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Alman tahşidatının 
Boğaz'arı istihdaf 
ettiği şayiaları 

Ordumuz· 
Trakyada 
bulunuyor 

Büyük Harbde sekiz 
cephede savaşan bu 
ordunun bir tek cep
hede neler yapabile .. 
ceğini keşfetmek 

gf ç değildir 

(Din alqamlıi Radyo 
gaute•inden) 

Bazı ecnebi garete ve kaynak • 
ları, Roma:ıyadaki Alman tahşida • 
tın n Yugo,l,,.vya ve Selaniğe mü -
te, eccih olma:Ctnn ziyade, Boğaz -
ları istihdaf cttiğ: Ji söylemektedir -
ler. 

Türkiye Cümhuriyeti hü · 
lıiımeti her ihtimali gözöniin
de tutarak, lazım gelen bütün 
ledb.'rleri almıf ve Trakyada 
ltcıvvetli bir ordu tahıid etmiı 
bulunmaktadır. 

Trakyada kurulmuş olan çe 
lilı cephe karıı•ında en ıid -
detli taarruzlar dahi kırıla • 
caktır, 

Umumi Hsrbcle sı-kiz cephede 
ltarbeden kah?<tman Türk ordusu -
tıun nelere muk•f)dir olduğunu, o ta. 
rihte bizimle birlikte ve bize karşı 
•av,. anlar çok ivi bilirler. 

Sirndi iae, her zamandan 
dalaa '"---- .. .;. ._ 

. -vv.aı De dana aza -
metlı olan ba lıahrama d . n or u-
nun tek bır cephede nel • fthb 'l ... • • er ya 
"":. ı ~.cegı"..ı kefletmek h:ç de 
~uıkul degildir. 

··Iapon·· saş;ekı:ı· .. ··· 

----
Yazı i,Jeri telefonu Z0203 ÇARŞAMBA 22 fKtNCIKANUN 1941 

Kahraman ordumuzun 

Roman yadaki 
Alman tahşi datı 

Gaye ve 
hedefleru 

Balkanlara karşı her 
hangi askeri bir 

hareket çok güçtür 

Almanya harekete 
geçliği takdirde 

karşısında kuvvetli 
bir cephe bulacak 

{Dün ak7amki R"dyo gazetesin. 
den:) 

Evvelce de bildirdiğimiz gibi, Ro 
manyada yapılan Alınan askeri tah
ıidatı gün geçtikçe artmaktadır •. 

Muhtelif membalardan verılen 
haberlere göre Sanat bölgesinde ta
hanüd eden Alman kıt'aları cenubi 
Romanyaya nakledilmektedirler. 
Ayrıca, Mac:uistı:m yolu ile naklo • 
lunan yeni kuvvetler de Homanya. 

Tralryada yapmlf olduiu maneıvralardan ilri intiba 

General diyor ki 

Balkanlarda 
tehlike 

var mıdır? 
Yazan : H. Err.ir Erkilet 

B alkanlarda tehlike, Bal 
kan ittifakının dıştan 

gelen tazyiklerle gev§eyip çözül
mesile başlamıştı. ltalyanın Ar
navudluğu ve Almanynnın Ro • 
manyayı işgal etmelerile bu 
tehlike hem büyüdü, hem de 
bize yaklaştı .. 

Şimdi iec AlmRnlar, tabii ev. 
veli uçak kuvvetlcrile. İtalya 
üzerinden Sicilyayft indiler ve 
burada tesis ettikleri üslerden 
İngilizlerin kısa Akdeniz yolile 
Akdeniz donanmasına hücuma 
baş1adı1ar. Ayni zamanda duy
duk ki, Almanlar Romanyadaki 
İşgal ordularını büyültüyor ve 
kuvvetlendiriyorlar. Bu haber
lerin Balkanlarda ve Yakındo • 
ğu denilen bütün aemtlerde bü
yük akisler uyandırması pek ta

Bulgaristanın 
vaziyeti 

Beyanname 
ne,redildi 

Bu'gar siyası partilerinin 
beyannamesi "Bulgaristana 

dokunmasmlar,, 

Taymis gazetesi 
diyor ki: "Bulgaristan 

Alman oyununa 
kapılnıamıştır,, 

Belgrad 21 (,.\.A.) - Royter: 
«Bulgaristana dokunmasınlar» 

baılığı altında, mülga Bulgar aiyasi 
partileri larahndan netredilen be • 
yan'name Yugoalavyada büyük bir 
alaka uyandırmıı ve Yugoslav &'a -
zeteleri bu beyannameye ilk aııy/a. 
lannda yer ,.·ermiılerdir. 

ROMANYADA 
KANLI 

HADİSELER 
Bir Alman 
binbaşısı 
katledildi 

Katil yakalandı, BUkreşte · 
tedbirler almdı 

Bükreşte Yunan 
tebaasından bazıları 

tevkif edildiler 

Sofya 21 (A.A.) - Bu sabahçı 
kan Sofya gazetelerine göre, komü. 
niatlerden '\'e muhalif demir muha. 
fızlardan mürekkeb gayri memnun 
unsurlar dün Romanyada ciddi bir 
hükumet darbesi teıebbüaünde bu. 
lunmuılard:r. 

Sofya matbuatı, hükumet darbe
sinin rctiim ve Almısn1ar aleyhine 
tevcih edild~ğini ve Bükreşte ve bü
tün memleket dahilinde birçok mü. 
sademeler olduğunu ve bırçok Al
manların öldürüldüğünü bildirmek. 
tedir. (Devamı 7 nci sayfada> 

General Antoneiko 

ingilterenin harb 
gayeleri hakkınd 
Çörçi~in sözleri 

Londra 21 (A.A) - Av 
Kamarasında harb gayeleri hakkı 
da beyanalta bulunması hususun 
yapılan bir teklif üzerine ıöz al 
baovekil Çörçil ezcümle ounlan aö 
lemiştir: 

Gerek f ngiltercd<?, gerek ecne 
memlek~tlerde ve bilhassa AmNi 
kada bulunan biitün aklı başınd 
insanlar, hangı prenaibler ve dav 

tDev1tnıı 7 '"' •ınlaıı.u 

Hava taarruzundan korunma tecrübesi 

Son hazırlıklar don 
vilayette tetkik edildi 

Bugün de örfi idare komutanı ve valinin 
iştirak edecekleri bir toplanb yapılacak 

Pasif Korunma komiayonu, dün 
öğleden sonra vilayette mühim bir 
toplantı yapmııtır. Vali muavini 
Ahmed Kınıiın riyaset ettiği bu iç -
timada, kaymakamlarlıt nahitt mü
dürleri ve daire mümessilleri hazır 
bulunmuılardır. 

seferber1ilı: müdürlüğü tarafınd 
kazalara ve devaire verilen tatbika 
emirleri gözden geçirilmiştir. 

bekf enen nutkunu 
dün söyledi biidir. 

ya nakledilmektedir. <Duamı 5 inci sayfada) 
Halen Dobruca hududunda bu - l ,,) 

Yugoslav resmi mehafilinde bu 
hususta mütale.ı yürütülmüyorsa Ja 
yarı resmi nıahfeller beyannamede 
ltullanılan kat'i ifade \ e sulh siya
seti takib edilmesi hakkındP. yap•lan 

Toplantıda hava taarruzlarına 
karıı korunma tecrübesi için yapı • 
lan hazırlıklar görüıülmüı, vilayet 

Bundan başka tecrübe gününü 
tesbiti hususu da görüıü1müı ve h 
nüz bütün hazırlıklamı tamamile ik 
mal edilemediği gözönünde bulun 
durularak, tecrübelerın bu ayın 28 i 
ile 31 i aruında yapılması lcararlat
tırılmıştır. <Devamı '1 nci ı.ayfada) 

Tokyo 21 (A.A. ı _ Japon başvekili 
Pre konoye bugün evvell lyanda, 
l<>nra da meb'usan mecliSinde sabır
:•lkıa beklenen nutkwıu söylemi,. 

