi~ cdeceTt suret- IHrşey vatı olup üstelik de duyuld~ 
tliva yağmurlan altında ~ğhk ':e 'Birleşik Amerika bayrağına Alas- kib eden mühendi:s M,kkdonnld, kabiller ine işaret etmiş olmaktır. Bek te biT çare bulacak1ardrr. !u, sezildiği takdirde ordunun l;it!JI 
o~anlrklarda hafta&rca suren bır itayı temail eylemek üzere bir 49 un~ 1931 senesinde Sovyet hükiimetine lenebilirdi ki bunlann t:ürlccede mu- Yalnız bu vazife verilirken dik - bi maneviyatı bozulacağından, NnP; 
?~ı seyaha~ten som~! h~dudun 60~ co yılchz ilave edilecektir. ır..ıiracaat cdcı:ek: Sibiryanın şimali kabilinr de araştırmak ve bir nevi kat olun'acak nokta ona medrese yon -bil~assa kırmızı yelek giyer 
ıla 80? kilom~e otcsındc umu~ı 65 bin nüfusu olnn Alaslta Ame- ruJtisincle bir yol İnşMtna müsaade tecrübe mahiyetinde lisan erbabı - usulile arabea tedrisine all§ık olan ki, goğsunden <bir yara alacak olur.sfı 
karargahına ~~fbr. Seyahat. .. ~~ş rikanın en büyük eyale~ fakat • edrlm ·sini taleb etmişti. nın mütalea ve intih'nbına arzetmek mütehaasısla.ra değil, bugünün türk- 0 ~radan akacak kaw a.skerler gôt• 
mal:l tayyar~ılen. ~afından ~~ruf- az nüfusluaudur. O tarihtenberi Rusya, Sibiryada. .zahmetini ihtiyar et.sin. cesine ve bu neslin çocoklarma ae m';:n.. . ~ .. ı>-
mek ~o~kusile daimi heyecan :ıçın~~ Geçidin açılmasına intizaren A- 7000 kilometre yol ~pmışt.IT. 1942 Tercihan kııydettiği yabancı ıe - mikyasta bir ihtiyaca göre yapılacak - uçuk Dıktatör uzun uzun duşıı 
geçmııtır. Heyet, be§ ay evvel, ası merika hükumeti ile Kanada hüku- senesinde bu yollardan biri Behrenk tılohlar arasından deverbal, deno - hiz.meti hududu .aşmadan. tayin ede muş .. Ve ertesi gün terzisine, paça~ 
Habeş kabileleri ile temasa ge.çmelc ı meli arasında. bir. itilflf aktedilnıif- boğazındaki East Cape'a vaıaealt- minal, gerondif kabilinden büsbü - bilecek muallimlere müracaat olun- büzmeli; kahve rengi bir ünif01"P'" 
gibi g~4C İ4Üıe ba~tır. ~u.iş, mu-' tir. Bu itilafa göre Vi!şington eya- tır. Bu n.ahal tam Ahskanın lciar.şı- tün garih, hele talebe için pek zor malıdır, türk.cenin bir yaTitsına mer- pantalonu ısmnrlamıııı. 
,·affakiyetle tetevvu~ elmiŞtir. leti dahilinden Alask:aya lngiliz Ko- sındadır. görÜneeelr. olanları mİsiil makamın- hem sürelim derken yeniden mck - /;,; G I ,.,-

Aynca teba~z cttirildi!=ine göre, lombiy'asmdan geçerek beynelmilel Bu. biı:: arzu değil. hakikattir. Bir da zikredeceğim. Bunlar için hatta teblere arabca deni lcoymuı olnu - G. Ghl!lllH • ~aJp 
bu heyet v~s;tasık Habe§tstan hu - bir yol yapılacaktır. itilafın akti a- mani zuhur eylem~z ve barb Sovyct biraz uzunca olsa bile tüncçe kar - yalım. 
dudlan dahı~de Lazıı:l'anan tJ:ı ~- kabinde yolbn inşasına ~lanmıı- Rusya ve Birle,,ik: Amerika.ya &İra- şılık bulmak kitabtn mürettibi için Bu oldukça nazik bir noktadıT. t 
beş oı:duau. hır çok Habeş multeca- tır. Hatta 830 mil mesafeye kadarı yet etmezse 1945 ve 1950 seneleri pek: kolay olurdu, diye far.zediyo - Bu noktada hiı hatar TIJkuuna im - D2"İ)İz den İZ 
sinden mürekkeb olarnk hlla Su - bile mürur ve ubura açılmıştır. a11isında Nevymk - Moskova - Der- nı.ııu Hatti bu uzuncn tür:kce ıstı - kiin brrakmıyacak IC:adaT dikkatle, -
danda antrenman gören orduclan Amerikalılar bu yolu ta Behrenk lin - Paris arasında muazzam bir o- !ahlar ayni zamand~ tn'rifde olaca- basiretle durmak lazımdır. • fil 
ayndw. boiazına kadar uzatmak niyetinde- tomobil yolu a~ılmı~ bulunacalttır. ğından iki türlü fayda temin etmig Daha ilk atılacak adımda bir zor- İICaret OSU 

dirler. * olnrdm 1uğa tes•düf ediyortJ%: 
Bir lngiliz gazetesine 

göre 
Bugün 60 yaıında bulunan Do- I , . . Ümid dmelidir: ld yapılacak ka- Arab ffllerinin tasrifinde kalıp Londra 19 (AA.) - Deniz ti' 

nald Macdonald adında bir mü- ngıhzler hır f ransız ide kitabında bu y'abaucı ıstılahlaTa olarak kabul edilmiş olan Örnek caret nezaretinin parlamento JJ1ll5t" 
hen<fıs bundan on be;: sene evvel • • • f k"f tf"I yer ven1mez ve onlara bedel türlt- fiil cevheridir ve bütün aTI1b fille- şan Sir Arthur Salter, Ameri~,P 
bu yolun projesini yapmıgtl. Bu a,. gemrstnt ev e 1 er ce mukabil tesbit etmek çareleri rinin iştikaklan bu f, ayın, 1 harf - (CBZetelerirıin muhabirlerine beY• • 

(Baştarafı l iacl sayfada) c!Jam bu yolun yapılaeağı mmtaka Rio-de.}aneiro 19 (A.A.) - Brezilya buhımrr. )erinden teşekkül eden cevherin ba- natta bulunarak, zayiatına rağm~ 
talyan kuvveüerile evwlA Ywıani&. ve mahalleri yaya olarak, at ile ve bahriye nezareti tarafından verilen * şıada, ardında, içinde vulCua gel~n lngiltcrenin halen, 1939 daki ~ 
tana., aoııı:a da Türkiyeye hücum et. k.öpelder tarafından çekilen kızak- bir hsbere gore. Fransanm muhtelif Kitabda en büyük noksanı, türk- tahavvüllerle işaret olunur. Bina - lannın tonilato mecmuunun ~ 
mek iÇin Alman ln\aatının serbestçe Iarla ge:zmiş ve 700 mil mesafe cinste maı göt:iimıeld:e olan ve İn • cenin iliklerine ftadar işlemiş ve bir enaleyh her şeyden evvel eski os - 97 sine malik huJanduiunu sö)l'Ie 
bu memleketlerden geçmesine miila- katetmişti. Mlaksadı Alaska demir- giliz ablukasını bir taç dc!ıı. yarma- türlü sökülüp atılmasına imkan bu- manlıca yazısını bilmiyen ve arab mi~. 
ade edilmesini illtenıeUir. yofu hattını tesbit etmekti. 'ğa tqebb& eden Fran.mı vapurlann- lunamamış olan arab lille:rile bun - harflerini tanımıyan bugünün mek- Maamafilı, B. Salter İngilte1e~ 

Bu hareketin gayesi KaradCDiZde Mali:donalclclan ır.orıra bu yolu ta- dan Mendoza, Asturill.i ismindeki İn.. llmn mü~aldanna ve tÜt'kceye la - teb çocuğuna anlatmak ve onun dışarıdan bu sene silah, vapur ~ 
ve Türkiyenin Akdeniz sahillerinde bu kib edenler oldu. Banl.:ır bilahare gmz muav"ın ltruvazöıdi tarafJn&m zım olan şekillerinin istimali suret - zihnine iyice sindirmek icııb edecek tayyare getirtmek ihtiyacında ol~ 
lunan deniz w hava üslerini ele ge- bu mıntakalarda altın madeni bile tevkif edilmiştir. ]erine daic izahat verilmemiş olma- ki bugün fi'I kelimesini yazaıken ğunu bilclUereık JUntarı ilave e,ıııit' 
çirmettir. buldular. Bu madenler sayesinde cenubi Brezilya. sahilleri açıkların. •ncla göriiyorum. Arabcadan liıra - i liareminden sonra kuUanmağa lir~ 

B11 Plinm tahakkuku ~ın ~t Al'aska yüz binlerce dolar kazan: da d&"friye 8e7.en Bruilya t&yyan _ ıu kurtarmağa c;alıfıyoruz. l>unda ne başlanılan. (') apostrophe İŞareti Neticede, kaybettiğimiz vapur~ 
denizine1> Almanlann girmesine Sov_ mış ve bu sayde Alaskanın bedelı le.ri tta.pocordia burnundan 5 mil ka.;. ~phe var, ne korku ... Fakat ~üp - bir işaretten ibaret değil bir arab rın yerine başlalannı ikame ~ 
yetıer Birlifinin müsaade edeceği ve ödcnmİJtİT. da;r açıkta Mendma'yı chmnnş ola. _ he edilemiyecek ve korkulmıyacak harfi olan ayın yerine kamı olmuş ve hu arada yarclım görmek ii~ 
Balkıınlarda na.zi tahakkümünün tam İstitraden arzedelım ki Birleşik rıık görmüşlerdir. A.ciurias. Mendo bir it daha vardır ki türkcede mev- bir durakbr, yani bir harf melillbe- olduğundan istikbale ıtimadln b'ıl1' 
olarak teessüs eyliyet)ileeefi farze - Amerika bü!Wmeti Alııskayı 1867 za'nın yanındadır. Geç vakit .saat s,4Ö cud ve mer'i olan arab ffllerinin ha.. sindedir, ve kelimenin her şeklinde biliriz. .ti 
dılm~. senesinde Rusyadan 9.504.000 da. iki geminin birlikte açıldıtları gö_ kiyelerine genç neslin vukufunu te~ bir harf mahiyetini alarak hükmünü ··---.. ·-·-··----·· .. ••••• 

Bu planın Von Ribbentrop tara • Türk liı4asına sat*ıo almıştı. rülmU.,tür. nün ebnek vazifesidir. Bu vazifeyi icra ed~ektir. T A K V f M 
fından hazırlandığı ve ıına hatıarınm yeni yapılacak kaide kitabı gözö - Bir hayli düşündüm, böyle yeni 
tafsi.13.tile Musailini'ye bı1dirildili llOY Simdi Amerikalıların dütüncc.i lzm"ırde 5.500 radye ~r nünde tutacaktır, aksi takdirde ya- yazıda bir harf eklinde kendisini r.=========ı;========?" 
lenrnettedir. şudur: nı pılacak ifin faydaaı :ikmal edilmemiJ gö•teremiyen bir işaret yerine, cev- lkincikaurm 

Fakat Türkiye &allam ve uimki. • Dünyanın en güzel ve en tal:ni İzmiı_ (Hususi} - İzmir ile Kar- olac'llkbr. berinde ses verecek bir cevheri al -
rane durmaktadır. Anka.rada İngiliz.. mıntaltalanndan birim daha mey- ııyaka, Buca ve Bornova nahiyele-- Evvelce gene bu arab kaideleri •k da ~ arab fi'llerin iştikaklan K1llnl 900

• 20 
Arabi,.,, 

1359 Türk tu.rmaylan arasında yapılan dana çıbracak olan yeni yol biter rinde halk elinde i~ler Jlalde 5500 hakkında --izafet ve sıfat bahis - için onu örnek tutsak nasıl olur diye !!:!, 
konuşmalar bilhassa. manidar.dır. bitmez, Nevyorlttan Alaskanın pa- radyo vıardır. Post:ı ve telgraf ,mın- ler:ine dair mülilıazal'ar meyanın - zihnimi yordum: Mesela, f, ('), 1 ye 2 i•~o.uı Ruıni ııeoo 

Muharrir, Türkiye hücuma uğradı;.. yitahtı Fairbanc:ks'a on günde gidi- taka müdürlüğü, bunun için bir ista- da- söylemiştim, bunları talebeye rine kitah kelimesinin yahud kelim 
ğı takdirde İngilterenin Tlirkiyeye lccefctir. tistik hazırlamıştır. mecburi bir ders hükmünde deiil, O>eft,mı '2 ncf sayfada) 
yardım edec~ haöında "rerdiii te • 
mina.Ga tamamen ifa edflecetı kana
atindedir. 

lzmit iskAn memurluğu 
İzmit (Hususi) - Şehrimiz istAn 

memuru Razi Bosta.ııeu Mania ilkAn 
memwlutıına. U.yiD olunmutı yerine 
de lUılım Baııllıııncı ta.yın edüerek po. 
lic>, •llm'hrEne ba.tılaıwt*& 

1 STER i NAN, i STER iNANMAl 
Bir manita.tura matazaı:mm öt?.ünden geçiyorduk, çok güzel, 90k çeki

ci blr v1t.2'ini vardı, bir dakika durduk. 
Oözümüuı iki gömlek çarptı, biri Avrupa poplinillden yapılmıştır, 

öbürü yerli ipekten, Avrupa poplinintlen yapı!ııuş olanın üıerilıde 8 lira 

ynzıildır, ii>etfn G:zerinde ise 'l lira. 
Bu nıtyette anl~ıyor ki muharebe evvelce alcliide mal sa.yılanın 

:riitbt'$ini yük..ı;cltmiş, lüks sayılanın rütbesini indirmiştir ve yavll§ yavaş 
dllnya ters dönmektedir. 

IS TER i NAN. tS TER tNANMAI 

7 1941 
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SON POSTA Sayfa 3 

Telgrat,·· Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Ankaranın asker 
ailelerine yardımı 

İtalyanlar 
Akdenizde vaziyeti 
nasıl görüyorlar? 

Ankara 19 (Hususi) - Sim~i~e 
kMlar aılc.er ailelerine yardım ıçan 
bekçi paralannı esas tutan ~n~ara 
helediye9i bu yatdun çerçevcsını ar
tırmak makşadile yeni bir karar ver 

• tiT Daimi Encümenin kabul ey
ieıği' bu karara göre gehir hudud
lan içindeki binalarda kiracı olarak 

oturan asker ailelerine yardım pa -
rası olarak her ay kira bedellerinin 
yüzde bir buçuğunu vereceklerdir, 
mal sahiblerinden de oturduk.lan ev 
veya apartıman dairesi jç.in emsal -
}erine göre bir yardım parası tahsil 

edilecektir. 

lngiıterenin ptanıarın• italyanlar Sudan Alman -Fransız 
tahakkuk ettirmek için hududunda da ekonomik 
ancak 70 günü kalmış 
Lil~~·· 20 (A.A.> _o. N. s. rical ediyorlar görüşmeleri 

prıyor: CBıurtAr.d! 1 incıi sa.ylada) Viehy 19 (A.A.) - Havas ajnnsı 
d opolo d'ltalia, r.ııcvsuk mcmb~- • . ece ASSab bıldiriyor: 

an alınan haberlere istinaden lngJ- Şarki Afrlkackı, aynı g 'b b • Bir ekonomik anlaşma akdi için 
tiz ı · · · b · · 1c b nakl ye deposu om ar- • "' gene kurmayının Çörçılın tazy1- da ' uyu il' 

1 
• bi Pnr1Ste Fransız ve Almnn ~ır meta 

1 altında, evvela lngiltereye tahsis dıman edılmiş ve bu depo üzerıne W: ıuı.1li endü.stirleri memleketJ.erl ara: 
~ılmiş olan harb malzemcsile ku".- 90k tam isabetler ltayd?l~:u!s · Blnda görüşmelere başla:nmı.ştır. AI. 
ctl:n Mısır, Sudan, Kenya ve 11- 1 Ingıliz Bomal.&0»de Hargetn - man ve Fransız endüst.rilerinin Uze -

mala Kongoya gönderdiğini: 'bu su·ıkerl bfnalara bombalar a.tıı~ış ; .e rinde müşterek menfaatleri ouıunan 
tetle Brit'anya adasına gönderile<'~k Um-Hoggr'ln 8 kilometre şarkın a ~ bütun meselelere şama bulunan bu 
ll"ıu1um rniktarcla silahların ıızaldıgı- düf.!Jlan kampına da hücum cdilere müzakerelerin hedefi e7.eÜmle slpa.. 
~·· 1

1
940 Teşrinisani bidayetine ka-,yangınlar çıkarılmıştır. y riŞlerln tevzıı iŞlle iptidai maddeler i.. 

ar r-.gilterenin Akdenizde, filosu- Malta, dün, Yunkers - 87 v_e _un.. şlni tanzim etmektir. 
~un takriben ~ 40 ını bulundurdu- kers _ 88 tayyarclerfnden murekkeb 
Cu halde. timdi bu miktarın r:c- 60 a büyük bir döşman te,.<ıekkulü tarn - Toplantılara, Perşembe gün.Ü baş_ 
çıktı;rn l ·ı· ·ı · ·n K&- f d ş'dde"l b'r hücuma hedef teş lanmış ve Cuma ve Cumartesı ı~D -.. ı, ngı ız tayyarecı ennı ın an • "' 1 

- il · •· " 1 • tıunuevvcl K" · larında ,.il lem·.,r·r ı· ngöız hava kuvveUcrl lrri devam ed mışwr. Muzakere er, bu 
A 

ve anunusanı ay 111. ey ,...,., · . . . . .. 
kdl"nizde büyük kuvvetler halin- tesi.satmıı, cıddi ,mahiyette olınıyan yük bır samı~ıyet havası ıçınde r.e _ 

dı.- toplandı$?ını yazmaktatlır. 1 hasar ika olunmuştur. A~larımız, reyan ctrniştır. . . ·~· . 
lık nıuvaffakiyetl~rden sonra Ar- kal'Şllarındakilerin adedce çok ftıik Fransız • Alman ış bırlı0ımn bu ılk 

rıavudlultta ve Afrikada beliren 1- bulunmaı;ma rağlnen dl.lfll\8.nl kar - miısbet tecrfibesi, pren.5\pleri mareşal 
talya mukavemeti İngiliz büyük şılamış, 6 dil.şman tayyaresini düşür. Petaın tarafından Montolre anl~ -
P.roiesinin ~ahakkukunu akim bı- müş ve 9ir çok dıler C:tüşman tııyya - maları sırasında te.sblt edilen siya -
ra.ktırınıetır. lngiliz yüksek kumaR- resini hasa.ra uğratnu.§tlr. M~Jtada setten Frıınsanın elde edebileceğı ~k 
~~n.~ığı t 941 senesi harb plimının bildırilmiş olduğu ~hile, 2 Inglliz büyiik faydaları göstermiştir. 

