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iHiUer ile Muaaolini bundan evvelki miilikatlannda Rmvelt methW' nutuklanndan birini aörlerken 

Bitler ile 
Dlussolini 
konuştular 

Mü!akatın yeri 
b i 1 diril n1 e d i 

ltalyan gazeteleri: 
''Almanya bize yardım 

etmelidir,, diyorlar 

1 (H;b~~ı·;ı~~d;·ki .. l 1:;:;te8.:i:; 
~ isyan ! yeni nutuk 
• 1 

: Bir İngiliz askeri ı "Geri dönmeyiz, 
heyeti isyanı 5 ay f ileri gideceğiz,, 
nıüddetle hazırladı E 

Hnrtum 20 <A.A.> - Bir İngiliz~ "Demokratlık insanlık 
binbaşL'lı bir pilot ve bir rasıd re- • 
takatinde Habeşlstnn içerilerinde 
tehlikeli bir tayyare uçuşu yap. 
mıştır. Bunlar bir m!.iddettenberi 
kendilerı'nden hnber oııı!nmıyan 

tarihinin ta kendisidir, 
o ölmiyecektir,, 

Al ... bir lngUiz heyetae temnsı tesis et 
nzan ajansı resmz mek istiyordu. Binbaşı heyetin re. "Çok ileri gitnıemiz 

lazım geliyor,, bir teblig~ neşretti isi olan albaya bir telsız göndere. i 
rek bir iniş sahası hazırlanmasını i 

Fransa üzerinde 
Alman tazyikı 

Lavalgene 
kabineye 
giriyor 

Alman - Fransız 
görüşmeleri tekrar 

başlıyacak 

Şayanı dikkat bir iddiaı uPe
tain • Laual barıımcuı Alman
yanın Akdeniu aid planlarile 

alakadardır» 

Laval h" Bertin 20 (A.A.) - O. l'i. E. ve bu yerin tnyyareciler tarafın-: 
ıldiriyor: dan görillebilmesı ıçin 0 mınta- ! Vaşington 20 (AA.) - Ruz • Londra 20 (A.A.) - MU!takil Frnn-

M hver hariciye nazırlnn da ha- • velt, birbiri ardındo.n üçüncü defa sız ajansı bildiriyor: z.ır old·-•ı kanın en yuksek bir tepesinden İ 1 k 8 1 "k A ' k d 1 . 
b 1 uıt arı halde yaptıkları bir işaretler verilmesin i istemiştir. : o ara ır eşı men a ev et reıs- Petaln • Laval mülftkatı ve barış -
o~; :a ~una~ b. tile. Führer ve c Yollarını aşıron tayy reciler : )iği vazifesini deruhde etme i me- m~ı hakkında İngiliz basını henüz 

. • Zryet uzerınde nmfus8 ı b. : : rasiminde, buyuk bır -ıutuk sıtytır;.!.!piek az mütalea yürütmekte ve umu. goru mede hulunmu .. ı d 8 :ı. .~r : tehlıkelı bır ın.ş yupmuyıı muvaf- ı R 1 b k d b"lh 
•• •ı_, h .. nr ır. u go- : f l .,, d V t ·e Ha miştir. uzvc t u nut un a ı aa- miyetle tebarüz ettirılerek ne§rolu -n.ışme. ııu ükümet rA"ı.Mn"ı b"•b" . 1: ak o mu'i'ıır ır. n nnpen r • d . . k' 1 b ' ,. ı ume tr f sa emıştır ı: nan bu hnberden Lavnl'in yakında ağlıyan samimi dostluk v Al 1 ~ beşliler derhal bunlnrın e n ını Bir reisicümhur vazif< ye bo.şlar- hükumete döneceği ve Fransız - AL 

'Ve 1 alyan mılletlcr" d man : sarmışlardır. Bunlnrm arasında ken her defasında kendini Birleşik man göruşmclerınin yeniden başhy -
cud sıkı ar,kada::ılık 

1 

~ha~ın .a. 
1
?ev- ~ İngiliz askeri heyetine mensub Amerikaya hasretmek yeminini ya- caıı.1 tahminleri çıkarılmaktadır. 

ccrevan et · t' 1 ~ nıyetı ıçınde 1: süb:ıylar da bulunuyordu. Bınba- B d I "f • 5 
J mış ır kı m h t b par. ugün ev et reisinin vıızı csı Daily Herald gazetesi, birinci say-

•ındaki fikl • b k . u ~ 9: ara- j: şı Mavi Nil membaı civarındn ka. hariçten gelecek bir darbeye karşı fa.da mıın"et olnrak .. Lnval affedıldı, •elci ~ muta a Dti, butün mc-l: (Devamı 3 üncii sayfada) k .. 
er uzerındc tam ve mutlak ol _ : milleti ve onun müesae9Eltınl oru• yeniden hüktimcte girebıl!rıı demekte 

ınu,tur <Deva .. r d ) ı. ,; maktır. CDevanu 7 nci sayfada> ve nnzllerin Pnr=•te Laval'ln riyase_ · mı , ncl say a a ~ ••••••••••••••••••• ••••••••• •••••. •••••••••• •• • aıı> 
------~-==-==~-__::::.::.:.::..:.:.::..:===:.:..:.:..:.:..:.:.. ___________________ tinde bir kukln Fransız hilktimeti kur-

Dün Anadolunun 
5 muhtelif gerinde 

zelzele oldu 
-----···-----

Zelzele Hayfa ve Kudüste de duyuldu, sar· 
sıntıyı Mısır rasat haneleri dahi kaydettiler 

Anknra 20 (A.A.) - Bu sabah 
saat 6.15 ile 6.4<1 arasında An
takya, Kırşehir, Ulukı!lla, Sili!. 
ke ve Antnlyada bazı yerler ş:d
detlice ve bazı yerlerde de hrı. 
fit olmak üzere yer sarsıntılarl 
olmuştur. 

Bazı duvnrların çatlamış bu. 
Junduğu Silı!ke müstesna olmak 
üzere ~er şehirlerde hiç bir za. 
rar olmamıştır. 

Ha~da zelzele 
Kudüs 20 CA.A.J - Bu snbah 

saat 6 da Haytada nisbeten eid
detli bir yer sarsıntısı olmuş _ 
tur. Kudüs civarında bazı nok,. 
talarda da sarsıntılar lhi.s.<ıedJ
miştır. 

Kahire 20 CA.A.) - Bu snbah 
saat 5.28 de Helvan ras:ıdhar.e. 
si bir zelzele kaydetmiştir. 

Zelzelenin merkezi Helvanın 
4600 kılometre kadar şımali şar. 
kisinde ve muhtemel obrak 
merkezi Anndoludadır. 

Kesme şeker perakende 
40, toz da 37 kuruştan 
fazlaya satılmıyacak 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün Beyoğlunun 
üç manıf mağazasını ihtikar suçundan 

adliyeye vermeyi kararlaşhrdı 

E k• J B 1 1 •• k mak niyetinde olduklarına (lair Lon. 

v ıra arı için u gar ar muştere dr~:~ıyge~r:be~:;~~ v~~~ektedir. 
bir komı·syon ' 11Bir çok mrıstncel meselelerin halli Fiat rnürakabe komisyonu dCln fazlaya aatılmıyacaktır. Aynca ır.g.. 

Yu
•• k ki• t •f • ı husU3unda ynpılmaktn olan Fran • mutad toplantısmı vali muavini Ah- mür fiatlarının nakliye ilcrctlerinln 

kuruldu na iye arı esine arı: _ Alman görüşmeleri, Laval"in hü- med Kınığın riyasetinde yapmıştır. yükselmesinden dolayı kilo baıına 
lı:ftmetten atılması Uzerine sUrfince - Komisyon dünkü içtimaında, §eker bir kuruş arttırılması milnaıib ıı& _ 

A. k mede knlmışl benziyordu. Faknt şiın_ fintlarını tesbit etmiştir. Verilen rülmÜ§lÜr. :an ka:~u~~ <~:~~ı; ~~~:e~o;~~ 0/0 5 zam yaptılar ~~nbub!~~~~~=~et~~'.. muhnkkak, yeni. t:;a4Ô,gt:: iek~arkdedJ 7keskPu~u:~~ Komisy~~e= ~a~:1n~:;,f~>olt r~rİtul icar bedelleri h:ıkkında neş- Daily Sketch'in Berne'den aldığı ------------- -----------
ıuı 

1 

ek koordınasyon kararını ha- ----- - haberlere göre, Petain kabinesi he -
k.u• a ak üzere, Adliye \'ekflleti hu - Memleketimizle Bulgaristan ve 1 nın müracaatı üzerine bu sene bazı men pek yakında tadil edilerek Laval 
te ~ !eri mudüru İsmail Hakkının Yunanistan gibı komşu memleket- tadilatın yapılmneınn hhum görül-, yeniden hfikümete dahü olacaktır. 
nı ı.-; r nde b r komisyon teşkil eda • ler arasında 9 38 senesinden beri müş ve bu vaziyet Türkiye ile Yu- L:.ıvnl'in mareşalle görüşmesinden bir 

lto mer'iyette bulunan «şimendiferle nanisttı.n tarafından da kabul olun- gün evvel Cuma günil amiral Dar _ 
klleı. 1 

"'Yona Malıye \"e Ticaret Ve- ük nakliyatrn anlnşmnsı mucibirı~e muştur. ınn ile görüştüğü blldırilmektedir. 
uı t>rı hukuk ınuş:ıvu·lerüe tsu:ın.. ~er üç memleketin clcmiryollarında 1 Şubattan itibaren tatbikına. ba~ Londra 20 (A.A.) - Uwnlin 

lllün v Ankara Belediyelerinden bırer bu memlekeıJere nid bütün :ihrnç lanacnk olan yeni navlun tarıfceı istifastnı mucib olmuş olan bütün 
le .:._ dahıl bulunuc:ıktır. maddeleri ile muayyen bazı ~ah - mucibince Bulgar demiryollanna nid anlaşmnzlıklnrın ortadan kalktığına 

\JJ• - rt gerek doğrudan dogruya, kısımlarda 15 'tonluk vagonlarla dair Vichyde yapılan resmi beya _ 
q il k ,-e L on d raya ;~::k~e tnınsit olarak sevklerinde 1 n?klo~unacak eşya :icretlerine ~o 5 natı bahis mevzuu ederek Royterin 

• b" t km müşterek kolaylıkların nısbetınde zam ynı)ılacııktır. siyasi muharriri ,unu yazıyor: 

R 1 b 
~~ a ·1

1 
si kabul edilmıştir. Bulgar şimendiferlerinde yapılan (Ocvamı '1 nci sayfada) uzve tten ir gos~en kea a uyularnk yapılan ve bu zamlara rağmen Türk ve Yunan 

.. ~ne;;nberi tatbik edilmekte o-1 demiryolu idareleri . kendi servisle. , " 

V ın ek l u b getiri yor i:.°: navlun ,.,;f elerinde Bu li;n d.ı "- mevamo 3 uueu '""•"' ı 

a~•lngton 20 {A.A.) - Wlllkie, sa r 1 y u• 8 z 1 u• • b ı• r 
l'i ha1t t ve Huu ile Avrupa meselele-
htırut lttnda görü.ştüğünü ve rei.sicüm. 