· Başvekil bu nutukta bilhassa de. 
!\ıf.otır ki: 
İrnparatorlutumuz bugün tarihinin 

en Vahım devresini yaşamaktadır. ~ 
<Devamı 3 üncü ııayfada) . 

lngiliz - Sovyet 
munasebatı 

~0ndrn 21 (A.A.) -- Royter: 
s varn Kamarasında lngiltcre ve 
'b 

0
(et Rusya RrnsındaLı münase • 

trı.etkerın ''lahı için tcdhirler alın • 
trı. a b~a olup olmadığı hakkında işçi 
10~ 1 ualaıdan Adams tarafından 
8 1 an uaJ.. hariciye müsteşan 

Ut er •u b .. C v ceva ı , ermıcıtu : • 
l .~en ııene 1 5 Hıtzirnn ve 21 
eırın 1 1 ·ı h" ltu •cvv~ tarihlerirde ng• ız 11. 

rrı:1 tı bir lngiliz _ Sovyet anla., -
ınu sının akdi için tekliflerde bulun· 
trı.a Şt~ .. Datı" geniş bir siyasi anlıt~ 
de •Çın 22 Te~rinievvel tarihinrlı: 

telcl'fl .. h" itam . 1 er yapılmıştır . .'.:>ovyct u -
c~ etı hu rnuhtelif teklifleri neti -
lebb"bırakmıstır. Şimdiki halde te
dir us •rtık Sovyet hi.ıkum~tine aid 
.......:.___,_ 

------~~~~~~~ 

Yalan 

(Bq&aırafı 7 ncl sayfıula) '-lııı. _________ ._ __ ,,_ 

-· - »e• ...... ....,.. • - '+ ..,. .. 

-
. -

(Dnamı 7 ncl aa7fada) 

1 Arnavudlukta 
muharebe 
şiddetlendi 

Manastır 21 (AA.) - Royter 
ajansının Arnavudluk hud~dunda 
bulunan hususi muhabiri bildiriyor: 

Dün cephenln şimal kısmında ıid 
detli muhareheler olmııftur. Piyade 
kıt'alannın harekatına şiddetli bir 
topçu ateşi yardım etmiıtir. 

Hava !~uvvetlcrinin de faaliyeti 
nazarı dikkati çekecek derecede art 
mııtır. 

Şkumbi deresi vakınında bulunan 
bir İtalyan bataryası Yunan topçu
su tarafından suııturulmu§tur. 

tr>evamı " iin • ;ı, fada) 

Ras Kassa Habeş 
imparatoruna 

• d iit'nam .-dllen İtalyan ailihlannd.n biı kunu iltihak etti 
Akiiöôrzd8 hava Tf!BRUK ,.~::~ ... . ~~;~~~.bi.~~~~"~ 

harbi. daha zı·yade D(J.ŞME.' v Kaasa aaesi etradile beraber Hartu. A ma gelmiftir. İmparator Hartum ci-

0 varındaki sarayında bugün Sudan 

Ş·ı ddet".endirı·'.ecek ZERE Valisi ile askeri ve aivıl erUnı kabul 
• etmi.ftir. Kaaselannı İngilizler tara. 

tından zaptı bütün Sudanda bilyllk bir 
--. d Kara deniz ve hava- sevin~ doğurmuştur. Bugtın İngiliz İ-3 gÜn iÇID e ' } daresı K&Malaya yerl~miŞ bulunmak 

Malta üzerin :le dan yapı an taarruz tadır. 
düşürü le~ yy a reler inkişaf ediyor ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Çörçilin Malt~ ltalyan tebliğine Bu sabah gelen 
\'a'.isine m~şaıı göre vaziyet haberler 3 üncü 

__. ·R · Kahire ~ 1 (AA.) - fngiliz u-

f>Pek yakında "Son 
0sta ,, sütunlarında 

, 21 (/\.A.) ·- o~terın hl w• f d d I.;ondra b'ld' . . :.. ınumi kararr.alıın.n te ıgı: say a a ır 
h J k muhttbiri 1 ırıyor· l.ibyada, bu eabah erken, T ob-
ava~ıl ı - MussoHni göıiişmell'!iinin (De'famı '1 o.ei sayfada) ~iiİİİİİİiİiİİİiİİİİİiiİİİİİiİİİİİiit Hıt er ı 3 üııeıi sayfa'1a> (Devam 

' . . 

Fatihte kadın yoznnden 
kanlı bir boğuşma 

Dört genç, bıçaklarını çekeı ek cadde orta· 
sınC:a birbirlerine girdiler, dördü de yaralandı 

Dün akşam geç vakit, Fatihte l le yumruk birbirlerine hücum ed~n 
Ahmediye civarında, kadın yüzün-ı kavgacılar bir ara bıçaklarım çelı: -
den dört genç arasında kanlı bir bo- mişler, vuruşmağn başlamışlardır. 
ğuıma olmu,tur. Bu civarda doku • Vak'a yerine yeti en zabıtanın mü
macılık yapan .Şevket, Necmi, Mch. dahalesile ve güçlükle ayrılan kav • 
med ve Ali adlarında dört arkadaş gacıların dördü de vücudlcrinin 
dün akşam işlerinden çıkmı"1ıır ve muhtelif yerlerinden yarnlnnmı lar. 
birlikte yürümeğe baslamışlardır. dır. Bunlardan Mehmedle J\1inin y:ı-

Bu sıradn dört arkadaş aras nda rası ağırdır. 
bir kadın meielesır.den dolayı mü • Yaralılar, 'tedavi edilmek üz,.,re 
nakaşa çıkmış, kısa bir 7amnııda Cerrahoaşa hastanesine kaldırılmıt
büyüyerek arbed,. halini almıştır. lar, hadise etrafınd:ı tahkikata bat-

Bir müddet sokak orta~ında sil- lanmıştır. 

Yeni macera · romanımız 

lsBocv.ada Bir oram 
9ok güzel bir atpk ve 
maceranın hik&yesl 

r···· ·--·--··········· ... --... ·-·---- --, 
Heyecanlı bir mevzu içinde ayni za- j 

manda hususiyetleri, an' aneleri ve i 
i bilmedigimiz manzaralarile J skoçga i 
i ........................ " '··································-························· 

BugOn başladık 
6 ncı sayfamızaa okuyunuz 1 



~ ~yra 

r Hergün ' -··-
Mareşal Petain 1 

Yuan: Muhittin Birgs _J 
B u harbin en enteresan s>. 

malanndan biri de Marepl 
Petaindir. Tarihin hatırhyabildiği 
znmanlardanberi, ilk defa olarak, 
seksen beş yaşında bir ihtiyar, bü
yük bir memleketin hayatında en 
feci bir devrin bütün mes'uliyetini 
kendi üzerine almak cesaretini gös.. 
teriyor. Ben bu cesarete adeta hay
ranlık! bakıyorum. 

Fakat, mareşalın ihtiyar simasını 
enteresan yapan ııey, sade bu cesa
ret değildir. Onun kafosırun içinde 
bir takım fikirler ve bu fikirler üze
rine kurulmuş bir siyaset var. O bu 
si:ıı seti, acaba, ya ının hak ettiği 
sükunet ve inziva devirlerin<le mi 
hazırlamıştır) Yoksa, ihtiyann ka
fası, Fransanın askeri faciası son 
perde.sini indirdiği sıralarda mı ha
rekete geldi) Bunlan sonT'll öğre. 
neceğiz. $imdilik gördüğümüz. ~y 
şudur : Petain, kendi etrafmda hür
metkar bir muhit vücude getirdi. 
Artık, Almanlar, onun?n «bunak» 
dive alay etmiyorlar. lngilizler de 
P'tain hakkında fena söylemekten 
farilt oldular. Frnruıızlara gelince, 
çok haynt edilecek bir hadi9e ola
rak, bu ihtiyar kumandnnm etra.. 
fında günden güne eılcı bir inloyad 
halkası vüeude getiriyorlar. 