Ulun e-sasını te kil eden Akdeniz avcı tayyaresı k.ayıbdır. Fakat bir Görüimelerin açılışında kendi na. le Afrikada stratejik muvaffalc.iyet- pilot kurtulmuştur. mma bir nutuk aöyliyen iş ve cndiis-
er kazanmak için ancak 70 güne Alman tebliii t.ri nezareti hususi kalem direktörü 

nlalik bulunmaktadır. ...... orduları Barnaud ezcümle dem:...ı-: .. ki: 
I> ı>er taraftan :iı~yan muk.ave • Bertin 19 CA.A l - .n..u&lan 'll ... 

nıetı günden gune daha çetinleşmek.. b8'k11mandanlıtınıu teb1igi: Bu toplantı., yeni bir Anupa ku • 
led Bir Alınan denizaltısı. cem'an 8.000 r&ıması tecrtibemnde ilk mühim te-

ır Alman hava ıuıvvetleri.Din Ak.. 
denı'le nakli İngilız plA.nlarına müt _ tonilAto hacmınde 2 gemi batırmış • za.hürü teşkü etmekıtedir. Bunu tec-
hış bir darbe indirmek içen mawerin tır. rübe ediYQruz. 
Btra eJık bakımdan daha evvel dııv • 17 - 18 Kı\nunusani gecesi, Alman ------
ranrnak üzere olduğunu isbat etmek. hava hucumları, Swansea.'da weri Bir kısım Rumen sahillerine 
tedır bakımdan ehemmiyetli hedefler ü _ 

MLh\er henfiz gorünmiyen başka zerıne yapıln1ışt.ır. Bilhassa şehrin mayn döküldü 
tedbırler ~e ıt.tıhaz eylemıştir. Ba ga. cenubunda, lımanda ve münakale yol 
~t: lnakalesıne aon -.er;rken ısunları !arı üzerinde bir çok büyük yangın - bı1B~eş .ı.g (A.A.) - D. N. B. ajansı 

~ etme~dır: lar çıkmıştır diriyor. 
1.lngaiZler harb vesa·tınl · Bahriye nezaretA müıs\.efarı. Ru _ 

nıü ett k • ' tecem - Ayni gece, Alman muharebe tay - men kara sularına mayn dököldtilii 
retıer s'::ı1~·~:a.ıt: buyük gay _ yareleri, Süveyş k~alı mıntaka.sın - hakkında yaba~ı radyolar t.arafın _ 
Suda . gıltere Mısır - da ve Mısırda askerı bakımdan e - dan yayılan haberler· kat1 surette ya 
tn h il - Yunanıst.an ve Kenyada hemmiyetıi hedeflere de bir kaç hü - lanla.muur 

1 

u ım miktarda k ı t ~ • \'azımı to lıı as er ve harıb le • cum yapm1.1 ır. . Bu miina.sebetle bildlrilditine göre, 
_ P mak:tadırlar.ı Bır muharebe tayyaresı, dun, çok mayn dökillen mahdud mıntakalar 

A 
. alçaktan cenubi İngılterede 2 ta;n;a_ zamanı gelinee gemilere tebliğ edi -

m ?. r 1 kan 1 n es k ,. re meydan 111 •. ba.ııkın suretıle boın bar lecektir. 
lıl dıman etm~tır. ----·-----Lon d • · · · 1 s Kanunusani öğleden biraz Mareşal Paten ile Laval ra eıçı & 1 n • n eonra, Alman ve İtalyan avcı tay - araStn°'akı' SUl0 fefehhümler 

b ki 
yareleri teşeklcüHerinin himayesin - J e enen nutku de, muharebe ve pike bombardı - ortadan ka'kll 
man tayyareleri. Maltada Kalfar ve 

A Nevyork 19 (AA) _Havas: Duca tayyare meydanlarına bomba 
ll"ıcrikanın f ngilter~d~ki sabık bü- !arla hücum etmitlcrdir. A!1r çapta 

:Yuk elçisi B K d d akcam bombalar, hangarlara r.ıgınaklara 
rad · enne y. un " k lk il d" .. 
rcdYoda söylediği nutukta, fngilte- ve tar.far~ a ·~ ~od aıı~.a d~~muı-
ğı enbavdctindcnberı maruz kaldı- tür u~rıcd~n.e .. tlıpı.~ ~ ılrk. Auşlman 

Ya ancı h I t tayvaresı uşuru mu~tur. ı man 
til'ktcn son ~cu.ml arı .protes~ol.be - tayYaresi kayıbdar. 
aca ~ ra ıngı terenır, mag u o· • it 1 tebl'w• 

b'-'.Y &ını hiçbir zaman öylcmediğini I I d b~ yan h 1 I~ (AA ) 
v an eylcrniş ve sozlerıne şo.> le de- ta ~a a ır ma a • k . ·~h-
aın etrnişt' . ltalyan ordulan umumı ·ararga ı -

in ılız ~rİI . . t çok n n 226 numaralı Lebliği: 
:.Yük ektır Dı etkınınk. manevıkyn ı d 1 Yunan C'ephesinde çok miktarda 
r-. • on er ın ar a"ın an 'k' f d k' f ı· tı:ı.n ı:ı: h . . _ yağan kar ı ı tara arasın a ı a.a-
lt#an 1 .ezımctı vukubuldugıı za - r t' geniş mik)•asta tahdid «-tmış
bır h lngılterenin vnziveti acınacak ~ye 1 

d a de id 1 ·1 • d f tır. ı. Avru ı ngı tere mu n a_ası7,- $imali Afrikada Tobruk mıııta -
a.dala Panın mukadclC"ratı lngılız k nda topçu faaliyeti olmu~ıur. 
Alına~k~ fet~ine bağlı ıdi. •Fakat D~~~azinin cenubundaki ç~ldc mo -

(Baştarafı 1 inci payfach) 

nun hadiselerini intaç eden suite -
fd-dıümler ortadan kalkmıobr. 

Hükumet mahfelleri, Peten - La 
val görüşmesi hakkında hiç bir tef· 
airde bulunmamaktadır. f:'llkat iyi 
haber alan mahfeller, bu görilşme -
nin yakında siyasi aksülamelleri ola 
cağını söylemektedir. 

Görüşme, Allier ı::yaletinde bir 
{atod'a vukua gelmiştir. 

Paris 19 (A.A.) - D. N. B. : 
Petain - La val görüşmesinden son. 

ra, mareşal hususi trenle V'rchy'ye 
Laval de otomobılle Pıırise dönmüş. 
tür. 

Münakalat 
Vekilinin 
Tetkikleri 

1 ingilterede yangın 1 italyaya büyük 
bombalarına Alman kuvvetleri 

karşı mücadele henüz gelmemiş 
Aydın 19 (A.A.) - Münak:ı • • 

lat Vekili Cevdet Kerim İncedayı Sıvıl halka pasil müdalaa 
refakatindeki zevat ile dün buraya sahaaında hizmet mecburiyeti 
gelmiştir. Münakalat Vekili Partide tahmil ediliyor 
bir müddet dinlendjkten sonra is - -
tasyon binalarını, posta telgraf ida- Londra 19 CA.A.) - Yangın bom_ 
resini ve yeni yapılan parti binasını balarına karşı mücadele sistemlnl 
gezmi~tir. tanzim maltsadile önümüzdeki harta 

Cevdet Kerim lncedayı parti tara neşredilecek olan bir emirname, in_ 
fından Orduevinde şerefine verilen gUtere tarihinde ilk defa olarak si,. 
ziyafette hazır bulunduktan sonra vil halka pasif müdafaa sahasında 
lzmire dönmüştür. hizmet mecburiyetini tahmil edecek _ 

Maltaya yapılan 
son 
aid 

akınlara 
tafsilat 

Valetta 19 (A.A.) - «Maltu 
Royter: 

Cumartesi günü öğleden sonra 
birbirini takiben dalgalar halinde 
düşman tayyareleri tarafından Ma.l
taya yapılan yeni bir taarruz esna -
ıınd'a Maltanın müdafaa tayyare -
leri son muvaffakiyetlerine be~ pike 
tayyaresi daha ilave etmişlerdir. 

Reıımi tebliğde bildirildiğine gö
re bu tayyareler lngiliz avcı tayya
releri tarafından düşürü1müolerdir. 
Av tay}"'arelerinin mermileri bir knç 
düşman tayyare&ııe daha isabet et
mi~r. Tebliğde şöyle denilmekte -
dir: 

tir. 
Emirname, erkeklere olduğu gibi 

kadınlara da şamildir, fakat kadın
lıırı yangınlara karşı çalışmnğn mee
bur etmek niyeti şimdilik yoktur. Er. 
keklerden istenecek mcoburl hizmet 
muddeti, ayda azami 48 saat olac..ık. 
tır. Bu emirnameye muhalif haıekct 
edenler, 100 İngiliz lirasına kadar 
para ve üç aya kadar hapıs cezasına 
çarptırılncaktır. Hıikt1met, bazı tah_ 
minler hilafına olarak 16 dan 60 ya_ 
şına kadar bütün vatanda.şiarı mec. 
burl ve umumi l°'ir yıızmaya tabı tut.. 
mamayı ka.mrlaştı.rmıft,ır. Mtnt.aka 
komiserlerine, bu yazma iŞinl ner mm 
takanın ihtiyıı.çlarına göre tnnz.m 
edaecek bir nizamname ile idare ey _ 
lemek snlfı.h lycti verileeektır. 

Bir Elen denizalbsı 
büyük bir balyan 

vapurunu tahrib etti 
cıCumarteei günü öğleden evvel 

yapılan bir akın esnasında dü~man Atina 19 CA.A.) - Atina aJnnsı 
tayy\ıreleri Malta'nın üzerinde pek bildiriyor : 
yüksekten uçmuşlar, fakat bomba Bahrıye nezareti 29 Kanunuevvel 

Londra 19 (AA.) - Royterirt 
diplomatik muhabiri bildiriyor: 

Salahiyettar Londra mahfellerin
de, İtalyaya büyük miktarda Alman 
kuvvetleri gelmiş olduğuna inanıl -
marnaktadır. Henüz bir işgal ordu
su bahis mevzuu bulunmadığından 
emin olunabilir. Gelen Alman kıt'a
ları, bilhassa mütehassıs ve yardım
cı cüzütamlar ile beraber hava fi
lolarından ve hava dafi bata:-yalan 
ve nakliye müfrezelerinden ~rck -
k.iib .c~lemektedir. Alman tayy:are -
cılennan ftalyada en stratejik mın
ta~ayı teşk1l eden Sicilyaya yerleş -
mış olmalarına rağmen, Siçilve ada
sı ile Tunus arasındaki kanal, Mih
ver kuvvetlerinin bilfiil kontrolü 
altına girebilmek için fazla geniş -
tir. Diğer taraftan Malta kalesı, 
Graziani' nin bu derece ağır darbe
lere maruz kalan ordusuna yardım 
için gönderilebilecek takviyenin yo· 
lunu kesmektedir. 

Bazı ateııli faşistler, Alm'anlann 
teknik yardımı ile ltalyan kuvvet -
ferinin daha siddetli bir mukaveme
te bulunacaklarını tahmin etmek -
tedir. 

Almanlar. hiç bir zaman mÜtk -
fiklcri ltalyanlara fa7la itimad bes -
11"'"1emi lerdir. Fakat İtalyanın za -
yıflam.ası, tahminden daha evvd 
baslamıştır. Bu suretle Aln,anlar. 
kendilerini, vazivete hakim bulun -
duklarını sandıkları Akdenizde va
him ihtiliitlann tehdidi ahında gör
mİi\'lerdir 

Manş sahiUerinde 
lopçu ateşi 

ı~ tarihinde ~leden evvel Korvet 
atmam~lardır. Bunların bir lteşif u- kaptanı Mişel Hacı Kon.standinin lru 
çuşu yaptakları zannedilmelttedir. mandasındak:i cPı'oteusa Yunıın de_ 
Öğleden wonra kısa fasılalarla üç a- nızaltı gemisinin c8ardenyaı. ismin 
kın yapılmıştır. ilk akın esnasında deki 11500 tonluk İtalyan nakliye v;_ Londra 19 (A.A.) - 15 günlük bir 
bir çok düşman tcşelckülleri müte - purunu tahrlb ettiğini bUdirmektedır. sUküttan sonra Fransız sallıllcrine 
madi dalgalar halinde bir saat müd T mnmıle yiıklü olan Sardenya bir yerleştirilen uzun menzilli toplar, dun 
detle adaya taarruz etmi,ler ve ha- harb gemisi tarafından iyice muha _ gece yansından az evvel tekrar ateş 
va meydanlan üzerine pike hücum· faza altına alınmış olan bir kafıleye etmeğe ~lamı.şlardır. Douvres ~mı. 

l la d B. k b b ı dahil bulunuyordu Den.zattı bugü tak!l.Slna 4 obüs düşmüştür. Kent kont 
an yapma, r ır. ırço om a ar · • 1 ~ hill · d b ı t il' t h "lciı ·d b b' _ ne kadar üsrune dönmemiştir. u.,u sa. erın e u unan ng ıı; a_ 
atı mış ve u mete aı azı ına ğır topları mukabil ateş açınca A! _ 

Jar hasara uğramıştır. Birkaç yara- Wi\kie Çarşamba man topları susmuştur. 
h varsa da şimdiye kadar insanca. B' Abnan l · d ... "ld" · k d d ·1 · · ır ayyaresı ~uru u 
zayıat ay e ı mcmıştır. günü Avrupaya Londra 19 (A.A.) - Hava neı:are 

Dev?y~ vazif~ini gören av t~!· tinin tebllli: • 
yarelerımız hepsı Alman, olan duı- geliyor Bugün öğleden sonra avcı tayya _ 
man tayyarelerinin birkaçı ile mu - rel · · M d b' dr.a 
h b k bu 1 d b 

. Londra 19 (A.A ) Parlamentolar erımız anş uzerın e ır ~man 
are eye tututara n ar an eşı- · • - bo b d ta · · ıaı. 1 
· h kk k J k d" .. .. 1 arası birlili İngiliz grupu re~'li Wil _ m a.r ıman yyıaresını rşı. amış 

nı mu a a o ara u,urmuıt er ve , · ' . lar ve Fransız sahiline doğru tak b 
birkaçına da mermi isabet ettirmiş- kle dendtelgraA na, lngiltereyi z.'yaretı et.rnişle.rdir. Avcılarımız hiç bir ka-

l d · A ı · · d b. · esnasın a vam Kamarasında grup • er ır. v tayyare erımız en ırı - . - .. yıb kaydetmeden bu düşman tayya 
d .. ·· "l .. · d ·ı t k t ı azaları önunde bir nutuk soylemes.nı · -u,uru mu" ıse e pı o. u .. .u~ u - ;..+' resıni denize dilşürrnüşlerdır. 
muştur. Pılot, tayyaresı duşürulme- rica etm~.ır. 
d 1 b

. d" t . . Wande1 Wilkie, önümüzdeki Ç':ır _ 
en evve ır usman ayyaresını . il 
h 

.b •v• • .. 1 . t• B k şamba gun tayyare ıle Avrup:ı.ya ha 7aponyada 
t~ rı ettıgını s~v emış ır'.. •· .. aş .. a reket etmiştir. ._,, 
bır av tayyaremız de duşurulmuş W'lk' __ z· • 1 ? TOtJ/anlı/ar 

b ·ı d k t 1 t ı ıe aa ır nu o uyor ve unun pı otu a ur u muş ur. N k 19 (A A ) B W 
Hava mi.idafaa bataryalannın da e~o~ ı . . . - . en· Deı'am ed. o 
«hedefe dört isabetıı kavdettikl,.ri deli \Vılkıe, ngılterey~ ha~ek~t et- lY r 
söylenmekte ise. de bu husu9 henüz med~n .e":"·el tayyare ıle \ aşıngto- Tokyo 19 (A.A.) - Ste!nni ajnnsın. 
t "d t . t' na gıtmıştır. d"n·. 
e,.vvu e memı~ ır. G ·ı B 'Y''lk' • .. 

ikinci akın ada üurind"" yiiksek- .. ~zetecı er.' · ~~ 1 ~e den, ken - Bıışvekıl Konoye ile dığer hükumet. 
ten uçan bir teşekkül tarafından va- d.'s~nıl ~lenka Bd~l~şt. ~:.vl.:tle 

1
- erkiinı ve ordu şefleri ıı.rasında. bu _ 

oılmı~tır Hava miidafaa bataryaları r~r.•~n ngı. tered.nl ez ~n ~ ·ı .. uyuk e - gün 2 saat süren bır müzakere ya _ 
tarafından "'iddetli bir ateş açılmış çı ıge tayın e 1 mesı mumkun olup pılmışt.ır. 
İ•P de büyük bir ihtimalle ke if va - olmadığını sormuşlardır. B Wil - Jnponyanm yeni Amcrikıı f ri 
-zife!!i yapan düsman layyarell'rİ hiç kie, <bu hususta bir. '~Y bilmi)·o - Nomoura ile yeni Berlin sefırı Ochı _ 
bir bomba atmamışlardır. rınn> cevabını vermıştır. ma da bu içtimada hazır bulunarak 

Üçiin 'ı bir akın esnasında iki Ruzvdtle mülakat dünya vazıyeti karşı.ııında mılli sı}a. 
düsman teşekkülü sahili geçmeden Vaşington 1-9 (A.A.) - B. set hnkkında geniş ve tnm olarak ya. 
dt"niz iızerinden ve oldukça alçaktnn ~'nndell Wilkie. bugün B Roose - pılan noktni nazar teatıSine i~tırnk 
Mahanın etrafında ucmu~ ve belki velt tarafından kabul edılecektir. etmişlerdir. 
kavholan tayyareleri hulınak İste - •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

miştir. 