- Çö"a'e verllmtk üzere kendC avukat aran 1 ~o r 
Bu s lıch geleJ haberler Adliye koridorlarında tertih 
~~~- ıolunan uydurma cürmü meşhud 

,,. ............ BUGON ............ °" Bi miiddeiunııımi muavini planları 
kahveye dair .i r düşüıdii ve hadiseyi a11dınlattı . suııa .. 

\t Mtİ8AHABE ,; . adır ras- masasındn m~gul bulundu~u sıra • 1 azan: Ercumend Ekrem i MUddeiumum~:;;: ~~~~~i etrafın. da, kendLSıne btr me.şhfı.ud~edsuç d bildi. 
·ııannn bir suç aktadır. İçındc sesi intıkal etm.ştır. H ıS e avacı s• . * * * ~ da tahkikat yo.pılmcdileıııiyen bir ,bulunan Melıha, Nazlı ıSm•ndc bır kn 

lcılya muharebesi : henüz huviyeti tesbıt b lunduğu dının kendısıni o.dlıye koridorlarındn 
}' : avukatın dıl methald~· u mi mu maddei mahsusa tayini surelile ve en 

Q'.ZClll ı «Son Posta» nın ! bu gnrib vak'ayı müö~ ıbumu mcyda: 1 çirkin sözlerle tahkır ettığı.nı: ickıa 
d • : d Kemal zçp an t · k' enız mütehassısı : avinlerın en :o.T 'ilatı şudur: etmi.ştır. Mfiddeumum ınuavıııı va a 

General diyor ki 
Tehlike karşısında 

Balkanlar 
---- YAZAN ----. 

Emekli general 

H .Emir Erkilet 
.SOn Poaıa, nın uurt 

muharriri 

t tiraf etmelidir ki Balkanlar 
yakın tarihin görmediği ve 

tanımadığı derecede büyük bir 
harb felaketinin tehdidi altında 
bulunmaktadırlar. Yazık ki 
aufüten, terakki ve tealiden baş
kıa bir şey istemiyen Balkanla
nn yeniden yabancı çizmeler 
tarafından çiğnenmesi, yanıp 
harab olması ve 23 yıldanberi 
ancak istikrar bulan bir nizamın 
yeniden !altüst olması ihtimali 
karşısında bulunuyoruz. 

(Devamı 8 inci sayfadn) 

\ 
(Bugün iç snyfalnrımızdıı : na çıkarmıştıı't üdde umumi ınıı.-ı -letra!uıda zabıtaca tanzım edı.lcıı za. 

okuyunuz) : İki gün evvel, m ü me .. hö.d (De~amı 7 111 .. 'i :ıaylada) .... '----·---------' 
..... 1 . . K'""'M ~an cuı;.t)l 

"••••• ""' Villl ~·· ~ -································· ,· -~ . ~ 
• " 

Son Postanın 
yeni 

tefrikaları 

N 
Aşk 

Nakleden: 
romanı 

Mebrure Sami 
aSon Postan nın 11 8ene zarfında 

neırettiği tefrikaların en çok 

beğenilenlerinden biri 

" LeylAklar Altında ,, 
Romanının nakili 

*** 
Şehir Tiyatrosunun tarihinde tcnuil ' 

adedi itıöarile rekor tesis eden 

"O Kadın,, 
Piyesinin nakili 

Mebrure Sami 
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Aynca çok güzel bir zabıta romanı I 
İskoçyada, Bir Dram ı 

Yakında baş:ıyoruz ~ 



Hergün 
--

Z ~ zaman, memlekete 
göz gezdDijonım; göriiyo

ınmı ti Türkive. Avrupa ile Asya a
,a .. ınc:faki coğraff vazi:reti ve onunla 
laemaaenk "--· .IA.üüll .a!e, bjllw
IU ııuada. dİİ117.._ ea iyi ,...anp 

Resimli Bab'eı • Aradaki /ark .. 

,..... 

namzed olan memleketlerinden bi
ridir. Yiyecek iç.in harice muhtaç de
iildir. Keodiline lizam olııuı birçok 
iptidai madde memlekette mebzu -
len vardır. İptidai maddelerin bir 
kısmı vardır ki Turkiye bunlardan 
pek çoğunu harice ihraç edebilir ve 
!hariç dediğimiz ilem de buna fid -
detle muhtaç •ır. Şu halde, Türk.iye
nin, Avrupada en <ıabit fiatiı. her ih
tiyacını en kolay tatmin edebilir bir 
memleket olnıa81 icab eder. Türki-
7enin altını yok, fakat pamUk, ya -
pail, tiftik, zeytinyağı. wsa,m. pa-
mUMt çdcirdeii, .ketentohumu, fuul- İnsan ferd halfnde eberiya he.ris, cemiyet halinde iae daima kanaat. DCDıJaya büim olan büfiik T 9llUeri dilerlerinden ayıran ba§lıca 
J'e, Aohııd, balda &ibi, krom, bakır kA.rdır, ferd halinde dii.nyanın aenı:tine malik olsak az buluruz, cemiyet husmtyet ferd halinden çıkıp ceuUyet halil1e girmiş olmalıı.rma 
vesaire gibi bugün için, altından da- halinP girince aaı bulduiumuz .zaman Jtendimisi 'senciJı aarıınz. Fakai bu ratmen ferdin hırsını, ift&hım ft ablganlılmı bütün fiddetile mu. 
laa kıymetli veyleri var. Avrupanın Wllunıi kaidenin i$tl.inaları da vardır. bafaza edebilınif olmalandır. 

Sözün kısası __. __ _ 
Bizim patJgon 

' a. Ebem 'hla 

i atanbalun ilk Belediye Rcili 
labnı lr.azanmağa layık olaıı 

LUtfi Kırdardan Allah razı o 
Elueriainin akı'beti mctkUk bul 
bizim fikir ameleai için ahir v 
)erini tuuaz ve ayni zamanda 
kımlı geçirecek bir yurd ku 
diifünmü1-

Amma bu. Darülicue - naıııı 
ğer Düşkünlerevi - nin bir Jcöş 
de, hususi bir pavyon tarzında 
cakmış... Ne çıkar} 

Bazı arkadaşlara. hu t•saVVU 
izzeti nefsi cerihadar edecek, ha 
yeti kıracak iibi geldiğini an 
rum. Hatta biri var ki: «Darülic 
acizler yurdu demek olduğuna 
oraya bizden önce, acizlerini 
veçhile izhar ve isbat eden bel 
ye memurlannı sevketmek d 
makul olur .. » diyar. 

rıJcirf erinin Ve kaleminin ÖD~ 
her zaman hürmet duyduğum o 
kadq böyle demesin. Kendisi 
bıali muhitinde henüz yeni 

Janıbaşında bunlara llahib olan bir •••••··-·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. _.. .. .._. ............ _. ................................................................ - ....... - •• .__ _______ _._ ..... ____ , ..... _ •• O, bu muhitte cereyan etmiş 
dramlann hepsinden agah değil 
Yahud ki güzel bir nükte ya 
için. o dramlardan vakıf buluod 
kadannı dahi kale almağa lü 

memleketin ıu büyük dünya 'buh - t 
ran• içinde, ikbsaden en sakin bir Pen 
Jiman ve en sakin bir köte olması 
iktiza eder. Birkaç denizle doğrudan Alem inde 
doğruya müıJaaebeti olan bu mem- ----· 1 MÜSA.DA.BE 
lekette, hayat, ber taraftan lıCUZ ol-
mahdu. İhtiyaçlar, ber taraftan ko
lay tedarik edilnielidir. 

Halbuki, ""~t öyle deiildiT. 

Amerikanın bakır 
sarfiyab istihsal 
miktarını geçti Bizde her feY, lr.omşulamnıza ve 

bilbua bu aibi tabiat imtiyazlarına 
malik bulunnuyan memleketlere Yeni Dünya Harbi, laarb anayi
niabetle daha pabalanl'Dlfbr, Acaba inde k.ull..ıunlan birçok iptidai mad
neden Pöyle oluyoı--; Bu .suale ce _ deler üzerindeki talebi birkaç misli 
vab vermek için, gene etrafıma ba- artırdı. Bakır madeni, barb .-oayii-

Kahveye dair 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

kıyorwn 'Ye bu mealebtia iktnaclt nin en ön safta gelen iptidai trıad- Avrupa harbinin bir aet"pİntİai da 
hayatını taı:nyabildiğim n.isbette göz delerinden biridir. hat Memleketimizde kahve buhranı 
den geçirdiktea &oma aNıdaki ne- Bir taraftan .kendi silahlarını ar- ba§ gösterdi Bir araLk tiıyakiler te-
ticelere vanyonun: bran, diğer taraftan ela bütün kuv- lqa bile dii§tiiler. En mcthur bru 

Evvela, ne müstabal §8llrla çalı - vetıile İngiltereye yaMmı eden A- kahvecilerin dükkblannda bile. ta
ııyor, ne de müstehlilt f'IUl'la Yllfl - meıika. en fazla bakıra ihtiyaç gös- bir caiz ise, kahve suyunu çeker gi-
7or. Birinci derecede, bugünkü pa- teren memleketlerden biridir. Av- bi oldu. 
balıbkta &mit olan unsar, müstahsil rupada harb ba,ı.dığ.adanberi, A- Bizim .için kahve bavayici zaru
ile müatelJik kiideleria.in müşter-ek merikamn bakJT aarfiyatı birkaç riyedendir. Batka milletler lalıve 
fUUrsuzluklarıdır. Müstahsil, elinde- misli artnuı, gerek ~nya araç e- içmeeeler de yokluğunu bizim ka
ki rrJahsuli p~ya parça paıça, cili&en, serekae dallilde istihlak edi- dar duymazlar. Bizim pİfİrme tar
ibtiyaç kendisini tok sıkıştırdıkça len bakır, istihsal edi1cn bakır mile- zunızdan mı nedir) Kahvenin çar
Çlkanyor. Denilebilir ki, miwtahtil tAnDı af'Alfbr. çabuk tiryakisi oluruz. Yurdumu-

ederek zengin kollelı:siyonlar vücu
de getirirlerdi. 

Her keyif ehlinin dolabıoda fağ
fur, Viyana, Sevr, Saksony&, latan
'bul mamulatından nefis filcanlar 
bulunur, ve 'bilha.asa Ramazanlarda 
meydana çıkardı. Böyle şeyler sa
tın almağa gücü yetmıyen orta halli 
tiryakiler ise Hicaz mamulatından 
olmadığı halde Mekke filcaru tesmi
ye edilen yayvan, kulp.ruz. soluk 
mavi ve gayri muntazam ç!çeklerle 
bezenmiş filcanlar kullanırlardı. 

menfaatini bu yolda aö....ı=..-: ...... Me.e1i Amerikada 19~9 -'·nın zun her kö .. eıılode binlerle adam •-..gu ...,... ;, yıu "' Bugün ne o merakhlar bldı, ne 
böyle laaıeket edi,or. Hayır, aa - 2 nc.i Kimın ayında.D Tem.muz ayı- vardır ki sabah sabah bir filcan de 0 filcanlar. Hele zarf kullanan-
kikat bö•le ..1.-.':.:tdir. .....,,,,~L=l. ..... na kadar olam ---- _ _L _ _1a '--kır kahvesini İçmedikçe is tutamaz. Bu ,, ~ WPIRll ___ ..,... --- zarnna ua lar aaliba hic vok. Zevkimiz, za-
JiDd-L= - L v'ü nar-- ---- . -~b ""- 63 --.::.. L_ıcıe '---'--- ı"s- böyle olun,.,. pıy" asadan kahve-:.. ... au - - - r-ı-,,- ... __... • ..,.. ~ ... ..._. uıua 'INl&U' -.... onu mania tebdili istikamet ve hatta 
mtikJe. eW'hli dahili Pi:r nsa pa - tihealkı ancak% 27 oiabetiade art- ayaaını çekeceği duyulur dayulmaz - söylemesi ayıb ve acıdıT ammJl -
MLuuna.na .ebet. olar. Müdlhııil m.Jfbr. Amerikanm 1'939 yıhmn ilk "ı·~~ıdmızın n

1 
ed

1
en te}Aş ctriii kendi-[ behemcha1 kıvılcımlı külde pişiri1-! t~bdili tabiiyet te etti. 

denilen ....... miUtabail 0 u • ....::__ • dokuz ayı zarfındaki bakır satışı ıgın en an aşı ır. m-·~ · · 1 1 di B "'l d T'" k" · "lk 
.. 1-_ ~ l H . k h cı •• 1 d' .... nı ıs er er . eyog un a ur ıyemn ı ve 
-. fazla ela mğ=t=lgliktir. Dujdayı 406 bin tGau bulmuştur ki, bu mik- .. anı ya, a ve ae guze . ~ ır, Bazı eka'birin konaklarmclan ye- yegine dekorasyon ma~.ızasını a-
J'iizde on. 7İrmİ. ohu. ikft. daha tar 19.38 yılmm ilk dokuz ayı zar- dogrusu.~ ~~n ve vorucu b.~r .~"t::' tipe ı<kahvecibaşı» lan büyük bü- çan ve çolı: ince bir milli zevlı: sa
~ •taıkea, eiet', bir takua fandaki bakır ~a ni.sbetle iki •mnra, o~u~uze ko~la~, ko~u~lu, yük paralar vererek tutanlar olur- hibi olan doııtum Salahattin Refik, 
1atİ7aç mlldde&eriai de puuda da- mialidir. Bu rakam, Amerikamn ha- d~~anı 'U!ltii_nde, eskı.lenn ta~ınnce du. Mülga ayan meclisinin bir kah- bizdeki eski kahve merakına taalluk 
Aaa pahahya tedarike mecbur oluna, b ..tqmda hir rekor tetki} etmek- ~umen~k btr kahvemn Jerzetı, zev- vecibaşıaını hatırlarım: Mitat Paşa-
lliç bir feY ba1111111 u,..lamaz. He- tedir. Amerika, geçen Dünya Har- kı hangı şevde vardır, ac:ıba) ya hizmet etmişti. İıte bu adamca-
le, böyle zamenluda mistah-ilia bi de dal.il olduğu lıalde, 9 ay için- T f'Vekkeli dememişler: ğızın pifirdiği kahvede nı- gibi bir 
memlekette ilatiyac;tan' fazla 8tok de IJu kadar çok bakır "iç'bir za- .Ehli keyfin keyfini bil hangi I sır, bir 1epüf tarafı» vardı. aklım bir 
ppmaa. bir taraft:aa dabilde pa - man •tnlaJDlfbr. ıeydir tcızeler? türlü eremedi. Fakat o kahvrvi de 
UhWt ric:ade .,.,c:irir, diier taraf • .Aımenhma batlıca bakır alıcı la- · . . • > ı ben Haşka ~ bir yerde içmedim. 
tan da memleketin l\arici mübayaa n Frama ile Japonya jdi. Mesela cTaze elden taze l)ışmtş. taze Gene kibar k•maklannda, misafi-
kudretini düıürür. Fransa f 939 yılında Amcrika<1.·m kahvt? tazeler.'·" ı re kahve iki ki·inin vedaatile çılı:ar-

Mih~ ... ~il ~)l'le de ~ 130,4 milyon funt (bir Amerikan Gerçekten tiryaki olan için, kah- dı. Biri omuzu~da sit:l denilen, iş-
t:lıtıka turlü mu~ O da ayaı fCYI ya- ~tu 454 gramdır) bakır .satın al- veyi pi~en elin tazeliği ihtiyarlığı/ lemeli bir örtü, elinde de bir zincirin 
PfY~l : 41~ 0~._ ·~,~~- dütün - ~'r, naldfue J 9!_~_yılında an

1 
cak 64.ı ı mevzuubahs bile değildi;. Tiryaki ucunda sarkan bir ibrik ta~ır, öteki 

c~ de, mü.tih . entK _,_.. '"' herkes -.yon nt ıHUUr aatın e. mı.ştı. ı onda başka şartlar arar. Bir defa, de te'P!'i ile zarf - fi1canları hamil 
evm e tıyaç maddesi biriktirmek- Amerikaıwı 1938 yılındaki ba- ölüm Allahm emri.. boynunu uçur- bulunurdu. 
I': meıgııl~r. Un: tek~, kMve. B~Z, lar stoka 302 milyon fu~t olduğu salar, o İçine bir dirhem şeker lr.at- ikisi birden, mi!'lafire yakla~ırlar, 
12Yecek hulasa, kim neye muhtaç ıse l ltalde f939 yshncla hu mıktar 197 tırmaz· mutlaka sade içer. Sonra kahveyi ibrikten filcana boşaltırlar, 
bunu toplayıp bir tarafta biriktir - milyon funta kadar dü~ınü~tü; yani &kan ' zinlı.ar kulplu olmıyacak. tepsiyi uzatırlardı. ~i·mfir de ayn 
me~l~ ~eş.guldür. l:i-tti, _bazı • - aşajw yakan 3; ~6 nisbetinde bira- Kulpsuz, büyük ve yayvan bir fil- '"'T' cfo"I\" filcanla "7,.rfı alır. bi.-bi
n~yı ıptıdaı maddeauıde bıle bu ~al zaJış k~roetm11tı .. Bu kerfi.vet her can içerisind~ içilen kahvenin cana rinin İçine koyu, Lölpürdeterelc i
aoze ~yw. 1-la?>den evvel bil - ~yden oac~ ~Aenkaı.un ı~tıhsalden can kattığı erbabının malumudur. 
~z ~ ton k~. soda aarfedeD fazla bakır ıstıhlak cdip1e ızah edil- Kalıve tiryakilerinin ekserisi ay- r,.crdi. 
b d 300 t -- -L d. Frenle mua-ret a .. da"bın1n menet-ır mueueseye 11m ı on ve - mcs:te ır • _1 t"•tün·· •• d t" k' "d" - """ . . . . . · nı zamanaa o un e nyaı ısı ır- ... b 1.-1 rd · • k 
rmız, «ıhtıyacım yok h> elemiyor. 19 .39 yılının itk yaTl!llnd:'l ~- l S w _ 'I . . · w J .. ri~ı 11 nn pü etme. vanı ıcer en 
H • .. d .. h I t::!_ • er. ag et- erme yasenu.n agız ıgın k b l b lk d 

atta, y_uz e yuz pa a ı ıNt verıp rikanın bakır madenleri istihsal kud- ur.unda takılı sarma sigara}'1 sol !'les cı arma ayı savı maz, e i e 
depo edıyor .-.1 • • -"· ~ 40 ı:o · ·1 ı ' lıatta malcbul görülürdii. ııMutaye-• r.::. enmn a1tea"K / '' -J sı ı e ça ı- r.Uerine de okkalı filcanı alıp bir ne-

B .. t.. bunla h · · • ·· ·· ·· ) d ç·· k"" b nd fazl batı TürL:...·e:a sahibi Calib Pasanın u un r, epımlDll gı;,zu o- şıyoT ar ı. un u u an a ça- ~ d 'L: d d b •L•- ''"'Y . 
·· d bö" 1 edip d l __ ı_ ·h..:... '- res on an, oır yu um a cruun- '-('·u tı• me·hurdur. nun e y ece cereyan u • , ı~rına esasen ı ".Yaç ta yoıı;tu. d . erek le "f t 1 R 1 ° J ~ • 

rurken, İlin hem gülünç, hem de Harbe talca<ldiim eden avlarda hu .""n ıç . eyıı ~.a ar ar. el ~ usu e cD1itUp ke'sin kenarırırfon. zera-
kl J b. fı k" d f ı:... , _ .._,ı.. 1 k d le • . nt navet: etmıyen o ursa onu Oll"fU yo-

eden en nefis eşyayı bir araya top. 
}ayıp 1'uausi bir müre vücude getir
memiş olsayd1 birkaç yıl sor.ra, ata
larımızın o güzel adetlerinden. me
raklanndan ymdumuzda hiçbİ! iz 
kalmıyacakh. 

Sırası geldi mi: Folklor diye çır
pınır dururuz. f ,lklor mazinin a
detlerine, meraklanna lakayıd in
sanların başaracağı dava değildir. 

Cihana şöhret salan ııTürk kahve
sin nin zengin bir edebiyatı olduğu
nu da unutmamamız gerektir. Evet. 
onun 'bir litterature'ü, ve 'bir de ta
rihi vardır ki folklor bakımından 
asla ihmal edilm!yecek şeylerdir. 

* Müsahabemi, saltanat devrine a
id komik bir hatıra ile bitireceğim .•• 

O tarihte, İstanbu!d.ı Fransa se
firi bulunan Mösyö Bompardın ka
nsı madam Bompud Balkan har
binde yaralılarımıza çok hizmet et
miş, daha da başka hayır işlerinde 
bulunmus olduğundan ı,efkat nişa
nile taltif edilmişti. 

görmemiştir .. 
Geçimini münhasıran kafasın 

ııermaye ile .kalemine bağlıyan 
zim muharrirlerin ve alelıtlak 
san'at müntesiblerinin. kuşlar 
nerede ve nasıl öldüklerini çoğu 
bilmeyiz. Günün birinde Babıali 
yasumdan kaybolan bir meıılek 
belki üc gün arar. sorar. sonra 
nun]a alakadar bile olmayız. Bu 
tü bir an' anemizdir, fakat böyl 

Meslekimizin gerçekten na 
olduğunu kabul edelim. Devede 
lak kabUinden olan müstesnala 
pek cüz'i kazancımız çalışabil 
miz müddelt münhasırdır. Y 
duk, hastalandık mı ;ı Bitti 1 Ne 
gortamız, ne alakadar bir vıı 
te~kkülümüz vardır. Kaldı 
dütmezsek, ııürünmeğe dahi 
bu lamadığımızdandır. 

Adını, fikir ve san' at alerıı 
namına daima tükranla yide 
borçlu bulunduğumuz Pro 
Mazhar Uzman, nihavet batına 
leceğini bile bile kendilerine el 
mak insanlığında bulunma 
kanuna şüphesiz aykırı fakat ,,.· 
na tamamile uygun bir jestle k 
Jerini :akıl hastanesinin hari 
banndınnasaydı romancı Saffet 
zihi kaldırımlar üzerinde can 
cek, hem şair, hem de neyzen 
fik sürüm sürüm sürünecek, sa• 
Ur Afife, sefalet yüzünden 
katen çıldıracakb. 

Hepimiz biliriz ki ikıbetl.:ri 
elim olan filr.ir ve 3an' at f • 
isimlerini saydığım şu üç şah 
ten ibaret değildir. 

Karnı tok, cebi dolu, ikbal 
zı parlak, kafaları devlet ku 
tünemesine müsaid birkaç arka 
bedel yanna endise ile bakanla 
zın sayısı epeycedir. 

İşte, Dr. Lutfi Kırdal', akıl tı 
nesinin kapıları da üzerlerine k 
nınca, bunları düşünmüşti.ir. 
Belediye Reisimize bir daha 
ranlarımı arzederim. 

Adı ieter Darülaceze, ister 
künlerevi olsun: Herhalde tirrı 
neden veyahud ki viraneden i 
İçimizde yüksek kapıların yo 
bulamıyanlar, yahud ki aramak 
fetine katlanmıyanlar var ki O 

bizim pavyona memnuniyetle 
cek, temiz ömürlerini orada t 
tamamlıamayı minnetle kabul 
ceklerdir. 

c. ck,,.IH "'C 
acı ı o an ır tara var ı o a tu- aanyet, ~msa u ret nnın ıc. 1 . . . .. .. h fet biric "hö1,:ürdet; 
d G ek ·· ah ·ı k ·· 5 O 60 k d .. k l . h b a ırca ıçm su 90zum o.-1a ara ca ve-

ur: er must sı, gere mus- - ına a ar yu se mış; ar · · L t 1 t L "detl 'd" .'l"'\!.-::_,er.· _nao.~ e ;,.-ıe""te, bıı 