* fhtiyar Petain, bu mevkii nasıl 
temin etti? Merak edilecek bir me
sele de budur. Fransa işlrinin son 
nltı aylık foki fı tetkik edilirse 
Petain siynsetinin şu seaslara Btinad 
ettiği görülür: F..vvela, Ahnanyaya 
karşı azami dürüsti. Petain mağPU
biyeti bütün ağırlığilc kabul Te :im. 
za ettiği mütarekenin bütün şartla
rını düriistçe ifn ediyor. Bundan 
ha•ka, Almanyaya karşı kendisinin 
ötedenhNi dosthılda mütehassiş ol
duğunu isbattn güçlük çekmiyor. 
Çünkü, Petain harb sonu tarihinde 
daima Frnn ile Almanyanın an. 
in malan fikirlerini ileri sürmüştür. 
Fnknt, bütün bunlara rağmen, ihti
yar mar !!al, FTansayı Almanyanm 
eline teslim ~tmiyor; bu noktada 
gayet sn=lam duruyor. Ahnnn,,a ile 
cdş birliğin yapmaya çok samımı 
surette t raftardır: anc k, nbunun 
zamanı vardır: hu zaman gelme
dikce Fransa 'Lu siynııette aktif bir 
vazife alamazı> dt:t•erek FTanaayı 
olduil;u yerde tutuyor. Bununla Al. 
manlam ~nu söylemek imyon 
cıYeni Avrupa nizamını kurmak. 
vazift>sini üzerinize aldınız; siz r.v
''elu bunu yapınız, o zaman sizinle 
ht>rabt>rim. ll 

Saniyen. Pctain fngiltereye karşı 
dn nzami imkün dairesinde dürüst
tür. Altı aydanberi Fransayı ID$?iL 
tere nlevhinde hı.nckete sevkedebi
lecek pek çok teşvike uğradı ve pek 
çok tn vesileyle kar ılaştı. Buna 
rniimen, Petain, sabırlı. mutedil ve 
mütecnni olmas:nı bileli. fngiltere
d<'n .. ;'diyeti coktur; fakat, onun a_ 
levhinde nt' kötü bir söz söyledi, 
n(' d e matb1rntta söylenilmesine 
rn :: .. aade etti. Fr:ınsa dünkü C1müt
tdiki aleyhine hiçbir ~ey yapamaz» 
dedi ve sözünü tuttu. Afrikaya çe
kilip harbe oradan devam fiktini 
kabul etmeyi "ni de her~e pek 
güzel izah etti: F.vvelii, Fransa har. 
be devam eclemiyecck. kadar ağır 
yarnlanmı.ıtır; sonra da, kendi top
rnklarmı bırakarak harice hicret e
den bir F ransanın bir <ı F mnsız si. 
ynsC"tİ J yapmasına imkan yoktur. 

Salisen, Pet. in dahile karŞJ da 
çok dürüsttijr. Halka ııbaban duy
gusile hitnb ediyor. Memleketin 
yaralarını sarmak için mümkün o
lan her tedbirin alınmasını temin 
ediyor. Almanyaya karşı olan dost
luk siyasetini kulfannrak ondan yi
yecek ve kırılıp dökülen şeylerin ta
mirinde yardım temin ediyor. Esri
lerin bir kısmını l·urtarıyor. Fran
sayn yeni bir ruh kuvveti veriyor 
ve onu işe ve toprağa sevlı:ediyor. 
Kendisinin bu yaşta herhangi bir 
hayat hırsı olamaz. E.trafında da 
Lu nevi ihtirasların harekete gelme
ııine müsnade etmiyor. Halka uöste
riyor ki, tuttuğu siyasetin favdalı 
tarafları çok, zarar verecek tarafı 
da yoktur. 

iste, Petnin bir taraftan kendi 
vnzivetini, bir taraftan cfo Fransanın 
mevkiini böyle üc taraflı, düriist ve 
samimi siyasetle düz.elt~tir. 

* FTansnnın ynrınki hnyatı bakı-
mından da ihtiyar mare,,al için bü
tün yollnr açıktır: Almanya galib 
gdirse Frnnsa, onunla birlikte Av
rupnnın yeni hayatında rol oynn
maya hazırdır. Bu tdş birli!?h siya
setinde-, ıruığlı"ıb bir memleket ne 
kurtarhbilirse Fransa onun azami
sini kurtarır. lngiltcre galib gelirse, 
nihayet, kendi ş:ıhsının ortadan çe
kümesi İcab edebilir. Hntta, bunn 
bile o kadar lüzum olmamak müm
kündür. Zaten, lngilternein galib 
gdmesi bundan böyle ancak Ame
rikanın nüf az ve kuvvetine ist.inad 
edece\tir. Amerikn ile de Petain 

cı»rm=· 1 ..t =--hr> 

. , . 
SON POSTA 

esimli Makale: 5 insanda mücadele ruhu .• == 

Bamlan seri sporu seYmezler. Bir kazaya .sebebiyet vermesi ihtimalin. İnsanın menfanti küçült yaştan itıöaren hayat mücadelesi için u~av-
den ürkerler. Buna. 'aıcak bir muhitte oynanan yumuşak, nazik salon BPO- mayı öğrenmekte, sıcağa, soğuğa, her türlü mahrumiyete katlanmayı 
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Lisan işleri: 
-

~Jnı~ill '11 • ·~L'J·' 
~~enı·~ 
~Şlf,i~Al VE TE1i<J!>eLER~ Lisanımızda Arab 

Rontuen şualarından 
yeni ve bnyak istif ad eler 

temin olunuyor 

fiil ve Müştakları 
etrafında düşünceler 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 

Son zamanrarda Amcrlkahlar 
Tontken §ualanndan yeni yeni isti. 
fadCler temin etrneğe başlamış -
1ardır. ilk zamanlarda, yalnız tJb a_ 
leminde kullanılmakta olan ront -
ken şualan bugün Birleşik Ameri • 
icada konserve, demir ve çelik fab
rikalannda1 sınai müessCN:lerde de 
büyük işler görmektedir. 

Rontken flUllanndnn temin edi. 
len yeni YC büyük istifadeleri birer 
birer sayalım: hakikaten, rontken 
şualan her yerde adeta sihirli değ
nek hizmeti görmektedirler. 

1 - Dctroit Edison Company -
nin elektrik kablolarını tn~ımakta o
lan demir direklerin muayenesi ile 
mükellef bulunan işdler, geli~ gü _ 
:ttl şüphelendikleri ®ekleri değiş
tirirlerdi. Bundan böyle bu direk • 
ler, rontlcen ~fon vasıtaııile :rmıa -
yene edfleceklerdir. Bir hmyon Ü _ 
~rine bindirilf"Jl :rontken makine -
si demir direklerin mahallen mua
yene:1ini mümknn kılmaktadır. Bu 
savede büyük istifadeler temin e • 
dilme.ktedir. 

2 - California ve Arizona'da 
bulunan limon bahçeleri sahibleri 
artık limonlnrını rontken şuaları Röntgen fUalannın tıbda tatbikinden 
vasıtasile seçmektedirler. Bu şua - bir inhb• 
lar sayesindedir ki, çok şiddetli bir dohsan dokuzunun içinde çiviler, 
soğuk e incimad devresinden son_ cam parçnları, çakıl taşları tesbit e
ra Caüfornia' da iki milyon porta - dilmiştir. Bu şualar sayesinde lastik 
kal sandıih kurt:mlmıstu. Rontken imalau çok ciddi bir surette müra
sualnrı olmasa, idi bıı iki milvon san kabe altına ahnıruştrr. 
dık portakal mahvolmu• ;,azaıile 6 - Birleşik Amerikanın birçok 
bakmak icnh etmiyecd:ti. mahallerinde otomobil servisi ia • 

-12-
Arabca fiillerin sülnsi (üçlü) ol

•un mezid (çoklu) olsun os
manlıcaya girmiı olanlar, · hele bu
günün türkcesinde sürüklenip gi
denler, t~ekkür olunur ki, yeni 
nesli ürkütecek kadar değildir. Biz 
bunlardan ekseriyet Üzue masdar
laıı almış bulunuyoruz, ve onları 
ya isim olarak kull'anmz, yahud 
türkce bir muavin fiilin Tefakatinde 
tasrif ederiz. 