Amerikada Al"'an bayrağı 
yırttldı 

m. ıardır mak adlarına uıa~ama - törl'i keııir kollarımız raatıyette bu- Macaristanda şimendifer 
Aıneri.ka . . lunmu,,.lardır. t h rdat k 1.1 'd {Baştaırafı ı in<'i sayfada) 

eski büy"k nı1n. va71y.etı hakkında a ki Afrikada tayyarelerimiz a • ! 1 l l!9rl 1 kuruluşunun yıldönümü münas<!beti. 
A u eçıd t' ki· .:-ıar h ·· ın 'k emış ır · k 5 d da düşmanın ava us- Buda-te 19 (A.A.) _ Evvelki ge le Alman konsolosluğunun gamalı 

ed· erı a Almanyaya harb ilin vu ·ıırı u an · · d'f · ........., .. • . . . •ncc Alm h '-k" h 1 nni ve Aroma da şımen 1 er ııı - ce yarısı şimendifer munakal!Hına ko hnçlt buyuk b.r bayrak çekmesı ü • 
didle-rınc .~nyanın ta a~ ume te t:syonunu düşman kıt'alarını :r:"ü- nan t.a.hdida.ta bugün gece yarısı ni- zenne sok&ktn blnlerce halk konso _ 
~indiın. ~: av~t vereceğKıdt-n e - ir surette bombardıman etmış - hayet verilecektir. lo.sluk önünde toplanmıştır. Bazı 
R•rn-ı . merıkanın derhal harbe essd. gençıler binanın yangın merdivenle-
ka t:dı }~~aftarıyım. Fakat Ameri- ler 0~: Masavva üzerinde hava rine tırmanarak bayrağın bulundu~u 
~dect'k'll uı .bir harbi bile t .. kabbül L 1utın~n mı" ve bir bina hafifce yere kadar çıkmu•Jardır. Bunda.1 ev 

. Vazıv tt d w•td' A 'k a&eın arı "ap ~ b - • ~ -
~Çın harbin .;,~n: ~f~~ ır. d menk a haıara uğramıştır. Ash~a b' uh:rıne vel halk bayrağın kaldırılmasını ve_ 
d~s~nin sonud M 1 af f vı: em\ - yapılan düsman akını ıç ır sa - ya yanına Ameriknn bayrağın;..1 d:ı. 
ı ır,•nde dıı.hi ::l'blu~a en!e,!bta ·ı- n mucib olmamıştır. 1 romanımız konulmasını ı.stemiştır. 
et eri ·ı k .. ~ ı enn mag u mı - 1 1 Alman av to.yyarf'! e -

l"l"ıaaı ı lhornünizmin kucağına rrtıl- ta yafnkvt~ d Alman bomb.tndı- Bllftlıarc bayrağı yerınden sökmek 
l' rne uz ol A h' a rinin re a a ın e d b' __ ,,.._ suçLle ıkı genç tevkif edilmiştir. Bun • 

1 
e ctn-ı . . an vrupayı ım - klt"lleri Malta adasın a ır i d 

C}'h c esı. ıcab edecektir. Binaena - man teşe u k ına raarruz etmi. sko~ya a ların Amerıkan donanmasına men -
•il&hla rnnıy1 etiınizi korumalıyız ve kaç .tayyHare :,r;::;, ve kışlalara İsa- Y sub bır torpido muhrıbınin müre•te_ 

nnıa ıyız. )erdır. anga b' k b" "k b• d bat.ından olduğu anlaşılmıştır. 
h betler kaydedi!miş: .... r ~otür uyu ır ram Bayro.k indlrildığı znmnn geııçler-
"-Uzvelt b ·· b • yangınlar çıktıgı goru muş · _,,,_ den bırı bir kôşesınden, pencereden 

n t k- ugun ır 'k Moskova Çok cazib ve hareketli bir sarknn konsolos da dı~er köşMındcll 
u u söyliyecek Amerı anı~ . . mevzu içinde ayni za • yakaladıkları .çin bayrak yırt11m:.ş -

()'c~=l~~7gto'?- 19. (A.A.) - B. Ro- elÇiSİOİO bir zıyafetl manda Jskoçyanın bugün- tır.Afman başkonsolosu yüzbaşı Fritz 
!~lcri Rn. B_ı~!cşık Amerika Dev - osk 19 (A.A.) - .Amerıka bü_ kü manzarası, adetleri, w edemann hMise müruı..5ebetıle ~u 
1ctin 

1 
eıa)jgıni üçüncü bir devre .M el:;t steınhard, dün dllJ tıcııret halkı, hususiyetleri beyanatta bulunmuştur: 

tQı ayC11n-ı~ deruhde etmesi nıeras.i- yUk k iSeI'ı Mrkoyan ıle hariciye ko _,,,_ Iil\diSe hakkında IA.zını gelen te -
. a .. rıc~. ıcra edilecektir. h~k ommuavı·nı' Lo'l.()VSki şerefine bir Pek yakında t\ia " mu b 

1 
R ı mi.Ser şebbu..~. detftlal vaziye~ten haberdıı.r 

t b"tc knase et e B. ooseve t lllyafeti vermiştir. Kordıplo - edılen Almanyanın Vaşington ::ıuyult 
::. Nlıtn k ısa bir nutuk söyliyecek· a~: men.sub bir çok zevat zıya - elçıliğı to.ro.fından yapılaca.Etu-. 
·•ııl'ece•u. 12 dakikadan fazla ıür - ına e .. ft .... llulunmuotur. 

ıttır, tette u-

MARE NOSTRUM! 
Diiftii aönül bahri .ıama cumbadak •. 



JI - - ,. r ... SON POSTA 

( Sehir llaberleri ) .. 
Liselerden Hava taarruzlarından Şüphe~i _bir _ölüm 

askeri mekteblere •• • hadısesı 
4 ikincikannn tarihli 

bilmecemizde kazananlar talebe nakledilecek korunma tecrubesı tetkik ediliyor 
1 Marttan itibaren yapılacak 
müracaatları culıalik ıubeleri 

kabal edecek 

• 
Tecrübenin bu ayın 25 ine kadar yapılmış Ôlü doğduğu iddia edilen bir ' İkincikinun tarihli bUııece _ Yuvarlak dünya kalemtırtf 
olması muhtemel. Şehrin muhtelif yerlerine yavrunun ceaedi Morga de kazananıan a.şatıya yazıyoruz. ıs. <:ı:.on i'o:.~.ı n:uır.uı, .-

kaldırıldı tanboJda. bulwıan okuyuc-u..annw:m İstanbuı Yenikapı orta okul ~ 
canavar düdükleri, hava dafi Pazartesi, Perşembe rünleri ifleden Hüseyin Yılınaz, Fatih Gde:nb~ rfJ 

1 Mart t 941 de baı}ıyacak olan Zabıta ve adliye ~üpheli bir do • sonra hediy~lcrini bizzat idarehane • okulu 224 Ali Kaan, Ta.lraUn sen 
yeni dcra devresi için Kuleli, Mal- bataryaları yerleştirtiyor ğum hadisesi etrafında tahkikat ml.zden al.malan lhımdır. Taşra oku. şeri mektebi 29'1 Sil.zan. 
tepe ve Bursa askeri liselerinin üç yapmaktadırlar. nmılarımnın hediyeleri posta ~ ad. Kınlmaz dökülmez ho~ 
aınıfına maarif li.9elerinden nakil Yatında yapılacak büyük hava ta .11anna ve muhtelif yerlere konuıacnt Sultanahmedde Soğukkuyu ao • re5.e.:ine &'Önderilil'. <Son Posta hatıralı) 
auretile talebe alınması kararla~ • arru:zbrı.ndan korunma tecr~ bUyük hava dafi bataryaları bır iki kağında oturan boyacı irfanın met- Bir Şirley albümü Fatih Kıztnşı Çiftekumrular scrJ 
mıtttl'. hakkında yann VJlô.yette büyük bir güne kadar yerlerine yerleştirilecek~ reai Fatma ölü bir çocuk doğurmuş- İstanbul Üsküdar Sultantepe İmnm No. 22 de (İsim yazılmanur..u>. ı; 

Ancak, alınacak taleklerin bazı toplantı yapılacaktır. ııerdir. tur. Çocuğun cesedini muayene e - sota.k No. 10 da Ayşe Çobankaya. t.anbul Tophane örtmealtı so•ak 
ıartlan haiz olmalan lazımdır. Bu Valı muavini Ahmed Kmığın riya.. Evvelki gün yeniden muhtelif semt ?.e.~ adliye ??ktoru Enver.. ~~ran, Maroken kaplı ve fevkalade 1 de Mediha TemizSoy, Beyte"' 
şartlar da, Türk ıı'kmdan olmak, set edeceği bu toplantıda bütün kazaılere 20 kadar büyük ve küçük cana.. olum. sebebını meıkult gormuş ve kağıdlı b·r muhtıra defteri Çamlıca caddesi No. 5S de Nurall-
aıh.hi muayenede sağlam çıkın.ak ve ka.yma1tanilarile, nahiye müdürleri, var düdüğü konulmuştur. cesed_ın. morga kaldırılma~ı.mı karar Ankara İlt;kin okulu 5/A da F'ay. Bova kalemi 
müracaat edenlerin a~edi ihtiyaç • Emniyet, Jandarma, Seferberlik, Hıf., Hava taarruzlarından konınma tec. v~r~ışt~r. Morgun verecegı rapor haman Türker. Malatya lisesi tıılebesinden 1 

ta~ fazla o~du~ takdırde yapılacak zıssıhha. Posta Telgraf, Liman ve De. rübelerin<le vazife görecek bütün e • hadıseyı. aydınlatacaktır. .. • Ahmed Göksu, Çanakkale vilfıyet aJJI 
musabaka Jmtıhanında kazanmak - n~, ..... - +_. 1 . .... _ ili . kiplere bu....nnıerde tecrübe e.snasm Tahkıkata devam olunmnktadır. Murekkeblı kalem jandarma kumandanı ~lu ,.,; . ~ 

1 
d kl 1• -.r~·..ı-• J.uare erın... mumess erı ""' • - vt; -_ _. 

tan ibarettır. Halen bu un u an ı- hazır bulunacak} dır da nasıl faaliyet sösterecekleri etıaf_ T . . (Son Posta hatıralı) Azad Eski.şehir Ülkü ilkokul 68 (}I' 

selerde aldılı:Jarı ilk kanaat notları - ar . lı b" ekild . h edil ktir ıcarel ve sanayı Izmir Karşıyaka kız öğretmen okul Şenl~r. 
nm da iyi olması )lzımdır. Toplantıda hava taarruzların:ı knr ır ~- e ıZ~. . ece . . odalarının varı·datı lise kısım 1 de Perihan Seber, Anka. Albu··m 

h 
• b • §ı aktif ve pasif korunma tecıiıbeleri Tcerubeler iıırı öğleden evvel, ~irı ra İst.iklfil ilkokulu 3 üncü sınıfta 

Bu saychğımız şartlan aız u hakkında imdi e kadar a ılan bü ortalık karardıktan sonra olmnk u • S 1 d b l rd İs . . CSon Posta hatıralı) .J 
lunımlar bugünden itibaren bulun • ı·· haz:ırl~ y _ .. ül y kp _ ·ızere iki defa yapılacaktır. Öğlc<len T" on zams;: ar .aOd ~zı yer.~ e y~:z.- il t~!ı.U:U 2:ığa._zıçı SD.- Malatya Gazi ilkokulu 941 V'.• 
duklnn askerlik ıubelerine rnüraca- ~Ü kar 1 ar :~:e • ~be evvelki tecrübenin saat 9.11 lll"L'lmda, t ıcarct vİcLW na~ı ··ı -~ .~ı vj!! a - rıyer unc Nihad At.a- Anıl TaTswı Kasablararası 70/101 
at ederek hazırlıyacaklan kağıdla - g~n ar a.ş . ca • Tecru • geceki tecrübenin de saat 19 - 21 a- ınınl.k ~zad vgı L~?rul ~uştubr. odıcarlet sagun. kah~eci Ahmed oğlu Yakub sa 
Tını .,•be vasıtzuıile girmek istedik - nın bu ayın 25 ille kadar yapılmış ol- d ıkn uht ldir T ve tısa eıuuet en u a ar Kurıun dolma kalem M din ilk kul ö" •· . b nn J1 ... - . ra.sın a yap ası m eme . cc- "d 1 • . L!L ar o 0rc.menı ay .. 
leri mcktcb idarelerine göndeTecek• ma.sı muhtemeldir. übel bir b uk t kad d varı atının arttırı ması ıçın tet~ - <Son Posta hatıralı) k rd . K l Özh 
)erdir. Vilayet seferberlik mlldürlü~U tEc. ~ece~tir uç saa ar ev~tn ler .rapmaktadır. Ankara Manrl! kollejirtde Ak.şrt. Be. anımer a ~· A emıı an. 

Vali Lutfi Kırdar 
Ankaraya gitti 

Vali ve Belediye Reisi doktor 
Lutfi Kırdar Dahiliye Vekaletinin 
daveti ürerine dün alqamki eka • 
presle Ankaraya hareket etmittir. 

Vali ve Bdcdiye Reisi Ankarada 
birkaç gün kalarak Vilayet ve be • 
Jcdiycyi alükadar eden muhtelif me 
scldcr etrafında alakadar VeU -
letlule temaslarda bulunacaktır. 

p; yasada kafi derecede 
kahve var 

Yakında piyasaya kafi miktarda 
'kahve geleceği haber alınmıştır. 
Buyiık tüccarların elinde bu müd • 
det zarhndaki ihtiyacı temin edecek 
kadar kahve rnevcud olduğu anla -
~ılmıştır. Alakadarların ifadesine 
göre, kahve darlığı, küçük kahve 
esnafının fazla miktarda kahve al
mak için yapt1klan müracaatlar ü
zen ,,. huııule gelmiştir. 

Bir tramvayla bir araba 
çarpıttılar 

VaLman Cemil Ça.rpann idaresin.. 
d Bebek • Eminönü tramvayı fie 
H n G ydn &.sminde bir arabacının 
ıdar ettı~ı bır yük arabası Ortaköy 
cadd ındc mü.sademe etmışleııdir. 
Musa.deme esnasında tramvayın sa. 
hanlığında bulunan 12 y~nd.a Ay. 
ten m.nde bir kız çocuğu vücudu • 
nan muhtelif yerlerinden yaralan -
mıış<ır. 

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıl -
mı'3, h1di.sede me~'uliyeti olduğu an. 
l c;;l n arabacı Hıısan yakalanmış 

tır. 

Bir tramvay bir çocuğa 
çarptı 

tlskudnrdan: Kndıköyüne gelmekte 
olan vatman Remzin.~ ld:ıresincleki 
trnmvııy, Söğütluçeşme caddesinden 
geçerken. Cemil Artun i.mıinde 'l ya. 
şında bır çocuğa çarpmış ve yarııla • 
mı tır. 
Vııtman llakkmda, zabıtaca tahki

kata bac:ılanmıştır. 

Bir adam han kom§Uiunu 
yaraladı 

Fatihte Şekerci hanında oturan 
Tı.koz isminde birile, nyni han sakin
lerı"lden Hızır, aralarındaki bir ihtl -
llftan dolayı kavgn etmişlerdir. 

Bu kavga esnasında fazla hiddete 
tapılan Tıkoz, bıçağını çckeıek Hı. 

zm yarn.Jamıştır. Vak'ayı mütı?akıb 
Hızır Cerrohpaşa hastanesine kaldı. 
rılnrak, suçlu yakalanmı., ve !ıak:tın. 
da tak b:ıta grçılmiştir. 

rübe ihazırlıltlarını bitirmek 117.ere zı.. Allum • ••ııreti verilir verilmez her dOnTü?.1iızk" . dekiTiilkbaharOdad Al nka - riker, Anknra İnönü mahalle.si Geb. <S P,.,Jnhaa t raJ ) 
"'il • ra a ur ıye ıcaret a an u - ... ft... hm" ik on .,,,.a ı 1 ...., 

ltnak 7erlerine .aid levhalar bugün kes en 7akın sığınağa girecek ve teh.. • ı. • 1 L B ize so ......... No. 41 Fe 1 Çekiç, Blrecı Y•><:ilko~y Halkalı cııdd-' t :KJıf"" 
ı • mumı .-;ongresı top anaca.-;tır. u p T T r· ıır1 F · y·lf.'t '""' => · -:J 
erde tamamlanac~k ve yerlenne a_ like bitti işareti verilinciye kadar dı. kongrede odaların alakalılardo.n al- · · · şc 1 06 u evzı '1>1 • ler sokak No. 6 da Snbahat, ıuYJ•. 
sılacııklardır. Şehrın bfiyuk meydan. §a.rı ç.ıkmıyacattır. makta oldukları yıllık llidatının art- Di§ fırçası lisesi. talebesinden 18 İhsan Ar~ 

tırılması meselesi görüşülecektir. <Son Posta h:ı.tıralı) nu, Istanbul Cümhuriyet klZ 

Beşiktaş Halkevinin 
• 

musameresı 

Esnaf cemiyetlerinin 
kongreleri başlıyor 

Cumartesi günü ak§amı Beşiktaş lııtanbul Esnaf Cemiyetlerinin 
Halkevinde bir toplantı yapılmış - yıllık kongrelerine bugünden itiba
tır. Bu müsamerede kalabalık ve ren ba§lanacaktıl'. 
güzide bir halk kütlesi hazır bulun- Bugün ilk olarak saat 13 de ara
muştur. Evveli muharrir ark~daşı· bac.ılar cemiyeti, saat 15 de sebze
~ız ~U!l'~t Safa Coşk~n (Y enı ne - ciler ve manavlar kongr-esi yapıla -
sıl p~rlen) me~I~ brr konferans caktır. 
vermış ve yem §Mrlerden parçalar 1 .. v 

okuyarak edebiyatımızdaki yerü ıi- Yani? d~ oglede~ evvel balıkçı-
ir cereyanını anlatmıştır. Alr.ka ile lar ccmıyctı kongresı t~plana~ak -
dinlenen bu konferanstan sonra tır. Bu kongrelerde cemıyct ıdare 
Halkevi ar kolu gençleri tarafın • heyetlerinin çalı malan esaslı bir şe 
dan neş' eli musiki parçalan çalın • kilde tetkik edilecektir. Bazı esnaf, 
mış ve gösterit kolu da «Vazife» cemiyet idare heyetlerinin memur 
piyesini temsil etmi~tiT. kadrolannın geniş olması yüzünden 

Gençler bu piyeste çok muvaffak varidatın mühim bir kısmının bu işe 
olmuşlu ve takdir görmfüılerdir. I sarfedildiğini ve beklenen yardımı 

B!r bekç;yi döven şoför 
mahkQm olju 

Hayri isminde bir §oför evvelki 
gece Sirkecide ~na buna çatarak 
vak'a çıkartmış, hfıdiseye müdaha
le eden bekçi Ebuzeri de dövmüş -
tür. 

Suçlu, dün adliyeye verilerek 
sulh cezn mahkemesinde yapılan 
duruşması sonunda 54 lira para ce
ZMına çarptırılmıştır: 

görmediklerini ileri ürmektedirlel'. 
Bu sebeble esnaf cemiyet1eri kon • 
grelerinin hayli hararetli olacağı 
tahmin edilmektedir. Kongrelerde 
esnaf hastanesine yardım meselesi 
de gÖrÜ§Ülecektir. 

Karu'gümrük Kızılay nahiye 
kongresi 

Karagümrük Kızılay nnhı"ye şubf>. 

amin kongresi dün öğleden sonra Ka. 
ra.gümrük 27 nci ilkokulunda. yııpıl

mıştır. 