hl ·ı_ M lan ·· . ih ıa..ı..ı_ . "h I k d rıft""' PR ıra maıı; a en ır: ~·a.n.ı ,.., ırtr .,..,, "' 

te ıeı;. utavassıt o zumreyı u - baş ~tan sonra ıse, ıstı sa u - Eıı--h .. L!l!I d·· 1 " 

tikarkrn itham ediyodar. Hayv. retlen.in % ]0-85 İn:! kadar çık- c ır= veftt en 8 twl41b emmi amma nı.8.hir. 1ıa!,. 
ihtikarı yapan, matavUS1t zümre ise, mışlardır. cKennevme biM yorqanr. Misafire k.alave ikramı bizim milli 
ona onu yaptıran bizzat nıiitıttduil Amerikada bakır istih.alatı sürat- $İzncÜ 8'rle meraklılan pelt kaldı adetlerimiz arasında Ö>·le öne-mli 
ve müstebliktir. Eier «ihtikarıı bir le artmaktadır. Mesela Amerikanın mı, '3ilmem? Eskiden, kahvenin a- bir yer tutmustur ki ona yarı kutsi 
cürüm ile "Ye mataftDlt bunu ya- ea ~k ı.isseli ,.&rketlerinden biri sah üzerinde ve ~asaa kalbin si- bir mahiyet bile atfetmişizdir. •Bir 
pıyorsa - ki bİlçok ahvalde ben bu olan «Felps Doc», 1942 yılında ba- nirleri üzerindeki fena tesirlerini ta- filcan kahvenin knk vıi hatırı var
fikirde deiı1im - şuna emin olunuz kır is,tihsalitını üç misline çıkartmak dil maksadile. içine kakule. lcisnit dırlıı deriz. Ve bu kırk yıJlık hatın 
lr.i oau bu cürmü işlemeie sevke - için m-.zam ola:rak 41 milyon do- katanlar, çiçek suyu damlatanlar neden mesela ekmeğe. ııuya izafe 
den, tefYik edea ve ha yolda d'ai - lar ııermaye yatırmış bulunuyor. vardı. etmemiş olduğumuzu kimse izah c:.. 

Kadıncağız beşinci Mchmedin 
huzuruna kabul edilip bizzat teşek
kür etmek arzusunda bulundu. Hün
kar da bu arzuyu is' af ederek, ken
disine bir gün tayin edildi. 

O vakitki nrotokol mucibince, 
huzura çıkacak kadın&ano mutlaka 
kolları ve gerdanı kl\pah, uzun e
tekli, beyaz elbise giymeleri ic.ab e
diyordu. Bu, ,efire cenablanna bir 
kaç gün evvelinden. hünkann ira
desile beraber bildirildi. 

Dünkü ihracat faaliyet· 
Dünlı:ü ihracatımızın yek11tı11 

bin lirayı bulmaktadır. Muhtelıf 
IeketJere gönderilen ihracat ıı 

mız arasında en mühimmi Ma 
na gönderilen tiftiktir. Di~er ihti 
len mallar arasında İneçe deri. 
viÇreye fındık içi, Romanyaya 
Bulgaristana balık ve Pili8tine 
vardır. 

ma aararda baluJl<l,n da bizleriz: Diğer bir Amerikan firması ccA- Sonra gene bazıları vardı ki kah- demez. 
Mü.taballer ve müstehliklerl n.akonda Kopoer Kompanitı, son ve pişirmeyi adeta bir ivin merte- Zamane, kahveye olan iptilamı- Derken, günü geldi.. memuriye

tim hasebile, madamı sefarethane
den alıp saraya getirmek bana düs
müstü. Dikkat ettim: Madam Bom
pard, protokohın tarif ettiği şekil-

Y-.ni. sadece l'IUrauzhıkl zamanlara kadar muattal bir halde hesine çıkarmışlardı. Bunlar kahve- za nek dokunmadı aınrr.a. ona gös

* Bu itlere bir de devlet tarafın -
dan bakahm: Onun bqmdaki gaile 

bulunan bakır madenlerini faaliyete nin zevkini ivice c:ıkaTI'""alr: İçin ev- terilen İtiban. birçok şı-vler sribi si
~eçirdi~i ~ibi, son altı .ay zarfında !erinde hususi, ehil, erbab kahveci lip süpürdü. Eski tirvakiler hergün 
Şilicle ke~,.ı;JP.rİne aıd bulunan bakır bulundururlar. S?ÜmÜş vahııd ki ba- başka bir filcanla kahve İçmekten 

(Dnamı 4 üncü sayfada) kır ibrikleri tercih ederler, kahveniıı aynca zevk duyar ve lıayl: masraf <Devamı 8 inci sayfada) 

büyüktür. Memleketin, böy~ mü - - :;;:=:::::;:;:.:;;;::::;:::::::::~------------,;..;..,----------------------------------------------------_..._.... ___ 9'\,, 
him bir zamanda. hem iktıaacli, hem r 1 

1 STER 1 NA N 1 1 STER INANMAI 
Radyo sanılaltilir ki, şom ağ1z11 bir kAhindir, gazete ise bir Sinir bozma ne yapnalı? 

reçete.si. Arkadaşımız P~ami Safa iyi bir çare keşfetmiş 
Sulh ümidi yok, harb uzun sürecek, anladık, fakat yapıbnat. ii2ıere - Kırlangı~n bekliyel&m, diyor ve illve ediyor: 

midi!"? •Geçen sene olduğu g,bi berkesı aldatan ve şaşırtan yanlış W.bmt'Dlere 
Dinltyorsvmız, olw7vrnnuz, t.ered4 ı içinde kalıyorstınuz, ilk çarpqma, iftiri.k etmemek i4;in, her an bir .ı.iı.rprize hazırlanarak, dikkat ve \eenni 

ilk ve son çarpışma, n.ınl çaı oı Balkanlarda mı başhyaeak, yoksa iÇlnde gene kırlangıçları bekliyeliro» diyor. 
Kant ııaı.alerincle mi, veya iki.sinde birden mi? Ne oı~catı belli değil, ı Yapüaeak başb bir şey olrnadıiına göre biz arkadaşmımn ta118iJe -
ıaut oe olacaksa baharda olacağı muhakkak, o halde o nkte kaclar &de halr.lı okbağuna ioanıyorua, fakat ey okuyucu sen: 

JSTER iNAN. iSTER INANMAI 

de aiyau. yani nkeri müdafaasını 
temin ile mükellef olan devlet, ib -
tiyatlı olmıya mecburdur. Biz fer -
den ihtiyatlı olmıya ça.Ü§makla ne 
kadar hata edersek o da, devlet o
larak, hepimiz namına ihtiyatlı ol
mamakla o kadar büyük bir hata 
iflemiş olur. Siz iDtiyadıhk.ta haknz, ı 
o da ihtiyatsızbkta kabahatlidir. Pi
yasanın şu bakımdan daralmış, buj 
laaıkıaıtdaa • .-ıirta uCRllDJŞ olau
iaaa c&diiii ~kit cle.&et ele ...... 

(De'f&llU 1 iaei ..,....., '----------------------------------------------------------------------------------------------------' 
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Makineye 1 Yu~a~bla~ yeniden IRomanya~a f1!ihverl.~efr~· ,/ Akdeniz ile 1 
~erı·ıı·rk buyuk mıktarda devleUerı lehınde • M E. Afrikada vaziyet 

21.669 ölü 
ve 31.308 

yar ah '1' en esir aldılar toplantılar yapıldı • ~:~::;7;: savaştıgı 
'6 en . b . d.. B lı: lngiliz, Alman ve 

. l~gilterede dört ay 
ıçındeki sivil zayiatı 

f fT unya net~::ı~n208~A~~2aralı ~:wii~pm mena~~= ~hil~~d~·Jün birço~üi~ü~ mucize ftaJyan resmi teblig" lerİ 
L --b • •? Mabdud mevzft faaliyet olmuı - tir.1alar yapılmı:ı ve lejyoner hare. Yazan: Selim Ragıp Emeç _ 
llQT l mı • tur. Ktilliyetli esir alcldc. Mühim .ketin en ziyade salahiyet sahibi ha- Kahire 20 (AA) j .

1
. 

mikdarda Harb malzemC3İ iğtinam tıibleri tarafından ahaliye yeni ni • i şgal altında bulunmıyan Fran- A A' • ' - ngı ız u-
cttik. zamı tesis huausundn Alman nas - sanın bir hayli zamandanberi mumı kararganının tebliği: L?ndra 20 (A.A.) - Dnhili • 

~Din hareketi 
kar§lsında 

Japonyanın vaziyeti 

Atina 20 (AA.) - Yunan hü- yonal - soayalizmııı ve ltalyan fn•iz- s~ai aa~ası kesilmiştir. Uğradığı bü- tur~byada iş' ara değer bir şey yok. 
kfuneti namına beyanatta bulun - minin sarfettiği gayretler izah olun- yuk felaketten sonra kendi kabuğu
ınağa mezun şahsiyet, dün akşam muıtur. Bu nümayişler gerek da _ nun içine çekılen bu memleket, ba- ~udanda düşmanın Kassala cc?
demiftir ki: hili ve gerek harici bRkımdan fev- şına getirdiği Jiderın üç madclede hesmdeki ric'ati devam etmektedır. 

Kar fartınlalarına rağmen Arna-
1 
kalide bir ehemmiyetı haızdi. Çün. hulasa ottiği aşağıki pr:ogramla Sabderat ve f essenc etrafında 

vudluk cephesinde cereyan eden kü Rom.anyanın •nüatahak olduğu yaralarını onmaya uğraştığını ışiti- 1talyanlar tarafından cok esaslı bir 
mevzii muhuebeler neticesinde mevkii ancak Mılıver del'letlerinin yoruz: a'Urette tahkim edilmiş olan mevki-

Ke,.~nıyct nezaretinin tebliğine gore 
anunuevve.l ayında Jng it .. ' ri ı ere uze-

d n >:a~>ılan hav.ı hücumları esnnsın-
a OJ~~l }79~anlann mikdarı şudur: 
H . 
B

astaneyc kaldırılan yaralı: 5044 
undan evv Ik' · · 

10Pon ı._ • .- L_ d narıcıye nazırı nrıtRUn· 

fi Souyet • Japon münaaeba· 
tından bahıetti 

kuvvetlerimiz il~rlemiş ve ltalyanlar yanında bulabılecegvi noktasının H b 1 l Jer, du,·n, kıtaatımız tarafından i gal ara o an mem ekeli imar. d 1 K 
dan birçok esir alınmıştır. Arnavud- herkese göıterılmesi ve isbnt olun- '' ~ ı mıştır, uvvetlerimiz ric'at ha-

mikd 1 c: ı uç ay ıçındeki 
ar ar şunlardır• 

Eyliı}:, Ölü 6945,' yaralı 1 O 
Teşnnıev\•el· Ölü L'2'24 ,615. ~atan sevgisini ihya. 1 d b 1 d Juğa siyah gömleklılerden yeni bir ması için akdolunuyordu. Nutuk ın e u unan Üşmanla teması mu. 

tabur gelmiııse de hatlar gerisinde söyliyenler arasında bulunan propa: Aıle bağını takviye. ~alaza ederek şark istikametinde 
bulunmakthdır. Selanikte in iliz ganda mü teııarı Conslant Brnııov- Memleketın uğracııgı h rabi harb ılerlemektedir, 69[4,şrinisanı: Ölü 4588, yaralı 
motörlü kuvvetleri bulunduğıı ve da toplanan ahaliye hitab etmi!I ve yüzundendır, Her mııddı zarar gıbi Mettemma mıntnkasında kuv _ 

8695. · VJJ • yaralı 

l -ha ondra, 21 (Radyo} - Japon 
Po tıcıye nazırı, Matsouoka dün, Ja-

1 
nyan1n h A • , .. 1 

hava bombardım nları yüzünden ezcümle demi tir ki: nz çok fedakarlıkla tamır olunnca - \ctlı keşif faaliyetı olmu tur, 
şclırin bir harabeve döndüğü hak _ <-Yepyeni ve mu uı.m bır dun ğında şuphe yoktur. Bu h rbın kay- _Kenyadn t.e}ynr mufrezelcrimiz 
kında ltalyanlar tarafınd n yayılan ya kurulmaktadır. Bu son dört yüz bolmasında buyuk mes'ul ol rnk dalma taarruz halınde bulunarak ıngi terede askere 

kaydo:unanlar üç 
milyonu bu:du 

ılc b. arıcı sıJi asetıne mutea -
Çud ır nutuk söylemiştir. Nazır, ü. 
nu u Paktın bir sulb amili olduğu
Çın 1~jYlcdikten sonra Japonyanın 
Cinı e rnünaıebabna temas etmi~. 
nu n luşkul vaziyette bulunduğu
Ç1n 8hy cdiltton sonra ve Japonyanın 
i~ah alc":ın?ald emellerin. yeniden 
rinı 5etrnıştır. Nazır, bilahare sözle
intılc jvy~t • Japon mÜn89ebatına 

a ettirerek ezcümle demiştir ki: 
ar_:-dSovyetler Birliği ile Japonya 
a:.J ın a mevcud auitefehhiımleri i
ç..ıı?h çalı~ıyoruz Balıkçılık, Man
das 0 ududunun tashihi, Sakalin a
tİnıj tnı~ vaziyetine dair müzakerele. 
tala~ evam etmektedir. Bazı nok
buı a esasen nnlaşmaya varmı~ 

unuyoruz, 
ları Nazır, Amerika hakkında da şun-

soylerniştir: 

ne 7;. Eier Amerika Avrupa harbi
"- b •ra_k eder ve Japonya da bu 
•ar e Ktrmck mecburiyetinde kalır. 
a;~l·eni bir dünva harbi müvacehe
bin f bulunacağız ki, böyle bir har
kfil dec~.Yİİ~i keşfetmek hiç te müı-

egıldır ------
Bir İtalyan 

deniza!tısı ballr1.dı 
Arnavudl~ hara.kat 
Yunanlılar lehinde 

inkişaf ediyor 

haberler valandır. sene zarfında zuhur etmı h ç Lir hemen itbfakla kabul edılen dığer duşmana .ağır zayiat verdirmekte 
Atinaya bava hücumu miisellah ihtilaf go tP-rılernez kı ln. ikı unsur ıae tamamen mane"liı 'ır. ve ılerlemektedır. 

Atina 20 (A.A.) - Bugün sabt giltere doğrudan doğruya ve en a- Kutleye aşılanmalan "e bir millet Alman tcbJi<n 
5 te Atinada alarm i<ıarcti verilmiş, zimkar bir ekilde mudahale etme- içinde ikinci trabiat halıne getıril - ..,... 
~sıt 5,35 e kadar devam ctmiııtir, mi§ olsun. Mılyonlarca adamlar ma- meleri 0 mabette zordur. Çünkü yal- Berlın 20 (A.A.) - Alman or-

Atina 20 (A.A.) - Atina ajıan- Jiyecilenn itiraf edemiyccekleri de- n~z gayrete '?utevakkıf bır İş değıl- duları başkumandanlığının teblıği: 
~ı bildiriyor: recede çirkin hedefleri uğurunda dır. Zaman ııter, maddi varlık is- Muharebe tayyarelerınden atu _ 

Dün saat 1 3, 1 O da At inada hava canlarını feda ettıler. Birçok mill t- ter, kalnrdan miırekkeb kuvvetli hava 
tehlikesi iııareti verilmi tir. Alarm ler mukaddes bir gaye uğurunda \atan sevgisini harbden e\\ elki teşekkulleri, dun yenid n MaltaJa 
14 5 dıı hitmi,tir. mücadele ettiklerini sanarak kan • Fransada baltalıyan unsurlar muh- f:a V~l~!te limanına hücum etmiş

F ransız1ar Si yam 
donanmasını 

imha mı ettiler? 

~ondra 20 (AA.) - Dun kay. 
yedılenler de dahil olduğu halde 
ngılterede askc:ıi hizmete alınml§ 
olanların yekünu üç milyona baliv 
o_lma_k~adır. Diın yazılanların ekse ~ 
nyetını 36 sınıfının ıkinci kısmına 
~ensub bulunanlar teşkil etmekte
dır. 3 7 ve 19 s~ncleri sııııflarına 
mensub olan bar kısım müstesna oL 
~ak üz:re, bunlar geçen Mayısta 
ısdar edılen kral emirnamesile silah 
altına alınacak olanların sonuncu -
larını teşkil etmektedir. 

Jarını döktüler. !ete böyle bir tn _ 1 telıftı. Bugun yazmakla sonu geti _ tır. Buyuk çapta bırçok bomba ye
hakküme karşıdır ki Mihver dev _ rilemez. Aıle bağını ~evıeten se - nıden, r!~tıma bağla bulunan ta,yya
Ietleri kılıçlannı çekınıştir1er. Al _ 1 beblere gclınce; çurunıuş bir cemi- re g~m.ısıne ve dokdn bir torpido 
manya için a~tık Oanzig, Koridor, yetin alamod siyasi cereyanlara ya- muh,rı,bını: \.e limanda iki ticaret 
hayati saha, !talya için de Malta, kasını kaptırarak çocuk yapmayı g,emısıne ısabet etmıştir. Tezgah te
Cebelüttank, Akdeniz gibi gayeler beden guzclliğine nakise getiren bir aısatına, doklara, fabrika tesisatına 
silinmiştir. Mihver devletlerinin mu ang~rya addetmesinden ibaret aa - ve La Valette tersanesıne dığer ısa
harebcai bütün Avrupayı kurtarma yılabilecek sakat bır telakki idi ki b:tler ~aydedildli{i ve yangınlar çık 
muharebesidir. ı cezasını butün bir rrııllet ıııislile tıgı. muşahede olunmu tur. Alman 

Vid1y 20 (AA.) - Havas ajan Bundan sonru hatib Mihver dev. çekmiş oldu. Boylc bir memleketin jve ,J~alyan himaye tayvart>lcri, beı Japonya SOn · f 
Si bildiriyor: letlerinin maddi ve manevi bütün miınferid bir sulhc talebkiir olma - ngılız avcı layyarcsi düşürmü tür. • vazıye 

Lamotte Pi~uet kruv.:ızörü ile ku':etlerini tn~lil ettikten ve bu sı~da~ ~ğan, ~a,ziyet, ~>nu, bugün, • İngilt;re üzerine yapılan miıscl - Uzerme tedbirler alıyor 
dört avizo 1 7 lkincikanun günü Si- yenı kuvvetlenn galebe edeceğine dunku muttefilc.i ıle dahı zaman za- lah kc§ıf uçu§ları esnasında Har- T 
yam hükumetinin hemen hemen bü. dair olan imanını bıldirdikten sonra man tlaaruza düşürdüğü oluyor. wıch'in 25 kılometrc cenubu' şarlı:i- okyo 2() (A.A.) - Bt.e!ar.i : 
tün deniz kuvvetlerini inıha etmiş - ntkunu şu sözlerle Litirmiştir: 1 E.akılerin < hubbü vatanıı diye andık ıri.nde bir kafile içinde seyretmekte b Başvekil prens Konoye':ıın bazı ka. 
lerdir. Bu kuvvetler Üç yeni torpido cıDünyanın her tarafında yaşıyan ı ları ve kuvvetini memleket topra _ olan •ekiz bin tonilatoluk bir va • ın~ azaları ve ordu erk nile yaptı~ı 
ile iyi teslth edilmiş ve zırhlı iki sa- 22 milyon Romanyalının Mihver ğının en derin ve temiz kaynakla - pura tam bir isabet kaydedilmiştir. gor~~ 2 saat surmll§tUr. Japonya. 
hil muhafaza gemisinden mürckkeb devletlerinin 'Je yenı Avrupanın da- nndan alan bir duygu, binbir mah- Bu vapur, yana yatarak derhal yan- nmnyen~ An_ıerık,~ buyuk elçisi Nomu.
bulunuyordu. vasına bağlı olmalarının sebebi hiç rumiyetle ekşimiş bir cemiyete ne mağa başlamıştır. ~a ~ 1 erlın ~u~ük elç~ Oşıma da 
Fransızlar gerek İnsanca ve gerek bir siyasi ve diplomatik hasis dü - bug.ündcn yarına telkin edilebilir, nel Fena havaya rağmen, Alman mu iç~a~:ntı~~- ışt~rak etll'..ışlerdir. Bu 

maddi hiç hir zayiata uğramamış· şünceyc müstenid değildir. Çünkü de ılk şartı maddi varlık olan ha -1 harebe tayyare teşekkülleri dün ge"ınn" ektem ldı ı:.ıyıı.se~ ve dunyanm 
!ardır. b' b" , . k'' .. y t k ı ı v ·ı k · b' "f L d d S • .. o u" .. naıık vazıyete kar s· ız unyemızın tarzı tf"şek ulu ve a o ay ıgı ı e aım ır nu us ar - gece, on ra a ve outhampton' da 1 şı alınacak tedb' l h kk 

ıyam gemıle~i Hoshochnig lima~ hayatımı~m m11nası .itibarile Mihver tırma siy~~~ine küşaviş verilebilir. askeri. ehemmiyette hedeflere mu _ teatisi ılın t.ırır er a ında !ıkır 
nında demirli bir halde bulunduk - devletlerıle beraben1.o Fransa, butun bu baklmlardan en vaffakıyetli hücumlar l apmıılardır ya_P __ ?.§ __ • ___ _ 

lan cihetle kendilerini tam bir cm. bedbaht bir tecrübeyi hay<atının en Jngilterenin cenubu prki ıahilınd; L d C k 
niyet jçinde addediyorlardı. ( Bulgarlar, mUşt3rc k yük ç,eti~ bir devresinde tahalckuk et - diğer limanlar üzerine de bombalar OJ orcun arısı öldü 
~noi 20 (AA.) - Fransız tınnıye savaşıyor, Bunda muvaffak atılmııtır. Londra 20 (A.A.) _ Lluyd Geor 

Hindi Çiniıi umumi valisi Amiral n kliye tarifesine O/o 5 olursa yaratamadığı ıon askeri mu- Dün tayyarelerimizden beı ta • ge'un karısı bayan Mngaret Lloyd 
Decoux tarafından netredilen bir f cizeyi bir ba•ka sahada vücude ge- nesı· dönmemı' •tı'r. Q b ün zam J8pt ar " ... eorıe ug ' kısa bır hastalıktan 
tebliğde motörlü Fransız kıtaatının, tirmiş olacaktır, denilebilir._ İtalyan tebı:.:..: sonra vefat etmıştır. 
Poipet'nin şarkında Siyam ileri ( .... ta.rafı 1 ınti sayfada) < . f7) J,:; na• I> londra 21 (-;-

ah netr d') adyo) - Bu 18_ 

lehim~zd en Yu.nan reanıi tebliği: 
Larelr.at 1c c netıcelenen mahalli 
llldılc I vul ubulmuştur. Bazı eairler 
bleaı ıii•~P ar ve diğer harb malze. 

kuvvetlerini dağıttığı bildirilmekte- rinde gene eski tarifenin tatbikiJe J6/i,,, UC a9"t'- L.""""Ç J 1talyada bir mahal 20 (AA.) -
dir. hiç bir fiat farkı koymamağa karar talyan orduları umumi karargihı-

Hindi Çini kuvvetleri Mekong vermişlerdir. nın 22 7 numaralı tebliği: 
Yeni posta ve vakıflar 

müdürleri 

L .. -.nanı ı"ttik 
Ond ' 

~hriy ra, 21 (Radyo) - Yunan 
dilen b' cıe~areti tarafından netre
llllidaf ır tebliğe göre, Yunan deniz 