(Zem ve kadih) te bu iki masdar 
isimdir, (zem elmek) te tasrif olu
nabil~ bir fiil olur. iğfal, tashih, 
tasarruf vesaire kabilinden me
zid mudarlar dn münfcrid kuJla -
nı~1arında isim olurlar, bir türk.ce 
muavin fiile refakat takdirinde tas
rif olunabilen fiil olurlar. 

Türkceye girmiş olan bu ve em
sali masdarlnrda bir güçlük yok
tur, güçlük yalnız sülas;)erin ve 
müzidlerin iııtikaklarında görülür. 
Bunda da bugünün neslini ürkütmi
yecek bir cihet var: Biz müzid
Jcrin her §eklini kabul etmediğimiz 
gibi kabul ettiklerimizin müş'takla.. 
rından da ancak ihtiyae görülenleri 
almış bulunuyoruz. Hele sülasilerin 
mfiş'taklarından en ziyade ismifa'il
lerle ismimef'ulleri alarak diğerle. 
rini ihmal etmişizdir, bu ihmal gün
den güne mikyasını artırmaktadır. 

Mesela: [Sülfıselerden bahsedl • 
yoruz l gaflet kelimesinden. yalnız 
ismüa'ili, gafil şeklini, jsmet 1celL 
mesinden ismifa'ili [Asım l ve ismi
mef ulu rna'slım şekillerini almakla 
iktifa edilerek diğer müş'taklara il -
tifat olunmamıştır. 

Mezidler Crftlikte rontken makin~ ve ci - tasyonlan, röntgeo ıuaları jeneTa -
hazlarının tesisi gerçi 250.000 do- törleri tesisatı yapbrtmaktadulaT. 
larn malolmuş ise de kurtarılmıs o- Bu makinelerin tesisi masarifi her Mczidlere gelince: Geıek es • 
hm porta"8Jludan tam 7.500.000 ne kadaı: yüksek ise de otomobiL ki osmanlıcadn, gerek. bugünün 
dolar istifade temin cclilmiştjr. lerin lastiklerini birer biıer aöküp türkcesinde kullanılan şekiller sekiz 

3 - Araşit tanelerinin teslim ve muayene eylemekterf' mütevellid taneyi geçmez. Bunların en 
tesellümü son :umanlardn miişkii • masraftan daha azdır. ziyade lisana girmiş olanları kahbla
latı mucib oluyordu. Bir takım açık 7 - Birçok kundura mağa:aJan, rında, ya·ni ffil cevherinin istiha

Zannediyorum ki en ziyade kul
lanılan şu sekiz şekli işa -
ret ederek diğerlerini. ki , pek 
azdır, ihmal etmek müm -
kündür. Evvelce Arab fiilleTi 
tedris edilirken bu şekillere bab de
nirdi ve süfasi cevher bu bab]ara 
nak:lolununca kesbcttiklcri manayı 
göstermek için bina tnbiri kullanı-
larak mesela istif al babı -
nın binası tnleb, niyaz, ahz, 
kabul) celb içindir denilir -
di. Ba demek olurdu ki sülasi 
cevher bu şekli alınca onda şu ma
nalardan biri bulunacaktır. 

ldgam ve i' ıa ı bahsi 
Biz bunu türkce sarfta gösterme

ğe kalkı~mayarak o manalann iza
hını ders esnasında rnunllimlerin 
şifahi takrirlerine bırakacağız. On
lnrın himmeti bu İ1Jİ kolayla~tlrmış 
olur diye ümid etmekle aldanmış 
olmayız. Hele Arab fiillerinin tasri
finde bugünün tedris usulü dairesi
ne gİremiyecek şeylerden biri idgam 
ve i"lal arızalarıdır. Bir harfin iki 
kere tekerrürü demek olan idgam 
ııühuletle anlatılarak imladn da ona 
göre yazdırmak pek basit ise de 
naı kaidelerinin dolaşık yollanna 
giderek gene neslin ndımlarına çeL 
me atmak hiç doğru olmaz. Bunla
rın tatbiki vesileleri zuhur ettikçe, 
hafifce temas edilerek; belki fazla 
izahat vermekte gene muallimler 
de zorun~ görürler, istisnadan ba
hisle, üzerinde tevakkuf etmemek 
daha doğru olur. Nihayet maksad 
arabca, öğretmek değil, türkce öğ -
retmcktir. 

Sülasilerde olduğu gibi, mczid
lerde de türkce, Arab fiilinin her 
müş'tak şeklini almamıştır; hatta 
bunu Arab bile yapmamıştır. 

Kul'anılrr.ıyan müş'tak'ar 

. ,. 
lkincikanun 2Z 

Sözün kısası 
Gene Nasrettin Hoca 

\. E. Elanı fitn 

Q eçen bir fıkramda, hazırla-
makta bulunduğum bit 

konferans dolayısile. ölmez halk fi
lozofumuz Nasrettin Hoca merbu.. 
mu yeniden tetkik ve tetebbü eyle
mekte olduğumu söylemi!} ve pek 
beğendiğim fıkralarından birini bu
rada nakletmİ§tim. 

O fıkra bazı okuyuculnrımın ho
şuna gitmiş olacak ki, bana mektub 
yazıp daha başka fıkrnlar istiyorlar• 

Hangi birini seçeyim) Hoca Öf• 
le bir hikmet ve zarafet hazinesi ki 
insan onun zenginliği karııısında a
fallıyor. 

Sahi olmalanna dikkat ederekı 
yazımı. ve basma kitab ve mecmu• 
namına ne ele geçirdi isem hepsini 
itina ile tarayarak şimdilik topladı.. 
ğım yüz kadar fıkranın biri ötekin
den nefis. 

Suna bakın mesela .. 
Ortalıkta bugijnkü gibi keşıne

keşli bir vaziyet varmış. Hocays 
sormuşlar: 

- Dünya altüst oluyor .. ne det' 
mı> 

Nasrettin, fütursuz cevab verrnif1 
- Bualan, olsun) Belki altı, üs

tün~n iyi çıkar!. 
Bir fıkra dalia: 
Hocanm öküzü ölmüş. Bu musi

betin acıSJ içine cökcn adamcağız o
turmuş, luçkrm hıçkırn ağlarmış. 

Eş dost, konu komşu teselliYe 
koşmuşlar ve: 

- Ayrb değil mi? demi!ller. Bi1 
öküz için bu hallere girilir mi? Ge
çen sene karın öldiiğü vakit bu ka• 
dar ağlamadı idin. 

Hoca, burnunu çeke çeke cevab 
vermiş: 

- Evet, amma. kanm öldüğiİ 
zaman, çarcabuk bir başka kııdrtl 
bulup merhumenin verine koydu .. 
nuz. Halbuki ölen ökfr?:ümün yerine 
bana başka bir öküz hediye ctınei 
hiç birinizin aklından geçmiyor. sıı 
halde, nasıl ağlamaın) 

Simdi son bir fıkra: 
Hocanın bütün Akşehirdc ün aL 

mış bir tekegj varmış. Keçisi olatı• 
Hocanın ağılına koşar o tekecld' 
döl alırmış. 
H~anın ~bu söhretini duvan ,-,. 

murlenk onu Hocndnn sahn alrn": 
Fakat bir müddet sonra bakmış lci 
teke iee yaramıyor. Hocayı huzu~ 
na celbcderek ona çıkışmış: 

- Rr.ni aldattın. herifi Utnnrnıt• 
dın mı). Miskin hi: hayvanı damıt
lık diye hangi yüzle bana satun? 

Hoca gülüms !} c!rl: baı;ını ı:nlla• 
mış Ye: • 

- Tela etmeyin, canım 1 detn~ 
hayYan tc-krar bana J?else, gene ~ 
kisi gibi olur. Kibar kapıya çattı• 
rahata kondu, devletinizin meınuf". 
lan sırasına geçti de onun için i~ 
ağır alıyor!. 