-------------- Kongrede Kızılay tarihçesi lıak1'1n

ilan 
8Qflık 
1 nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
l~ 
Son 

Tarifemiz 
Tek sütun santimi 

maktu 500 kuruı 
.ahi/ e 400 » 
ıahile 250 » 
ıahile 200 l> 
ıahile. 100 » 
ıahile 60 » 
ıah ·ıe 50 » 

Muayyen blr müddet zarfında 
fazıacıı mlktardn ilan yaptıra. 
catlar ayrıca ten~ıa.uı tarife. 
mizden istifade edeceklerdir. 
Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
u~nlar için ayrı bir tarife der
pl.Ş edilmiştir. 

Son Postanın ticari ilanlarına 
aid işler için şu adrese miira. 
caat edilmelidir. 

IHincılık Kolll'ktff ŞlrkeU 
Kahr:ımanude Han 

Ankara caddesi 

da bir söylev verilmiş ve Karagfun • 
rük gençleri tarnfından Savaş•.a Kı.. 

zılny piyesi temsil cdnm~tir. 
Piyesten sonra Kızılay 

söylevi verilmiştir. 
timsalınin 

6 bin balye yapağ teıbit 
edildi 

ı Ya.pağı beyannameleri hakkındaki 
mühlet bı"tm;., olduğundan tesblt e _ 

dilen 6000 bin balye ya~mın hükfı.. 
met tarafından satın alınacağı al!i.. 
kadıır tüccarlara bildirilmiştir. Ya • 
pağı.lar tüccarların beyanname ver -
dikleri zamandaki piyasa fıatına gö. 
re satın alınacaktır. 

Bir kadın ba§landı 
Şişlide Meşrutiyet caddesinde otu. 

ran 19llan kızı Kizban isminde bir 
kadm, clilllieki çaydanlığı kazaen 
düşürmüş ve kaynar sular iistüne 
dökillmüştür: Vücudünün muhtelif 
ıyerlerinden ha41nnan Ki7Jban, Bey -
oğlu Bele4iye hastanesine kaldırıla -
rak, tedaVi altına alınmı.,tır. 

Memleketin muhtelif yerlerinde Ankara Cebeei sokak No. 19 dn Ha_ No. 19 da Şükran Akçay. 
ayrıca Sanayi Odaları kurulması, ti- cer, Teltir<lağ Karaka.tib mahallesi Dis m~cunu 
caret ve mnayi odalarının kendi Merhum Yusuf evinde Mebmed Sabih Taksim erkek lisesi 684 ibr•,; 
bran~lannda ayrı i§ler yapması fik- Şendil, Zonguldak Gazi ilkokulu bi. ÖZbaşaran, Ankııra Yenişehir Yi.f.~ 
ri şimdilik tehir edilmiştir. rinci sınıf Zühal Kavukçuoğlu. kak Yozgad apartımnnı 3 üncü '.j 

Muhtıra def teri Halük Altan, Diyarbnkır Lale .so 
CSon Posta hatıralı) No. 28 Sakib Alışmış. Sıhhat Müsfeıan Ankaraya 

döndü Ankııra Akalar caddesi Harmanönü Kitab . ...ı 
Birkaç gllndenberi şehrimi2ıde tet. Ök:süzçe sokak 29 No. (İsim yazılma.. Konya lisesi 338 Muhittin yuP"' 

tikler yapmakta olan Sıhhat ve İçti_ mL,tır), Bııyındır Merkez okulu Erol Tekirdağ' orta okul 125 Hıı.ındi ..dı 
mat Muı:ı.venet VekMeti mfuıt;eşan Osken, Kırklareli Devlet Deıniryoll:ırı mağan, Yenikapı ortıı okulu 805 ,,. 
Asnn Arar, diln akşamki ekspresle kısım şe!l oClu Ercümend Lebut. met Demiral. 
Ankaraya hareket etmiŞtfr. ---------------------------_./ 

( l tYATROLARJ 
Şehir Tiyatrosu 

İstiklA.1 caddesinde 
komedi kısmında 

Akşam .saat ro,30 da 
PA A BAZRt:TLERİ 

- Son Gün -.................................................... 
Bir doktorun günlük 

noUarmdan 

Gripten ve soğuk 
Algınlığı 
Hastalıklarından 
Korunma çareleri 

Dün de söylediğimiz gibi ihtiyar. 
lar ve çocuklar btt meseleue çok 
ha.s.5a.Stır)ılr. Çünkü hararet ve 
hava değişiklikleri bunlar üzerin. 
de seri ve mübliktir. Bundan ibaş_ 
ka odalarda ve dershanelerde ha
raret.in daima sabit. bir derecede 
tutulması do. çok mühimdir. Bazı 
i.Zdihamlı yerlerin harareti ek
seriya. yirmi dereceyi çok tecavüz 
etmek~ir. Halbuki öyle birkaç 
saat. değil hatırı da.imi oturula • 
cak odaların bile bu kııdar çok 
ısıtılması doğru değildir. Gripten 
korunma çareleri arasında toz 
toprıııtın dıı bilyllk rom vardır. 
Tozlar hMtalık sirayeti içtn en bü. 
yük, en tehlikeli amildir. 

Lira 

ı 2000 c:ıı 

• 1000 -== 
J '160 """ • 600 -
8 200 .... 
il 100 - 8500.-

80 60 - 6000.-- • - IOOO.-

~ideler: f Şubat, 2 Ma -ııKumbaralı ve kumbarasu\ 
yıs ı Ağı.ıstos, 3 İkincitC4 • hesablarında en az ellı li • 

' . rası bulunııular kur'aya 
rin tarlhlerınde yapılır. d h"l "il 1 a , e"' ır er. l 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Temiz tutulmıyan mekteblerde 
kışlalarda ve diğer müessesatta 
daha çok hııstalık zuhfır ettiği ,.e 
ölüm nisbetinin de ona göre art • 
tığı birçok defa tesbit edilmiştir. 
Bu sebeble kuru olarak odaları, 
dershaneleri, salonları süpürmeyi 
sureti Jı:nt'iyede menetmelidir. Sü
pürge zaten başımızda bir derd
dir. Sokaklarda, caddelerde olsun 
evlerimizde olsun süpürerek hnvıı_ 
lnndınlan tozlar yalnız grip de • 
ğil daha birçok hastalıklnrın mile.. 
roplnrını ağzunızn burnumuza 
snvurmnktadır. Kuşpalnzı, kızıl 

mikrobu ve bilhassa verem mik _ 
roplannı ... Kuru süpürge ile te
mizlik olmaz. Yerden kaldırılan 
tozlar bir müddet sonra odalardıı 
kanapelerin, dolablann masala • 
rın üzerine tavazzu eder, bu su • 
retle yerden kaldırılan tozlar 
yalnız ve yalnız yer deği.ştirmLş o. 
luyorlar. Buna nasıl temizlik di _ 
yebDiriz?. 

:A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

- Hasan bey bazı harb 
havad•,lerı lçınde garib O

lanları da var .. 

... Meselft. .şu son •Bar. 
diya» muzaf!eriyetinde 
İngiliiler .•• 

... İtnlyanlardnn aldık.. 
Jarı sayısız malzeme ara. 
Bında on binlerce yeni 
ınant.ar fapka da l>ulmUL 
larl. 

Hasan bey - Güzel.. . 
Onun ~ ha1yan1an 
mantara bastırdılar dese. 
Je .. 
·~ 

t. Z.Ö. 

Cevab lstlyen okuyacııla.rıruuı 

posta pulu yotamala.rını rica e. 
derim. Aksi takclJrde t.teklerl 
mukabelesh kalabDlr. 

Bu Hafta Müstesna olarak 

Yarrn akşam S AR AY Sineması 
19~0 senesinin en büyük sinema şaheseri ola.rtık 

telıikkı edilen ve 

CLAUDETTE COLBERT HENRY FONDA 

v AHŞi.~KöŞ~. 
Tamamen renkli... Zengin ve bilyük mizansenli... Mühim ft 11!:1 / 
baht mevzuu.. Büyük bir 3.§k romannu 9d1'çeveliyea llliieııel' 

lılssi sahneler. 

'!------------------------~ 
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General 
diyor ki 

SON POSTA 

Hem ısınmak hem de şık görünmek için 
y·· nden örü:müş bluzlar iyiniz 

Modası geçmiş 
rob.arı modaya 

uydurabilirsiniz? 
Üzerine yeni biçim 

bir ceket giymekle de 
bu mümkündür 

• 

s yb s 

1 
[ Hadiseler Karşısuı:h J 

VAH VAH 
cdıaç, 1i.rees. giyecek madd erin-ı 

den lıazD.arı piyasada bulmımuyor.11 
Manifaturacıya gırcn orta wıılı 

erkek •ordu: 

Sizde balıkyağı var mı? 
Yok. 

- Sizde, gecelik entarisi için 
patiska var mı) 

Yok. 
V •h. vah, vah. •• 
Ya mantoluk kuına1-

- \lhr bayım, hem de en ula
aından. 

- Vah, vah, vah ••• 

* Abbasın kamı. bakkal dYllAoı-
na girdi: 

- Peynir var mı) 
- Yok. 
- Vah, ırah, vah ••• 
- Rakı var mJ) 
- Var. 
- Vah. vah, vah ••• 

* Kan koca birlikte bir hyakknbı-
cıya uğTadılar. Erkek sordu: 

- Sizde ğlnm v.idala bir isknr-
pin var mı) 

- Yok. 
- V nh, vah, vah ••• 
Gene erkdt aordu: 
- Kadın için yı 

pin? 
- Var. 
- Vah, vah, v 

demi isknr-

Eczaneye giyen erkek ka.sada o
turan zm aaçh eenç l"tZln önünden 
geçti. Tezgahtaki n s;ıçlı genç 
kıza döndü: 

Vah. vah. vah ••• 
Sandalyalara otuımuş, hazırla

nan il~çlannı beldiyen kadın m* 
terilen gördü. Hepsi de dan aaçb 
idiler. Karısını, lczını., annesini, lr,J• 
:ıesini, lcız kard~ini gözünü.o önüne 
getirdi. Onlar da öyle. 

Gene tezgahtaki san saçlı genç 
luza döndü: 

Oksijene 'Var mı? 
Var. 
Vah, vah. ~h ••• 

* Bir 'büyük mağazanın braı takım.
lan, tuvalet eşya satılan dairesine 
bir erkek müşteri aokulmuFu: 

- Buyurunuz. efendim. 
- Sizde iyisinden tıl'D§ bıgığı 

var mı? 
- Yok. 
- Vah, vah, vah .•• 
Erkek müşteri uzaklaşacaktı. Fa

kht tczgiıhtar kız muhnkknk bir fcyı.. 
fer satmak arzusunda idi. 

- B!a~a bir ~ istemez misi
niz? Bayan için en alasındnn pud
ra, :wj, krem, pomad, tırnak cilası 
var. 

Erkek müşteri tezgahtaki çeşid 
c;eşid boyalaııı, krl'.mlcre şöyle bir 
baktı: 

- Vah, vah. valı .•• 

r J """' l'f. ./Jul/Wi. 

[ un an biliyor mu · 
At yerine öküz 

Jngı1iz mÜ9-
t c nı lekele
rinden Ba~ualan 
da posta paket- llG~•.A~~~~ 
lerirri taŞJYanlar, 11,tıfJi~~ 
öküzlere bin-
mel.-te ve bir 
yerden diğer ye
re ba öküzler üzerinde seyahat et
mektedirler. 

Kırk titre yağla temizlik 
Sirklerde fil

leri bir nevi yağ
la sı1ip temizler
ler. Bir fili sil
mek. için sarf e-

Bir tayyareye b:r göz 
Tayyare de 

yiı~seğe çık
mak rekoru
nu knznnıruş 
olan meşhur 
tayyareci Wil 
ley Post bir 
gün arkadaş
laı:ile konu
~rkcn: cı.Bu
na bir tayya
re verecekle
rini bilsem, bir gözumu seve seve 
feda ederim» demişti. Ertesi gün 
bir kaza netice 'nde s ğ gözünü 

kaybetmi,ti. Sigorta kumpanyası-
dilen yağın mik- nın ödediği tazın.inatL:ı. lrendinc bir 
tan kırk litTedır. tayyare aldı. '''' ........... _ ... ____ .._.. .... _......__. __ ............ . 
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(Memleket Haberleri) [Sil\TBMAJ 
Edim ede 

Baş gösteren peynir 
buhranı devam ediyor 
Bdırne Uiususfl - Edirne piyasa_ 

.smda beyu peynir buhranı devanı 
efımektedir. Peynir, pek az yerlerde 
perakende olarak satılmakta ve pey_ 
ııir almak ~(yemer ekseriyetle 
cb.lma~ıhı cevabile ltarşıJaş:makta -
dırlar. 
Bır peynir istllwıl memleketı olan 

Bdimede bek.lenilmlyen bu peynir 
~klutunıın tflocnrın fazla fia.Ua 
peynir almak isttyen İ3tanbul pı'yasa
smı takib etmekte bulunmuından 
ilerı ge1dığl söylenmektedir. 
Bizım ynptığU'.Im tahkikata göre, 

hfı.len Edirne buzhanesinde ve tficcar 
nde üç bin tentkeden fazla peynir 

mevcuddur. Bu mik~ şehir ihtiyn_ 
cınn yeni ma.hsultln idrnkine kadar 
1C~bilir ve ihtiyaçtan fazladır. 

Bir k~d;n yüzünden 
Bayındırda işlenen 

cinayet 
lzmir, (Hususi} - Evvelki gece 

Bayındırın Sanyurd köyünden İ&
maıl oğlu Mehmcd Cömerd, nxni 
köyden Süleyman oğlu Oınmın Oz
kaplanı tabanca kurşunu ile göğsü
nün üç yerinden yaralnmııtu. 

Yaralı hfıdiseden biraz eonra öl
müştür. 

Hadise suçlu ite maktul at1ilsında 
e\rvelce geçen bir kadın mcseles1n
den ileri gelmiştir. 

Suçlu yakalanarak adliyeye ve
rilmi~ ve hakkında tevkif kararı 
verilmi~rir. 

Hndise che-nmiyetle tahkik edil-
mektedir. • 

Adana lig maçlannm 
birinci devresi bitti 

Adana (Hususi> - Stadvomda Pa.. 
zar guntl de devam edilen birinci dev. 
re lıg final maçları sona ermiş Vil 
,.ıınuım mektebi takımı birinci devre 
~inc'-~i olmuştur. 

Final mııçlannda Muallim mektebi 
Seyhana 6-0 galıb, To1'06 Ziraat LI -
~ıne hükmen gallb, İdmanyurdu, 
Malaty6 mensucata 4..0 galib, Erkek 
1tse.ı;., DemirapQra 3-2 galib, Seyhan, 
Torosa ı.o galib olmuş, Muallim mek 
tebi İdma.nyurdlle o.o berabere kalmış 
ve Mılli meMucat, Erkek l~ne 6-0 
galib gelmiştir. Birinci devrede otuı 

altı maç yapılm!.ftu'. İkinci devre 
maçlarına Pazar günü ba.şlan~ak _ 
tır. 

Big"lda dokumac1hk gittıkçe 
İ!lkişaf ed"yor 

Bıg::ı. (Hususi) - Birkaç aydanberi 
şehrınıızde de dokumacılık inkişafa 

ba.şlnm1.7, bu cümleden olarak evler. 
~ mevcud tezgft.hlo.rdan maada çar. 
~ı iç.ınde dahi iki ve dört g{içill.ü alt.ı 
tezgah kurulmuş ve faaliyete geç _ 
mtŞtır. Bütün şehir halkile koyliller, 
hep bu tezgfl.hlarda dokunan }'erli 
çarşaf ve o.~kılan kullanmıı.kt.D., hü • 
tlimetçe de bu işe ehemmiyet veril -
mektrdir. 

Bu tezgıi.hlardan çıkan ınuLı.clıt 
dokumalardan birer numune alın:ı. • 
rak hukümet tara!ından T"ıearet Ve. 
kAletıne gonderi!miş, müteşebbisleri • 
ne yapılması icab eden yardım is • 
tenm. tır. Bu ışle meşgul olan s.ııı • 
ıuıklirlar, kendılerıne tezgAh verile • 
ceğını hııber almışlar, şimdiden .ae _ 
v.nme~e ba.şlamı.şlardır. 

Dört güı;nıu te-Lgfthlarda kadın ba§ 
örtüleri dokunurken -tek ayak at • 
lıyarak - mekik atılmasını birçok 
kimseler toplanıp hayranlıkla tema. 
fa etmektedir. 

Dnzcede ziraı mncadele ı vanda 

teşkilatının faaliyeti v;;nJ~~r i;~~~=:te 
llolivudun en çalışkan 

kadın san'atkarı: 

Vivien Leiglı 
Köylünün mahsulüne musallat olan ve hayli 

zararlar yapan domuzlar sık sık tertib 
edilen sürek avlarile itlaf ediliyor 

Van (HU1Usi) - Devlet deniz
,.oDan wnum müdürlüğü memle -
~etteki deniz ve göl işlet."l'leleri te -
ıisatmda yenilikler yapmayı karar. 24 •aati mütemadi bir çalııma içinde geçen bd 
lattrrtruf ve harekete geçmİt bulu - sevimli yıldız, ayni mmanda Holivudun en kapriı · 
nuyor. az kadınıdır. Onun ıinema kumpanyalannı müıkal 

Devlet denizyollan llmnm mü - mevkilere dütüren garip kaprialeri yoktur. 
dürlüğü Van oubesi müdürlüğüne Holivuddaki aincmn aan'atkar -
tayin edilen Rıza T alaym~n ve.zifo- 1 
si batına geJmiştir. an içinde en çok calıtan guzel yıl-

Van gölü işletmesinde ~nilikler dız Vivien Leigh'dir. 
yapacağı ve §imdiye kadar her na- Vivien Le4;h, Amerikan sinema 
aılsa ihmal edilmiş olan bazı nok - akademisi tarafmdnn tertib edilntiı 
;lli,lan da ibnal edeceği ~phem- k~:~nı«~:::::~~r~emeiln müııaha. -

Bu arada ~milerdeld scyrÜse _ Bila mübalnga denilebilir ki l-lo-
livud, ~imdiye kadar böyle bir ainefer intizamının ve yolcuların istirn-

hatile ilgili işlerin temin edilmesi ma ean' atkfırı ı;ömıeıniştir. 
Jnadcı, nza•netlı beceriksiz, hiç -

muhakkak olduğu gibi. bazı mü - ten böbürlenen san"atkaılarln dolu 
him iskelelerde tüccar eşyalarının b 1 u unan Holıvudda bu arti tpıi&-
İtıtif edilebilmesini teshil, yağmur 
?C l.arclan muhafazasını emin kıla - siz aan'atkilr o).ıo:C tanınmaktadır. 