>'•rı d a~ lertıbatı tarafından bir ltal 

cnızaltısı batırılmlştır. 

A• • 
~ n •a Sın-Fr nsiskoda-

uayrak ha is3s:ni 
P .. ohsto ti i 

ne'llri üzerinde,, ve Sıtvannkhet'in 70 Bu suretle tenzilatlı tarifedeki Habeş·ıstandak· . Yunan cephesinde kayde değer 
kilometre kaaar cenubu şarkiainde zam keyfiyeti rlıünhaaıran Bulgar 1 hır ıey yoktur. Havalar fenft git _ 
bulunan DoneNnot adasını temiz - demiryollarında kalacak ve üç ta• mc:Jct~ d~~am etmektedir. Tayyare. 

Ankara 20 (Hususi) _ Malatya 
vakıflar müdlirlüğüne fçel eski va. 
kıflar müdürü Tahsin Tekin C" _ Jemek)e meoguldür, Taflı, müıterek tenzilatlı tarifenin isyan Jerımız duşmaıı Üslerini mÜeaair IU• 

Siymna R'Öre vaziyet diğer hükümlerı a) nen muhafaza e- ret!e bombardıman ctmiılerdir. 
Singapur 20 (AA.) -- Siyam dilecek tir. (Başta".'llfı 1 inci sayfada) Kıtalar ve bazı acrvialer rnitralyoz 

.. h . u 
muş ane .. p~sta mü~ürlüğüne Diyar-
bakır mudur muavıni Hamdi Er _ 
dem, Bitlis post" müdürlüğüne Muğ 
la pos~ mürakibi Sabit Akalın ta. 
yin edilmislerdir. 

korwolosluğu tarafından ne,redilen Diğer taraftan memleketimizle bile reıslerınden mürek!teb bir mec _ at 111 ahına alınını~ ve bombardı _ 
bir tebliğde 17 İkincikanun günü Yunanistan arasında daha ucuz ve liste söz alarak kendJerı le In ılı ie. man edi1miştir. 
cereyan eden deniz harbi esnasında daha seri nakliynt esRslanna müı - rın yardtm edeceğını vQdetmi.ştlr, j Binga~ide Cerabub ve Tobruk 
Fransız kruvazörü Lamotte Pigue- tenid bir tarifenın ihdası imkanları Dönuş seyahatı ıÇın, tayynrer.ın ın. cep~ele,rınde topçu ve keşif kolları 
tin Siyam tayyarelerinin attığı bom- da ali.kadarlar tarafından ehemmi- dığı saha bın k1ldar yerli t.:ırafındrın faalıyetı olmuştur. 
h11larle buara uğradığı bildirilmek. yetle tetkik edilmektedir. geniŞletılerelc tanzım edılmıştir Bu . Cerabub cıvarında tayyareleri _ 
tedir. Lamotte P.iguet Fransız deniz • • - ~rliler boru çalınmak suretıle cıvar_ ~,ız d~şmanın makineli vesaitini bü. 
kuvvetlerinin başında bulunuyordu. Wıllkte L O ldraya Ruzvelft9n daki köylerden getırilmı.ştır, Tayyare yulc. bır ı:nuvalfakiyetle bombardı _ 
f' ransız lkruYazörli ıt0n sürat le ha - b · kf b · • kolayca havalanmıştır man etmı§lerdir, Oüpnan l obruk ü 
rekat sahasından uzaklaşmııık me.:- r me u g Jt rı J or Uç gun sonra vaded len İııgılıZ yur. zerine ?ir hava akını yapmıştır. Tay 
buriyetinde kalmışhr. Siyamın kü - {B&ftaırafı ı inci sayfada) dımı tendıni gösterını~tır. F :hakıka yarelerınden biri hava nıudnfna ba-
çük harl> gemileri hafifç(' haslara uğ. sine ÇQk. dostane ve husu.st b r mek - 1?gıliz hava kuvveUcrı İtnh anların taryala~ı tra~ındn düşürulınüştür. 
ramışlardır. tııb tevdı ettıfını soylemıştir. bir müstahkem mevkiıne hucıım et _ Şarkı Afrıkada Sudan cephesin-

Tebliğde şark cephesindeki İlt'rİ Willkie mektubun blr tusıye mek- mişlerd~r Bu hücum yerlıler ıı erin. de ka.~a~olla~ımızdan biri duşma _ 
hareketin devam etti~i ve Legion jtubundan 90k kuvvetıı olduğunu soy de büyuk hır te!lır yapmış ve onlnra nın buyuk bır kuvvetle yaptı~ı ta
Etrangere mensub üç t'ab•mın ric'a- lemöşse de muhtevıyatı hakkında ma... müttefıklerlnın kuvveti hakkında kli_ arruzu tardetmiş ve esirler nlmı tır. 
te mecbur ~dildi!!; ve bunların mu- Ulınat. verrnekte.n rmtına etmıŞtil'. ti blr fıkır vennıştir. inqılıZ heyctı hak f<:o.lla~ımı~dan .. biıi otomobıle bin
harebe meydan•nda 200 ölii bırak. Mektubun zarfı uzerınde .-dentZ er _ kında alman mufas.ssl h!lberlere gö. d~.ril.~,~§ hır .. mufrcze ile bir süvari 
tıkları ilave edilmektedir. kA.nınd~n ,blr zata• ıbare& yazılıdır, re, bır alb~y, bir yuzh:ı!lı ve b r dok_ bolu~une hucu~. ederek bunları fi

Siyam kuvvetleri silah ve mühim . Willlcie, Ingilterede geçıreceğı !5 gün tordan mü~klcil bir grup be.ş ey rara 
1 
ıcbar et.n:ıış!ır. 

mat yülı:lü kamyonlar zaptetmişler ıçınd~ göreceğı [4lerden ~uzvelt e bah evvel vA.sıl olduğu Oöjj r mıntakn.sın 1 nyyarele~mız, Sudanın birkaç 
ve ı O esir almı<ılardır. o5etmıf ve gorütet>aeceğı IngilıZ hulcU- da yerleşmiŞ bulunmaktadır. nokt~sı!"da du!manın zırhlı otomo. 

Şarkikarahisarda kar ... 
yagıyor 

$arkkikarahisar 20 (AA.) 
Kazamız dahilinde son günlt<r i~in
de yağan karın irtifaı 25 Eantimet _ 
rec!ir. Kar Yftğışı fasılalarla devam 
e?ıyor. Bu yüzden Cıresun - Kara
hı!l&r yolu kaoanmı~ bulunmaktctdır. 

İaşe teşkilatı 
Ankara 20 (Hususi) • 'fı aret Ve. 

kılı kurulacak olan ıaş te kıl tı 1 ı.. 
le bugi.in eç vak ~ kadar me gul ol 
mu tur. 
Hazırlanan te kılatm k c:roı rıııır 

gore tayınler, pe~derpey ynpıJ cak 
tır. -Framızlann k.,..rı met .eı:k.A.nınm hepsı1e konuşmak iS - Albay imparator Hale Selasıe'nın bıll~rını ":e kıt alannı bombardıman 

O AA ) H 
• tediğıru ilAve etm4tir, mühüruntt hlmil bulunuyordu Göj etmışlerdır. .. ................................................. . 

Lyon 2 ( - avaa. Willk.ie bı1h ' ' - O'" E · . _ K~b' hududunda ce- . a.Ma, Ingılıa mesai na_ jara muvasalatından sonra Habeşli _ uşman rıtre arazisine birkaç Siya:Jen hidiıder müoasebetile zırı Bevın .ve harıcıye nazırı Eden ile lerden müreltkeb bhyuı< bır küt.le Ö- akın yapmışt•r. Hasarfat hafiftir. 
reyen t . Fransanın Hindi görtt.ş?'elı: ıstemektedır. nunde imparatorun bır bP.yıınnam~ Alman hava kuvvetlerin"' men _ • • 
T~ :::::i~etini müdafaaya az VB.1tngton 2() (~ A) -. ~avas : ni olrumuştur. Albay Sudandan geti. sub b?mbardıman teşekkülleri refo- ~ 
Çinia1a le d Wendell Willlcie, haı'ıcıye nazırı rilen sılllhlarla muhimmntın t i' katlennde Jtalyan ve Alman &v 
~ini yazma ta ır. Hull ile yaptıtı görüşmeden sonra, iŞini tanzim etmiştir. evz 

1 cıanrı olduğu •.alde Maltada Valt'tt; 
gazetecile~e. üç şartla yardım kanu _ Vatanperver. Habe~lllerin eşkıl et deniz üsslin~ pike hücumları yap _ 
nu projesıne taraftar olduğunu bil _ tiğl kıt'alarla Ingiliz albayını 1 b • mıolardır. Linıaııda bulunan gemi _ 
d 

, ti İ n ~ ır_ 1 t I' . ırınış ~·. . lifi ~pınalan talyanln"l tel!ışa dü. ~re, eraanere vel ıman tesısatına 
Wıllkıe nın ileri ıraüğü şartlar şürmuş ve bunlar Sudana karşı kul- ~ırkaç, kere ısabet.er kaydedılmiş -

şunlardır: lanılmak uzere hazırladıkları in 'a - tır, ~ır vapur batırılmıştır. E, vel-
1 - Teslımat hakkında bir hcs b lann bu tarafa gonder Jmo nı k ı r ce bır1kaç ~arbeyc maruz k lrnı o. 

tutulması, la tırmı lardır. - lan llustrıoas 1 tayyare gf'mısıne 
2 - Ma.srafiann p r me tonun ~uyuk çapta bomb:ılnr i ab('t etmı _ 

kont.rotu altında bulunm ı, tır, 
3 - Kanun pro esın n kon Almnn. ve lt-ılyan refakat avC'ı 

! ndan derm bır e k c t b t ~ ~ re!~rı ~ltı d · man ı n:are ı 
du urmu lerdır. Av ta ) r 1 r • 
den biri ile 4 Alm n boml d 

12 

tayyaresi üslerine dönmemı ) r ır. 
Bugun fecir v kti diııım n t y 

yarelera cenubi ltnly da bir m h 1. 
le bombalar atmışl rd r. 

Askeri istihkamlarda hiç bır ha- Pete 
sar husule gelmemi tir. Sh il halk 
arasında iki hafif yaralı vardır. 

e Lavaı 

Sirinlik 



Pazar Ola Hasan Bey Diyor kL~ 

Fen ileminde 

• 

ıllıl1'.1~ 
aw..•sm-ı. 
sıvu. .. Klılanla.lı 

&.t nııllıerde: 
MYRllA 

lOY • BBEllt 

MELEK 
iPEK 



zı llai.cikiaun 

ô -"kek çocuk 
elbisesi 

SON POSTA 

1 

Sutampton •uıJı lngiliz kruvazörleri mam~rJTada 

A Jman hava tuvvetıerının Si - s·cilya 
Muharebesi 

ve 
Natice'eri 

İngiliZlerce Akdenizde takib oluno.n 
!nal hattı hareketten vazgeçileceği 
anlaşılmamalıdır. 

E"mSen kruvazörler müeadeleden 
zıyade büyük denızlerde duşman 1i. 
cnret gemilerini ırnha etmek veya ken 
dı tJcaret gemilerını bimnye etmek Ü

?.ere 1nşa edilmişlerdır. Eskiden kru. 
vazörlerc, düşman ~eniz kuvveUerini 
kc fetmek vazıfesi de verilırdi. Fakat 

cilya adasında üs temm et • 
meleri Akdenizde yeni bir mücadele 
doturdu. İngiliz donarunasile Almo.n 
tayyareleri arasında cereyan eden ilk 
nıücadeleyi geçenlerde _gördük. Af • • 
rlkaya geçmek irtlyen nalyan na~ı. 
yelerini imha, Yunan~na giden In
giliz gemilerini himaye veya İt.:ılyan 
donanmasını muharebeye icbar et • 
mek üzere, İskenderiyeden kalkıp, İ-

. k ha.va kuvveUerının bugünkü inkişnfı 
talyaya gelen Ingiliz gemileri nrşı. ( " S p l d · 
ıa-mdn hemcirt~lerini bulamadılar. on os a , mn ımız kar§L'Jında, keşif vn1Jfes. yav~ ya. 
SiciJya ada.ama henüz geh?1ış olan • I . I ) va'Ş kruvnzö.rlerden nlırunaktadır.Buı 

Pantaıon düz renktir. Koyu renk Alman hava kuvvetleri, Ingilızlcre le rl miıt laSSIS yaz yor esas dnbilınde kruvazor gıbi hafa! 

tıbnaaı kire d8.Jllllilll1ak bakımından nefes aldırmamacasına bomba attı - lıca vasıtalar zırhlılardır. Çünki\ bu ve zayıI gemileri, tll. ~uşman lıma;rı • 
~rcih edilebilir. Beli on santim ka - lar. Bu mücadelenin. mucib olduğu gemiler gerek su altındaki kısımları_ lan cıvarına kadar gondermek, şiip -
dar getıiO ba ıutitle sıkılmış~ .. ~ kayıblar bir tarafta Ingilirleriil Su • nın mukavemeti ~e gerekse su lis • hcsız kı hatadır. Fakat uzun müddet 
Ça~n da ayni fekllde iki te~s. ~ı yuz tampton kruvazörü, diğer tarafta da tündeki toplarının muhafazası ba _ denize çıkmamakla c~s:ıret.5izlıltlerini 
listikdir. İti parça halinde orüliir. U- 14 Alman tayyaresidir. kınımdan harikalar gô.stermekteclir _ bırkaç defa gösteren Italyanlar kar. 
tat blr atımla raptedilir. İk . Bu mücadelenin bize anlatacağı ne ler. Bunun en yeni delllı Tarnnto ve şı.sında harb kaidelerınin harlcıne çık 

Bluz düz örgüdür. i r~kt<r. t.ice nedır? Acaba bu hücumdan son- Sicilya muharebeleri nrasında\ti nis - malt da, bu hatayı mazur gfistereoek 
~r. ufak kareler halinde birleş- ra Akdenizdeki sevkulceyşi durum betlerdir. Tarantoda üç bomba yl • esbabı mucibeden addolunabilir. 
ırıua iŞtir. Bunu mu;yyen kiane:J Mıhver devletleri lehine değişti mi? yen zırhlılar batmadığı halde, İnı;i- Belki de, İngılizler bu kruvaıoriln 
le .'!!..~ bır renktenüz :;:mdea ~~- - İngilizler, 'bu kruvazörün batmasından liz kruvazörü bir bombada yandı, git.. .batışından sonra eş kruvazörle • 

.,.;.ıwu etmek d pe.. ..., - · • 
laydır bil 1 . Yaka ve kol ~ sonra, :korkarak, bir daha Italya ci.. ti. rinı İtalyaya bu ko.dar yaklaştırmı -
lerJ cıfiz ~ ~ orgudür. varma gelzniyeceJı:ler mi? Acaba hava Bu mukayese denrzde evvelemirde yacaklardır. Fakat. bıı s cilyad:m Af.. 

kuvvetleri, deniz kuvveUerinl alt e - zırhlıların ön snft.a yer aldıklarını rıkiaya kaçan İtalyan ticaret gemi _ 
decek bir durum mu knzn.ndılar? · gösterm~tir. Bu itıbarla İngil.z km- ıennı serbest. bırakmak şeklinde an. Yemek bahi: İşte günün sualleri bunlardır. Fa • vazôrunün batışı bır mana ıfnde et- taşılmamalıdır. O vazife, cene İngl
kat bu suallere eevab vermek içın mez. Onun kaybolması yalnız bJ' İn. li'ı donanmasının ımühim bir vazife. 

Süzme aşure yalnız Sicilya vak'~nın ~ar ~rçeve- gaiz vahidinin batması şeklinde mü. Sı halinde kalmaktadır. Ancak İngi. 
ıııo cn.nı ~ bufda er s~dc kalmak ~eğa, harbin büıun de. taıea edilebilir. Yoksa bununla İngiliz lizler bu hizmet.leri, kruvazörlerle de. 

Nı,şaata. Blr buçuk kilo suy.N~ucı: na cep~elerinı münakaşa etmek la· donanmasının ehemmiyetlı bir kuv - ğil, bqka tıp gemılerile yapaca.tıar • 
ba.kla, fa.sulye. Ofılsuyu. Fı.siık t sun gelir. vei.&ni kaybettiği veya flmdlye kadar 1 dır. 7. L. 
dık, badem Bir . . • ın - DeniZe çıkan l>ir donanmanın, düş. _ 
züm . avuç J>il'inç, kunı U.. man karşısında gıZlenmesmi temin K b 

B . edecek, d~. vesaire gibi tabii m!ni- ·z mekteblerinin voley ol 
ba uğday geceden suya konulur. Sa- alan ,.ıottur. Bundan dolayı da de. 

hleyın bu ıu süzülür. Yeniden bir niz hartılerinde hiçbir veçhile, her -
buçuk kilo sn ile ttı. taneler çatlayıp hangi bir c~he teessüs etmez. Y~l 
BU tanıamile çekilinceye kadar kay - İngOiZlerle Italyanlnr arasındaki ae_ 
natııır. Nohud, baklil, fasulye de ak- niz ccphesi~in Taranto, Sicilya. adası, 
~ırndan suda ıslanır. S:ıbahlcyın ayn Bıngazi gibı bır hattan geçtJğı söy • 

P arda Ytımuşayıncaya kadar klı.y. lcnemez. 
natılır. Suyu çekilen buğday birazı şu halde d:eDiz kuvveUeri denizde 
su ile sulandırılır. İçerisine eker Ü- bır maksad uğrunda gezerler. Akde. 
zum konur. Bir taşım kaynatlldıktan Dizdeki matsad i8e hem düşman doİ-
sonra evvelden i!IIUŞ fasulye 00_ nanmasae karşılaşnak ve _hem de • 
hud bak} p1ŞiI' dilir H . ta tnlyan nakliyatına mfı.nı olma.kt1r. 

• n da ilhe e . ep.'ii - M. ka.da.ki kara muharebesi durumu 

:d::a~: ~yecek. ~ ~ce ;teş~~ nu: çok nazik bir safha anıetı.lğı tu 
tllır ~-ğuyu süziilup nır. ...~ti zamanda yardıma gidecek İtalyan 

~ uyup koyulnşınca u,,ı. ne • . 
guı suyu il F d k fıs•·"' do _ kara kuvvet veya. mal~mesınl faha serp ır. ın ı , """ ft... 1 a· d "filur denizde iken vurm ..... , ng ız oruın -
trıes Aşurenin tam kıvıunını alabll- ının ba.§lı<:a vazıfelerındend r. Bu 

1 ~ ateşten lnd rmeden bır par. mas 
Ça tUşas vazife ne kadar çabuk yapılırsa, Af. 
ll<ı.lınak tn katıp bı.rtaç taşım kay - nka sahilleri o kadar çabuk Mıh·ıer-

Pek ıyı olur. den tem.izlenecek ve lngniz orduları 
H . . . . ba to cephelerde kul9a.mı~ecektü'. 

maç'arı 

Sayfa 

1 ' Salona buyrun 
B ir dostum bir apartımana 

taşınmıştı; apartıman hak
kında bana izahat verdi: 

- Bir koridor, iki oda, bir salon. 
. '?Unun binnde dostumu ziyarete 

gıttJm. Beni daracık bir yere aldı: 
- S lonumuzu beğendin mi? 
Dedi. Etrafıma baktım ve sus

tum. 

ğım ıçın bir ıİ§İm olduğunu b 
ederek müsaade istedim, k.~t 

* Kalabalık bir tramvaya b · 
tim, :kondüktör bağırdıı 

- Salona buyurun. 
Elite tramvayın koltuklan k 

nlmış kısmını işaret ediyordu 
vete icabet ettim. Salondayaım 

. ~ Dostumun taşındığı npurtım 
-~ır tanıdık evınde orta yaşlı bir beni aldığı salon denılc.n dar yer 

bay unla tanı§mıştım. Bayan gıttik-ı zumün önüne geldi: 
ten sonra ondan bahsettıler: - Bu salonsa o da muha 

- Tam manasilc bir Balon kadı-ı salondur, dedim. 
nıdır. Birkaç kadın vardı. Tanıdı 

Salon ka~ı.nı ~8:sıl olur, ne ya- ~jnde tanı hğım ve gittikten so 
par, bılmedıgım ıçm bahse Yabancı tam mana ile bir snlon kadın 
kalmıştım. dedikleri kadını hatırladnn 

Bir genç 
mU§tU: 

* - Salon kadını neYmiş anla 
erkek mevzuubahs ol- bütün burndb duran ·, dınlar 

- Salon adabı muaşeretine 
tamamile vakıftır. dediler, herhan
oj salonda olsa mevk-ü yadırgamaz, 

ndini y'abancı hissettirmez. 

* Bir toplantıda canımız aıkılıyor-
du. Ev sahibı biraz vakit geçirme
miz.i temin için olacak: 

- Bir salon oyunu oynasak. 
Dedi. Salon oyunu ne mene o

}'Undur bilmediğim için u2\<lkta ka
lacaktım: 

bir kadın, dedim. 
Bir genç erkek, elimdeki gazc 

baktı: 
- Son Posta mı~ 
- EveL 
- Müsaade ederseniz ben 

okuyayım. 
Gazeteyi uzattım; açtı, oku 

başladı: 
- :. lon adfıbı mua eretine 

kıf denilon genç te bö le bir g 
olsa gerek, kendini hiç va 
hissediyor mu~ •• Hemen gaze 

iştirak istedi. aldı, okudu, dedim. 
Salon oyunları da nedir ogr 

Biri ayağa miştim .. Hani insanlara acayib isi 

- Olmaz, siz de oyuna 
edeceksiniz. 

Diye ısrar ettiler. 
kalktı: 

- Şimdi hepinize bir isim koya
caE,'lm. 

Bana döndü: 
Sizin isminiz) 

- ismet. 
- Yok olmaz. 
- Efendim, peder öyle münaaib 

görmü~ 
- Hayır efendim, oyun ic'abı 

bir ba~ka isim takacağız. 
- Peki öyleyse. 
- Sixin İ!lTliniz Bici. 
ismim Bici olmu~tu. yanımdaki

nin ismi de değişti. Cici oldu, onun 
yanındaki Edi, daha ötedeki Büdü, 
daha ötcaeki Kulcu velhasıl ncayib 
kelimelerden birer isim kabullendik. 
Fakat bu acayiblikten hoşlanm~dı-

ler takıyor1 rdı. Çok şükür bUTa 
yalnız o yok. 

Diye dü•ünü •ordum. 
Tam bu sırada kondüktör nra 

za girdi. vMlı bir zata: 
- Babal.ıc bilet. 
Dedi, sarı saclı bir biayana: 
- San kız bilet. 
Dedi Y•mımdakine: 
- Bobstil bilet. 
Dedi. Bana: 
- Siyah sapkalı bilet. 
Dedi. V ıolhasıl hepimize aca 

biT i!im taktı. 
Ke-ndi kendime: 
- İşte, dedim, bu <la salon 

yunu. 

Q t.!Nf I! t .J/, uL,.-;..,ı 

[ unları biliyor mu id"niz? J 
Koyun ça'an idam e~irr mi? J Semsiyeli karmca 

«Scmsiyeli ka 
nnea"» iımi 

rilen bir 
ve

n evi 

Avıupadan 
Amerika
ya hicTetkt 
başladıi{ı za• 
man 18 cür- karıncalar mev- ~R:::t:ıı..._~.ıııı 
mün cexan i- cuddur. Bu ka-
damdı. Bu eü nncalar, kcndi-
rümlerden bi-
Tİ de koyun Jcrini güneşten muhafaza ıç.ın sırt 
çalmaktı. lannda birer ufuk yaprak taşırlar ... .-•. --------------

§ 

Okuyucularıma cevablarım 
Dbıt buçuk senedcnberl okuyucum 1 İzmirde bayan 8 SeYil'e: 

olduğunu soyliJ'Cn gence; Meşhur aözdür: 
Mademki saz <iinlemeyf aeviyorsu. - Aşk kaçanı kovalar. 

nuz, mademkı ancak on beş giınde Derler. Aşkta bir taraf d er tarafa 
bir saza gidiyorsunuz. niçin kannızln fazla dU.,künlük go.stcrirsc, d~kun. 
beraber gıtrnez&n.iz? lüJı: gösteren ve bu hissini bellı eden 