C. ctL'l!•ıt ~au' 
======================;:::? 

Otomobil altında kaldı . 
Dün ak.şnm, Şişli caddesinde hır ~ 

şinln ağır surette yaralanmasile nett' 
celenen bir otomDbil kn2ası oım\J.f " 
tur. 

Pangaltıda, 155 numaralı evde o• 
turnn. 50 ynşlannda Hayim ndınd' 
bili dün ak.ştım HnlliSkii:rgal'J cadde• 
sinden geçerken şoför Muradın id•; 
resindeki 4798 numaralı otomobil 
sadm~sine uğrnmıştır. ~ 

Bu çarpma neticesinde otomobil' 
altına düşen Hayim, vücudfınlın 111tıt' 
telif yerlerinden a{;ır surette yarnl~ 
rnıştır. 

Kazazede, ifade veremtyecek ~ 
ha.l'de Şişli hastane.c;ine k.nldırtlJtl 
şoför Murad yakalanarak hak};ı;.'ld' 
takibata başlanmıştır. 

göz tüccarlar aınc;İt tan"lerinin ara- hususi rJntgen tesisatları yaptır - lelerinde kaydedelim: 
sına ta• kaı>stınnaktn idiler. mışlardrr. Bu tesisat aayesinde a • lf al şekli: ikbal, ifrnt, ikram, ic. 

Bizce kullanılan §elı:illcr ekseri
yet üzere yalnız masdara inhisar e-
der, daha sonra ismifa'iller ve daha K k • • 
nadir olarak ismimefuller kullanılır. ari atür sergısı 

Yapılan tet'!tiklere ınğmen bu yaklann fotinlcr içinde nhat edip bar gibi ... 
taııları ıcyırd ctmeğe imkan olamı - etmedikleri kolayca anlaşılmakta - Tef'il ~ekli: takdir, tahrib, ta'rif, 
yordu. dır. tebrik, tertib gibi ••• 

Rontkcn şuaları snvesindc bu taş Ku-ndura mağazaları sahibleri bu Tcfa"ül (iki ' işaretile) ya' ni iki 
lar artık mevdana çıkanlmaktadır. röntgen makinderi sayesinde satıp. ayn ile: tahaffuz, tahattür, te'essür, 

4 - CiHıot, bonho'l. tütün fab - arudilmeden evvel kunduralan tecemmu', tebeddul gibi ... 
rikalan dahi bu madd,.Jerin ic.lc-rin- muayene eylemcktedirler. lnfi'al fekli: inhizam, inhitat, in-
de bulunahil .. cek eoıebi madd ... Jcri 8 - Golf spor toplan da 1 ont - kılab, inkisar gibi ••• 
rontken "ııalaTı vasıtasile tesbit et- gen şualanndan geçirilmektedir. Bu Müfa'ale şekli: muhabere, mü
me(i:e b~·lamı•la•dır. sayede topların evsafı lazimeyi haiz nakale, mükatebe, muvasala gibi .•• 

5 - Birlctik Ameriknnın en mü- olup olmadıkları anlaşılmaktadır. İfti'al tekli: iktidar, i'tjbar, ikti. 
him lastik fabrikalanndan biri bu - 9 - Demir ve çeliklerin dahili sah. ictinab gibi ... 
lunan The Firestone Tire and Rub_ kmmları r.)ntgen fUaları vaaıtasile lstif'al tekli: istifham, istirham, 
her Cy. yÜz otomobil ve kamyonun tetkik edilmektedir. Bu dunleden istibdnd, istirkab gibi ... 
lastiklerini rontgen şualanndan ge- olarak tayyarel,.rin hütün aksamı Tefile ;ekli: tcıbiye, ıtezkiye, 

Bunu bir kaideye raptetmek iroka- Bel1
1 

otHlu lkual.ke~n.den: aıi' 
k h • ·ı ı · · ·· - a CVimiZan tertib evled'ği 

nı yo tur. ıntiync 1 e yer eşmış ıstı - . • .. . .. • : ı9'' 
mal ne ise o kabul edilmelidir, ak- rmcı Türk karıkatür &ergiSı 23.1· ~ 
sine hareket ederek bu~~n kulla- Perşembe gü~ü saat 18 de Ev.JJl dl' 
nılmayan müştaklara muracaat et- Tepeba.şındakı merkez binasında , 
mdt sadece gülünç olur. ~erin hUZtJl'lle merııstmle açıl• 

Bu zeminde biT takım misaller catttr. 5" 
rehber olabilir. 2 - Sergi 2U.1941 Cuma gunu ~ 

Mesela mürcttib kelimesini ala- bahından itibaren herkese acı 
hm. Bu tefil babındnndır. Tertib Arzu edenlerin teşrifleri m<'rcud~~ 
eden demektir. Matha·nlaTda şu •••••• .. ••••··-·••••••••••••••••••••••••••• .. 

yazılan okuyucuların bu şekilde ba- T A K V 1 M 
sılmış olarak okuyabilme!İIH! him
met eden nazik san'at erbabı için 

(Devamı 7 acı sayfaaa) kincikinıın 
çirtmiştir. Bu !Rstilı:lerden yüzde (Den.mı 8 inei sa.;Jl::Ma) tenmiye, tefrike gibi 
;:::=:=:==::::~-=-=-::::--::::--;:.-::--=-=-=-=-=-=-==--=-=-=-::::--::::--::::--::::--::-:;--::-::-::-::-::-::.--=.::::::::::::::::::::::::::::::::::::~---------------""'\ Kwml ., • 22 Arabi_., 

ım>f.l 1!15~ 

1 STER i NAN, i STER iNANMAl 
Gazetelerden biri kocaman bir başlık yaparak: 
- Amerıkad.an mal gelmiyor, don;,,. 
Arkadaşımızın verdi~i haberi pek yeni bulmadık. Nice zıı.m~n olll)'or 

ki, Jimammm:la Amerikan vapuru, veya. gümrüklerimizde ti\. Basrndnn 
dolq::ırak gelmiş Amerikan etikeUi mal yoktur. 

Evet, arkadaşunızın verdiği haber pek yeni değil, buna mukabil bu mal 
gelmey~inin ubebini a.nl~tırken verdigi izah:ıt pek dikkate değer: 

- Çünkü bıZlm bankanıızda cdolarıı için tesbit edilen fiat 130 ku~r. 
hslbutı <laların miDeUer arası piynsadaki kıymeti :WO ~ur, demiş. 

BiZ bu sonunn rakamda epeyce bir yaJJll4hk buıul:ıdutuııu aa.n.ıi'onz, 

fakat ne de oısn. beynelmilel piyasada dolar kıymetintrı ~u 130 kuruşun 
pek çok üstüne çıktığı mubakkaktır. 

Biz parası sağlam, bütçesi mütevazin, ihracatı ithalatından çok !azla 
bir memleketin .sahibi olmakta çok yerinde bir gurur duyuyoruz. 

o halde: 
- Türk para.sile Amerikan doları arasında muharebeden cnel mev -

cud olan nisbeii muhafu.a etmeyi neden istemiyelim? 
Ticari :ye iktısadi işlerimizin başında bu meselenin mühim bir yer tut -

tuğuna n bu mefteleyi halletmenin bir çok bahia)erde fifa. W&fi mutlak 
bir ~ yerini tutacağıru& biz inaw7ona. hkat fl6 ~ sen: 

j S T E R i N A N, -i S T E R lNANMAl 
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Telgraf, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Ma~i_neye ı iaş~ te~kilatı ~a.drosu He~et.i ı ing~ıte;~~~srrdım ı Matbuat umum ~üdü~lüğü bir 
Verıllrken Vekılenın tasvıbıne arzedıldı Albay Knok diyor ki: ıclnııi- matbaa tesıs edıyor 