Vivien Leigh, sdydığımız tipteki 
cak yerler -yapılacağı ve bilhassa artistlerin hiç birine benzememek -
yolcular için bir bekleme salonu tedir. O, nev0 i şah~ı:ıa münhasır im 
kurulacağı kuvvetle iimid olunmak 

Düzceden ıüzel bir göriin{if tadır. san' atkUrdır. 
Düzce, ( Husu~i) - Düzcede ı domuz, 200 dCJı fazla ayı ve 300 Hindi&tanda .dünyaya gelmıt -

933 seneaindcnberi faaliyette hulu- kadar da kurcl öldüriilmü§tür. lzmı"r bag"'.arının tir. 
nan ziraıat mücadele teıkilatı mem- Halkevi çalıpnalan On dört yapna bastığı vakit e -
le~.ette çok faydalı işler başarmıştır. Bir ay evvel Halkevi reisliğine korunması iŞİ beveyninin müsaadCS:le tahsilini ta-
Mucadeleden evvel mısır mahsula- seçilen inhisarlar Müdürü $evket marnlamak üzere Londra ve Parise 
tile diğer mahsullere musallat olan Sueri Q;ılışınaaına programla devam İzmir, (Husud) - llkbahtardn gitmiştir. lngilizc~ ve Fransızcayı 
domuzlar yüzünden köylüler çok etmektedir. yeni reis ilk olarak bağ mıntakalannda bağlann kırağı iyice öğrendikten sonra san' atkiır -
zarar görmekte idiler. Mücadelenin memleketin ve gençliğin yükselmesi ve donlardan zarar görmemeleri i- lığını ilerletmek üzere Pariste Co -
ınk aık tertib ettiği sürek avları sa- için bir konferans serisi hazırlamış- çin 23 yerde rasad istıasyonları açıl- medie Françaiee Ve bilahare Lon -

' d L•· }ü' •• h }ü" t.f h M h .ı l b ması muvafık görülmücıtür. Bu ~ drada «Kraliyet dram akademisi.,. ycsın e ııı;oy nun ma su , u et a- tır. e maecik mevzui e irinci " 
linde bulunan domuzlardan lcurta- konferansı Şevket Sueri çok kain- tasyonlar mıntakalanndalci bağcıla- ne ginniştir. • f 
nlmııtır. balık bir halk kalabalığı huzurunda ra, ertesi sabah don ve kırıağı olup Vivien Lelg(ı tiyatro san'atkarı 

Her sene olduğu gibi bu acne de Hal'kevi salonlarında vermiştir. olmıyacağını ilan edeceklerdir. Bağ- olmalt arzusunu beslemekte iıli. Fa-
hir ay evve1 işe başlıyan teşkilat bir Ulusal ekonomi ve ıtttmna haf- cılar da saman, katran ve ot gibi kat bu san'attaki tekemmülü sür - Vrvieo Lebigh 

- 1 f d 200 ·· " · d b 1 d H lk • 1 fazla duman rık.aran maddeler '""- atle inkişaf eylemedi.;inden bundan oldugvu «21 days tagethenı dir. P-' ay 71!lr ın a u rnutecavı:t omuz ta!lı münase eti e c a evı aa on- "' .1-- "' 

itlaf etmiştir. Bu sene bu adedin lannda bir yerli mallar sergisi açıl- kacak, don ve kırağının zarar yap- vazgeçmiş ve sinema. san'atkan ol - toneri -rnutad partoneri- Lau • 
1-000 · b 1 ~ h · .ı·ı le 1 bu b l d 3 iL le ma111na mani olmax... çalı .... claklar- mak kararını vernw•tir. rence Olivier' dir. ı u acagı ta mın enı me te- mış, müna&e et e e i K o u- ti" Y- " • 

ctir. Avları bizzat genç mücadele ·ı lun iıJtinakile Yerli Mallar mevzulu dır. Evvela ilci küçük rol alrnı§hr. Bu ııan' atkardan hah.ederken r 
teknisyeni Aziz Kozanoğlu ile mü- bir temsil ve müsamere verilmiştir. İlk büyük ro!Unü «Fire ovc:r En- haberi de verelim: 
cadde memuru Na.il Pehlivan Yü- Tehar Halken reisi tarafından Edirnede beden terbiyesi gland» filmirıde yapmıgtır, Parto • Vivien Leigh sinemadaki parto; 
rüker idare etm~kte ve tecrübeleri «Vatan ve Vatandaıı" adlı bir k.on- 1 • f b"t k neri Lawenee Olivie: idi. neri Laurence Olivier ile birleşere 
ile köylülere büyük istifade temin feranı verümiştir. Bu konferansta sa onu mşaa 1 1 me Uzer& Vivien Leigh fevkal:ıde dinomik bir tiyatro lrnmpanyası tesis edil • 
eylemektedir. dalon hıncahınç dolu idi. Samiin a- Edirne, (Huııual) - Beden Ter- bir genç kadındır. mi.ştir. Bu tiyatro kumpanyasıllt 

Domuzlardan başka bir ay zar- rasında valimizle Kocaeli bölgesi biyesi teşkilatı tuafınd\ın tehrim.iz.. Tam mana.s;b bir komedi san - tesisinden maksad tiyatrolar. · 
fmda 4 ayı, 6 lı.:urd ve daha birçok Parti müfettişi ve Tekirdağ! meb'u- de inıa ettirilmekte olan ıpo~lo- atUrıdır. mefltur {Rone ve Jülyet) piyesıoJ 
mur.ır hayvanlar itlaf edilmi!ltir. Sti- su Rahmi Apalc ta hazır bulunmuş- nunun İnşaatı sona ermek üretedir. Geçenlerde çevırmelcte olduğu oynamaktır. 
rek avlanna ehemmiyetle devam tur. Bundan IOnr:ı Vali ve Parti mü- Havalar müsaid gittiği takdirde bir filmin aahnufodc arka arkaya Her iki san'atkar kendilerini " 
edilmektedir. Sekiz sene zarfında fettişi memleket işleri hakkınd.a inşaat bu ay sonunla !tadar tamam- on iki kostüm deği$tİrmiş ve her damakıllı bu işe vermiş olduklarıır" 
Düzce ka:ıilsında 12,000 den fazla <Denmı 8 inci ır.ıyfada> lanmıt olacalctıT. bir kostümle ny:ı ayrı yirmi bc:ş fo- dan stüdyolar hesabına fazl:ı fil1' 
....... ••••••••••••··-·•••••••··-···••••••••••••••···-·······-••••-.•••••••••••••··--··••••••• .. •• ... •••••··-············-· ..... ·--·---·----- ta aldırmııtır. B.ı bir rekor idi. Hu çevircmemektedirlcr. 

rekor bütün Holivudun dikkat na • Vivien Leigh ne de olsa tiyatrO" 

Silivri günden güne güzelleşiyor 

Silivri ıt<>n senelerde yeni binaları, iyi tanzim edılmiş yolljarı ile çok güzel bir manzara arzetmeğe ba~
lamıştır. Yukarıdaki resim bu kasabanın kalkınması hakkındb tam bir fikir vermektedir. Resimler üstte 
Silivrinin içinden ve sahilinden birer köşeyi, altta dn yem yapılan hükumet konağını ve birinci ilkokulu 
gösteriyor. 

zarlarınt üzerine celuniştu. Ilı!tün ya karşı bÜyÜk bir meyil hisseyle~ 
bu elbiee deği1th-melerinl, reııim al- mektedir. Geçenlerde sarfeyleı1l 
dırmnlarını anc<tk bir baçuk saatlik olduğu şu cümleyi onun hayal prof' 
bir müddet içind-t; yapmıştır. ramı addedebiliriz: .. 4 

Dinamik bir ~n'atHrdrr dedjk. - ((Ben tiyatroda Jülyet rolu11 

Bunu isbat için bir gür.ünü nasıl ge- temsil ederken bir san"atkarım. 
çirdiğini izah eJ dim: Stüc' oda çalış,ırken ticaret yaf>" 

Sabahleyin erkenden kalkar. yOTum 1 » ._./' 
Kahvaltı.eını yapı ıktaıı ve biraz is - Kocıadl Mahkemesi Ba.ş:.i'&betlrıdtl'' 
tirahat eyledilcte..-ı sonra saat tam ae İzmttın Kmluk maha.llesindc rıı°' 
lı:izde stüdyoya gider ve öğl~deu · ıı. 
sonra saat be$C kada:- onda kalıt. kim Nuri o~lu Zeki tarafından ıstıı ı 

Öğle yem~i Vt" ikindi kıthvalıı- bul Kadıköyünde Altıyol ağ7J \Ti~ 
'""kak No. 22 de mı·'· m Koço kızt ~ sı sıralarında yüb"k sesle Shııkcs - ""' el"' 

peare' den parçalar inşad eder. Bun nayoto aJey.hlne açılan boşanmn 
dan maksad mi.ıki>l~melerini mü • v-a.<ıının mü.ddeial~nıın ıknmet# 
k.emmelleştfrmektir. hının meçhullyetıne binaen gıyabi: 

Aktam saat sckizcJe:ı on bite ka- da. cereyan eden muhakemesı ne 
dar da tiyatrod.1 çal:şır. Evine av - cesinde: )1 
detinde ertesi ~unku rolünü ezber .. Panayotonun İ.c:tanbulda şoför ~.,, 
1 met namında birini sevdiği ve uıı1 
~ e 

işte Vivin Leı~n' ir. bir günli.i• • m\ bahçelerde şunun bunun ile c4' 
yatı bu sure•.lc geçmektedir. p bir kadına yakışmayacak deı·ec 1' 
lıvma ve hayat prt>gramın4 u1 münasebetsiz hallerde bulunduğu j 
mandanben dc·m:n etmekte dokuz senedenberi ıkocnsını aronı!l 

Şimdiye kadar lıır havli ı .,e- kı bilmuhakeme sabit oldu~und 6' 
vimıi:ıtir. kanunu medenınin 134 ve 138 ci 111ıı 

«Amerikan sinema akademisi> - deleri ahkAmına tevfikan boışanıı" 
nin büyük mükafatını kendisine ka- larına ve masarıfı muhakemenin ıı. 
zandıran rolünü meşhıır <cGone ıbahatlı olmak itibarile kadınn t~ 
With tile Wind)} filminde yapmış - miline, 20.12.940 tarihinde karnI 
tır. Kendisine müknfat olarıık som rllmiş olmakla ilhn tarıhinden ,ı;tı 
altından mamul küçük bir heykel ren bir ny zarfında temyiz edılınt' J 
verdiler. ~i takdırde kat'iyet kesbedece~ı t;t~ 

En yeni filmi ııKolombİaıl kum - makamına kaim olmak üzere 
panyası hesahnıa olarak çevirmiş olunur. _/. 

Son Poıtanın macera romanı: 93 1 Tekrar ıuıtu. içini çekti. Gözleri 1 nun ters tarafını çevirerek burada 1 sin... 1 ta mahzur görmiycn ve bilaki! ~0: 
ağaçların arasında bir noktaya dal- bir sıra dikiş ve bu dikişin içinde Hasta telaş içinde idi: frank gibi karlı bir bahşişe ko11'., 

esta 
~'Ye tNTELiCEHS SERV Sır 

Naklf'den: Behçet ~ta 

Fakat hayatım tehlikeye düş-j lrnrtarmak fırsatını verdi. Kıaçtım, 
müştü. Onlar lngiliz casusu - Pariete gizlendim. Senin sayende 
DUO izleri üzerinde idiler. s~- uzun müddet ya~dım. Hiiget ismi
ni kurtaran meçhul adttmın, ara - 1.: sahneye intisnb ıettim; fakat sıh
dtldarı casus olduğunu tahmin edin- hatim mahvolmu~tu. Bu esnada 
ce beni onun pe~İne g~n~erdi~er. I hem lngilizler, he-m Almanlar için 
Bu adam Alnıanyanın rnuhım plan- çok mühim olan dosyaları ve vesi
larını bulmuştu. Alıp götürüyordu. kalan küçük bir paket içinde yanım
Fal at ben bana i)·ilik yapan adamı dan ayırmadım. Onu geri gönder
onlara teslim edemezdim. Vaziyet- mekten veya lngil;zlere kaptırmak 
ten i tifade ett•-n. fngiliz casu una tan korkarak tevkifhanede bile ya• 
yol p,Österdim Fakat ı.tını gene nımdan ayınnadım. 
buldı b.r. Derhnl yakalıvabilirlerdi. - Neden memleketine gönder-
Fakat elde ettiği vesikaları elde e- medin) 
dememekten korkuyorlardı. Onun - Bu suretle izimi bu1acaklar 
takibini gene bana havale ettiler. diye uzun müddet korktum. Çünkü 
İıte bu takib bana hem Alnıanyanın Nazi dinin oğlu beni ,iddetle sevi
esra rt"I fngilizlerin elinden kurtar- yor, bu vesikalıuı elde ettikten 90n
mak, hem nefsimi genç Naziden ra beni alacaiını iiyli&yordu. 

mııtı. Sesi son derece ciddileıerelı:: bir yığın gösterdi: - Çabuk, aynamı ..• Rujum ne- başhernı,ıire onu odada yalnız ~ 
- Bana ild şey v&dedeceksinl - Bunlar vesikalardır. Kurtar- Tede? Bu sefer selen odur. göz yaşlan ile haşhaşa da bır~ 
Dedi. Madam Angeran pşkın ve dığnn ve sakladığım vesikalar. Bun- - Aldanıyorsun Hüget, beyhu-, Fakat bu birk ç dakib içinde ,f. 

heyeoanlı: lnrı ben öldükten sonra... de telaş ediyorsun. getin sıkı sıkıya saklııdığı do 
- Ne ietiyoısun Hüget) diye Devam edemedi. Kapıda bir tı- - Hayır, a!danmıyorum. Ayak 

1 

lcomhinezonunıın eteğinden ıı?~{. 
sordu. kırtı işitir gibi olmuşlardı. Hüget sesini çok iyi tanırım. müş, yerine gazete kağıdları ılı~ 

İki Jey ... Fakat evvela söz hemen doğruldu. Yanındaki çanta- Filhakika bu sefer gelen Vilfort rilmişti. Bu tomarın ötekinden fı 
ver. 11ndan pudrastnı ve rujunu çıkardı: idi. İçeri girer girmez hastaya koştu, yoktu. ( 

Emret, senden ne esirgeye- - O, dedi. Vilfort geliyor. onun ellerini öptii. Sonra: Hügetin yalancı hala!lı hnstıı" 
bilirim 1.. Bir iki dakika beklediler. Gelen - Affediniz Hüget. size bugün dctn uza:ıclıı•ır\en Paris. 

Yemin ediyor muaun? ldmse yoktu. Fakat hastanenin ko-I çiçek getiremedim. Çünkü on daki- uykuya dalmıştı, 
- Tabii... ridorunda bir adamın kapının arıılı- ka evveline kadar mühim bir jşle * .~ t 

- Evvela. bundan sonra asla ğından uzun müddet onltırı dinle- mecıguldüm. Yarın getiririm... iki gün sonra tıkne?rtt orta ~ 
hafiflik, hoppalık yapmıyacaksın, I dikten sonra uzaklaşmaya başladı- Hasta acı hir tebessümle: bir 7'ftt Londr.vta lnt,.1Ji~ens. ~fil' \> 

Son derece ciddi bir k.adın olacak- ğını farkedemediler ve ıı:enç hasta Zarar yok, yarın mezarıma visin karargahında karanlık ııtıtlll 
sın, .anlndın değil mi~ aklandığını zannederek devam etti: getirirsiniz!... kapısının ü~tünde Lindon direr~, 

- Evet... - Ben öldükten sonra memleke- Diye cevab verdi. va71 Jı ~aireve girivornu. Onu 11 
- Hiçbir zaman, değil mi) time, dosyanın üstündeki adrese * hal şefin odncıına aldılar. Sef le" 
- Çok acı bir ders gördüm. Sen göndneceksin... Hügerin dediği çıktı. O gece saat rını aMrak havrt't ve sevinçle: 

benim yerime ceza çektin. Bunları , Hi~et a11~ada~ının elini tuttu. ikide başhemşire Hügetin '\'efaı:ını - Vay Ke 0 "ll'I.. . • ~ 
unutmak kabil mi? K.endıne çek~. Bırden u.zak.t~ ~e~- evvela Candide otelinde 18 numa - Diye haykırdı. ?· K. şefırıı ı,ıtl' 
Bütün hayatım için bu ne müthiş dıvenden, hır ayak sesı ışıtmıcti. raya haber verdi: mali hünnetle ııelamlıynrak ce l 
bir ders olacak. Telaşla: - Allo, Mö.;yÖ Marsel. .. Siz mi- derı büyük bir paket çıkardı ı1e" 

- Şimdi benim hesabıma gele- - Söz ver, çabuk söz veri dedi. liniz? Hüget vefat etmiştir... tarak! ~I' 
lim. !'vladam Angeran hıçkırıklıır i- Bir saat sonra Hügetin hRlası ol- - Biraz ::tee kaldım; fakat 

Yavaşça yorgam kaldırdı. Zayıf çinde: duğunu söyliyen bir kadın bıışhem- hahat hende değil! 
bacaklarını göste~mem.eye çalışarak - Söz veriyorum, namusuma. fireye göründü. Bu siyahlar giymiş, j Dedi. 
lcombinezonunun eteiini çelcti. Bu- hayatıma ••• Fakat ıen ölmiyecck- yaılı kadını avlunun yanına al11ı.ak- S O N 
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CTetkikler=:J Lisan işleri Son Posta SPOB 
.. Amerika 
lngiltereye 

(Baştıırafı t nci s&y(ada) 

kelimesinin ceTheri'ni alaı:ak k. t. b. 
yahud k. l, m diye bu cevhui kalıb 
jttihaz et.ek olmaz mı cliye araştır
dım. Bunda birçok rnalrzur1-lr bul -
dum ve hu fi)(.Ji terketmeirc mec -
bur oldum. Hususile mekteblerde 
ed'ebi,yırt derslerile talebeyi işgal e
derken onlara eski manzum parça -

T opkap - Albntuğ 
maçında hidise old, 

nasal 
Yardım 
ediyor? 

lan okutmak için -bilemem ne nis- s· k 
bette- aruzdan da bahsetmeğe ıü- ır aç hafta evvel Fener bahçeyi yenen 
zum bi edilmektedir. B k k 

Anuda da kalıb gene bu fi'I ke- ey oz ta ımı dün Vefaya 5-1 yenildi 
itmesinin hiç bir mana!l olmıyan, f'Başeairafı 1 lnei aJfad•l 
yalnız bir musiki işareti kabilinden ~ laraftan Şeref •:ı.lıasmdati 
uydurma ıek.illerini tatbik etrrüşiz ~de'\Jam· oonmiştir. r Ligde takımların 
ve :ı:::::.=.a da ameli bir u - Vefa 5 - BEJ oz 1 i vaz·yet eri 

YAZAN 

Hasan Ali Eö~ 
Mefa:-iJ.;._ ~-'ilatu-n, yahud mu'"s - e>ıuna BeyltDz b~dllar. Kıta bir : O G B M ..... ı:a ıaman aonra Vefa mubacibılcıilDin. .: · · · A. Y. 