Siz ha.ltsızsınız. Fakat karınız dn znrnr eder. Çünku oteki kaçnr, o ko. 
haksızdır. Fakat onun hak.sız olma. valnma.k mecburıyetinde kalır. 

Anah: kadın bılmelıdır. Bu plft.n muvaffak olursa IngiliZ do_ 
llıaktan r, burgu vesaı!'eyı pn.sJa~~ nanmasının Akdeni:Zdeki iŞi de ol -
Yapıla korumak ve .kurtarmak ı k hafflebliş bulunacaktır. 

sını Jcat1 olarak soylıyemem. Eğer Bilhassa kadınlar, sevcliklcrınc kar 
.Şi,li Terakki • itik talmnlan bir arada evde gocuğu bırakacak kimse yoba şı, onları ne kadnr sevseler uzerl rt.. 

cak fey basit.tir· du ça • 
~el' . in mz truvırzörü ba..tmakla, İngiliz 

evv l Pa.!lanm~larsa her şeyden gı ı truvazörlerinin altmışta 
~·- e ntıaht.ar kutusunu rutubetsiZ dona.nmk asbetmı" oluyor Halbuki bu 
uv Yere k ~· birini ay 19 ' • 
tırzn Ol'lllalı, yerini derhal dc-ı:;iŞ- . gemilerin deniZ tuvvetJerı ara • 
Ya~ilelidır. Sonra birer birer zeytin nevdı k' ıuyıneti ikinci derecede Adde-

"' e silmel ~;-1.:. b ·ı o sın a ı 
brak k ı, " ... mu r parça ı e - . oenl:zde kuvvet aade eden baş -
====;,tırutmalıdır. dilır · 

tSon Po.st.a,,nın edeıOl romanı: 66 

Aşkla 
Oynanmaz! 

Nakleden: Muaz.z.ez. Tahs"11 Berk~n~. 
A b d d canı sıkıldı, niha) et bır ıkı 

tor, ca a her hafta gel~n dok-ı ~n ~el annesine göndermek ü-
di k ge~ç adamın kalkıp ke~- gun e a lııdığı tabloyu bitirmek he: 
'>•km enclıne dola masını, sokaga zer~ b d .. t'" Bu kar ıdııki tepelen 
a 1 ını men mi etmi ti? Bunu vesıne uş u. b ' b" ·mdi ve 

ınak . . .. teren sulu oya ıı resı 
<l rn· ıatıyor, ornıağa cesaret e- gos . b d oldukça mm. affak o-
k i 'Yordu. Diğer taraftan, dört Ne rın un a 

Yi rahat J • • b d k 1 ... luyordu. v to. b 1 çıı ı tıa e ece o aıı .,- B' d b' k<dpısına vuruldugunu 
:ıd 1 ıne Selimi 'e iki kadını nlıp ır en ıre k mühim bir hadise 

tt'ktU·rınek arzusuna dü~üyor. bu ~~Y13· Bu pe ld bir buçuk a}dan 
<ill"u ınd de reddedilooeğine emin ol- ıdı. u;~r~ gehalde hiç kimse onu 

Yn an ağzını açamıyordu. fazla o ugu b k' d'? 
. ava . v mı!ltı Aca n ım ı 
ltırn d 1 Yav.a, sabrı tukenmrge. nrama c· . ·. 
,... .. a ını ı_ b w b 1 ,..1 - ırınız. .d. N 
:v>'le . ı.ay etmege aş amıır 1 . . hnstabalucı ı ı. es-
~ ~ iunleri oluyordu ki hüngür çerıye ~~r~.n d;ki teessürü derhlal 
llll r ağlamamak için kendisini rin onun yuzun 

ı; tutu d ·· d" Su .. Yor u. gor ul; bir ey mi olmuştu? Nev-
tıl)Q &un de öyle meyus zamanla· Se ıme .'~. u or bir 
'-leJr. il? biriydi. Kendisini meşgul et· zad hanım. ifUÇd keoqrn Y ' 

Jçin k.i'8b okumak iHcdi, bun- fCY ıöylemıyor u. 

Kız mektcbleri aTasındaki voley- aonra kazanm'§lardır. ve si'zin de on beş günde bir saza gıt. ne fazla duşmemeli, iz'aç edecek 
bol maçlanna <lün de Eminönü İkinci maç Şişli Terakki ile l~ık tiğlnizi çok görüyorsa o zaman bak. tarzda hareket etmemelidırler. 

l" I . , d lm .,h c: }j sız say.ılu. Eğer evde OQCuğa baka • Sevilen, be.ğenılen kadın ağır hare-
Halkevinde devam edilmiıtir. ıec en :arası~ a_ ya~ı 1~·r .•. .,.....ş cak birisi var da. böyle olduğu halde ket eden, erkeğe karşı zAfını bel 

11k maç Kaoclilli lisesi ile lnönü T c.rak.kı çok ustun hır oyun goste - &h karınızı eTde bıraklyW, kendi _ etmı'yen kadındır. Bu ynzdıklarım 
lisesi arasında yaptlmıttır. Bu maçı rerdr. maçı 1 S-0, 1 S-1 kazanml§ - niz bir kaç arkadaşınızla gidiyorsanız mektubunuza ikAfı bir cevab olabilir 
Kandilliler muvaffak bir oyundan tır. gene siz bakm?.smız. ıannederlm. TEYZE 

- Bonjur baıumefendi. 
- Bonjur Nevzad hanını, has· 

tamz bugiin nasıl) 
- Çok iyi efendim. Bu gece 

pek rahat uyudu. Esasen Selim beye 
artık hasta denemez. 

Nesrin hayretle başını kaldırdı 
Hergün müphem ve karanlık ce
vablar veren bu kadın mı idi> Fa
kat kendisini derhal topladı \"e re
simle ,rne ~I görünerek konu ması
na devam etti. Her zamanki pren
sipioi bozmanbk, kayıdsız görün
mek daha münasibdi. 

- Bu memleket öyle cennet gi
bi bir yer ki en ağır hastalar bile 
çabucak iyile iyor. 

l Jastnbakıcının sabırsızlandığı 
belli •.• Bir şey sövlcmck İstiyor hm· 
ma karşısındakinden cesaret bek
liyor. 

- Hanımefendi. size pek 
~itmiyecek bir haber vermcijc gel
dim. 

Kendinize aid mi) 
Evet efendim. 
Kayınvalidem bu akşam ge

lecek. keudisine söylersiniz. O vak
te kadar bir fefe ilııtİ)"1lCJntZ ı.·arA 

bana bildirin. 
Nevzad hanımın telôp artmııtı. 

Göğsünün düğmelerini çözüp kapı
yordu. 

- Halide hanımı beldiyemiyo
ceğim hanımefendi. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Bu defa Nesrin elinden fırçasını 

bırakmış, doğrulmuştu. 
- Efendim, lstanbulcl;a annemin 

hasta olduğunu biliyorsunuz. On 
giındenberi ağabeyimden gelen 
mektublarda bir düzüye beni çağı
rıyorlar, yengemin hastaya bakama
dı· mı söylüyorlardı. Fakat hanıme
fendi o kndar ısrar ediyor, o kadar 
yalvarıyordu ki buradan ayrılmnğa 
gönlüm razı olmadı. Ancak, şimdi 
mü~cel bir telgraf nld•m, annf'mİn 
pe'k ıağırlaştığını, derhal hareket et
mf"mi istivorlar. Bu Üne tren var. 

ı l fjd.. hanımı bf'kJersem iki 
onravn kalırım. Bunun ıç.ın 

mu!laadenizle hemen haz.ırlanıp gi
deceğim. 

- Tren lc.ec;ta kalkıyor. 
- Bir saat sonra •.• Selim heyi 

böyle yüzüstü bırakmai{ı hiç jatc
mndim amma, çaresiz ••• 

Nesrinin kalbi helecanla çarpı
yor. ilk aklına gelen şey, bütün bir 
günü Selimle yalnız geçirecckleri
dir. 

- Hakkınız ~r Nevzad hanım, 
insan iyi bir İş bulunca kolay kolay 
onu terkcdemez. 

Tabii efendim. 
- Demal gideceksiniz, öyle 

mi) 
- Mochururn Nesrin hanım. Siz 

ne dersiniz? 
- Ben bir şey söyliyemem, 

kendiniz bilirsiniz. 
Hastabakıcı bu cevabı beklemi

yordu. Cözlerjni Nesrine kaldırdı. 
Genç kadın sordu: 

Selim beye haber verdiniz 

Evet. telgrafı kendisine gös
terdim. 

- Mütef"s ir oldu değil mi? 
- Elbette .•. Ammn bana der-

hal yola çıkmamı tavsiye etti. Fil
hakika onun artık bana ihtiyacı 
yok. Anneaile ben onu ad~ta ş.ımar
tıyorduk. Bundan aonra tabii haya
ta avact etmdt için ealı .. malıdır. 

Günler birbirine biç benzemiyor. 

Daha dün Nesrin bahçede dolaşan 
kocasına biraz uzaktaki bir manz'a 
rayı göstermek istemiş ve Hıılıde 
hanımla Nevzad buna itira.ı: etmi -
ler, hastanın yoru~acağındnr, bahset
mişlerdi. Halbuki bugün aıtık k n· 
di menfaati ortadan ka1kınca h s
tabakıcı doğruyu söyluyordu. 

- O halde Neı; zad hanım, ban 
baş.im söz kalmıyor. Kocama gö .. 
terdiğiniz itinadan dolayı size tek
rar teş kkür ederim. Size uf k bir 
hatıra vermek isterdim amm ç r 
}'!Ya gitmek için vaktim ) ok. liıtf r 
lstanbuldan kendiniz alırsınız 

Bunu söylerken Ne rin ç km 
sinden birkaç lira çıkarıp Nevzad 
uzatmı tı. Kadın şaşırdı, utandı 
Bütiın olup biteni re rağm n Nesri 
nin bu alicenablı •ı gösterece y inı hir 
ummuyordu. 

- iu nasıl tı.-.:ekkür edeceğim 
bilmiyorum efendim. 

- Hacet yok Nevzad hanım. 
- Çok rnüterssirim hanımeferı 

di. Yaptıklanma pi man oluyorun: 
- Gecmi~ bırakalım. sizin h 

zırlıklarıruzla me.,gul olahm eimd 
( ArkaSl var) 



S<»t-' POSTA 

[Meınleket Haberleri) [SiNEJ!I.& 
.&danada j 

Bir çocuk enkaz alfınd 
lcaf ası patlıgarak öldü 

Çukurova buğday satişlannda 1 nuekle:r Joan Blondell'e gOre idea 
yeni bir vaziyet ~~;~: r-----~ev~-~!.!J!!!.!~ şartı 

Adana (~ - Dttn ötteden 
enel flbdmizde tect bir aza olmUI 
w bu lamada )'lblan tann ananda 
imlan dıDn tifiden btrt kafes parca
ıanarak befni dlfU1 döktllmek 

Borsada sabf8 arzedilen mallann di§'er ahcı- Kadın __ ... _u __ L __ L .,;.;,....-: .. : b~lmeıı·J: ... 
8

: .. roL er· '-- ed 1 • k 1 )rl Manadan yazılıyor: VllA.~ 'ffUllCUUCClll ,,.-··Cl'I r-.-···._ .. ,.. • .. .. ~ " U1Tdan evvei ofise teklif j mest arar aıbrl. _1 miz dahilindeki köylerde 43 L /ıeJıkr eoe /ımuınm pİfirdiii yemeklerin nelOHti saye .. 

tile Olmtfttlr. Kaa batkJnda taf.ISlM 
litmenli köy mektebinde eeee ande bailamr. Akıllı bir kadın ~ama hiç bir saman 
dera1ednin maaleaef 7&Pllmadılı lazda emniyet etmemelidir. Kocayı İf mmanında haoai 
4Dlafllmlltr. Bunun da aebebt: ıe;yler- iPıı ralaaua etmelr do~ deaildir. ErlıeOi hir bir 
Oazyatı buhraıudll'. •• - •. •• ~ 

ta4ur: 
Pamalrpaaan polis brd.ıolu 

da ve 8eJbaD matbua bitiif 
~ Ahmed Ana dtnrtlmnm 
tavan bmJında elektrik ~ yap. 
tmJor. Bu tıellatı 7apmak'a olan 
Cektrfql Mustafa Unun, tam faali. 
19tte lalı taftDl!l altında ILalf& ve 
fll"akla.rda.n Mebmed 'Ô'çok. Mehmed 
QolK w Sallba.Wn 'Hi'ldhı de t-. 
pblarda çahflJııorlar. Tuan tbıerl:n • 
de tahta, dilme, möble vesaire gibi 
haylı atmık ta nr. Bir aiaıcın tml
dıtıru da ihsa.s ettiren k~ bir ça.. 
.tudı duyuluyor, ve dllkkADduı dlFl 
cıtmata vakit bulamadan tMan btl
Uin atımlı ile ~· J!lDbs aı.&m_ 
da kalan elektrikçi. maranem kattaa 
ft QUaklud&n Mu8tafa unun. Meb.c 
llled 'ttfot. Mehmed Çolak lif halle 

Blitmenli köy mekteblerinde • telıilde tenlıül etmemelidir. 
gece dersleri mecburidir. Bu ı ~·--··-..... ______________ , ___ .. ___ ,., 
mecburiyete raimen bu mek • 
teblerde gece derüeıinin aette. -.:;: O 
ye utratılınlf olm841. hio bir Çu.. ,_...... --- ----

oanlarım kurtan1'()rlara ~u~~ Aııllmıa lllı.,. •wHcla:a Mr ..... 
J4 yqmda olan talihsiz ..__ .. tın Adana CBunsl> _ Topnk naabnl,, 'n>prak ınabqDeei ofisi Adana 
rttrttln"ln kaf& talı. taflanınn e... 1eri oa. Adana ajanın ile Adana zi • aJann tadrosa ~ff oldutun
dnden tıepellne tadar oklt gll raat ve t.icaret odaları reisliklerine dan atana baglnlerde daha büyttt. 
paıçalaDarK tahtalar iiıııerin<l ·al- T"ııeaıet Vetıliı:nit& Mtlmtaz Öılcmen ta- bir binaya tarmeeaktlr. 
IBK "ı.,ni tamamen dlfar't dok9l. rafından çok m'1him bir direktif ve - ım...t •MiM faaı:iyetl 
ID9k s1IJ'Mıi1e teoi bir tek'lde ölmtifttr. .. 

ril.mifttr. KAnunuvvel ayı 11&?fında valyetı. 

Seyhan da 
Vekilimiwin jımaaını taHQO bu mil.. miBden <!Cer 19 vi!lyetl«e yapılan 

him direktifte aynen şöyle deallmek- canlı ha~. deri, ~l'8&t, ya.pati, 
tedir: kıl sucuk ve pa.sLırma ihracatı ev -

• ... • ... • cToprok mahsulleri ofi.sinin elinde veİt:i ayda yapılan Jhracata nazaran 
Vı/iigetın sJılıı ~ıgetf mevcud hUbubatuı art.anımuı ve - ehemmiyeUi 'ıptttarda artmlflır. 

tetk le edili tlletimee ehemıniJeUe tberinde du • Bu bir aflık ihracatı.nm meyanın. 
l yor ~n bir me...ım. Ma1fuıa oldulu da ıs at, 288 öktlz, 113 ınet. 48 nıan.. 

~ b8 mabadı temlnen 7e ve '1'1 da. '711 dana, Hl toyun· 4885 &ao aıtır 
Adaaa (,....... - UIDGllll mfzıs - ı numarab ~ kararlan it- derili 3185 kilo manda derLai 25190 

llhha ~ ,... Palk fManin ..... , t.1'as olummlftur. ~:t- :__._ d •• 1,...,. .... , t : de .. 
lflinde d1bı v~ .at • de top_ ToprK mabsuUeri oftıllne fazlaca ~ _,, _. eM, v ........ o 80i Ni, 

lumılftır. Birinci 'M iki~ aJta. ~ yaplDK lmkfımnı verebil- 200 ~ deve derWi, '7000 kilo to~ 
l'lle BIJindlrk>ua •Jlfla aid ~ met iOin t.o.ad.a aabta anedilen ve keçi 1-nalı; Dl8 ~ yapalı, 
lll.lzin bMln .abld mea.lei göaden g,:. malların diler' ahcılardaJı evvel ofıse 13000 kilo kıl, 180 kilo aaculr: ve ffO 
Oifilmif, w mıe,ancSa ftrilen ilahata tetlif edlıne8I VetAletimee muvafık Jr:ao da pastırma ihracatı yapllm1ıŞtır. 
pe halk abb&t.tnin normal bt' d.a- eöMUnı~. Mahallin ve hıısuslle Bu ihraca• mutabil gene ayni ay 
9U1Dda oldulu ıaemnuniJ«le anla • detumencilerın ihtiyaçlarının da na... Jçinde diler iÇ vlll)'etierimiıııden teh
tıtznıştu'. Ba De ay zarfında müeue.. alılUIWı& ve bu esa.s dairesi~de riıMıe 2G2 ötttıı, 185 at, 53 blra.k, 9400 
iller m...wtnde dolum ve çocuk a1Atadaı1ann buna töre muamele toyun ithal edilmiftir. 
Baltımffinde He bdın "Ye 'IS çocıK yapx>Mlnı teblit ederim.• ~ •i.-a tek 7ibeldl 
Jl&tınlaralt, to80 tadın " 11'2 çocuk Ticaret Vekilimilıin bu emirleri be. Bilbuaa fU gönlerde hayvan pazı
da a~ tedaVi edilm.iftıir. rine Adana borsa komiaerlili gerek rında çift işlerinde lı:ullanllacait öküı 

Jrurova .köylüaünü memnun e~ 
mı;,ecek bir haldir. Bu 43 köy 
mektebimizin gazyatı ıhtiyacının 
.süratle temin edilerek gece 
derSler!nin ıbaflatılmaaının te • 
mtnini dileriz. 

* Düzcede bira buhranı 
Düzceden yazılıyor: Dilme 

8000 nuf\18lu, belli ba.şlı kaza -
lardan bıridır. Fakat i.stanbula 
yakın olma.sına -ve lr:alabahtına 

ratmen btırada her zanınn bir 
bira buhranı his8edilmektedir. 
Kasabada 15 tane mfi.stirat sa.. 
tış yeri olduğu halde bira bu _ 
lunmamaktadır. İhtiyacı olanlar 
20 lturutlulı: bir §ıfeyi Adapaza. 
nna ısmarlam.a.ktadırlar. İnhi -
ae.rlar idaresinin nazarı dik.kati
ni celbede.riz. 

* 8ipda Milli Piyanıo biletleri 
aabfmda intinnwzlık 

Bigadan yazılıyor: .::ıurada 

Mllll Pıyango bilet.teri, bu ayın 
alt.ıncı günü aaat on birde ba
Jileı'e verilmiş, iade vaktine dört 
saat kala bankadan aluıan bu 
biletler, pek tab1i olarak 1iç dört 
saat içinde satılam&allf, baytı.. 
rin ellerinde lr:alnuftır. 

Pi)'angonan, ayın yedillnde 
çekiJditJne ve satııını,yan biletı,. 

lerın ayın altıncı günü saat 
dörtte bantaya iadeal piyanao 
talimatnamesi itt~dan ol • 
dutu.na göre bayaere a11n altın.. 
cı dni bilet vermek a&la doiru 
dellldir. 

MnD Piyango umum mOdttr
lüğünden •bu intiz:anwzlıiın ö • 
nüne geçilmeli rica olunmakta,. 
dır. 

Trahon· hutaıbaneaiode de 74 •tıeılara w prek S11Dı1arlara lüum.. manda, " at çolı: yiltııelc bede~ 
amelıyat yapılmlf, 11'7 huıa yaan!a.. : Ju teblitatı JaPDllf ve piyaaay& ıe. aatllmaktadır. Öyle ti 8*ll 88Delft'e 
rat tedaTi edilmJf aynca 5DZ ha.ata len hububatın enell toprak mah.sul- nazaran fark jtilde yöd geçm~'™' _ \ııııll._._._...._...~~~~-....-....-....-.....-...., 
muayeneden ve HS,280 but& da Uç_ 1e1'i oflline teklif edllmUini blldirmif.. dir. 

lamadan pçlrilmifttr. t.fr. ı Bilhassa buna da aebeb olarak li-
Adana memleket haatabanesinde Diler abcılara nallftf1Ul daha yit_ raat iflerlnde yedek nuıyı maı.nat 

ile bu öO ay iÇinde 856 buta yatırıı.. .eek fiatla habubcAt mübaJ'f.&tana ha- bulunmamaaı dola~e traktörlerden 
m.1.1 3107 ha.ata ayakta IIO huta rareUe deYam etmekte olan toprak azamı J.stifade edilemem•· esasen ıreo 
rontgen llboratuarında '1~ ha.sta mahaulleri of'ılli tebrimts ajanaı, bultalan pamllk yerlerinin ~ an enel 
da bakteriy~lt ~atuarda m~ _direktif dahilinde faaliyetini bit' kat ihzarı endifelidir. 

1 

Dikilide 
Sandalla Bademliye 
giden üç kişi botuldu, 
cesedleri bulunamadı ayene ve tedavi edilmiftir. · daha artırmıttar. )[~ ~-rü . 

. Bundan böyle piyasaya satlfa geti.. _ ... ye ~ l..wl iti İmıir (H111a1> - DikUI tUUl hu_ 
Kozan ha.sta.hanMi~de yatırılarak riJen her türlü hububat evveH. toprak Villyetimiz dahiJinde topraksız köy ausl 1due tahlildan Osman ollu ta.. 

tedavı edilen hasta miktarı 105, ayat_ mah.sulleri ofiaine göateraecettır ıti1e datıtılacat hazine malı oıa.n 50 il ...... ~- __ ._ _ _, _ _._ n<wt!.1..o.. 
tıa 91 dir . ma c~J. ua&~ ~n 

Os • hasta.ha 1 ise b id Ölrendilimize ıöre toprak mahsul.. ftelctar ve 50 hetıardan fazla olan Ahmed otlu Milmln Balıkçı ~ 
d t ma~jy: 168 ru.:: ~ -1eri ofisi şehrimizin bir' tip etmek için 30 köJ arUl8lnin bunal mubuebe ve halde gec}811 hafta Dikili lim&mnda 

1~48 z:r : ~ d alt~ı Y tecl . ak, un ihtiyacını temin malr:aadile a;yrıca 1 nüfm miidürl6t.lertndeki incelemeler bulunan kqıtoı lılebmed otlu Bab. 
as 1tm tia ay a avı v• ı bir de cun • .satat merkesi aoacaktır. bitirilmif Maliye Vetiletiıldeft gelecek rl.nin aaod•''"• binerek Jr:arpdalti 

muayene e •f r. IBu hmu.sta gerekli tedbirler itıatuitennl mahemelerill rirudunda bu f4e Bademli töJtine geçmek here yola 
Ceyhan dispanaeri aon üO ayda 738 edilmektedir. betJen~ haber ahnnuft,lr. çıtmlflardı. .• 

.ba.staya batmlf, Saimbeyli dlapame_ Aradan w ıtln ıeo~n aonra 
ti de 28Q ha.sta)'l muayene etuüttir. g1 k""leriae IHtğu Adanada vtt7me havuzu t&haildarla diler 7olculardan haber 

Bütün valyet.imlz dahilinde üç ay- VJ ,...,. aJmımamlf ve bunların Bademli tô-

da 20,000 vatandaf& çiçee, 1,281 va.. SIRdtklarJ lhRIJOr J8p!hJOr 1iiDe glUaeditleri ötrenilmiftir. Bu • 
tıanda.şa da tifo qıaı yapılm&fttr. Bu nun berine nblW. faaliyete geçerek 
aman "ahalnde halt sıhhatinin Biga, (Husuai) - Burada nü- Adana (Bunal) - UQn zaman • deniZde &raft.ırma yapmlftır 
daimi kontrolde tu,ulduty ve telMlld fuau 50~ den fazla olan köylere bi-

1 
danberi bir Ulrlt1 au l'erilmi,en '9'8 bu Arqtırmalar sonunda b~ kayık 

edici hiç bir halin mnoud obaadalı ııer <fhusu aandığı ı> .konacak; kelı- suretle atirliooemede kalan c Y'tame Makaron çiftlili sahillerinde bot ola-
müşahade edilml.ftir. leden, uyuzdan venır bula'!c! bas- havuzu • meseleei tekrar ele alıtmUf rak bulunmqtur. 

~lda~dan halkı korumak . ıç1a el- ve b&vuza su verme ifinde mu.Ufak Yapılan taht;te .. a, bannın muha.. 