... ......__ - lizler -biz.im ıçın çarpııırken 
ınmıı·zıer Tobrugt<J un Ankara., 21 (Hususi) - Tıcaret ra teşkilfı.t bura.ya nakledılecettir. bizim dolar ve çent huablari- Ankara, 21 <Hususi) Matbunt bU' de matbaa binn.sı tem n olunm ş 
":f' Vekiileti, ırurumıatta olan iAşe teşki • Tıcaret VekfUetı, hazırlanmış b.u - le uğTaıma.klığımız mevzuu· Umum Mudürlü.ğü Ulus matbaasının tur. Umum Müdürluğun ~atb:ıa :u: 

·ııkı üd f lft.tı i9in mevcud Vekft.let binası ur. ıunan 1:1şe teşkil~tı kadr?3unu ıcra bahı olamaz» bazı makineleruıı satın nlarak bir rulduktan sonra resımll haftalık b r 
f m a aa gelmeditinden müstakil bır bina a • Vekillerı Heyetinın tı:ısvibıne arzeyle- ma~a kurmak te§ebbüsüne gıriş - mecmua neşreylemesi muhtemel -

~&L ramaktadır. Bina. bulunduktan son • mıştır. Nevyork 21 (A.A.) - Kanada nıiştir. Bu matsadla Hacıb:ıyramda dir, 

Hdtlilflna g·ırdiler k d h cemiyetinde bir nutuk irad ed~n A-

Hitler - Mussolini A deniz e ava ı::;::e~e~~ny:i~~~~ka~ir~~tJ;::ı~ Denizlide elektrı'k santralı b'ınası 
mulakatının akisleri harbi daha ziyade :::ı-.-::::::~ aon<a ezcümle oöylo Bir İtalyan 

generali esir 
edildi 

-
"Almanya, ltaiyanın 
yerine harbe devam 

edecektir,, 

"ddet'e d" ·ı c k dü;;a!~n1tb~:ı~i:;ifter:;:d~~~i~ yandı, şehir karanlıkta kaldı ş 1 n 1r1 e e derdiğimiz malzemenin mikdarına 
bağlı bulunduğ!.1 şu sırada pazarh!c 

Londra, 22 (Radyo) - B. B. C 
Kahırede bu sabah neşredilen 

~'-mi tebliğde, lngiliz Jcvvvetlerinin 
obruğun ;ık müdafaa hntlanna 

trdi.lderi bıldinlmektedir. Bu mü. 
lu f a hatların 5 mil derinlikte da.. 

1 olunmuştur. Aralarında bir ltalYh gcneralı bulunan birçok esir 
a nmıttır. 

(Baştaırafı 1 inci sayfada) münakal!a etmek için durduğumuzu 
ilk neticelerinden biris:i, pek muhte- görüyoruz. 
mel olarak, Akdenize daha başka lngilizler bizim için ç rpı .. ırken 
Alman hava filolarının gönderilme- bizim dolar ve cent hesablaıile uğ-

I si teşkil edecekti::. Bu filolrırın in. raşmaklığım.z mevzuubnhs olamaz. 
Londra 21 (A.A.) - A mıtn. giliz filosunun hasar uğramış ola. Nevyo. k 2 ( (A A.) - Ame • 

De~izli 21 ~H~susi) - Dün gece. saat 23 de bir kontak s bebile 
clektnk snntrau bınası yanmı tır. Şehır karanlık içinde kalmı tı • lk' 
ay kadar ~~vel de motörlcrden biri patlnmıf, bu yi.ızden Denızl~ halk: 
gene elektnksız kalmıştı. 

italyada 1500 
Alman tayyaresi 

varmış 

ita1yanların 
Arnavudluktaki 
zayiatı: 50 bin 

Bir balyan kruvazörü 
yanıyor 

ya, ltalyan1ı1 yerine harbe devam rak çekilmesine kad ır, Akdenizin rikayı müdafo:ı, komitesinin ıejııi 
edecektir. Mussolini ile Hitler ara. hassas noktası, yani Sicilva kanalı Ernest Cib on, rnd} ocffa söylediğj 
sında Berch.tesgedendc yapıla} mü- üzerine tazyiki artınnnğa teşebbüs bir nutukt:ı Huzvdt proje .. inin bır 
lakat haklmıda tefsirlerde bu unan edeceklerdir. an evvel kabul edilmesi husueunıla 
Oaily T elegr"ph gazetesinin dip • Harekatın bidayetinde üsleri Si- ısrar etmi~tir. Cibson. Amenka hiç 
lomatik muhabiri Victor Gordon cilyada bulunan Alman tayyarele- bir zaman Avrupanııı esir amelesi 
LcnnoX diyor ki: rinin mecmuu büyi.ık değildi ve şim- ile rckab .. t edemiyece~i ic;in Hitle · 

- Propagando. maksadile gerek di öğrenilmii olduğuna göre pek harbi k zandığı takdirde hayal Londra 21 CA A) - Nev.s Chronlcle Londra 21 CA.A.) - Londrıı :u;ke-
Almanlar ı;tcrekse ltalyanJar bu mü- muhtemel olarak yüzü tecavüz <'t • standann n seviyesi 61fıra ineceğını gazete.sının Lizbon mul;ıııb ri Alman- ri mııhfellerının kıı.naatine göre, l • 

it Kahire. 22 (A.A.) - Tobruğa 
e.rıı yapılmakta olan harekat mem

nuıuycı verici bir şekilde devam et
~tedir. fngiliZ hava kuvvetleri 
bun T obruğa müthiş bir taarruzda 
• /unmWJlardır. Bu arada şiddetli 
~ ılak!ar kaydedilmi~tir. BilhaPaa 
~anda demirli bulunan Sancova.. 
nı isımli İtalyan kruva:zöriiode ve 
~rol depolarında biiyük ~~ın.. 
ar çıkmıttır. 

laka.tın h0edefini her zamanki gıbi miyordu. Malta üzerine yapılan ta. Amerik 1ılnr"\ hnb,.r vermi .. tır yanın şımdıye kadar Italyayn ~tı.P- talyanlnr ştmdıye kadar Arnavud 
bir esrar perdesi altında saklamış • arruzlarda ölen Alman pilotları ve tığı yardım hakkında, İtalyada do. luk harbı.nde ölü ve yaralı olarak 
!,ardır. Mihver ortağı sıfati!e .ltal. tayyare müc•ttebatı, ~·izide ı-frnddı EgP.d8 16 bUÇUk kuz ay kaldıktan sonrn ton günler- 50.000 kışı ~ayı etmışlerdır. ı alynn 
yanm şimdi oynıımakta oldugu ıkın- Almanların esa f ıkirleri, Akd nizın .,. de dOnl'n bır bitaraf şahsıye ın mu. larm resmi rakarnlıırı, 2.081 olu v; 
ci derecede rol belki ltalyanlann en dnr kısmında t .. va relerle ha1'i • ~ahadclerını unlnt.maktadtr. Bu za_ 6 515 yaralıdır. Yun nhlar 16 000 e _ 
ho§Un8 gitmiyor ve gururlarını ren· miyeti temin etmekti:;. m ,. , yon ki 1 o tın ıfadesıne göre, hf\len İtalyada Sir nlmt.!jlnr ve bundan b::ı.şkaca ban 
dde ediyor. ftalyan propagandacı- Bu esnada Cöring. ga,.bd .. ki pi- 1500 Alrnnn tayyare.sa vardır. Bun . ları belki hekikali gizlemek istiye • lotlannın ve mürettt"batın miimkün tütu•• n satı 1d

1 
ların ıÇınde Norveçte kullanılmış o: kadar da ltnlya:ı ıı.ı ker 1.<nç ğı topla. 

cekler fnkat clı.-ğiştiremiyecekleı • olduğu kad r i tirahat etm~lrriııe lan kıtnnt ve malzeme nakline nınh- mı.şlar~ır Resrnı Yunun :nahfcllerıne 
dir. & mül!k.:ıt esn sında M~s&olini müsaade .. der gibi gözükmektedir. sus bu~ uk nakl.ye tayynrel<ırı de mev ~:e· Italyanlardnn 

2
0.000 ' hnı;t.n -

Almanyarnn ytm:l•mını ıstemı,; ve Akdeniz vı- Yakın,.arktıı. müc.a • lzmir 21 (AA.) ......_ Düne ka • cudd~r. Bunlar şımdl Trablusgarb • . . 