tefilün. fa'ulün ilh... diye yüzlerce .Beşik:tn 14 14 - - 6& ın 
dciflerde aruzun bahirlerini, ve - BeJkOt: mudafaamıı 'ZOI'hlıd~ ı;H. ~ P.B:ı.hçe ' 13 10 1 2 48 10 

zinlerini ölçüp gideriz. rüJdll. BUn:t rağmen maçın ılıc snyı_ : &Saray 13 'l 3 3 4.6 ıs 
Bug k- O . . amı Bexkoz sol ııçlğı Kfı:mn yaptı. : Veia. ı°'" 

tadd un u ünya Harbinin mu- Su h.:l~e ~~dalcı harfın ya~i üç Vefa l'ııw syıya bir kaç dakin ~ : i. Spor 13 
6 

2 6 35 36 
lllüh· era~nı. tayin edecek olan en Ataaii;a tanıflndan ~ verilen auçan knleler)) den biri haı:fte~ akıncısının (aynın) yenı ya- ra. pem.:Jt1cJa.lJ yaptığı bit~ [Ye m-. : B.Bpor 13 5 4 4 29 3S lııgi)ırn ıunıl, Birleşik Amerikanın • 1 alt ndaki Amerika ittifakı demeitir. Bu Ley- 21~ ~v. ş~li olma~~sına v~ bunun bbele ederek beraberi® elde etti ve S Alt.ın.t"" 14 55 3 5 ~ 27 
J\L ereye olan yardım.dır, arcık Almany;anm. 09Ull •§'S• 1 ~ yemu. ( )_ifa .. retilc. gost .. ermege mec- ,._,_ ~,....- """-ı ~ii V':>.....t.?. .......__ •• • ....,. 1 8 23 32 unany i. ) -€ 1 · b"'"'la --~ıı fiyet, J.,"11terenin oldum ' 0 adar A- b im uu..-,.. .,... ... _ >&il.,. 6.... ,_.,... .uçuç ~n~toz 14 3 1 10 cttıltl a ve ıtn yanın açıkça itiıaı üs enrıe taanruza ...,. ınamu · ·-o· .. - & _uny6 go~. esm~ :ragmen gene im .ATetlı 2 _ 1 Veta.mn lehinde bit.. : ~ 15 35 
baJo en gı · İngiltıeYe bagü~ her Kısa mesafeli uçuşlar için yapıl- merikanın da menfaatlerine uygun fı"'l cevhenm esas ornek atarak ka- ı : Topkap 14 l 4. 9 17 63 ı 
ÇoL rnddan. liıı:ırbe girdiği :zamandan mııı olan 1nci1iz avcılarr !Pmdi:ye ka- gelmektedir. Çünkü Uzakşarkta A- buT edip yeni nesle malıru.s iştiknk 11. . • : Süleymaniye 12 2 ı 10 14 54 

1 

A, , ... yen J -J- - aı e crını ona goTe esuı e me ._ 11t aha lcu-·_._ıidı"r. dar Alman~ gidip gekmiyorlat· ı merika ikt1$adi ve mali sahada Ja k "d ı · . .. t :L•t t k !kıncı devrede Vefalılar 1ıma bir \ 
ctt~\anyanm Lthistana taaıtuz. dı. l~tc burulan ötiirü de, avcılaı~n ponyadan kat kat kuvvetlı olduğu karanm afo:eağız. za:ma:n aoma .o~na. hikim cıldular. 1 -··~··-··---··:•••• .. •• ............. . 
1ı.'R.ı sıralarda, İngiltere ve Fransa himayesinden mahrum olan lngÜı.z halde, stratejik bakımdan Japonya E d b dT t d • dT ı. Bal tıakimıyn ıçınde uç sayı clalıa. ya_ t lrr yetijerek 4 üncu com yaptı. 

'lluz h b h b agı" r bombardıman tayyareTeri, an- ya nazaran <J .. ha fena hır" va.nttelte- .. lbJvvft ce ar~t ıkık'le "1 s e fı .~rıı"en paralı ma~ı 5 - 1 ka3:lndılıır. dan 3 dakika sonra, gene Şakir 
l'tıı I ar azıtlıklarını itirmc- bil" ,.. ... J aç ar en mu eşe ı o an ı ere · . r 
1t ... u. A "k d . • • • ııu ası yanı uçuz u, ıger erıne yıı nı - g ÇUl 1 k"nc· d de l_l_;rdı. HıılOukı" Almanya her ba- cak geceleyin taarn:.ı: yapa 1 ıyor- bulunn:aktadır. Binaenaleyh Ame- ı .. ,. • . .. .. ,.. d"~ ı . . . Topkap Allıntu"' ma dak. Şlnci go u attı ve devre 5 - I} bitt i. 
'tll~ a~ tamamen f\.azırlanmrş bir lardı. Fakat bu defa merı a nn rıkanın kendısnu Japon taarruzun- müştaklarda bu üç harfe ilave ola - ı ı evre • Be ikta;ş b:ı.şt_ Çİltl, e ıdi. Ldıistan haYbinden Bel- yeni gekn avcı tayyareleri, haui dan müdafaıı edebilmesi için, lngi- rak ha!llka harfler konunca onlar da çirk\n badİS818r haltlın oynadı ve 

28 
inci dakika 

il" Holanda ve. fransaııtn: istila91• Alman avc.r\anna bile: "ökede lma- liz üslerinden istifade etmmr:ıe bağ- mezid (çoklu diyelim) ı:'bir olu _ frikikten pas alan Şeref altmcı g 
lıı ~r geç.en müddet za.ıfınd~ da kacak kadar 112ua ınesafdeıc gidip lıdır. işte, Amerikanın lngıltereye ı nurdu v üç harfli cevherin her har- Şere! sııhnsmın mühim ~ 1':>~ attı. Oyımnn, bundan .sonraki k 
t .. ~ltcre henüı bütün hazı.ıhkla.nnı gdebilclikleri için. fngilizler buı:Ja,. olan bu üçüncü sahadaki yudımı, f ' . . f''l h . d l tap Ue Altınt.ujf ara.sıncla idi. 'Muay. hep BeşiktOJlll 18 91'lC~i ~inde o -..ıllJlll h" l • d • ı·r d deıek b" A "k k d " . ı ıçın gene ı cev erın ~n a ına - -ft..n... .........+: f-'" 
r

01

_ • _a;,amamıı.tı. Almanya bunu. rın Jmaye enn en ıs ua e e ızzat men anın en ı menfaatı 'k b" d .1. d" C h . yen zamanın&, hakem Hüsn~ ........,.... ~ ... ._, WLBt gol ııtılamadı 
"' ıı:: 

1 
b d" ...:ı d ba"- . b d ta ırer a ven ır ı . .ev enn d b'ıt• Yı iidiği için Fransanın işinı artık gün uz taarruzıatıml a ,,.- ı~a 1 ır. r· ") f"'I" ... 1 f"'I' IA ' " I r··ı· d .idaresi allmda bqlıyan bu mur.m maç a. G - o olarak: Beşilcta§ın le ırnı ı_. J l b 

1 
1 İ a-u ı ı. ayn u ı ı, am u ı ı e- ... ,.. "'-t" 

t
•y e~e j,.ti .. al etm"ı", ve n°i le- lamı u unuyor ar.. 4) Amer"ka n 'it ) Ö 1 k k ... irinci dcvresr, her iki takmnn .L... ne- ... e a.ı.&ı. '-" -. " ~ ı nı ngı ereye o an nilirdi. y e i . t. b . cevherinin ""' 
ıri/ Ynpacırğı taarruz hazrrlıkfarımı Amerikanın İngiltereye olan yat- dördüncü maddedeki yardımı , n ali k sı bu adların birinci ile, t si ikin- tice' rurnıık için çalışnıasile geçU ve 8 lakı far "k" · k 

?i1fi. d•m• yaln" ~ava kuvvetlerine foM- ya.dnndor. Bu hu..,ıa ••n zaman- cioile. b si iiı;ilneüoile yld edili, ve de..-e goJSirL ola1at •ili. m 1 V8 1 mCI Q 
ta, A~n anın mağlubiyetinden son- sar etmivor. Dnha geçenlerde Ame- lara kadar Amerika efkarı umumi- iştikak yapılırken bu e asa göre de- İkinei devrede her iki takım mu - maçları 
.... trıanya için iki ihtimaf bahis rikaıun lngiltereye 50 torpido ver· vesi lcat'i k.amnm hr:nüz vermemi" ~· 'kl"kl .. c1 ı· d" bakknk sayı yapabilmek iÇill bütün .. ,C'llz.uu 'd". d . .1•11 " " gı~ı ı er vucu e ge ır ı. . V 

1
) 

1 
ı. mesi, bu yard:mım enız sı a 1 annn bulunuyord\L Bir kısım Am-t:Tika • .. gnyreCıni .sarfediJOrdu. 15 inci dakL eb, AJtıntuğ arasındaki 

iı: Y ln'lil re silahlarını harb- da şamil bulunduğunu ıröst:eriyor. ı gazeteleri, şrcçen Dünya H rbine Enel~ :&e~r pek ~melr o~n ~1! ltada, Altıntuğ lehine bir penaltı ol- takımları maçı 8-0 Vefamn 2tl litn ed'ccekti, Resmi b'.. İngiliz makamının 1 aid borçlarını h enüz tnma- mıul bugune gore tabik ka&rııyl':tiıu du fakat bu fır:;atı kn~dı?ar besile nihayet bulmuıtur. 
F-"r Veyahud Almanya, hemen söylediği gibi bugün 1ngiltere, uçan, men ödememiş olan memleketlere mohnfaza edemez, ve bugün öYle Ôyun y.1.WJJ ya~ gergnıietmele Karagümıük Anad · 

an• nın . 1" . ••t k L Man• h b ·ı Fı '-'- el re• !>Ur usu buluruıcak. ii eski usulün başladı. n .. .,.,.nda ,__.._ pa.t '"' h 1 ~ klv: .. .. oluh P.ııh'U .• ~g,a ını mu ea m. ., yüzen, karada yürüyen er vasıtava orç para ven memesi aKKtn a11:1 .. .. uu ....... ı .lUIJA.CUr, ...... ~J- sa a arının oozu ugu yuzunden · •ı.ır ı 'lcrını bir üs olarak kullanmak mahtacdır. Yani fngiltere •. her şey- kanunun tndil cditrnesini, di;;er bir zoduk.lanna sokmaksızın bugunun nıyan bir Topbp oyuncusunu ~ lin<:i klime ma~• lam ı etı e s·· "k B . ..ıı...1 • "' '-t b ukla . .. -..an yapı amlfb 
Ral . uyu nta r.y:ı aU/ .. anm ı§- den önce, tayyareyr., tanka, ve gr:- kısım • edilmememi i!tiyo-rlaT. me.. c ç.oc nnı. yenı y,azıya go- çı1rnrd . Bn vaziyet karşısmda Top - H k • 

F" etlVl'recekti. mive mufıracdı~. . Malum oldnğu Üzere fngiltt!renİn re. havsalaya girebilecek kolay bi:s I Jtaplıiar on <JYllDCU iJe maça deYam a, ev erı arasrndaki 
kıb a at F'ransanın işgalini ınütca- Fa+.at AmeriJ:anın fngiftcrcye o- d~ Amerikaya geçen harbden kal- ,eJtişH larşısında bulundatsnn. etmek ~nrret.iilde knld'llar ve :iola- m"sabakalar ı · ~eçen yedi ay bu iki ihtimalden 

1 
d b k d 1 d k•l 1 te bulunacak çare budur, fa - y le ..ı- ........ k ..:.-Aeı-u " nıç b· · • an v.ıır ımı u a ara a "' m - rna ödenmemi" bor-1a1r vardn Ka- \.ll'S' .,~uı. ~"""" ~-

t d
. ırınin tnh,nlt-kuk ctmedimnr gfıs- d h · d "' .,,. • k t ıı.. Halk P er ı Y . j . k k ,. ... ·ı·h yor. Her gecen gün, a a genış, a- nunun değiştirilmesine aleyhtar o- a neSl ·~ Ha~--' ZM. n • ....:ıLL.-!ı 2? :nci dakikad3, Topkıtp kalecisi artisi tarafından hazırla 

ların; te:l~1 • ngıltde.r._~ .0b~ ·Aupl sı a - hn şümullii bir JT'ahivet alıvor. l l 1 .1 . . m:ı ·J- 'LJi'dKııgır ters bil- plonfon yaparak, sakatlan • nan Hıılkevleri arawnda.ki ııpor m .. 

d 1 
o ım etme 

1
..,.

1 
gı 

1 
manya A ik l l b"lh d'" t sah an gazete er, ngı terenın Aı:neıika- .._ - L 1a d"" "-- - l 

l 
.. o.. " ıltere:yr istila etmek teşebbüs- men a ı nr, ı aasa oT a· d.a muazznm sermnyell"tİ, '\"e. altın .. l . . .. . . . dr. Kenerda tlulunan stadın sıhhiye samuı;:~ n un !Da~ amıştır. --rınc bir t . 

1
. . . d' da lngilteteye v.ardun edilmesini lii- t ki bul d .. b " al fr muddetle bazı ngılız uslcrır.ı lıra- memuru taleciYe yıırdmıa :?eldi ve Eminönü, Beyoğlu Halkcvl 

· • tn u gırışeme 1• zumlu buluyorlar: sh 0 and ~ ugbunu,l maefn ey . lamı' buluııınaktaclıx. onu ..._arı r?karmat f3tedi livazi""t aalonlannda yapılan müsabaka! 
Al ıc;ın> · Bunun sebebi çok basiui. f} T 'L- _ ~ er şey en once un arı sa r etm~sı .. . . "":i " • J- h l hc~any~· bBüyuk Bricnnya ad alanna ayyaTe sana:ıirnaa. icab ettiğini ileti. süıüyor\ar .. \ 2) Amerika halkının buyuk. bır böyle iken, Tapka<ph Şahab, gelip eyecan ı ol~uştur. 
luna::J~ i~ ihrac hareltetinde llıu- 2} A.--ncrikaclan ~ltereve gJi. F k t d d t kısmı, Amerikanın ne ruretle olursa aıhhiye memurunu yumnıklmnağa Eminönü-veküdar halat müsa 
gilte-·nı·n ı. IÇ!tt ~r •eyden önct" İn- den deniz yolunun muhafıtzası sa- hAd"a 

1
8 sbo~lrha an ... ~ereyaRn eel~n olırun bw yeni Dünya Harbine gir- başladı. Buna &ılfihatlin de iltihak bakasını Eminönü ekipi kaz nmı~ 

'"'- na'1a ILUV l . h d u ıse er, ı assa ıı.-ı tc-:- nzv tın ld v h ld h .. ~ ~uo k t B- '- k- 1 d·•• • . F . 
Vem . • vet erınin muka- asın n. son nutku. Amerikanın mali saha- m~~t..e_:ııne ffilfıa~ız od'" ugu 1 ~ ad e. ederek, ""'~e bu,. ..... Ha em oytJ.. 1;~ . wı;ıliribo~ ~gele d~le ~gı. ıç•n ati 
<l· F hknı kırmak mecburiyetincle i- 3) ln~ilterenin Uzakearktaki müs I d d I T f d d mu~sıran aşızm usman ı,gı o- nu tatil ederek, 1ıabersiZ çıkan oyun. e~pı ga aa e ı miştir. 

1' n at aradan g,.,. 1'. d" temıekel_;..;n Ja ... on taarrornndan -~r. 8 _at .ngı ız ere yar ım e ece- layıeik ingilterc:ye yardım cdilme-ıcu1arı da oyun bnıiei ._...n. llAd!se C"-·ino'"nu· 15-9 - 15-9 sayıla 
2'.arfrn.d İn-=>-- . - .,.en ou ye ı ay " '-'"" ,.,nd gını gos erıyor. . f d l ç··-•-- t il J":t"- O a;..l'U tiı:ı:in KUTLknn va lru:vvetle- muhafaza ı ıaha•ı a. * •ın~ tnıa t. T ı~ nr. u.ı.u.u ng le.o kapandı ve oyun tekrar b~dı. Ar. alcüdar voleybol takmıını yen • 
d muk nvemeti kırılmak .. l 4) Mali sahnda. . _ . Fe1'in.. nlUarızları, faşist "e totaliter tık §' çığırmdan Ç?km1'tl. Tekmeler tir. 
lllı.uk un, bilakis her en aün şe>k Bu dört maddeyi teker teker ~urj?a 2'·sİnı·k ~tırın.a ,,;ıJ:Yle bir bir rejjnıi temsil etm.ck.ted\rkr. Bi.- birbir'ıni ta.kib ediyordu. Maçın bitme- Fatilı ta.bmı da l 5-10 ı 0-15 

lna~~m _bir z. da a arttı. gözden geçiı:elim ~ :ta 1 g,. ır: . ır eşı mcn.;a .>U y~ı- nııcnalcyb Amerikanın sol sınıfla- &ne 15 da'ltitn imla bir tnsdi tetme 15-12 ııeyılaria Bakuköye ~alib ge 
1.1ı:exenın. ka l) Birı"na maclde,. ~erhangi bir ım arı n.ıı:ın yapıyor?· un~ s.ıı ~- rınr temsil ~den bir kısım halk, mün- dnb:ı vımın 'nJpknpb oyuncuyu dı - mi,.tir. 

ta h-~ mu ve~tini artı- ce AmerıkaT lar d K ı 1 \ y ta•rru«ua ona muhtelıf ce-Ldcrde izahata ihtiyırc: bissettirmi ecek ka- • f . . 1 ın emo .raSl sev~ - haman. bu 'bakımdan 'lgi tereye şarıyn çıkaran hakem, bu şerait al _ Be 0 .. }u I ... 
1: v f "k· µu dar sarihtir. Jngilıere biitiin ııilah- ~ıf~ ngılızl:re • olaAn muhn'ObctBıfe yardım edilmesine taraftardırlar. tında maçın daha tehlikelı bir vnza.. _t..,p· YK gd k~ ~~~n.d~ h dlaa B~~ilu laıtd e aı ıyet imkanlarım ka.- .• h ·ı·h ht ızan etmemıze ımkan yoktur. u . b'" '"k t ı ~ hükmed k ~t CJU 

1 

• 

1 

oy e&ıpım a t Ç~e -
d

·, ıran ne gibi ~srateng"ız b·ır haA - (ardan once ava sı a ına mu ac- d d A "k fkA • 3} Amerıkanın uyu ermaye- JC a nca.,ına ere maçın ıuı 1 de magwlub etm"ı.,tı"r B "kt _t.:-· 
'l..__ _ L_:ı'-- .... yar ım a n1erı ·a e ·arı umumı- ba la h" · ?O d .. ik ~nı tO .. " · eşı aş ~· 