biaelerile ya•k takımları bu aan- olamıyaıı beledı.,., bu iŞi bu defa cSa 1 fetinden dolayı lta ılın d ··dili 

Sil' vride beden terltiyesi d11tta ütülenecektir. aohtif ,1rtetine venniftir. ~ bu 0ç kiflDin ~utıarı ea':'aşıı_ 
klübU faaJiJBttl Yerli malı olan bu aandıklar 80 Elektrik Şirketi mllhendiai B. Cevad mı.ttır. Oesedleri heoöz bulunama 

lnaya ahnmakta, bedelleri ~öy büt- Baykal, Hohtif firkete mühendlaile llUftlr. • 
Silivriden yazılıyor: Silivri kay- çelerine konmaktadır. Dımetoka [temasa geçerek bu ifin b&prılma.Sl 

maHllmı Nail llterin t~killt bat- n~biyuil.e Ksarabiga v_e Çanpaza~- yolunda Çallfmata bati&mlftır. Edirnede mezbaha buz 
kanlığı altında çalıwan Silivri beden koy nalüye me&ezlerıne ve Y enı- ı ÖfrendliimiBe göre bt.vusun atlama 
terbiyesi mükellefleri 12/ 1 /941 çiftlik köyüne bu sandıklardan bi- kulesi arkasında bir metre tuLnmda fabrikası Y8 soğuk hava 
Pazar günü aaat 20 de beden terbi- rer taae alanmıfbr, ive on altı metre unnlufunda kalın d • 
yeai klübünde fevkalide bir toplan- llipmn ,.eai lraymabnu bir boru çatııacat ve 1Ml borunun i9e- &pOSU lesısatı 
h yapmıı ve bu toplantıda ldüp i- Kazamız ldaymakamlıiına tayla j Nlne de dört buçat iaçeslit masa E.cfun.e, ( Huauai) _ Edirne be-
clare heyeti baıkanı dava vekili Se- edilen Hikmet Arar, geçen Pazarte- 1 maııı diler bfr boru indirlleeektir. iki lediyeaince inta•ı kararlqtmlarak 
refettin Arda tarafından davetliler ai ıriitaii ulerek yeni vazifesine bat- borunun arasına _ .... , dold"-'duk • ._..... I&&'" birkaç yıl önce teaiaatı müteahhidi-
terefine çay ziyafeti verilmiıtir. Bu- lamıftlr. tan sonra talın boru çekilecek, dört ne iWale edilmif olan ve harbin pat-
nu takiben kaymakam klübün mak- IOSylerde radyo ..... buçut inçıezlit boru t.oprap temu lamuı üzerine 11Ulldnelerinin celbi-
aad ve gayesini kı9!1 olarak izah et- Bura köylerinde radyo merala etmeden çakıl arUında yerde çakılı ne imkln bulunamayan mezbaha 
tikten sonra davetlıler .. araı~nda b~: gün geçtikçe artmaktadır. B.üt~ele- kalacattlr. Bu suretle daimi bir iRi buz fabrikuile aoğuk hava deposu 
lunan . cümburiyet • ~uddcıumu?1ıaı rine radyo parası koyan büyulı:çe birilcintiai temin edaecettır ki boııı _ inpatma laid belediye ile müteahhid 
Necatı Erdem ve ı~tı,are heyeti ~- 1 köyler, radyo almakta, dünya lıa- nun kolaylıkla ve bol ıu emmeli kabil aruındaki mukavele feshedilmiftir. 
zaaından olan ma'arıf .memuru Faık berlerin gitnti gününe nw•tali ol- olaeaöır. Bu ının1 tuJmıun kısa bir Belediye, mezbaha aoğuk hava 
Ertan bu tesekkülün maksad ve maktadarlar. samanda ikmaline ve müteakiben depoeile buz fabrikasının kurulma-
favda lını çok açık olarnk anlatmı1- tecrübelerin JaPl)ınamna ga.yret edJl,. unı gayet lüzumlu gördüğünden 
lardır. Klübün bütün ihtiY'clannın ÇUkllrOVlmn zjraf dili haber alınmıttır rriakinelerin celbi için yeni teıebbüı-
temı"'i irin kaymakam Nail llter, i- • lerde bulusamaktadır. 
du 'teyeti ba,kanı Sı-rafettin Arda ı"stihsal yaz"ıyet•I Q a . ede 1 
ve • '1med Kemal Silivrili tarafın- Sm DIJ R yapı 8n Soğuk hava deporuna aid bina 
da" '5 şer li ra. diğer cfavetliler ta- Adana (Hu.sual> - 940 yılı Çukıır_ İhracat inpatı ikmal edilımştir. 
raf a n da a\'ni gece mühim nük- ova için zirıı; i "ltlhısal vaziyet J:' ,r K "" 1 d 
tard~ teberr" I r yapılmıııtır. Ru te- geçmtşttr. 91 478926 hekı... Osmaniye (Hususi> - Son de!.ı •·"- 1r 11 " • araagaÇ JO Un 8 
b~rr · r deva; et?1ekt,. ve Silivri- ekilml4 ve bu araziden 446,000 t.on zamıman yapılan ihracat şu rakam_ tamir gören yollar 
nın emlekf't ı~lennde fazla hassa- 1 mahsul alınmJ4\ır. Bu }'11 içinde böl. ları ihtiva etmekt.edlr: 
aiyet ~österen halkı klübe üye gede 35 ~ld mahsul ekihnifiir. j 6502, 7000 ton yer fıstığı, 1' milyon Edime <Husu.si> - SOn zanıanlar
Jıılav..ı larak bu ~uretle d.e yardım- Gelecek yıl '120,000 hektar arazinin arted portakal, 300 bin kilo kütlü pa.. da ~lan Edirne • KaraaAaç arasın 
larını devam ,.ttırmcktedırler. Top- . . . tıedbirl al nmaktadır muk:, 350 • 400 bin kilo kabuklu koza dakı parke şose ile Karaataç met.ha-
lantıva milkelleflı-rin bundan böyle ekilme& t;çı~k e~ ~·ı emif b~ı350 bin 'kilo au.aam 500 bin kıl..) at ilindeki Karlova köprU&ünün )'atında 
kah ,.ve de~il, klübe çıkmalarına Bu sure e ~~~~-~tu' dan ıoo bin ıoıı ~ür 400 t.on odun. tamirini bqlanac&ktır. 
karar verilerek nihayet verUmiftir. karıt bile t.opra .. ........, • ' • 

1 

BoliTilll'ım eıı 
: mes'ud ai..e kadını ~ 
' olaıWt t .. Dftlaıl\ 

1 Joa.n IUowlell 

f 
' 

Holivutta kadınlığı her ıey - ı' nan A.lman Ufa n T obia kump 
den üatün sinema yıldızları da vat- ).il•.n birleımiılerdir. Bu yeni t 
dır. Sinema dün)"Uında bulunan ai- ıeltkül cı:Continen: .. I Filmu ünva 
nema yıldızlarının içinde evli olan- ı...• almıth•. Bu büyük iki Alın 
lann aayıaı bir hayli yüksektir. Bu film kumpanyası birleımeai Avru 
evli sinema yıldızlan içinde güzel ainema ilemin~e mühim bir hid" 
Joan Blondell mü.tetna bir mevkie olarak telakki edilmekt_dir Bu 
sahih bulunmaktadır. Söylenildiği- ni te.küle bazı Frenaız ai~ema 
ne naaaran bu çok güzel .Jtnema yıl- nayü erbabının da dahil bulundu 
dızı fevWide bir zevce Ye ev ka- haber alınmııhr. 
dınıdır. c ti" tal f'l- - k Bu .. d .. kad • t on nen Ulll9 umpan 
b aa:d k ~ ev.. f knl~ ATI'Upada mühim aan'atkirlıa 
daydin ~L a ınaalaıgb" m~. t~~ ada- heı*nf davet eylemiştir. fçlerind 

e amu.. ceVY ır .... na .ıuar ır. F ı .... 1-. L 

Bi Am . ._ t · · L! •• ranaz, ... ,.an, Çea., Macar, r ena.an gaze ecm oar gun ı: 1 __ , L 

Joan Blondel1 ile görÜflllÜf Ye ona Yeçu, gpaaY1!1 bulunan bu aan 11t .. 
fU aaali irad eylemiftir: lann bir Q08'll dnetf kabul. ey 

&ce evli bir kadm ne auretle mitlerdir. Kumpanya bunlu ıle 
tam bir ideal Jı:adın olabilir),. rüıecek ve onlarla mukavelenaro 

Joan Blondell ona, pek fazla dü- ler im.• e!li!.ecekdr. Şimd!den dl 

ıiinmeden eu cevaba venniftir: teaddid buyuk F ra~z aan atklr 
- Evli bir kaduwa model bir zn bu kumpanyaya bqlanm11lard1T. 

ce ~"-için ~ne:- ıu 10 nok- ltaryan sinemacı'ıgvmda 
taya nayet eylemesı lazımdır: • • • 

1 - E.,lenmeden evvel kocuana ft UŞ8f 
DM11 nazik davranıyor ite. evlen
dilctea sonra da ayni veçhile nazik 
da-nanmaltdır. 

2 - Ev lı:adını muhakkak yemek 
pİfİrmMİRİ bilmelidir. Çok defa ko
ca eviDe kamanın ~diii yemek
lerin nefaseti •yeainde bailanır. 
Nefta ,yemekler erkekler üzeriade 
çok m6aaid tesirler yaratır. 

3 - Kocasına h~bir zaman faz
la emniyet etmemelidir. Muhakkak 
ki fazla emniyet bir tehlike tetkil 
eder. 

-4 - Hiç paradan 1-lıeeyleme
meli ve pal"ll mtinakatalan yapma
mala. •• 

5 - Dünya hldiselerinden ma
lamattar olmasını Ye banlan mlina. 
kafa edecek kabiliyette bulunmalı •. 

6 - Vak.tile kendi.ai Ue evlen-
mek niyetinde bulunan erkeklerden 
hiçbir veçlUle bahsetmemeli .. 

7 - Kocau namına ve oııa ha
ber vermeden randevu almemalı. 

8 - Kocası işinin başında çalı
tırken havat ,eyler İçin ona telefon 
etmemeli, ancak clddt meaeleler i
çin ona telefon edilebilir • .• 

9 - Kocasına bat ağrısı verme
meli .. 

1 O - Kocaaını her huauata ten
\idden kacınmalı, bazı kusurlarını 
hos görmeli.» 

itte ~üzel sinema yıldızı Joan 
Blondell" e göre bir ideal zevce bu 
on ıarta ıiayet etmelidir. 

Holivuddaki film 
kumpanyafarı Fransızca 

dublaj yapıyorlar 
Holivudda çevrilmekte olan 

filmlerin Avrupada, timali Afrika 
ınemlelı:etlerinde, yakın,arkta ve 
ıaıktaki sürümlerinin baılıca amil
lerinden biri de hiç JÜplı~aiz Fran
sada yapılan dublajlardı. Son se
neler içinde Franaızlar bu dublaj i
tinde büyük muvaffakiyetler ka
zanmıılardı. 

Avrupa harbinin bugünkü vazi
yeti dolayısile Fransada ve başka 
bir mahalde Amerikan filmleri 
Fransızca dublaj yapılamamakt'ı.d•r
lar. Bu yüzden de pi)•a11ayı kaybe
deceJderini anlıyan kumpanyalar bu 
mehzurlan nazarı dikkate alan film
leri Holivudda Fransız lisanına dub
le ettirmeğe ettirmeğe karar ver
mişlerdir. 

iki buyuk film ku-rpanyası 
b=rıeştiler 

Avrupa film kumpanyaları me
yanıııda mühim mevkie aabib bulu-

Son 8elleler içinde Jtalyan ' 
macılıiı iakişaf etmektedi~ 19 l 
19 3 7 seneleri içinde vas · i ola -aenede 35 film çevrilmit olma 
Mimen, 19 38 aeneainde 45 fi 
19 39 senesinde 7 7 film çevril 
tir. EaJci aenelere nisbetle yüz yi 
niabetinde bir fazlalık vardır. t 9.f 
1941 ainema mevaimi içinde u 
metrajda 75 filme başlanmıştır. 
sene 86 film çevrilmesi muta .. 
verdir. 

İtalyan Iİneınacılıiı 19 32-J 
devreainde 50 milyon liret sarf .. d 
mit olduğu halde 19 40 senesinin 
bir ayında 165 milyon liret sarf 
mittir. ftalyan ainemacılığı ayni 
manda evsaf itibarile de zengini 
melctedir. 

Holivuddan en son gele 
havadisler 

Holivuddaki film faaliyeti h• 
kında aldığımız en son havad" 
tunlardır: 

• Meılıur rejisör Ernıt Lubi 
büyk bir film çevirmektedir. 1 
«That uncertain Feeling" dir. 

• Franaız tabüyetinden ve 
tandaılığından iskat edilmi, " 
rejisör ve aan'atkar Rene Clair • 
dilik Holivudda yerletmittir. Bu 
jiaörün meşhur yıldız Creta Ca 
ya [Yeni Orleanın kadınıl adı 
büyük bir film çevirteceği aöy 
mektedir. 

• Bundan bir iki ay evvel 
livuda gİtmi' olan Fransa 
meşhur film yıldızlarından Mic 
Morgan pek yakında Amer 
genç aan'atkarlanndan Cary G 
ile birlikte bir film çevirecektir. 

• FNmsız rejisörleri içinde 10 
teana bir mevkie uhib bulu 
Jean Renoir Fasta birkaç film 
virmek arzusunda idi. Ame 
film kumpanyalarından biri 
fından vaki olan davete icabl"t 
rek Faııtan Holivuda geçmiştir 
rada parlak bir angaiman yaP 
olduğu söylenilmektedir. 

• uAmerikan sinema ten 
milli komiteai> tarafından aon d 
yapılm:ş ohm bir içtimada. 1 
sen~-1nin en farla aan"atkAran~ 
mi sıfatı uCıapea of Wrathıı 
ne verilmiftir. 

Ayni teşekkül en milk_,ıneL 
nebi film mGklf.ınu Fra.
çevinn;. okhıklan [Ekm'"lı.eWı' 
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SON POST>; 

eltin söyıediği San yüzlü bir avukat aramyor FAr~nsa Dtzeri_nkde 
Ye · . k ,man azyı ı 

nı nu u 1 (---tııınfı l fnei sayfada> 1 •- Meliha dün gece e.,-dl\e geldi, ' ~ l iDci sayflMla) 
" ·- ~ bol para vMederek, yalan §e- • <~ ı inci sayfada) brt n.rata.sını otudı:ıktan ı.onra, ~,.,ana . ted" Bakıkat Muhakkak lu hu devam etmekte 

Sü ı . ı ve davacıyı ça~ırlmJ~. Fakat. hadette bulunma.mı i.'! ı. ... olan Alman tazyikinin bir neticeai-

u 1 Adanada 
Vali dairelere şayanı . 

dikkat bir tamim 
ı._. ra ıc yürijye.n hadi.eler içjnde, dagyu 0··..r.nü•te haşin bir kadın ol- &e, Nazlı masumdur.il d ir Alman hükumeti .r,.,,.di hn hal. 
Uıt an du k 'h ._, kiiıni vacı g ~u .. -J·- De . tir . ..-- -
ı&ıı • .~~ı:' -~·.~1 te.ıu mev _ • dutu halde, suÇlu Nulınm m=~ ~ • . . . de daha büyült bir tazyik yapecak-
"1 ne ıdiguu du;Junerek ne oldugu· .. . e ses.siz duru.şu mua'Vininın Şahid Zekı de, bıraz ısrar ~tt.ik.ten br Ti ki Laval tekrar kabineye Adana (Huauıi) - Valimiz 

yolladı 

et~~u ve. ne olal.ıileceğimizi fU sa - yuz~~- duet etmiftir. .sonra ayni .şekilde hAdi.seyi itiraf et- gi;ain ve feci ikibeti hatırlarda olan Faik Üstün vilayet ve kaza idarcle
rn e k.estırehiliriz. Eğ•r böyle yap- fÜ: ı üzerlrıe vak'ıının pbidle - miŞtir. Bu suretle Nazlının suçlu ol- Avusturyadalti Schucghnig hükü - rine bir tamim göndereıek. m~ur
k a~a11: hareketsizliğin haLr.iki tcbli. . . u::.ıu~eıniŞ şııhidlerden zeki ve madı~ anlaşılmış, fakat bu defa da. metinde Sey.. lnquart rolünü oy _ ların eshahı mesalihe kuşa keyfi ha
~-~ınc ınaru~ kalırız. Milletlerin ha- ru:,!.,.h nt M~lihanın iddiasını teyid davacı Meliha. maznun mevkine geç_ 1*sm. Öyliye benziyor ki Almanya reıket etmemeleri için azami dikkat 
a 1

• senclc~ın sa "l d - ·ı · san N<:>Ud a ·..+:.. k sarfını tava.iye etmi ... tı"r. lık yısı.c egı • m - d ek· 1 mı~.... Lavali hariciye nazın olara g~r - " 
l duşunccsinin devamile ölçülür. e er Ev. t dem"ışlerdir Nıızlı adliye Müddeiumumi, tahkikatı derinleş - k ·sı·yor Hitlerin Mussolini ile Valimiz tamiminde demiştir lci: 11 .tnl r yet · b 11c· b" r «- e • ' hltd" a ı ...,.,-;.,,- bir a.vu me 1 ı . B "d d r 

.a l. b ~ı!J .sene, e ' . ır : koridorunda davacı Melihayı .\ğız:l a. tirince, ~ye. 8 r 3 ....... u . _ .. • mülakatta bulunmadan evvel bu <• u ı are c yn ruz biricik teşrii 

Sayfa' 

BANKA 

KOr~ERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamamen tedJJe edilmi§ .semı&Y9111 

700.000.000 ltalyan Lireti 

MEKK.EZi: Mi:L!Mo 
Bötün It.alyada, İstanbul, 

Londra ve New-York'ta 
şubeleri vardır. 

arl r '. ~ b.ıraz dahn .. fa:I~ ra lınmnz sözlerle tahkir etti. Biz Me • kat dn kar~ış. meselemn aç yuzu_ barışı beklememiş olması da muh - varlığımız olan Biiyük Millet Mec- Hariçteki bankalanmız: 
o ılİ bır mılletm haya~ ~lçu~u ıse., liha tanımayız, fakat tesadüfen nü şöyle aydınlanmışt:_ır:. t~eldir. Çünkü Fransanın oynıytı- lisinin vazettiği kanunlar hüküm BANCA COMMERCİALE İTALİA..~A 

ır cı n yaşamak azmınuı (ıdde - ornfn bulunuyorduk. Vak'ııya şnhid ı Nazlının kocası şofor Ihsanla Me_ <:ağı rol Mihverin Akdenizde bu - sürer, büyük küçük hükumet teşki- CFrn.nce> Paris, Marseille, Touleuse, 
B. .. oldUk 11 lihcı. metres bayatı yaşamakt~dırlar. güne ve' istikbale aid bütün pliinlım ]atına dahil hiçbir memur, buntnra Nice. Menton, Monaco, Montecarlo, 

undan şuphe eden adamlar var-, · . "k" hide de· Bu yuzden Nazlı adliyeye murncaat - ·nd üh" ·m tc.ğr yapacaktır karşı gelmek, keyfi, şahsi, indi ka- Canne.s, JuanlM • Pıns, Vlllefranche-ır. 0 vakit, muavın bel' ı ı 9a · . _ ;..... __ 1 el h ası· uzen e rn ı • . . . · 
1 Peki &zin adliyede ne J§iDıZ etımş, şofor uı.san n M l a . ıye 6 Akdeniz harb sahnesının gıtgıde rar1ar vermek ve bun an icraya kal- sur - Mer. Ca.sablnncn <Ma.roc). 

Vylcleri 'ardır ki demokrııtlığı, «- ' 1 ncı cezn mahkcrnesfnc veriJmişler - dııha faz.la Almnn hesablanna gir - kışmak hok ve salahiyetine aslı BANCA COMMERCİALE h•ALİANA 
"il' fıuırumet şr.kli v: bayar çerçe - vardı?• . . b" dir. Muhakeme Na.~n lehine cere. mektr olduğu anlaŞllıyor. malik değildjr. Ne İ)i niyet meyli, E ROMENA: Bucnrest, .Arıı.d. Brnlla, 
\esı ıtıbanle, bir nevi sun"ı kaderle Diye sormuştur. Ze~ı ıc~ada .

1
r yan etmiş, Meliha üe Ihsan mahkfım Fransa gazetele.-inin n-!Jrİyalı ne de hizmet ve muvalfakiyet kosti 

·•uuı...ud olçülu bir şey gıbi telfıkki İŞİ olduğunu söyleıni.Ş, dığer şahıd olaen.klarını anlayınca, bir çare ara- Par~ 20 (A.A.) _ n. N. B. bUdiri.. knnunlan çiğnemek için kimseye si- ~~~;a:;~~J. Co.!tanza, Calaz, Slblu, 
<..ıeıler. Henuz izah edileıniyen se- Nebahat de: . . ma.ğn koyulm~lardır. O va1tit, Me _ yol': per olamaz. Mcvzuat1ınızı c;iğnemek 

Oeb erle istıbdad ve esaıet istikbalin 1 •- İkinci ceza. mahkemesınde bır lihnnın tfı.birile san yftzlü bir avukat,· Paris basını devlet rei.c:i mareşal pahasınb ,·ücude getirildiği sımılnn BANCA COMMERCİAL'E İTALİANA 
llcr şcyı süpürüp götuıecek bir dol • davıım vardı. Onu, takibe geldim.11 imdada yet;şm~ ve fU çareyi gös • Petııin ile Perrie Lnv:ıl arasında vukuıı eserler. elde edilen muvoffakiyetler E BULGARA Softa, Burgas. Plovd!v, f'11 1

• huıriyet alçalmıyla başlıyan w- Cevabını vermiştir. Muavin Kemal, termişUr: gelen görüşmenin son hıı.ftnlarm en ittirnddan, insicnmdan, imtidaddan Vnma. 
arı addediliyor. Fakat biz. Ame~- şahidlere: c- Nazlı aleyhine yalancı Şahid - mühim Mdisesini te'kil etliği fıkrin _ mahrum birer nkat hamleden iba- BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
~ıdılar, bunun doğru olmadığ~ı ?ı- ı •- Peki, sözlerinizin doğru oldu - le.r tedarik ederek, uydurma bir dnva dedir. Gazeteler, bu hô.dise üzerinde ret k'ıalmağa mahkumdurlar. Ka- PER L'EGITTO. Alexandrie d'Egypt.e. 
Yoruz: Demokratlık can çekı~mı - ğunu isbat ediniz.11 açın. Nazlı mnhkftm olmamak için genı, mütalealar yürütmektedirler. nunların hizmet ve faaliyete, eser Elkahfre, Port - Said. Ylr. Bız biliyoruz ki, dem~kratlık 1 Demfft,ir. Nebahat, işi ol:ın mahke_ size yalvaracaktır. O vakit, kendi.sine umumiyetle izhar ed:len kanaate yaratmcığa cngd oldui'.-tm:ı dair ara- BANCA COMMERCİALE İTALİAl'fA 0 
emez. _çünkü o, ferdi hüı:nyetl~ - meyi ~österemeıniş, Zekinin Jse icrada. esen, aleyhim.izdeki da.vndan feragat gore Fransanın 13 Kfuıunuevvelden- sıra yükselen tenkid ve şikayetler E GRECA, Atina. Pire. 6e1Anik. 

1 ille .sahıb ve müşterek bir ış~e bir- hiç bi,. iŞi olmadığı anllU}llmıştır. Mu- et, biz de bu davadan vazgeçeriz• beri' ıçinde bulunduğu buhran, 17imdi ise kısa görüşün, tembelliğin, laü- BANCA COMMERCİALE İTALİA!tA 
bbış erkek \'e kadınların hur te. - avin Kemal bu va2iyet üzerine §:ı - dersiniz. Böylece, i§fn içinden kurtu.

1 