italyada A man 
kuvvetleri 

btnnetice ı\lmanların arzusuna bo • delenin. ~mdili1' en mühim rolü ov. dar tütün sa.ış mikdarı on altı bu- deki Unlyan kuvvetıerıne takvıye kıt Bu rakamlar toplanırs;ı ltalyan za. 
yun eğmi~ir. Bu arzu ise, ltalyan namaktn deva:"'l ed<-ce~i pek mnh- çuk milyon kiloyu bulmuştur. Fiat. aları, hafı! tanklar ve dığer harb yıatının 45.596 ya balığ olduğu gö • 
ordularının zahiren değilse bile fii- temeldir. Ma<'lmnfih. ;Jnümiizdt>ki lar ayni seviyeyi mııhıı.fıı1a etmekle malzemesi taşımaktadırlar. rülur. İtalyanların ölu ve ~aralı 0

_ 

len kuma!lcltmlığını ele almaktan altmış gün :ınrfınd, ve,,•ahıırl da da- beraber satıshr da hararetli olmak- larak verdiklerı rakamlar hakikatın 
ibarettir. ha evvel, hava hakimivetini temin tadır. İngilizlerin bir haftalık dunundndır. Binaennleyh İtalyanlar-

.Alman gazetebri ne diyorlar? için Atlantik v .. garbi Avrupa ü2c - s 1 d rın umumi zayıatmın takrıben 50.000 

F.'Ofİat ba.uu halltın bundan 
lttüteueWJ memnımiyetliui

iini izaleye çalıft)'Or 

Berfin 21 (A.A.) - D. N. B. ajansı rinde daha biivü1< bir muharebenin uriye SU arın a deniz zayiatı olduğu hakkındakı tahminler doğru. 
biJdır, .... r: hııcılaması miimkündiir. dur J" Londra 21 CA A.) - Reuter: 

Bu sabahki Berlın gazeteleri, Mus. Malta üzerinde dii$Ül'Ülen tn.,varelP.r Fransız f "ılosu Amirallık daıresinin haftnhk bül 
solini ile HıUer arasında vuku bulan Malta 21 (A.A) - Üc; gün teni, 12-13 Kfınunusani gece yar~ Japon Başv kili beklenen 

nutkunu dun söyledi Bern 2l (AA) _ T 'b d yeni millüatın. Mihver devletlerınin içinde Malta üzerine vapılan akın- h te h 
r - . . n une e . i k i id l .. k h 1 d ı d d'" u~ adı;;.. a evra yapt' nı aye eren aftıı znr!mda düşman 
&..au anne oa t . H"tl M Sıyas ' Q.S ·er ve eo O]ı s:ı a ar a- ar esnasın n usmanın ,.,r .,,. m n f al ~' b bil t t lin· 

1 
.... :ce- eın, ı er • usso . .. .. .. . t 'ğ k . h kk k l k d" .. "\ n n ıye"' se e e ica.re filosu ka~ıb. ıF mu altatı hakkında diyor ki· kı tesanudunu ta.kvıye e tı ını ay - zavıat mu a a o ara usııru e !arının cem'an 30.2.26 toniJfı.to hac • (Baştarah ı inci ~ayfadıı) 

tak a iat heaınuun lisanı iki hedd' detmektedirler. 3 7, muht~mel olar k duş'iri:lf'n 5 Londra 21 CA.A.) - Afı : minde yalnız 9 İngUiz vapuruna ha- na vatanda milli sıyasettm Zı tahak-lb ı.-tmektedir. Gazeteler, bu müllikatı.ı iki devlet ve muhakkaıc hasara u(iratılan 9 Beruttakı Frnnaız filosunun cuzü- sar olduğunu bildirmektedir kuk ettırmek üzere her bakımdan 

h
- ltalynnın oynadığ 

1
.. reisi arasında dok.urzuncu goriişme tav• arı-ve bn liğ olmaktadır. tamları Şark sahUI uzunlu~nda bır 

illet tı ena ctmf'k. 1 ro u olduğunu hn.tırlatarak ecMbi ve bil. ln~iliz 7ay!ntı. 1 av tovyaresin - hafta kadar devam eden manevra -
d 2 - Mihverin ik: devi t hassa düşman matbuatının bu mü - den ibaret i~f' de hunlardan 2 sinin !ar yaptıktan sonra donmfi41eniir. 

a dnıma V'"' c?aha eıkı i b' ~!~sırl- lA.katlara daima büyük kombinezon. pilotları kurtıılınu tur. Kara ordusunun bir klSJllı rnemle-
::rurnHı•"u ltalya:ı milletin ~ 1) ıgı l~- ıar atfetmeğl ve kehanette bulun • A\,...an tebliR'i ketin şımalınde ve .sahilde 4 gün ka. 

uausi kavnaldarda e anldat.?'a • ma.ğı itıyad edinmiŞ olduğunu yazmak Berlin 2l <A.A) - Almr.n ordul:ırı dar bu manevrnlara Jştırak etmtlJ • 
tnaJ• '" • j n a ıgımız baskumandanl·~ının teblııırı: tir. 
Yalrıı:7 Atal ~ore. talyaya ~önderilen tadırlar. h BeQbachter gazete.si, Fena hava şartınrına rnğnıen. Al. 5 • ed ··•t f"L) 1 h' • ] J ... 

1 
man havıı k l .J d Veolk~ er 20 K.. s~ m'IY e mu. e JK er e ınc rasa c er 

Rı dır 0·~ uvvet eu e- bu hu.susta tasni edaen iddıaların gö man ~av~. kuvvetleri. - .. nu~u ·•· nefredildi 
da ıtı h' ıger haıh mıntakaln•ından rü4melerin neticelerini öğrenmeğ· ş;d nide I~ılız hava t \tZCrınde. sıll\hlı Londra 21 (A A.l - Af, : 
Öyle \ hm .kuv,•e-tll'r 11evkecJilrniştir. deUe arzu edenlerin besledikleri kor- keşif hareketlerıne dev m etmı$ Ork Berutta meydana çıkarılan gizli bır 
Vetl,.r· a. rm edil~bilir k' bu kuv- kuları meydana vurduğunu yazman. ney. adaların_n kadar. ';lkmUi ve ns : matbaada yapılan araştırmalar ne -
""'-nl •n talvıtda bulunuşu. diiş.. k h tt b r rok hedeflen -"" arın h k tadır. Mezkflr gazete yazısınn şöyle erı e emmıye e ' tm tıccsinde müttefiklerin dııvnsına kar. 
hiç k' ın a kından gelmek için devam etmektedir. muvaffnklyeUe lbombılrdı:mnn e ıŞ. şı sempat.sı olnn Fransız olmıyan 
ıtıad ~rrısenın vardım1na m•ıhtac: ol. Br tarafta bir Alınan - İngiliz, di- tir. unsurların İngılızler ve general de 
letin~ '"1 'l&n ede~ı.-ll'rı ltalyan mil- ğer tarafta da bir İtalyan - İngiliz Bundan başka muharebe tayyare· Gaulle lehınde risaleler dağıttıkları 
tnakı ~ rnuhtelif hi!ler uyanthr- harbi yoktur. Ortada İngiltereye kar-ıleri bir vapura buyük çapta :ı...ı lıom. anlaşılmıştır. Tevkıf edılenler arasın-