<:eTeyan etmişti. clrr Amerii:a da uurıu t~cın ettigı • • h rf h 1 d b" clar ~ruplarındnn zı rı.. ısaen mesme a..ı a _. n oyunu ta eı- de Sarıyere galib gelmi§f ı Bu esrare . h. d" "k içi~ her şeyden önce bu sahada ona yesmı mlı:ı te ı chep l:"f :r ~1"1 rr a- ıotalite:ı dev Jetlere ve faşizme ta- I ti ve bu suretle Topkap da hükrnen D-:k } . .:L-\d ) 5"·5 • 
ner g ngız a ıse Amerı anın k d" raya top ıvan mu te ı amı ı:r mev- l I .. b I ğltıb olm Td uqı taf vo e,,uv a - 5-l ı 
._,JITC, !,;en gün artmakta 0lan yar_IL• yardım etme te lf. dd B" _J_ L-- A "ile - • T1lftar 0 JDR Qrına ragIDCIJ, Un llJ mil \iŞ 0 U. S8 1--la Sa • Be ğlu 'ki • ~-
'lllQ aı b. • . d , d k" cu ur. ıracı ua ou amı r u:zenn-- d -"d" f l . . 1 l ilt • - yınu- nyen, yo e pı oc:ı 

Bu .. 2) Fakat, ınn~~ ma ~e. e .ı yar: ek dtıralım: a mao 1 men aıt~ l'!II ıca )1 ngı e.- Beşrktaş - Süleymaniye 15-6, t7-1; ile Kadıkö Ü ma "lUb 
d.., ~un Ametikadan hiç du<m•- d•mm kuvved<:ı> fule •etmleh•lmed I) B d ı.., "ki . .-d<n vena olmaga m<eb•ndu,ln<. ımi,lcrd" Y H 
"'iil.;'""•lte,.ye tayya<e. tank. top: için. mcrikan "'"'-"'el«inin •nza- .. ". Y"' "~'" ba I • .""' · enn- Ciink<i lnRili>lcdn denble<de haki- GUn>ın .kO.C:i maçJ. ligin önünde g;_ • " · ınınat ii&-lii k file! sız olarak salimen lnıti}tereye gele- ded bk~ısı, Aı;,ıerıTt:' !1t-, ~rltfr ~,rn-. nı-iydleri dolayıs&le. Amuiluı. kendi den BeşLktnş t.akımıle en sonunda gi.. Basketbol maçları 
Ue\neltt-cdiz.y ·· vapuır a en bilmeleri şarttu. lşte bu münasebet- sın. a t me~-n~t ıştırıı~r rr. ~· tt;· ihıacalını ancak fngiltereye, fngil- den Süleyman67e Ul.kmu nrasınd.a 

()lln . . . le 2 nci rr,&ıddede ıöyldiğirniz yar- remn gal_ibıyeh Amerrlca.vn _hıçhıl' te-ıe müstemlekelerine ve İngiltere- oynandı. Beşiktaşlılar maliım k&clro- Eminönü Halkcvi tarafından ter-
''ltt.f ıu:i,mn en muazzam ve hırıncı dım ortaya çıkmaktadır. Çünkü. A- rb~ar ~e~n~ezd Fak;t ,_Mıhvf'.': P-': nin dost ve müttftklerine yapnbit-, Iarile sahaya çıkmışlardı. Oyunun ilk tib edilen basketbol maçlarına dün 
?ı~ilta r ltıı:d 9Anay.iine maük olan A- merikadan fngiltereve sital1 ve mü- ~ ıyetıh ~u ak 

1 
ogruya hd::J~n- mckteclirkz. Binaenaleyh lngiltere daktknlnrı mütevazın geçt.ı ve 13 iln başlanml§tır. 

1rnlanf· ı-tt reti1ı1n bah ettiwi bütün himmat ta~ımakta olan gemiler .• br.r d ıının 8 n:.atıu n~a zınL t.e. ~I 1 :k ile bowşmak, bütün bu ilıracat ka- CÜ dnkıkada. blrıncı golü Şeref, 'ı6 Kabataş - Adetikyıldız arasında-
lcrcye a aıı istifade ederek fngil- an Almanların navaclan ve_ denızal- .he~. ugdun l z b~ Ja ~em;;ocm pılanaı kapatmak her nevi kfır im- ncı dakikada ikinci goln Şeref, Vt! 12 li maç 22-5 Kabataş tarafından .... 
da. t"" l!aı:d.ım etmckted"r l11c aü.z- "- l k ı tıvacın n o an ır aponva :ıne.v· ' ____ ı_ _,_ • _,__,,,_ - ruhn -., bi 1 • K. ,... • tı dan hücumlanna maruz ısa ma - dd J h bul kanından mahrum kal™ deme&.· nCi dırvıruda uç.uncu goltl gene Şeref :c.a 16br. 
tnY) bunu müteakıb 12 bin n k 61'-' · · ı· cu ur. aponyanın mu taç an- h A "k b tı Bu · . arc . l ha tadırlar Cu vapo~ a cıerının s:ı ı- d .., b'" .. . "d • <ld 1 b'I tir. Bınaenaley merı anın u sı- yap • turnuvaya 30 kltip kaydedil _ 
•ııtılr ~~an eden :ngiltetc.. da men l~1tereye ula ııbilm-!eri için. hugu Autun 'kıptdı aı mah-~ eAr ı: mHan da bu yüzden İnnilıereye İlk. 20 dn:kika.da. a.t.ılıı.n uç gol Bü.. mittir. 
~ ' /\_ rı n y pılmasını bekleme- . "hti -' var assa men a a veyu ua merr· d ccl"l . ft d 1 "'-lıl\ h run,?ila Ciimburn:isi Ruzvel- esaslı bir bım~yeye ı ya,~~n .w: ka müstemtekeleıinde mevcııddur. ya.t ım ı mesmc tnr~ ar ır ar. le~nıyenn;rin kuTVei ınnn~yelc - Müsabakalara gelecek hafta de-
'- ~ 

1 

ı:_ . • dır l te Amerik.a panu tax.dır etbgı B' 
1 

h J ilk 'stila Bütün !>u sebebler bır :uraya top- nnı sars~ı ve defa çelcild kr Mu vam edikcebir it.anın t.. ot m· aad.esil~ Amen- • . L!)h 50 ido ınaena ey aponyanm l ı A k _r · -
1 

• 
t o~at it d • için, lngiltereye, Dl ~sa . corp hedefi Amerika ve AmerikA müs- lnndığı zaman, ortaya men a cı· dafna dayanmakla beraber bütün iş Sak ka k 

11 cttiii en ı ordusu için sıpa- verınek )ıizumunu hısaetm bulu- leke' l id" A .
1 

"'le kiın umumiyesi çıkmaktadır. işte li:end>ne ~\üğlBlden, çok :vorulu _ arya mu V8ffi8t OŞUSU 
l'tı~~ b tay a cl•n!en istifade et- icabında bu sahadaki yatd•- tem er ır. memca. stratej~ '1ttgünkii Amerika. bükiımetinin yordu Bu arnda 2(i no &kika.d Be ~111 ~nıı balunuyor. nuyo~~ıracıığını da vadediyor. ~~kımdan Uza~ar~ta ı;.nyıE , !d':3"'u apt~ı şey cf-e, Amerika hillımn bu şıkta.şa bır penaltı oldu Bun a . - . lsta.nbul mıntakası tarafından ter 
1,;c"' erilı: yardımının her ge- rnı a _ .. k Britanya imparatorlu- ıçın, ancak f~ılı7. uslc.m:d~n ıstıfn-ı Y' nba. lerPıe ve i:tte:\::leriııc uygun leynuı.nı,yelilu kaçırdı! · 41 u _su • bh edılen Sakarya mukavemet ya -
d liti l •rt."llakta olan en kuvvetli w 3) SJ:k.şarktaki menfaatleıinin 

1 

de etmek suretıle kendJ~ı hıı Jup?n ::ı~ bir hareket demcktiıo. 1 kıkada, Hakkı bir ~~it. iJlCI da. tı§ı dün Şişli - Hüniyctiebediye yo-
~a ı~ . ~ aiır "Ettımbardıman tay- gunan _ karşı korun.~ası taarruzundan koruyabılır. Nıtekım H Al" Ediz ld· .r. . çekt.. Top lu üı.ermde yapılmıştır. 
tıİJ\ t•'-~tn yüzlerce a..-cı tayyaresi- Japon hucumuna w b·r fngili .. - Amerika daha şimdıden. 99 sene asan ı u:"ilic çarparak gcrı geldi Buna Şa.. ı, . '--t . 1 k 1 •. '-•q d k açıktan aı;ıv,a ı - ııtl ;1',A egon o ara yapı an mu -

lltinde olar le. gupegündüz. eme ' nanın önünde cii:t çökmüf oldu~u tirı ki;. kaledeki c.an~ar:" byınayın, yılı:ıa.ciı. «Ü km ırcytan lc:andırıyor _ aabakala:r 3500 ve 6500 metrelı1c 
"S()& Posta. ıt- nın tarihi tefrikası : 24 halde, ağiayıı: ağlaya, yazdığt tızun &izden ola~ si:e gıt~ın, olmıyanı du •. benı eytanı koğdum.. aıtık 0 mesafeler üzerinde icra edilmiştir. 

"' - bir mektubu bitirmiş bulunuyordu. kuşca ~'"!'ile a..za«!'. edin.. Baba~ nıa rahat edecek.tin dedi.. Rahat u _ Alınan neticeler ~nlardır: 

Yan 
.• Kaloyan·ınin Afro. bu mdttub.u. rtiyad lusıneti- ~ d7hı ~Ie~:.,elal ol'sun •.. imza: dun mu Afro'?, Ben hiç ~ 3500 metrede: 1 - Batkov (Şif 

ne, beyar keçe külahlı:, sırtına at ko- ek ur m )) . Afr p .. _uyum • li) 14.5. 9. 2 - Raif ( (Haydurpa-
lanlı beynz mintan ve krsa yöriilt Afro, ou korku~ç. ~ektulm, ge - lf' • " ~nayotuı yuznnc ~J:tı. ıa) 14.1{).9. 3 - Hüseyin (Eyüb) 
donu ve ayağına çiı;eklı çorap g.iy - rıe hıçkıra hıçkl?ll ıllıı uç dd~ ~.ku - '!<'.~uk he\1katen çok yOTgun goru - l S. l 5. l. 
miş oran Turk arfısma yaznnıtı. E"· dıı, h-e-ı oL:.~nnda da onu f utk - auyordu, gözlerinin etrafını mor bir Takım neticeleri: 

Y
-•nM! R',#f: _J EL--- d. bu"'tün taf iliıu ile babn .. ının le.re göndermek karaıı ku.vvetlendi. l!ınlka revirmi"ti p.,~~ft t . • • _.. -s'"' FU~·· v a, K· ~ d · · b" d " " · ~·~Y0 u, ıçenleı 1 - Eyüb mükellefleri 15 puvan 

'-• lıı... f ry- -'anı ve Ha.ra.iviniıı fıkhı A)ldos müdafaasına nasıl hazırlan- agı ı ınce b 1:lsapa.nd taşıoa sar ı. lendi odasına aldı, yataiJnı göste - 2 H d ~vıifıe)~ b 1Panır.vot, qmcaı gitııÜ1 son. e au 
1 

hı. .. l . i unu • dığını, sonra d rüyasını anlatmış- fpk sımsıkı ag a ı ve koynuna at- ı:erek: - ay arpaıµı 19 puyan. 
~o tak u rrıuştu. lrgad ile beraber fıl.clır dönen müt ı' goz erı.n tı. Nihayet, h_ıçk~~ l\ıç~ra ağlı.Ja. - tı. - Panayot .. declı·.. 3 - Kurtulu~ 37 puvan. vı a. ı· l du d ki ~- ...ı. ~·larıle Buıün gece, gözünü bile kırpmn- sen bugün 6500 1 A (B h~ônI~euyor aı.dı.. Mıhal , Hanıi- tamBıyuo:...,,.·nl-. kı.tleye kapanmış, ral:, önün e Kdugıaı.F .J-'! t' bumda 7at ... Dinlen... metre: - rtan e -"'-lılınq;ıı Kalr.ı.fatçuım l"o?unu Ha- .. ..- ... ıslatarak su salı an uave etm ı: mışfı. Fakat, ne vikudüııı.c!c bir yor- Ç - .. şikta~) 23.12.1. 2 - Hüseyin (Fe-

......., 11..ayaklann kapanda.: ne için dövüşüp. lardekı '? •. t . r <Benim kısmetim olan yiğit. Ben gnnhılt, ne de yüıeğinde kaırku: d.u• ..... ocu~n _ruzu sapsan oldu •. u - nerbnhc;e) 2 3.26.1. 3 - Kosten -
"''~ı. ·~ıuultadd,.s ırdlnnr .. diye yaJ.,. Afro bunu' dü~ünınd ıs ~ı~ol .. size bu Aydos kalesini vermek is - yuyoıdu. Ayağına çaııklaııru ge<;t - ..... vro:!' çı.~erm: tin (M. K. ) 24.59.7 

k.ı u k b du. Korkuyordu. A. y ?s.u~ r u. - ıerı"m .. •o'"yle ki .. Kalenin znptın - tip. bahçeye c;ıbığı zaman, Plll\l\yo- .- GunııPı ... d_ıye mmldandı .•• 

t 
""lt)a

11 

ıu ırak., korkuyor •. · f l k t d Haraı - "' __ , b · ı k ,,.. h Bi b On bit puvanla Beşiktaş ekipi bi-
<l)\ on b' il- Afronun e a ·e ~ ı 1• • • dan üınid kesmis görünüp varoşu tu, taş ÇUV<!:ll ve un tor ası e ·..:ıı - uuna . . . ır aknenin yatağında ~ •he 'd ır an içinde, hem A ~a~ı, Mih li Vasili. adlarını bıl dı- 1 kaldmp disini bd.:lcı buldu. Hiç fıCleti olma- kek k rinci olmuştur. ı '1llli ınt' e mü . cıru: y;ctini unu· vının, a • ·- ı:ı.:: • • ateşe verip çadır arınızı - er ç.o~ yatmaz.. günahtır ... ---------------

ll°"'ta)o: . ı: lini Miholın saçlarına ği ve bilmediği dıger kltun c:ıgn· gitmek gerektfr. Üç gece s~1a h dığı halde, Eftnliposun oğlunu ku - Afıo, benım uybm yok ... ......_ S. verleri, birer birer yıı -a o~ıpr ! . Pazar gecesidir, cümle cengaverle - caldayıp Öptü. Panayot bu iltifatı, Afro Panayotun saçlannı okfft • 
tıı~ eni takd· . .. t'"nden kayalnra ır aıtı~ını ,·ımı"z yarı ..,.eceden sonra şambh Minala haber vererek kendisini f,. - aı~ 

.... . . ıs ederim güzel ço- n~~ .. us ~:ı..; oluyordu. Gözleri. Mer- .. L- ld\ı.vandan Trurtardrğına verdi; gu·· -ıu .. .ı. gorur ~ . .. I · kaya nrlar .• içinrzden. ~ on Sc · Jskl LL • • L~:-
"'lt. A --~ tasvirinin nıavı g-ız crın - •Y k led ._. "-·· .. ,_ h leT ,.,özle: - nı. a'Von l'Mi.Jaıvı ta .. Ul3 Harc!.azı>ata Nwnwıe ba.s~uru' 

yem /'"U..... _1 k.e yarar yiğit a eııa w.uçu.-. urcun J t - v ·· d '• . d" 'L _::.._ b ,,.._ ... ~·~·"' 
l . .. "- SAPA_...• ca d .d. Bürun bu insamnrı ve cı • ltı 1 - 1 Ben yak.andan ip - Bugün korkma"\. dedi, mu - eti... ucu un tema u, ııııııcnum a:- goıı: m .. -,.....__ "'l~ ~ cı "' 1 n.,., d~ kıakettıc.11o ve ölümden kuıta~"'.' a b'a ge: ~iii,u~ yap\Ş'IP lc.aley-e kaddes adam seni k:cn\cuttuğu içmf bakire yatağımda yatabili7sin. .. hauıW ae&edl)"e 
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· Saat 
't~~ ~u::~su: .. 3;jıdi~ k için.._ onun. aıa.PWlı. ve ~c~::ıt" "nt1- Gün\ırtmndalciı küçilc Jla- çol ağladı.;. lıu gece, Nihal ile be - ~llaydi .• l.ydi .. soyun, yat~ ben bu- ( 3) Mn a...a. 'l'til. W12 
~'' ı ~~dı y- . mknı ~~.ı-e'-sal ~~--ı--ad~n. kttvvet al.11ak. ıstiyor- ~....ıar. aı:;b .,.·ı_n• l>a!llıp lurk nsfCeıi aim yanımd• yatlı. Berli takdir. et - a ü11 t:nm:laır "1aa dolr pıcaığ-.. . ı -.,,_••••••••••••" 
"\il;:'. .. ,ı_ . 1IZU' an ............. 11a - ıııaıuııı-· .,...a ao e ... lol<:: ' • o_ . d .. d·-· il u,e,· ..... ' ~ "'on k · · ll . d k d A l-ı~ _nwlal ~ acı:ck - la. pısai> -.ıa.ama an ııewr ıgı au e 

eşışın e enn en ut u. L- --- · ~ L: Muyc:~ w _,.c ·- -
~ 9llıl'llı ..-- Sebeba - ... -. 
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8 Sayfa 

Beşiktaş cinayetinin 
esrarı nasıl çözüldü ? 