ati bir ha.l suretine :rnpteclilecektır baliliğin ve rejimimizin ruhuna iı- TRUST COMPANY. Phllru:lelphin. 

~r u~ :seridir. Hür bir ckseriyc~n hıdlerı dab~ z.)'ade sıtıştırmış, ha - lu.nrunuz.11 Pnrfs gazet.elerinin tebarüz ettirdiği - tin'assızlığın tezahürleridir. BANCA OOMMERCİALE İTALİAN& 
d"J bır ıfadesile başlnnan ve tatbık kikati söylememerse cezaya ~arptı • Mliddeimnmnilik, Meliha hakkında ne göre Fransız hükfımeti Fransanın Hizmete miıni sanılan bir kanu- TRUST COMPANY _ New _ York. 
~.~~n bir .eser . .. Ev~t ~em~~ratlık rııacatıannı tendller\ne ihtar ebnlş. ehemmiyetle tp.tiba.t yaıpmak:tadır. kalkı~asl ve düzelıneti i<'in müm _ nu çiğnemekle değil onun tadil ve !\Jüşterek Bankalar 
kı, {c:ektır. Çunku, bız _ bılı!?~ ti~. 0 zaman. fahid Nebahat her ,eyi Sarı yüzlü avukatın da tesbıtine ça. kün olan yegane yolu teşkil eden yo. ıslahı yollannı aramakladır ki bu Ba.nque França1sc e•. İtallenne Pou 
de ':!un hük~met teıekk~U;n ıç?1- itiraf ederek: ~ılmaktadır. • ln, yani Almanya ae iŞ birlil,l yoluna re1"imin beka ve salabetine yardım 

rnunevvcr maanların butün azım g'-:.t:... l'ame rlque du sud., Paris. 
uv 1 • h-kQ .. ..._ ... • olunabilir. Bazı ıarkadaşlarımızın 

vet erini toplayan yeaane u - l H ti · ı M ı · • Petit. Parislen §ÖYie demektedir: Arjant.inde: Bucnos - Aires, Roea., ~e t ' ekli _demoknı.tlıktır. Jnsanlık Perakende şeker 40, i er 1 e usso 1n1 Bu nnlaşmıının neticesi şu olacak - bu çeşid hatalı gayretler yüzü~_den l'iO de Snntn f6. 
~tının ıyilr.şmcsınde sonu olını- 37 k l tır ti Hazirnn 1940 m acı tecrlibele kendilerini kanunun penç,.sine .. ııp- BRESİLYA'da: Sao - J'a.tılo ve bat. 

J'Cln ebedA t kk"l kt dı"r me- toz da uruş an k 1 ' - tırdıklarını ibret ve esefle nörmek-! en"ı . 
1 

era 1 ere mu e on uş U ar rinden sonra açıkça bir Fransız.Al - ... lıca 4Chlrlerlnde §Ubeler. Yetı d okratLk 1 k teyı"m. Su halde hem kendi istikbal-lr. yaratan gene em • fazlaya Sah ffi1J3C8 man ·1ş birliıır.i siyasetini tasvib etmi,ş CHİLİ'de. Sant;.,.,.o, Val.,........,~o. 6 lerini körleten hem de memleket - ...-~ 
T • . r-·,-) (Ba.ştarafı 1 incl sayfada) olan şahsiyetlerin hepsi, şiındl, Fran- •11 t • • ~ I k.b ti d guv COLOMBİA'da; Bogota. Barran _ 

ıpkı_ bir. insan gibi, b.ir . milletı.n (~ı 1 in.cı say -. Nevyork 20 (A.A.) -- NevyorL saya Jfıyık olduıır.u rolü temın "ı"in Tıİ'"- ve mı e ıçın za,..,r ı a ı e er o -
O zih d ı dl 1 ıt 6 y .... rnn hu gibi hareketlerden içtinnh quilla, Medellln. Lı.ınıyetı v rdır. oıyet aı- , ihtikar suç u.aunun 8 ıyeye ven - T" · B ı· h b" · b 0 Jd 0 

• • l""eceklerdir Lava.l Mar.,uet ve Flan URUGUAY'dn·. ''ontevid"". 
•111 k b J f "h · 1 Adi" ımesın er ın mu lı ın 1 ırıyor· ..,., • " ve bütün işlerinde mevzuatımw nı ""' ı;;.anı . uluııduru mn ı, o zı nı- mesini karar aştırmıetır. ıyeye Alman mak"amlannın muhafaza ı dın devlet reisinin idnre..<:i altmd:ı hü- rehber ittihaz etmelerini bütün ar- BANCA DEi.LA SVİZZERA iTı\LİAl'fA 
\ :• b .. ~at ~.endi~~ v«: komşularının ' v,erilcn ihtikar suçlulıın tunla~dır: ettiği lcetumiyet sebebile, Hitler ve ı k~ete iştirnk etmelidirler. Frnnsa • kadaşlnnma ehemmiyetle tavsiye Lugano, BeDlnzona, ChiAıso, Lo -
ak ~tun d~ny'a. uzennde dııda~ - Beyoğlunda Haçopulo ı;nagaza.sı Mussolininin dün fiUiakikn buluşup nın kuvvetli ve müUehid b:r hüküme_ eylerim. >> 
butugıde".1fır d~ırede rtş~y~n .~ı~er sahibi Haçopulo, J60 santımetrelık buluşmadığını öğrenmek kabil ol _ te ihtı"yaeı vardır. şımd: son bir fır- --------- ca.rno. 
Ya.rJan rnı c1tlenn1 deme\ ,enm, 

1 titı - divinetin yarısını tesbit edilen fiat- mamıştır. Fnkat bitaraf diplomatik lsnt karştSJnda bulunulmakta.dır. Ve Koc:...el"ıde ÇOk ÇOCUklu Zürlclı, Mendrfsio. 
k " nnı an ama ı ır. e gene P- v ..ı d layı 60 80 , f il ··t•k k b ) k JA d u. BANCA UNGARO - iTALiANA S. A. u bir · .b. b" ili · de- tan yukan aattıgınr.an ° • - 'l1:ı.1 e er, mu a atın ya vu u u - bu fırsatı kaçırmamt' azım ır • 
.,.in, en ~san gılı ıb. ır n;_. ~:'dı~ işte 1 kuruşa alınan sürahileri J 50 kuruşa . duğu veynhud pek YEi km bir istik - Teb1i" aileler pqt.c ve başlıca şehirlerde şubeler; 
bir rnillet~:~:ikb~li ~i~ elzem .olan, satan Karako züca~c ma~azas~, Lalde vukubulaoa~ı zannm?~dır. Vichy 20 CA.A.) _: HaTnS : HRVATSKA BANK D. D. 
h.linin him'uyesini mukııddes kılan metresine 320 kuruş fı~t tesbıt ~dı- Nevyork Timcsın ~uhab.ın, Ro - Petnin _ Laval mül!ikntı münasebe- İzmit (Hususi) - Slhha.t Vekalet"ı.. Zagreb, Susak. 
odur. O fe . "f d . in basit bir ke- len muşambayı fnzla fıatla sattıgın- maya telefon etmek 1stemış, fakat t"le şu tebrğ neşred:!miştir· miz vilayetimiz dahilinde 118 çok ço_ BANCA iTALllNO • LİMA 
linıe bulm yı, 1 

a .. ek~-1 ve hatta im • dan dolayı Beyoğlund:ı Kalinkos kendisine Ber!in ile Roma arasın -
1 
un-ral 

1 

13 Kô.nunur.vv~lde La cuklu annelere para mükAfatı teV!ii Llma <Perou) da başlıca şehirlerde 
'-• ayı ınu!I u · • ··k k d-L· h 1 iki" •• d b • h .ıYM»'-'i ' ' - 1. tc · :.+· bel "'11nsız. görüyoruz. fakat Amerika- mağazası, gemici f en.:rını yu se :u-ı at arın g~n en en mu. a- vaJden yüksek dahili siyaset scbeble- için "iluye emır verm"Juır. fU er: . 
~n bütün zihniyet ve imanı o. oldu- fiatla sattığıncl~n dolaY! Galat~dn bi~lc.rc kapalı oldugu cevabı veni - ri yüzünden ayrılmıştır. Muhtelif Pa. Bu para mükli.fatıan bugünlerde BANCA iTALİANO - GUA'YAQUU. 
ut·u ~nlıyoruz.. O , asırlann hır mah E.yuhaf Menahım, azamı salış fiatı mışhr. w r is gazetelerinin ist;smarda tereddüd istihkak sahihlerine verilecektir. 6 ÇO.. ouayaqull. 

lılt !u~. Demokratlık em eli insan- 25 kuruş olan pili 30 kuruşa satan . -r . . et.mediğı bazı ka.rga+ılıklar dolayısi _ cuğu olnn bu annelerin ekserisi Ada- is&anbul :merkeü: 
değildir ı~e ••kd ece

1 
,_Yeni bir ibare Ali oğlu Resul, karaman erinin ki - D!ln at.şamltı Rndyo r:ızetjesındetnn. ıe bu yüksek sebebler e!kfırı umumi.. pazarında bulunmaktadır. Galata, VoyTOda caddeal, KaratöY .. 

h. · cmo rat ı"' insanlık t • Oak""d Bu akşam Alman resmı a ans1 - • il . b 1 Sıhhat VekAletinin bu gttttl yardımı Telef . .ff&t5 
nin ta kendisidir En . tid~· a1: l losunu 75 kuruştan löatan u ar. rafından neşredilen bir tebliğe göre yf'ye :t.amamı e ıza ::> ırnanıaz. ._ oı.rmınıa tarşılanmıştır. palas. on . . 

lctl · k" h • ıp ı mı r da -kaeab Mustafa )hsan Valter, ve mu M linl -l~k t kubul. Devlet reisi, her zamandan daha z .,,.. i5tanlnıl ~: 
. e:ın es ı aynbnda taammüm et-ı .. .. F ' 1 er - usso mu a. ı vu - ynde Fransızların kendi ctrıı.fında bir Alalemclan han. Telefon: 22SIOt 

~ıştı. Oıta c;nğda yenide 1 1 Husnu ırat. muştur. Bu as.rarenglz mülak:ıtın ne- 1 esi • arzu etmekte ve işgal ma - • 
dı. Amerika onun C""·ıb ~ a e;_ en- . i ...... rede cereyan ettiği bildiramemiştir. 1 keşnmmlarniJeı Fransız hfiki'lruel.i ara.cıın /S/ll/12/15. 
na d Fi .._ esıne u.ıya- Jet .. Waslıington'un ya.zıfes ne .u .. f Ş dikk t ~• kt du,. ,,., ı - OOYÇE ORIENT BANK Beyothı bürosu: 

rna ı . ıkirlerinin hararetli arzu - reosı - . . lıntıriatm • ayan~ ~ vıan no :ı şu . ..._ dnti iyi münasebetlere hnl<'l gcUre - İstiklil cadde.si No. 347. Telefon: 
larını tahakkuk ettirmek .. A- larken soyledilı nutku ~ d bu resmı tebliğden kıs:ı b!r zaman bilecek suitefehhümleri izaleyi iste - 41046. 
lrıcrikaya ilk gd l uzlaerc t.ır. Bu nutuk~ Washl"ngtoün ~u _a t evvel, tekrar ayni Alman ajansı tarn..jmektedir Dresclne r Bank Şnbeıi K~~•nr ican; f• .. 1~ '9'e Ma-..ı.. -
kib . en er ve on rı ta- des hürriyet nteşinin ve e m unye fından neşredilen diğer bir tebliğ,, . ' · . . a.'><U ,,_,.,, ..-.ıo 
haye~en mılyoıılarcn insan ve ni _ rejiminin korunması lüzumundan bah mülnknt haberini tekzib el.mişLir. Allıcr eyaletın~: Ltı Fı>rt~ iS;~~~ - Mer\eEı· Berlin tan için ve TomisUque çekleri ve B. 
ternad?nların _Yarattığı ı;k. hepsi mü setmiştir. Mihverin iki ortağı nra.sında yapı - nundn devle~ re~·~in va:o:e::1ccSind; C. ı. TRAVELLER'S çekleri. 
o id fhn o rdeale dogru koştu ve Ruzvelt söslerine şöyle devnm et - lan bu görüşme esnasmdn ne gibi mev da vutua gelen gorüşm h ' ~l . 
de b~ .. ~~ nes il geçtikçe daha ziya-1 miştir: ' ıulara temas edildiği, tabii hi~ kim • du.nkü td>}jğ neşrolunmuş ır. . Türk.iye fU erı : 
du. Ytidu, daha ziyade vuz.uh bul-ı Eğer bu m ukaddes hftrriyet_ ateşini senin mnHlmu değildir. Ancak, mu. Iyi ha~r al~n mah~eııe:de şu e. -

Qok: l:a11Jeder, onun tiiJ>bc -.eya korku - h'akkak olan cihet şudur ki, iki ortn- h:t tasrıh edilmektedır. ~' ~ııreşnlın Galata _ İstanbul _ İzmir 
di!:ın· daha i~Ji gitmemi~ Ji\zım geL Ia.rla söcdürülme.'line nıiisaade eder- tın son defn FJornns'd:ı. yaptıkları but.ün ~~daltJ .pr~-tıJ•, aevle~ r~. Deposu : ist. Tütün Gümrüğü 
gısilli" heı- vatandaşın emniyet ve bil- sek wa.shington'nun kahramanca. şc görüşmedenberi İtalyanın vaziyeti isine, dahılı ve haricl ~'.y:ısett.e llıç bır 
:veu ~emıeketin kaynak ve kabili - rı" ~ • ..-.uı;.· mukadderatımızı çiğ • hayli de~işmiştir. dcğişıklik yapmıyan ~yle t11: te~cb. 

~ GÖ Z DOKTOR U '411 

Nuri Fehmi Ayberk 

eti nid> ıc b re e AlU u ı;u 1 b d b 1 nmak im ·anını \·crmış -ettirdi~ . e:•nde artı.rmamız a nemiŞ oluruz. O vakit, Hitlerle mfisn\11 şart ve hak .us e u u 
rıu Ya illi bilıyoruz. Fnkat ~aın:z bu. MiHetin bu zihniyet ve imanı, milli larla görüşmüş olan Mussolini. bu - tır. . . 

Haydarpaşa. Nümune butaneai 
göz mütehassısı 

Waabal Bd~e ka.rpı11. Saa& * H eT türlü banka :İfi * (3) ten aonra. Tel. 23212 

========-===:• ~------' tıiyeı ~Inak klfi değildir. Çunkü. 1ı~ ftdafaamız uğrunda yapacağımız gün Hitlerin yardunına ımıhtılcdır. j pahilı &yaset bahsinde. m~ll !nkı -
Yet tıi e vardır. Eğer Ametika zihnı- m türlü fedaklrlığı .uam! derecede «Popolo d'İtalya» gazete.sinin bir ma- Jtı.b hareketine devam edıle.,eğı be - ============== Doktor Hafız Cemal 
<lu 'te Oldürecek olurs&, onun vücu - ber ktııdır Bugüne kadar asla kalesinden çıkarılan mAna şudur ki. dibidir. . dünyada sağlam ve devamlı bir sulh 
de .., ruhu mahdod bir harici fılem- hnklı kılma · en büviik kuvvetlerini Akdenize nnk, Harici siyaset bahsinde şu cıhet kurmak ümıdilc dürüst bır surette i§ .,n.n - . ·u .. nkme.-ni" olan .J. k tJ . ' kte 1 rrıerik.._lllakta devam atse t.ile, A - bu derece uzerırııı ,..... " .. .. Jetmiş olan fngilterenin İtalyaya. in _

1
hatırlanmaktadır ki Klinunuevvclde birliği ynpmayı uvve e ıs .. eınc O&-

n a da Ölür. BıZ buuu biliyoruz. büyük tehlikeler karşlSlilda buyuk dirdiğf darbeleri hafifletmek için, Al. vukua gelen kabine de!i.şJklıği. mare- duğunuı tebarüz ettJrmişıi. 

(Lokman Hekim) 
Divanyolunda 1 0-4 No. de. hergİİD 

basta kabul eder. 
Telefon: 21044-23398 ınu~ 21hniyet, bu iman 1>ize her gün gayemiz demokrıtt.'hğın 'tam~mlıbğı - mıınya bu ha. vzada İtalynyn ynrrlım şal Pet.aının Frans:ının enternasyo - İyi baber alan mahfcllc.r şu clhc -

!tat ~lıf .tarzıarda bi•ab ediyor. Fa. nı biDUtye etmek ve cbecm~tır~e~~· etmelidir. nal h:ıtb hareketinin dcğ~n1eden ta. ti de ildve ctmektcdır ki, ıneşgnl ve-
~ bu kserıya, farkına Vn?mıyoruz. Bi. Bunan i~n ~erikanın zthniyetir:ı, Alman tayyarelerinin Akdenize gün laca~ını ~rüz e~~rc:ı,. bir şahsi ya serbe3t Fransanın ve ayni uman.. r 
tind ıuaır kurrenin diğer milletle - Amerikanın ınıanını toplamamız la. derilmesi ve Vic.hy hükfıınct.i üzerine mesajile Hıtlere bı1dirilmıştı dn deniz aşırı Fran.sa:nın §Cf• olmat- SOD Posta ' ~~ ~· keza deniz a;ırı ~illetlerden, zımdır. BiZ Amerikalı olmak itibarile Almanya taraf.tndan ahiren tekrar Devlet reisi, son 7nmnnlard:ı Ame- ta devam eden mareşal, herkes ıua. 
b:ı.~~n veya hür olan m illetlerden . donroeyiz. Fakat hareketsiz de icra edilen tazyik, Alman yardımının rikan basınına verd:l'$i bir beyanatta tından kendıSine t.ruıinmı.ş bulqnan ,l===Y=e=vmi==.=5=i.yaS1,===Ha:=v::ıı:adJ.s==ve==-:ıt !tluy0 

111
Yor. Bazruı bu sesleri duy - gerı ktan ~un olmayız. O hal_ bir ~ngıcı sayılabilir. aynı meseleye yenide:-ı temruı ede _ mutlak otorıteyi \am olarak muha _ Halk gazeten 

ltll ~\'en. kulak vermiyoruz. Çün - du~~ma ileri giderb: Tanrının ıD3. - Petııin _ Laval barışması da, bu Al. rek; faza. etmektedir ve dün olduğu gibi 
bir ley~r IÇUı hürriyt't i!'lt.i_s;azı yeni de aı tadar memleketimize man tazyıkinin bir neticesi tel~kki « Fransanın AVTupa kıt'asının tan_ bugün de nazırlar k.enıtisine karşı 

ııllı\- deği!dir.11 yetile sonuna edilmektedir. zımine i4tirak etmeyi ve Avrupada ve mes'ul bulunacaklardır 
eıt, 1789 da, m: Amerika dev- hiı.ınet ederek. 

' Son p 0 sta ıı nın tarihi tef'rik.-ısı : 25 

- Ya%Dn : Rqaıl Elırem 
1 Alto p daki delikanlıyı gördüğü yere, Ay-
Cdi ~ 'h anayotu üzerinden ~lid- d • ı. I . . büyu-k şimal burcuna 

tııı boci) llrçlara dogruv • yalnız başı-. o:ı ıı;a c:sının 1 nd .. 
.,. a d gelmi"h Ok vızılulan a tı a, yu-Çarllıy .~ ı. Yüreği çok şiddetli ~ tm 

lcckL or"u: Kusmetini gene görebi- ·· Ü bir dış boşluğuna uza 1~' 
. "' mi d· zı;~ . ile Türlt ordugahını larnştır-

ltıı}'di) t ki) Y oba o bir hayal go ~ enb 1 mıştı ki arkasında bir ses 
rlıne11 b· s avonun dediği gibi gö· ~n~a aş a 

"h. lr §ı:yt .d." ı:ttJ: -
" ı iirkl . an mı ı ıı- •• Afr 1 Bu tarafa bak guzel 
... 11,.. erın ·· ı.:_ b" ,_ t - o . . 
ı. l!tıı11ru mut.Uf ır oıı; ve aıı Ş afi! atlıyı şimdi yere can-
~rın nun altında, burçlann dış- kız.·· u g 
a il Yak! m: yuvarlıyorum.·· 
rilaıııd k• a11yor. iki taş parçasının .. li ·en bhbasmın keskin 

'ltlın -~ 1 hoşluktan kısmeti olan Bunu
1 

soyd :ıı Hanıhmbo pehli· 
~- Yordu r.~CJ ann an "' . 

ı_ """'tlcr · d ·Ni n aldığı ok boşa gıt-
rı4~ ce hoş yere dolaottı. Ynn· l"tın ı. şa · Afronun o-
t~~ il~ geçtiği cengaverler. her- .,,ezdi. Yayını ge~ısT •.. k J 
.ı. aı:ab ) ki 1 . · d bır ur nl ısına 
l-' A r a ı arını tekrarlıyorlar- mu;-u iızerın en . h · , t 
tf ""'\lto b . 1 tı Kıalcye hıç e emmı} e 

\>ı}tıc, ~ 1. ~niarın omuzlarına. } ÜZ· nışan. a m't · anındaki yaya asker-
-":1.tıık e ıll güzel sapan kay:~., vc •myere:; ! l verdiği görülen bu 

''%ay Ve t~kme indiriyordu. lere bAııfz ı emır k~sıneti idi. Kız.. hiı 
et bır gün ~vvel, rüya51n- atlı. ıonun 

deh,ct çığlığı ile doğruldu. Hıua
lamhonun oku, Afronun sol omu
zunu sı}'lrdı ve hedefini şaşırdı. 

Afro, kendisini çabucak toptadı. 
Bir kahkaha atarak: 

- Kahraman Haralambol. dedi. 
Bu atlıyı ben vurmak isterim. 

Şimşek gibi bir karar ve hare
ketle, koynundan nameli ııapııntn
şını çıkardı, sapanının içine yerleş
tirerek hedefine savurdu. 

Okcu ile Aydos güzeli. gözJerini 
ayni noktayıa dikmi ler, heyecanla 
bekliyorlardı. Atlının yanı başın
dan küçük. bir toz bulutu kalktı. Bir 
kaç saniye sonra da. atlının yere 
atladığın1 ı.·e eğjldiğmi gördüler. 
Harolambo, .-:ülmcğe başladı: 

_ Galiba ~yt.an. herifin kuln
ğına o ta~ı bir dünya güzelinin at
tığını söyledi 1 

Dedi. 
Fakat Afro okcuyu dinlemiyor

du. Haralamboyu kolundan tut:a; 
rak sürükledi: 

- Kahraman Haralambol. Burç
ları bC'rnber dolap)ım .• 

Dedi 

O günün ıak;amı idi, Aydos kn- Rahmancıic eder: 
lesinin bütün burçlarından sevinç - Ben hazırım? 
ile atılan naralar, Türklere karşı Kale altuıdan göçtüler gittiler. 
savrulan küfürler yükselmeğe baş- Aydos Tekfuru ve askeri gayet ile 
ladı. Aydosu 7.aptetmektcn ümidle-
rin; kesen Türkler, Aydos kasaba- şido ldular. Kınn vadesi tamam ol-
sına ateş verip çekilmeğe başlamı~- du. Gece ile Rahmanc:ık hir nice ga
lardı. zilcrle kızın dediği yere vardı. Kız 

Afroya sahih olmak için kahra- gazi Rahmanı gördü, bedene ip 
manlık ~östcrmek istivcn cengavn- bağladı af.ağı aa:rluttı. Rahmancık 
lerini, Yani Knloyani kaleden çı- ipe yapıftı, hisara çıktı, kız ile bu
kartmamıştı. Bu çelı:i~ bir hile de Ju~tu. Hisann kapwna vardılar. 
olabilirdi. Bir hafta geçmeden. örü- Kaptcıyı paraladı~r. kapıyı açtılar. 
len kapıların tekrar açılmasını, kü-
çük kapıdan dışarı çıkma11nı şid- Hazır olan gaziler içeri girip Aydos 
detlc yasak etti. hisannı zaptettiler. * ıcTekfur k12.ını Rahmancığa vcr-

On dördüncü miladi asırdan kal- diler. Oğlancıklar doğurdu ki gazi 
ma bir el yazması tarihte ~ utır- R,ahman neslidir, yiğitlikler etmif"' 
lar yazılıdır: lerdir, yüz aklrklan etmişlerdir. 

uTa~ geldi, gazi Rahmanın önü- aOl kalede iki dilaver vardı. Bi. 
ne düştü. Cazi Rahman taşı aldı, rine bahkçı Vasi! derlerdi. bir sad 
Akçakocaya iletti. Bir rumca biln 
kişi buldular. Mektubun mealini bil- nKevcivan i~. dBiri Mdaihhi 

1
lcoç yiğitti. 

diler ve hem İnandılar. ayaer nCJJıin en a derlerdi 
«Akçakoca eder: İalAm ite müşerref oldular. iki İn• 
- Hey gazileri. Kimdir \ta 701ıa da.b.i ~et naaib obnqts • .a 

basını .koyan l) , -S O Ji-