<Bat tarafı 1 inci Sl'.ll'fadB) vardır. Diğer taraftan İlhnmlııin o 
daha meraklı bir mahiyet arzetmek. günlerde dolaştığı kahvelerde bazı 
tedir. dostlarına iki tarafı keskin bir bıça -

Bir muharririmizin yaptığı tahki • ğı gö.sterdiği ~renilmiş, böylece hak. 
kata nazaran, ortada görünür hiç bir 

1 
kındaki şüpheler çoğalmıştır. Bunun 

delili bulunmıyan He.şikt.aş cinayetij üzerine İlhamlnin arkndo.şları bulu -
~öyle meydana çıkarılmıştır: narak birer birer sorguya çekilmiş -

Evinin zemin katındo. vücudü delik 1 lerdir. Tahkikat genişletilerek B::ı.y • 
de~lk: bir halde bulunan değnekçi ramın birinci günü akş::ı.mı İlhami lıe 
ll'evfiğin üzerindeki bazı yaraların iki diğer suçlu Cevdetin bir müddet grup 
tarafı keskin bir bıçakla açıldığı, mu. halinde arkad~larile birlikte gezdik.. 
ayene ile tesbi~ edilmiştir. ten sonra Beyoğlunda onlardan ay -

Son Postanın evvelce de yazdığı rıldıkları anlaşılmıştır. Gene o gece 
gibi, hfl.disenin birden fazla faili ol _ bhaminln Beşikta.şta yattığı kahve 
dutu daha kuvvetli bir ihtimal dahi- tesbit edilnek burada bir arama yn. 
l "nde görülmüştür. Bu ihtimali kuv _ pılmıştır. İşte bu nrama sonunda İl
:vetıendiren bir emare de gene mak- haminin hiidise gUnn arkadaşı Oev -
t ultin üzerindeki yaraların tenevvü • detten alarak giydiği elbise, üzc?rlnde 1 
(ldür. kan lekeleri olduğu halde bulunmtı§. 1 Diğer taraftan değnekçi Tevflğin tur. Böylece, mesele nydınlanmışt.ır. 
param bir adnm olma.cıı, cinayete iş - Be,,iktaıf..a oturan Cevdet Sönmez 1 
liyenlerin hırsızlık, gibi blr gaye ta • derhal yakalanmı., ve yapılan ıstic -
kib etmediklerini meydana koymuş_ vnbı sonunda hMiseyl itiraf ederek 

dün yazdığımız şekilde anlatmıştır. 
tur. Vak'anın vuku bulduğu odanın Çocuk demiştir ki· 
vnzjyeti ve kntaıerin kaçış tarzı ise, •- Değnekçi Te~fik namusuma te
bunlann muhitôn ~ab:ı.ncıları olma. cavüz etmek istemişti. Ben de onul 
dıklanm. göstermiştir. fnkat, failler vurdum. İlhnmi de işe karıştı bıça -
kimler? işte o zamnn Dhamlnin is. ğını çekerek bana yardım etti... • 
ani hatıra gelmiştir. 1 Katiller, ;nk'nyı müteakıb Tevfl -

Zira, içtimaı mevki sahibi bir aile. ğin sırtından aldıkları elbiseleri de, 
~e mensub bulunan ve uygunsuz ha. denize atmışlardır. Tahkikat, Cevde. 
t·eketlerlnden dolayı ailesi tarafından tin de gayri tabii temayüller taşıdı _ 
reddedilen İlhamı Beşlkta.şın sayılı kn ~ını meydana koymuştur. 
badayılarından biri olmakla marf - suçluların bugün adliyeye vern. 
tur. Bir defa akıl hastanesine girip, melerl muhtemeldir. Zabıta ve arlli -
f;lktıtından ddlayı kendi.rline bazı ye Beşiktaşta ayni şekilde i~\enen 
kimseler cDeli İlhamı. llikabını ver. ve' faili firar eden birinci cinayet l't. 
ıntşli!rdir. Kendisine benzer arkadaş_ rafında da sıkı araştırmalar yapmak
lıı.rından mUreklı:eb bir de avenesi tadırlar. 

Yeni bir Hitler 
Mussolini 

mülakatı mı? 

General diyor ki 
(Baştarafı 5 inci sayfada) 

de. bazı acı hakikatler vardır. Bu 
sebeble Birleşik Amerik'n kongre!li, 
İngiltere ile Amerikayı kurtarabile
cek yegane çare olan Ruzveltin la
yihalarını kabul etmekte ne kadar 

(Baştaırafı 1 inci sayfada) acele ederse o kadar iyi etmiş olur. 
rlnci sayfasında büyük bir manşet- Böyle zamanl'arda, vaziyeti kur-
lc < ltalyanın huııufu» nu bildiriyor taracak olan şey meraklı sualler 
ve şu haberi veriyor: sormak ve cevablar almak değil, se-

Hitlcr, istiladan evvel bir hücum ri, iradeli ve azimli harehttir. A-' 
planı vücude getirmek üzere, Mus- merikan meb'uslan bilmelidirln ki, 
aolini'ye kendisine Almanyada mü- eğer sırf demokrasi yapmış olmak 
laki olmasını emretmiştir. için sual ve ccvablarda ifrata gider 

Sanıldığınn göre, mülakat, bu 24 ve telafileri mümkün olmıvacak o
eaat zarfında ya fY1ünih'te vcyahud l'an şu kıymetli zamanlan heder ve 
Salzburg' ~a .. ı.:ukua gelecektir.. . israf etmeği bir marifet sayac.."lk o-

Mussolını nın Almanyaya gıtmesı 1 turlarııa demokrasinin son rnezarını 
d~ H~tl.erin lt.alrw~ ~ze.rindeki haki- 1 gene kendileri kendi ellerile kazımış 
"!~yetınm gc?~!ıgını .hı~ kere daha olacaklardır. Çünkü fngilt~renin 
gostercn ycnı hır delıldır. mağlubiyeti ve f ngiliz donanmasının 

Yapılacak bu konferansta. her imhnsı, de~il yalnız Birleşik Am,.d
veyden evvel, Alm'anyanın ftalyaya len. hatta bütün Amerika ve büt1in 
Arnavudlulcta ve şim li Ahikada dünya için beklenilmiycn sıkırtılar 
yardımı mev~uubah~~laca~tır. . ve f.claketlcr doğurabilecektir. Ru 

Sun?~Y Dıspatch ın d!?lomatık q,.beble, l~ilıcreye yardım ve ln
muhabın de yazısınd,a §oyle de - giltereyi takviye AmerikMın bir 
mektedir: spor veya lüks meselesi değil, ha-

Hitlerin planı, lnsilterenin isti • y'ati bir davasıdır. Kongre azası bu
lasından evvel lngiliz.leri Akdenizde nu anlamakta gecikirlerse en iyi par
rnıı.ğliıb etmeyi istihdaf eylemektc· ı lomnnterizm müesseselerinin en 
<lir. Alm~n tayyar;l.e~in.in Siç.i.lyaya kudretli şefler.~ malik olsnla; b:!e 
verlesmeııı, Akdenızı ıkıye bolerek memleket mudafaasına müteallık 
lngiliz filosunu sarki Akdenize ~it - büyük kararlar karşısında irade, a
rnekten meneylemck hususunda Hit zim ve knrardan uri cansız ve kof 
lerin eski hiilvnsını canlıı.ndırmnkta- bir yapıdan başka bir ~ey olmadı-! 
dır. Bunun d:~er bir hedefi de Yu - ğını delil ve isbat ile göstermiş ola-
nani~ıanı ablı.rlra etmektir. caklnrdır. 

B. Roosevelt'in hattı hareketi 
karşısında !!aşıran l-litler, Amerika
nın müttefiklere yardımının en yük
sek haddini bulmasındtm evvel in -
g'llterevi ezmek için büyük bir gay
ret !ınrfetmek lüzumunu hissetmek· 
tedir. 

Sunday Chronicle gar.ete.si de bliy{ik 
bir m<ınşet altmdn, yazıyor: Hitıe.r -
Mus.<ıolıni müllikatı hnberıni vermekte 
ve bir Amerikan mcmbnında\l bildi • 
rı1d ~.ııe göre bu mülAkntn •bazı Fran 
stz askert şefl!.'riıt nin de i!;tft:ak ede
ce~ınl söylemektedir. Mlhverın deniz 
kuvvetıerıni hissedilir derecede tnk. 
viye edecek olan Fransız filosunu al. 
mnk bahi.s mevzuudnr. Bu suretle mil 
teaddid saffıharb gemisi ve 40 ka • 
dar kuvvetlı denizaltı gemisi Mihver 
donanmasına iltihak etmiş bulunacak 
tır. 

Bern 19 CA A.) - Havas : 

Düzcede zirai mucadele 
teşki!Atmm faaliyeti 
(Bqtarafı 6 ncı uyfada) 

Halkevinde halkla temas ederek u
zun boylu görüşmeler yapmıştır. 
Her hafta ev salonlarında memle
ket ihtiyacı olan Rile toplııntılbrı ya
pılmaktadır. Bu toplantılar çaylı, 
eğlenceli olmakta, milli oyunları 
ihtiva etmektedir. Memleketin bü
tün münevverleri ve halk bu top
lantı ve konfemnslara muntaLaman 
devam etmektedir. 

SON POSTA 

Mevsimin En Güzel Çorbası 

ÇAPAMARKA K~~~:ı:iL~'iı 
En iyi cins taze sebze ve hububatla tavulc suyundan mamul olması 

itibarile çok yüksek kalöri ve iştihaaver lezzeti camidir. Btr tecrübe iddi
amızın doğruluğunu iSbata kA.ti gelecektir. · 

Büyük bakkaliy~ maiualannda bulunur. 

Devlet Denizyolları 

MOdürlüğil 

~şle~ma Umum 
ilanları 

20 İkincikanundan 27 lkincikanuna kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların 

isimleri, kalkış gün .ve saatleri 
kalkacakları rıhhmlar 

ve 

Karadenl:ı: hattına 

~artın hattına 

l\lııdanya hattına 

Bandırma hatıuıa 

K.arablca batt.ına 

lm:roz hattına 
Aynlık ıhat\nıa 

- Salı 12 de (Guney.~uJ. Perşembe 12 de (Anka. 
rn> ve Pazar 16 da (Ege). Galata rıhtımından. 

- ::>ah 18 de (Anafarta>. Cumartesi 18 de lAnt.nl
ya>. Sirkeci rıhtımından. 

- Pazartesi, Salı 9,50 de, Çarşamba, Perşembe, 

Cuma 16 da (Maralı:ıaz). Cumartesi 14 •de (Trak:) 
ve Pazar 9 50 de lMarakazl. Galata rıhtımından. 

- Pazartesi, Qarşamba ve Cuma 8,15 de (Trak). 
Go.lat::ı rıhtunında.n. Ayrıca Çarşamba. ve Cu. 
martesi 20 de (Saadetı Tophane nhtımındaıı. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bursa>. Tophane rıhtı _ 
mından. 

- Pazar 9 da ( Bartın ). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 de (Ke. 

mô.l> Sırkecı rıhtımından. 

İzmir sürat hattına - Pazar 11 de Üznıırı. Galata rıhtımından. 
İzmir aralık postası - Perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hnkkmda her türlü malumat aşağıda teıeron nu 
maraları yazılı Acentalarımızdan oğrenilebllır. 

Galata Baş Acentalıtı - Galata rıhtunı. Lımanlar Umum Mil.. 
dürhiğıi binası altında. 

Galata Şube .. - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Reıs-
liği binası altında. 

Sirkeci Şube .. - Sirkeci, Yolcu salonu. 
(356) 

42382 

4-0133 
22740 

Devlet Limanları işletme Ur .. :um 
lüğünden: 

Müdür· 

Keşif bedeli üç bin on b~ lıradnn ibaret. Galata rıhtımının köprU bıı
şından merkez işletme binast onilne :kadar olan kısmındaki asfalt yolıın 
tamiri işi açık eksatmeye itonuımuşbur. Muvakkat temin~ a226ı lira 
d2a kuruştur. İhalesi 24.1.941 tarihine rastlayan Cuma gunü sant on 
beşte Galata rıhtımındııki Umum Müdurl\ık bınnsında toplanacak olan 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve tererrüatı her gün 
sözü geçen ıkomisydnda gorulebıhr. (141) 

1 RADYO 
DOYÇE ORIENT BANK 

PAZARTESi 20/1/19U Hlt.lerle Mus.solini, 
şacaklar mı? 

yakında bulu -

Bas1er Nachrichten gazetesinin Ro 
ma muhabiri, Romada bu hususta do 
laşınnkta olan muhtelıf şayiaları kay 
dettikten sonra diyor ki: 

Halkevi sosyal yardım kolu bay
ram münasebeti]~ birçok fakir aile
lere ve çocuklarına nakden yardım 
ederek bu vat'andaşlar:n neş' eli 
bayram yapmalarını temin etmiştir. 

Düzcelilrin kahraman askerlerimize 

8: Saat ayarı, 8.03 Ajans habe:leri, 
8.18: Hafit müz.lk (Pl.) 8.45: Ev kadı
nı, 12.30: Saat aynrı, 12.33: Snz eser. 

Dreıdner Bank Şubeıi 
Mer"<ezı· Berlln 

Kat 'iyeUe ileri silrü.leblle<:rk bir 
faraziye varsa o da, bugünkü dur • 
gunluk devresinin nihayetıenınesin • 
den evvel Mıhver hllkQmet reisleri a
rasında yeni bir buluşma ve fikir 
teatiSi vuku bulaca~ıdır. 

yardln'I 

Hududlarımızı bekliycn askerle
rimiz için şimdiye kadar 3740 ppr
ça muhtelif yünlü, pamuklu çorap, 
eldiven. kazak~u 85 7 lira toplan
mıttır. Toplama i:ine devam edil
mektedir. 

l__ İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Taksim meydnnma konulmak üzere satın alınacak 3 aded oparlör ve 

t.ererrüatı açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 1526 lira ;e ilk 
temınatı 114 lira 45 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. İhale 31/1/941 Cuma glinil saat 14 de Daimi En. 
cnmende ynpılncaktır. Talıblerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 
940 }'lhnn aid Tıcaret Oda.sı veaıknlaTne ihale günU muayyen santte Dal. 
mı Encuınende bulunmnlan. (257) 

ıeri, 12.50: Ajans. haberleri, 13.05: 
Şarkılar, 13.20: Karışık muz!k: (Pl.), 
18: Saat nyan, 18.03 Radyo caz or
kestrnsı, 18.40: Karı.şık şarkılar. 19.15: 
SWing ve stepler (Pl >, 19 30: So.ıı.t 

ayarı ve aJans haberleri, 19 45: Rad. 

Türkiye fUbeleri: 

Galata _ İstanbul _ izmır 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka İfİ * yo ince snzJleyeti, 20.15: Radyo gaze. 
te.si, 20.45: Sevilmiş parçalar, 21: Dın
leyici iStekleri, 21.30 Konuşma, 21.45: lill~===========I 
Rooyo orkestrası, 22.ao: Saat nyarı, 

aJnns haberleri, 22.45: Dans mtızıği. 

···················································· 
bon l'ostl\ J\latbaa81: 

NCliriyat l\luduru: Sehm Ragıp Emeç 
SAHİBLEld: S. Ragıp EMEQ 

A. .Ekrem UŞAKLlQİit 

ı119ımm11• O OK TOR .__Ilı.. 

ÇIPRUT 
Cildiye vcı Zührcıviycı mütclıauııı 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar• 
tııındn Poıtl Mlclğı köşcıiode 
P.1oymeoet npartımııoı. Tel : 41l853 

kincikanun :::..f 

İstanbul Defterdarlığından: 
Oötttril usulde muamele ver-_.,,, 

glsine tabi tutulacak sınai ın,.!: 
esseselerin nazarı dikkatin!! 

l - 3843 sayılı muamele vergisi kanununun 27 inci maddesile haki .. 
rında götürü vergi usulünün tatbiki kabul edilmemiş olan mükelleflerclt 

a - Muhnrrik kuvveti 2 beygiri ve işçi sayısı müessese mı.bibi ile !Jıl• 
ilkte onu geçmeyen trikotaj, pld.stik eşya. kundura kalıbı, ökçe, tel' 
kfı.ğıdı, terazl,.baskül ve bunlnnn montaj l§letini yapan sınai mucssesf' 
lerin, 

b - Nüfusu 3-0 bine kadar olan yerlerde bulunup muharı·Ik tu\''°' 
kullanmaynn ve işçi sayısı mUessc3e sahibi ile birlikte onu geçyemen ııo
yahanelerin, 

c - Aşnğıda yazılı 3973 numaralı kanunun üçüncü maddesindeki ~ 
lar dairesinde vergiden muar tutulmuş olan meşin, sahtiyan vaketa, ~ 
çük bacak der~inden astarlık ve gön baricınde imal ettikleri bar 
k&ele, gHi.se ve mnruken gibi derıler dolayısile vergiye tabi olan, mulı" 
rik kuvveti 5 beygiri ve işçi c;ayLSı 10 nu geçmeyen tabakhanelerin, 

Muamele vergisi kanununa ek: 1511/941 tarih ve 3973 .sayılı katıl! 
götürü vergi usulüne bağlanmaları kabul edilmiştir. 

2 - Yukarıda yazılı müesseselerın ve 3843 sayılı kanunla mükeııe 
yete girmi§ olup ta mezkOr kanunun 27 inci maddesinde yazılı götll 
vergi şartlarını haiz bulunan {bilfarz muharrik kuvveti 5 beygiri, i~ÇI 6' 

yısı onu tecavüz etmiyen marangoz, terzi, kundura imalflthaneleri -~ 
bi> müesseselerin, ıyine 3973 sayılı son knnuna göre, içinde buluoduı~ 
muz 194-0 mali yılı vergilerinın de götürü olarak tahakkuk ettirıltıl 
kabul edilmi3tir. 

3 - Yuknrıdaki fıkralarda yazılı müesseselere götürü vergi usuınıı, 
tatbik edilebilmesi için bunların işbu UA.nı takib eden günden itibaren 
ay içinde yazı ile talebde bulunmaları lft.zımdır. Bu taleb nşağıda nütıl 
nesi gösterilen bir istida ile 1stanbulda Oalatada Balılqpazarınd3. )<; 
mele ve İstihlak vergileri Merkez tahakkuk şefliğine ve Adnlar, seY 
Sarıyer, Bakırköy kazalnrmda Mnlmüdürlüklerine yapılacaktır. 

ol - 3843 sayılı kanunun 28 ine! maddesi mucibince tarhedilip k.' 
leşen götürü vergi iki mali yıl için muteber olur. 

5 - 940 mnll yılı iÇin tahakkuk ettirilecek götürü vergiden, mü~ 
!erin ayni sene zarfın<la beyanname üzerinden ödedikleri vergUer lJlV 
aub edilir. (368) 

istida Nümunesi 

Muamele ve İstihlı'l.k Ver~leri Tahakkuk 
Müessese sahibinin 

Şefliğine ..... , 
llesap numıırr 

Say adı 

Adı 

Adresi 
İşi 

Varsa, depo, şube, F1ilyal 
veya sat.iŞ mağazası adresleri 

( ) 

( ) 

Rakam ile Yazı Ue 

İşçi adedi 

Motör adedi 
Motör kmr'Yeti yekünu 

Muamele vergisi kanunu mucibince götUrO vergi şartlat'ını haıZ 

~umdan götUrü usulde muamele verg!J\ıne tabı tutulmamı talep ede 
16 Kuru.,luk ,. 
(Tarih ve İlll,J 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş t.nrihl: 1888 

100.000.000 Türk Lira91 
Şubt ve aJaM adedi: 265 

Zirai ve ticarl her nevi banka. muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zinat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarııı61 
"''' enaz 50 lirası bulunanlara senecıe ' defa çekilecek kur'a ne ~·· 

daki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 " 

" 
" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 
500 " 2,000 
250 " 1,000 
100 " 4,000 
50 " 5,000 
40 n 4,900 

Lira 

" 
,, 
,, 
" 

40 
100 
120 
160 ,, 20 ., 3,2DO ,, r 

Dikkat: He.'iablarındaki parnlar 'bir sene içinde 50 Iirndan aŞ' 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fıı.zlasile veraecektir· , 

Kur'alar senede 4 defa, ı EyU:U, l Blrinciklnun, ı Mart ve 1 ııa' 
ran tarihlerinde çekilccektlr. 