' 

_ ... -
Yerebe.ta.n, Çatalçeşme aokak, ı5 

iS TANB U L 

oasetemisde çıtan yazı ... 
resimlerin bü.tii.n ha.klan 
mahfuz ve gazetembe a1ddk, _ .. ,_ 

ABONE FIATLARI 
1 e 3 ' Sene Ay Ay Kr. 

Kr. Kr. Kr. Ay 

1400 750 tOO lbU 
Türkiye 

2340 1220 '110 270 Yunan 
2.700 l'°<> 600 ;ıoo 

F.cneb: 

Abone bedeli peşindir . .Ad.ru 
~timıek 25 kunıfiur. 

Gelen evr.ık gen ;.erilmez. 
11.aalardao m es"aliyet almnıaz. 

cevcı.b içi.il mektubl.a.rn ıo 
kuruşluk Pul llAve.sl JAzınıclır. 

Posta. k~~ : 741 İaaneul 
T lgraf : Son Pos~ 
Telef on : 20203 
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8 Sayfa -
General diyor ki 

(8aştarafı 1 inci sayfada) 
Ne kadar yazık ld, Balkanların 

bugunkü tehlikeli, karanlık ve kor
kunç durumunu gene bizzat Balkan
lılar kendi aı~larındaki anlapma
mazlıklarla hazıTlamıılardır. Be.1-
lcanlılar arasında tam bir vi~k ve 
itimad olsa idi bu topraklara hiçbir 
yabancı ayak bıasamazdı. Balkan
larda dostluk ve birlik yokluğu en 
evvel Arnavudluğun işgaline malol
du. Geçen sene 7 Birinciteşrin tari
hindenberi, Romanyanın daima ar
ban bir tekilde Alman askeri İşgal 
'Ve hükmil altına girmesi ayni ıebeb
dendir. Aradan, daha bir ay geç
nı.eden, ltalyanın Yunanistana tasal
lut etmesine, Belkanlarda tam ve 
korkusuz bir birlik yoksuzluğundan 
baska ne sebeb olabilirdH ! 

ltalya, büWn Balkan devletle-ri
tıln, birden silahlı muhulefetinP uri
rayacaiını bilse idi hiç Arnavudlu
fa t-1 ater mı idi) 1 Kezalik Alman
ya, bütün Balkanlıları. karşısında 
bir blok halinde ayağa kalkmı.ı göre 
idi. bu derece hodbehod ve kolay 
olaııak Romanyaya girebiür mi 
idi?! Hele Yunanistan bu derece 
mUbalatııızlıkla taarruza uğrar mı 
idi? 1 Eğer Balkanlılar siyasi vr as
keri bir kütle teşkil edebileydiler, 
Balkan yarımadası şu anda kendini 
ı(lphesiz çok, hem de pek çok say
dıracaktı. 

Halbuki bu terem, ııağlam ve 
emruyetli durum yerine ıimdi Bal
kanlar için ne işitiyoruz:> 1. Almanlar 
Romanyada büyük, seri ve zırhlı 
kuvvetler yığıyorlar, Bulgaristan. 
dan ve Yugoslavyadan geçmek için 
ültimatom vereceklermiş, lngilizle
ri doğu Akdenizden çıkarmak için 
Selaniği, Yunanistanı, Boğazları ve 
batı Anadolu sahillerini ele geçir -
mek İstiyorlarmış. Buralarda üsler 
teşkil edeceklermf1. 

Dedikoduların, rivayetlerin ta-
hakkuku takdirinde Yugos • 
lavya ile Bulgaristan, ayni 
hedef ve maksad ıçın beraberce 
dövüşmedikleri halde, Alman kıt'a
larına yol verecekler midir~ Bunu 
umman1akla beraber, bu hususta 
kat'i bir ıey diyemiyoruz. $u kadar 
var ki ıeref, hürriyet ve istiklali için 
merdce dövüşen ve muvaffak olan 
Yunanistanın gösteı mekte olduğu 
yüksek misali benimseyerek ona 
uymalannı gönülden diliyoruz. 
Hatta ileri giderek diyebiliriz ki, 
kat'i müdafaa kararı vemıek ııarti
ltı , Yugoslavya ile Bulgaristanın 
Türldye ve Yunanistnnla söz birliği 
ederek Balkanları esa.-etten ve harb 
ateşinden kurtarabilmeleri zamanı 
henuz geçmemiştir. Hattn ilave ede
bilirım ki, Bulgaristana güvenebil
diğı takdirde, Yugoslavya silahla 
mukavemete çoktan ıazı olaooktır. 
Almanların, Romanyadıı ordu tgp
lamaları ve Yugoslav sınırlarında 
asker yığmaları hiç kimseyi korkut• 
mamalıdır. Balkanların necatı, teh
didlere boyun eğmekte ve esarete 
peşin razı olmakta değildir. Balkan
ların selameti yalnız ve yalnız bir
likte idi ve hala da öyledir. Ancak 
fırsatın yarın geçtiğini görecek olur
sak bundan yegane mes'ul milletin 
Bulgarlar olduğuna müteessif olaca
ğız 'e biz kendi başımıza kalsak ta, 
memleketin her karış yeri için dö
vu,eceğiz. 

Bul .-ar ba!!vekili, biraz rwvel 
Ruscukta söylediği nutukta, Bulga
ristanın revizyonist siyasetinde de
vam edeceğini söylemiştir. Bir mil
letin kendini haklı gördüğü bazı re
viz) onist emeller beslemesine ve 
hatta bunları açıkça beyan etmesi
ne, prensip itibarile fazla bir şey 
denemez. Ancak revizyon emelleri
nin haklı ve meşru olmaları İçin, 
ehemmiyetli coğrafya, etnoğrafyn, 
hayati iktısad ve askeri müdafaa 
seb• bleri olmak gerektir. Yalnız ta
rih ve ihtiras, revizyon emeller için 
hiçbir vakit makul ve haklı bir 
kaynak olmamıştır ve olamaz. da. 
Çünkü zaten tarihi yapan haktan 
ziyade kuvvettir. Fakat tarihin ya
rattığı öyle etnografik durumlar 
vardır ki bunlar, milletlerin birleşme 
arzularını tahrik edebilirler. 

Hergün 
(Bqtarafı 2 ncl sayfada) 

aaya geliyor ve orada, herkesten 
evvel ve herkese tercihan, en evvel 
kendi ihtiyacını temin ediyor. Her 
nevi ihtiyaç maddelerinin ortada a
zalmasının ve binaenaleyh fiatların 
yükselmesinin bir iimili de budur. 
Fakat, şunu iyi bilelim ki, devleti de 
buna mecbur eden biziz. Çünkü 
ondan evvel bu hareketi biz yapı • 
yoruz; o, bizim arkamızdan eeli -
yor ve pek tabii olarak, pek mec· 
buri olarak geliyor. 

Bununla beraber, hükumetin de 
bu iılerde kuııurlu iıliyen organları 
yok değildir. Me1ela, son birkaç ay 
içinde Ticaret Vekaletinin alakadar 
organları, harici ticaret hayatımız -
dan oahsederken, iyi bir hadise ol
mak iızere daima ithalatımızın ih -
racatımızdan çok noksan olduğunu 
aöyÜyerck iftihar ediyor. Yanlı(,; 

Böyle zamanlarda ithalatımız ihm
catımızdan fazla olmalıdır ki mem
mın olmalıyız. Eğer, dövız kaçıyor, 
diye fazlalıktan korkuyorsak, hiç 
olmazsa ihracatımızın ithalatımızla 
beraber olmasını ı<;temcliyiz. 

Döviz meselesinde de maliyemi
zin hakiki vaziyeti iyi gördü~ünü 
zannetmiyorum: T urkiyc, 11alen, 
Yahudi muhacereti içın sakin bir 
limandır. Türkiyeye hayli döviz gi
riyor. Açık veya gizli, muhakkak o
larak giriyor. Bundan başka, bazı 
memleketlerden, Türkiyeye doviz 
yerine m4ll girmC$i, yani Türkiye -1 
den harice değil, hariçten 'f ürkiye 1 
döviz kaçırılması çok mümkündür. 
Çok mümkün değil, fiilen yapılmak
tadır. Şu halde, Maliye ve Ticaret 
V ekaletlcrimizin bu hareketi teşvik 
etmeleri lazımdır. Böyle bir teşvik 
alameti görmüyorum. 

Şu halde, müstahsile anlatabil • 
sek ki şikayet ettiği ihtikarı, elinde- ı 
ki malı piyasaya arzetmemek sure
tile en evvel kendisi yapıyor; müs
tehlike anlatabilsek ki, ihtiyacından 
fazl.a yaptığı her mübayaa ile ih ti. 
karı bizzat teşvik ediyor; ve niha
yet, memurlara anlatabilsek ki, bu 
zamanlarda ithala t ımız, hiç olmazsa 
ihılacatımız kadar olmalıdır; o za
man Türkiyede, bütün iktısadi ha-
yat, daha müvazeneli, daha sabit 
bir ahenk ve seviye içinde, znmarıa 
göre daha normal ve daha çok ha. 
yırlı şartlarla, sükunet içinde ve ken
di kendine dönüp gidecektir. 

Fakat, bunun için şuurlu bir ça -
lıımıya ve şuurlu bir yaıamıya ih -
tiyaç var. 

dfu/,ittl.11- c2Jie9en 

Müsahabe 
<Baştarafı 2 .ıcl sayfada} 

de, yepyen~ som ntlcts bir beyaz 
elbise gitmif. Kim bilir kaça çık -
mış, ağır ve nefis bir rob .. 

Kadıncağız huzura çıktı: hün
kar la görüştü.. veda etti .. 

Huzurdan ayrılır aynlma:.ı:, baş
mabeyinci, kendisini önledi· 

- Biraz istirahat etmez, bir kah
ve içmez misiniz, madam) 

- Maalmemnuniye! 
Sağdaki salona geçildi. Sarayın 

levend ~ibi kahvecilerinden iki ta
nesi adab ve erkanilc. on,uzda sitil, 
ibrik ve tepsi c>lde, İçeı1ve girdiler. 
Pırlanta kakmalı . altın filiman - tel
kari - 7nrflar, antika C"in filcıınlarla 
donatılını$ tepsiyi madam cenahla. 
'rına uzattılar. 

Avıb dPğil a) Kadıncağız öm
rlinde zarf görmemi .... neve vıuadı
ğını bilmiyor. Güzel gii7ef aldı; v~ 
.,a .. kınM:la dikkat et'lliyrrelc, - bu 
çifte kablardan b 0 ri ihtimalki kah. 
veyi aktarıp so;;,ıtmnk irindir diye • 
filcanı 7nrfa ho,.nltı·~ı gibi olanca 
lcahvt'yi i.izerine ~ivdi. 

O canım, yepveni esvab harab 
olmuş. gitmişti. Zavallı madam kıp
kırmızı oldu. Utanmaııa ağlıvacak-

tı. s:zler de ne diyeceğimizi bilemi
yorduk. Kendisini o halde sefarete 
te•vi edt-,.ken ağzındıın tek kelime 
çıkmadı. Fakat f,.na halde hiddetli 
olduğu brlli idi. Ve ihtimalki Lozan 
miizakereleri cıınasında masava in
di~i rivayet edilen o m,.,.Jıur yumruk 
-Iarbeııi o günkü hıncının gt:cikmiş 
'-ir akııinden ibarr.ttir. 

r yeni neşrivat ~ 
l~----------------JJ 

orta okul - İzmirde muallim Şinasi 
Revi tarafından bu isimde bir ~ocuk 
mecmuası çıkarılmaktadır. İçerisinde 
zengin mündericat ve her tnlebeyi 
nlft.kadar edecek faydalı bilgıler var
dır. 2 ncl sayısı çıkmıştır. Tavsiye 
ederiz. 

Fakat revizyon emeller. ne kadar 
haklı ve makul olursa olsunlar ya
bancı kuvvetlerin müdahalesini 
meşru addettiremezler. Onun İçin 
Bulgariatanın, revizyon emellerini 
bir gün sırf kendi milli ııiyasetilc ve 
milli kuvvetile istihsal etmek iste
mesi daha samimi ve daha ahlitki 
olurdu. Buna mukabil onun, reviz
yon emellerini bir gün emri vaki 
kılmak için, yabancı müdahaleler
den yardım beklemesi ve bahusus 
hu ~;ardımı tahrik etmesi hem Bal
kanlar için ve hem kendisi için bir 
fellik t kaynııl?ı olmaktan başka bir 
şey değildir. Bulgaristana, cenubi 
Dobrucayı, Makedonyayı vt: Ege 
sahıllerini bos yere vevahud mahza 
Bulv.1tr scvgİ!line mukabil olarak 
vermnler veya viıd etmezler. B ı gi- =============== 
bi b3h•i ll"rin ucunda baznn biitiin 
bir memleket:n hüı riv t ve istikl:lli 
de vardır ve Bulgnrlarm bu hu!!ucıta 
i tif d e edece leri mi<1nller çoktur. 
B k nl larn b ugün düşen icı v e VR

zi ,.. vaba ncılara b'r kl'mik muka
bi ı •-inC'üliik ve kılavuzluk etmrk 
d ~.ı b'l"kis mevC"udivet. istiklal 
ve h:irriyetlerini müdafaada müştc-

rek olduklarını göstermek büyüklü
ğünü tereddüdsüz göstermektir. Ah 
şu haya lin hakikat olduğu günü bir 
gÖnek , o zaman eimdikiııdcn ne 
ka&.r çok müftehir ol.:ı.cak idik 1. 

SON POSTA 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt. n ajana adedi: iM 

Zirai ve ticari her neVi banka muameleleri -

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zinat Bankasında kumbaralı ve ·ihbarsız tasarruf hesa.blarında 

enaz 50 lirası bulunanlara senede ' defa çekilecek kur'a ile ataaı -
daki plı\na göre ikramiYe dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 n 2,000 .. 

4 n 250 
" 

1,000 ,. 
40 

" 
100 n 4,000 n 

100 " 
50 " 

5,000 n 

120 " 
40 n 4,900 ,, 

160 " 
20 " 

3,200 ,. 
Dikkat: He.'!ablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan afatı 

dilşrniyenlere Jkramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verı:ıecektir. 
Kur'alar senede 4 defa. ı Eylül, ı Blrıncıklııun, 1 Mart. ve 1 Ha1.1 • 

rao tarihlerinde çekılecektir. 

Banc!ırma Ticaret ve Zahire Borsasından: 
Elyevm Bandırma tıcaret • zahire bo:-sasında her cins zahire_ hububat 

ve baki.yat gibi maddelerden nıaads. (ıpek kozası~ yün_ya.pak- u~ - kepe~ 
razmol) gıbı maddelerin de 25/ 1/ 941 tar.hinden ıtıbaren vadelı vade.sız 

a!un ve satım muameleleri hergün sabah (11) den saat {16) ya kadar 
Bandırma borsasında icra olunacaktır. 

Bu tarihten sonra, Bandırma belcdıye hududları dahilinde, bor.saya 
dahil bu mahsullerin borsa haricinde satışları rnemmldur. (354) 

Tokat Nafıa Müdürlüğünden : 
Tokatta park ve bulvar ağaçlama ve bakma işlerinde çalışmak üzere 40 

lira aylık ücretle bir usta bahc;n'ana liızum olduğundan talıp olanların 
Tokat Nafın MüdürHiğüne müracaaUnrı il~n olunur. c393ıı 

GENÇ ı~~ SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi: 1888 

• 
GÖRÜNMEK 

IS. IYENLERE: 
• idare Merkezi: İSTANBUL (GALATA) 

50 yaflanndaki kadınlar, 
nasıl 35 yaşında 
görünebiliyorlar ? 

Meşhur bir cild mütehan11ı tara
fından keşif, ııağlam ve genç Lir cil
din unsurlarına müşabih o:arak gt:nç 
hayvanların cild hüceyrelerinden 
kemali itina ile istihsal ve cıBiocelıı 
tabir edilen yeni ve kıymetli cevher, 
cildin unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon kremi terkibinde mevcud-j 
dur. Her akşam kullanınız, uyudu~ 
ğunuz her dakika esnasında cildiniz ı 
bu kıymetli cevheri mas,.ederck 
besler ve her sabah kalktığınızda ı 
cildinizin daha beyaz, daha taze ol
duğunu göreceksiniz. Cüncitrderi ?~ 
beyaz (yağsız) Tokalon krcmını 
kullanınız. Bu basit tedavi ve itina 
sayesinde bütiın kadınlar 10-15 yaş 
gençleşebilir ve şayanı hayret 
cild ve tene aıalilt olabilirler. 

Türkiyedeki Şubeleri: 

isTANBUL. Galata ve Yenicaml 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıta.,daki Su bel eri: 

SELANİK _ ATİNA 

• Her nevi banka muam"l"'Cri 
Kiralık kasalar servi.si 

. 
ncı . 
ncı 

Tek sütun santimi ..................... .-. 
maktu 500 
ıahile 400 » 
ıahile 250 >> 

3 ncü ıahile 200 » 
4 ncü ıahile 100 » 
iç ıahile 60 >> 
Son ıah ·ıe 50 >> 

Muayyen bir mbddet zarfında 
fazlnco. miktarda iltm yaptıra. 
caldar ayrıca ten~Hitlı ta.rıte. 
mtzden istifade edeceklerdir. 
Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
nfln\ar tçln ayn bir tarife der
piş edllmlştlr. 

son Postnnın ticart llft.nlarma 
nld işler için şu adrese müra. 
caat edilmelidir. 

tıanl'thk Kollektıf ~lrketl 

Kahramannde Han 
Ankara caddesi 

lkinciklnun 21 _., 

iMOFUJ 
(Abdest bozan) dediğimiz ba raak kurtlarının devaaıdır. 

Bunlar aığır etile yapılmış pastırma ve sucukları yiyenlerde hasıl olu~· 
Uzunlukları dört metreden on metreye kadar olur ki birçok tchlı· 
keli hastalıklara yol ar;:ar. TIMOFUJ bu kurtların en birinci devası· 
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur, 
reçete ile satılır. 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş Yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
GUmüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve piy~1' 

k.Ui miktarda çıkarılmış oldu~undan gümUş yüz kuruşlukların 31/İkine> 
kanun/ 941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır:.,., 
Gümüş yüz kuruşluklar l.tŞubat/941 tarihinden itibaren artık tedaVUo 

etnıiyecek ve ancak yalnız mal.>andıklarae Cümhuriyet Merkez BankaJI 
şubelerince kabul edaebilecektir. 

Elinde gümü.§ yüz kuruşluk bulunanların bunları rnalsandıtlaril' 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebda ettirmeleri ilan olll-
nur. • 288" c380ıı 

Ereğli Havzası Kömürleri 
Satış Birliğinden: 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/ 1289Q numaralı 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre tefekkül eden Ereğli Havz ... 
Kömürleri satış birliği, ahiren mevkii meriyete konulan 386i nu : 
maralı kanun ve 2/ 14547 sayılı kararname hükümlerinin tatbiki 
neticesi olarak 1 Kanunusani 941 tarihinden itibaren taııfiye haline 
konmuştur. 

Satış Birliğile şimdiye kadu aktedilmif olan mukavelelerin kö • 
mür teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak 
halkleri Ereğli Kömürleri loletmesi tarafından kabul olunarak kö .. 
mür teslimatı işbu mukaveleler hükümlerine göre yapılacağmdan 
bu husus için alakadaı !arın Ereğli Kömürleri işletmesine ve tas .. 
fiye tarihinden evvelki muamele) r için dahi merkezi Zonguldakta 
bulunan, hali tasfıyede Ereğli Havzası kömürleri Satı!! Birliğine 

" müracaat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Beyazıd Çinili Rıhtım han 8/ 12 sayılı yerlerde çalışmakta olan Walt'f 

Siger ve Ş.L. şı.rketı Londrndn ekseriyeti §Ürekli kararile feshedilöiğı ; 
Türk.iyede tasfiye memuru olmadığı ticnret odnsile yapılan muhabel'eC::a 
anlaşılmış ve dosyasında tebcl!uğe saliı.hiyeUı bir kimse de gösterm~ 
olduğundan 935 mnli yılı vcl'gisı hakkında temyiz komisyonunca iltıhaZ ajll 
nan 25/ 10/ 94.0 tnrih ve 7069 snyılı boı:ma kararın tebliğ ine imkfı.n b 
olamamıştır. Keyfryet 3692 sayılı kanunun 10; 11 inci maddelerine tevfi -
.kan il~n olunur. (373) 

EREGLi KÖMÜRLERİ 
}ŞLETMESINDEN: 

3 780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/ 12899 numa .. 
ralı kararnnmenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli 
Havzası Kömürleri Snt:ş Birliği, 3867 numaralı kanun ve 2/ 14;41

1 eayılı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1. Kanunusani. 194 
tarihinden itibaren tasfiye haline konmu§ olmasına binaen söıil 
geçen Birlikle tasfiye tarihine kadar aktedilmiş olan m:.ıkaveleleriıt 
kömür teslimi vecibelerı ve işbu vecibelerden doğacak haklar lı .. 
letmemiz tarafından devren ve naklen kabul edilmiştir. Binaena .. 
lcyh 1. Kanunusani. 1941 tarihinden itibaren Kömür teslimirı' 

1 mütea1lik talebler için Zongulda kta mahdud mes uliyctli Ereğli Kö
m ürleri işletmesi müessesesine müracaat edilmesi ilan olunur. , ............................... .,,. 
1 
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1 IOOO -• 1000 ... 
1 uo -• rıoo -• lfiO - 20-00.-.. 100 - SbOO.-

IO IO - 6000.-- .. - I04Ha.-

Ke~ideler: 4 Şubat, 2 Ma • ııKumbaraıı ve k..ımbarasu 
1 Ağ~tos. 3 İkıncıteş • hesabıarında en az eJlı l.i -

Yts, raaı butunaıılıır kur'aya 
rin tarıhlerınds yapılır. dahıl edılırler \ 
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