F'a • ır. şı bir m~terelt Mıhver cephesi var. bayı tam olarak ısbet etUrm~ ve. da. da bir Ermeni ve ~r kaç Lübnanlı 
lterj l!\t Razet~lcri, Ak denizin as- dır. İngiı:tere son mülakatın tafsilli- ğer b r tıearet vapuruna da tnm ısa- bulunma kıtadır. Mn.ndater hükümet 
n-.i İ bahri harekatın başlıca ııah. tını öğrenmek arzusundadır. Fakat betler kaydedilm' Ur. radyo vasıtasile halkı, bu risalelere 
ll\an \du!hJnu yazmalc sureti!• Al. Almanya ile İtalyanın bu hususta 20 Kô.nunusan·de ağır has!lra u~ • karşı teyakkuza davet etmıştir. 
da b 1 1 t'alarının cenub Avrupasın- herhangi bir surette ifşaatta bulu _ r.atüdı.ğı bndlrılfm 10.000 to.nilatoıu1k lı~., ~:ı~nu unıı hakh v,ö5termeğe ça- kları zamana kadar beklemek ticaret vapurunun batmak uzere o • H • ı r. ::buriyetindedır. ~uğu kat'iyet.le müşahade ed lmlş -

ıt er-Mussoliniyi Mus541İDİ Romaya döndü Ur. 

t 
Roma 21 (A.A.) - Mussol ni, Hıt. B t b• Al aht• t . ' 1 l ptığı görüşmeden, bu sabah eru a ır man 

ıe e mış • re:r:.::.nde hariciye nazırı kont Ci- hariciye memuru ~itti 
l'ork~vyorlc, 22 (A.A.) - Nev- ano bulunduğu halde Romnyn avdet Londra 21 CA A) - Afı nfansının 
Nc"Y n k başlıc iki t?a7.etesi olan etmlşt"r. Kudus muhabirın n bildirdığine gore 
Q~etol . rımeıı Vf' l lenıld Tribune Londrnya göre Beruta Alman harıcıyP ne?.!ıretıne 
lcat

101
e bh. 1 litler • Mussolini miila. Londra 21 CA.A.> - Müstakil Fran merbut Von Hent;g isminde yuksek 

Yunan· a ıs rnevzuu ederek Hitlerin. sız ajansı bildiriyor: bir Alman memuru gelmı~tır Bu zat, 
'l'ad 1~ ıhtn~da ve Arnnvudlukta uğ- Bu sabah Londra matbuatını i.Şgnl Aman hariciyesı nanunn muhlm va
l'l tah . ezımetten dolayı Mussolini- eden hA.diseler arasında en ehemm!· zifeler deruhde etrnistır 

lzmir adliyesinin bir 
senel1k faa 1iyeti 

lzmir 2 l (A.A.) - 940 yılında 
lzmir adliye dairel('rinin faaliyeti 
hakkında bit istatistik hazırlanmış -
tır. Buna nazaran müdd("iumumiliğe 
geçen bir sene içinde 89 78 muamc. 
leli etTnk r,elmiş bunl.mn 843 7 si 
intaç edilmi, ve 54 l i ele yeni se -
neye devrol:.ınmustur. Ayni sene zar 
fında icra dairelerine relen 20.2 39 
evraktan 10,56: si intoç ve 9h77 si 
yeni seneye devredilmi tir 

Arnavudlukta 
muharebe 
şiddetlendi 

silfıhlı olmamız lflzımdır. Bunun ıçın 
de mail muda!aamızı ınkışnf ettir -
mek zaruridir. Bınaenaleyh • am b r 
milli bünye kunnahyız. 

Harici sıyascte gelince, milli mu _ 
kadderatımızın bize çizdığı yolu tn • 
kıb etmek ve enternasyonal vnzıyetın 
icab ettil"dığı tedbırlerl alınaklığımız 
gerektir. Buyuk şarki Asyaaa yenı ni-

(Baştalrafı 1 lnci sayfada) zamın kurulmıısı Çın meseles nin tas 
Oetraviçe dağlarında iki gün ev- fıyesıne Amildir. 

vel ka~bet~ikleri mevzileri tekrar Ba.şvekU, Uçlü pakt hakkında şun. 
ele geçmne_ıt için İtalyanlann yap • ları soylemiştir: 
t~~ı mukabıl taarruz püskürtülmüş.. Bu pakt ile Japonya yuksek lıır ga. 
tur. ye tnkıb etmektedır. Bu gaye cıhan 

Pirenin bombardımımı sulhunun teessüsü ve btiyuk şark 

Atina 2 1 ( A.A.) - Umumi em Asyasının ıstıkrar bulmasıdır Japon. 
niyet nezareti tarafından dün akşam ya hnrbın genışlemesıni kattıyen ar_ 
ne§redilen rcsmı tebliğ: zu etmiyor Fakat onu, hcdenerını 

Du§man hava kuvvetleri bugün tahakkuk ettırmekten menetmek is
Pireyi bombardıman ederek sivil • tiyenlerl tahzır eder. 
ler arasında birkaç ki!Iİ:ıin ölmcsiııe Prens Konoye, şarki Asyada veni 
ve yaralanmasına sebeb olmu~ur. nızamm kurulmasında Japonya ile 1ş 
Muhacirlere aid birkaç ev de yıkıl· bırlığı yapacak bütün Çinlılerc her 
mıştır. tiırlü yardım vadinde bulunmuş ~e 

2 tayynre dii4üriildü buna mukabil Japonyaya mukavemet 
Polis rap.>rlannn gôre, Pireve hi.ı. gösterecek olanları ıınha etmekle teh 

cüm eden dü man tayyarelerinden d d eylemLştır. 
biri Fleve adası cıvannda denize 
dü ürülmüştür. 

Bir diğer düşman tayyaresi de 
Kuuniyon burnu garbinde dü~ürül. 
müştür. 

Eleusİ5, Korfıı ve ~iriclde Hanya 
kırlarına da bombalar attlmı.ş ise 
de hasar ve zayiat yoktur. 

Japon meclise gizli bir c:elıt
akdetti 

Tokyo 21 CA.A ) - Jnp::m parla -
mentosu, mn!ıye nazırının rln mal.ye 
vazıyeti hakkındakı ı.zahntın· dınle -
dıkten sonra gizlı bir celse akdetmış_ 
tir. 

tıuy0rl~ı: etti~ı mütalea,ında bulu· tli mevzuu. biç şüphes z MuS"...Olını-
"1 ~tler mülfdcatı teşkil etmekted.ir: Vali bu sabah 

Ankaradan geldi 

·····-········································································· ....... __.. ................ ·--·--··---... -· ... ------·---
herlin"vyork Timcııı gazeiesinin Çünkü tecrübe isbat etmı~tır k ıkı 
l'ardırrı huhabirine göre. ltah·ava diktatörün görüşmeleri eıtserıyCl Mıh
~lltta . ~susul\cla mezkÇır müla. verin bir taarruıı harek-etine başlan -
lt\u tur enı tedbirler deıpit olun. gıç olmaktadır. 

}.f "r~ld T . Fakat bu sefer diplomatık muhar-
llla rtı h . _rıbun,.. ~az,.tesinin Ro- 1 1 bitaraf memleketlerdeki muha_ 
Akd .. u dbırıne ~öre de Mihveıin ~ ~ı:r hu.ı;usi bir nokt:lYl müşahade 
tele b,., e lıı~ilterev,. kar~ı mü~e- e'trnek mecburi)'letınde bulunuyorlar: 

11'"r,..,.,.., h-ı..ı .. nnı,.ktedir. Bugiin çelık paktın ıki azası karşı kar 

~tna d şıya geçıp müsavi vuıyette kon~ -
A.. Yu lukta vaziyet muş değadirler. Şimdi ortada bir şet 

lall'ı lına, 22 (A A ) D" k- ve bo'r de madun vardır. 
"- 1\ı.-ıı d' . . - un a 
\ ffakıv r~l ılen Yunnn tebliği. mu. 
"tı~ubu!d ~ ne-ticelene:ı harekat 

!)\ At191a ~~Jnu bildirmektedir. 
. .ı l a0ı ' - (AA.) -- Yunan res
'-'t ,, U'!u d" l· ı una un, me~kez cepht-•in· 
tillrttle h n kuvvetlerinin muvaffa
ı '-İ •oy! arı-ketlerine devam ettil.::le. 
~ eın· · d l'Ql~le ~tır. Sima! cephesinde 
E "°'ll'ı tnc harcklttı mnvaffakivetle 
'1'-~\' .. t• ~~ektertir. Di.ısman hava 
~ılt>-., ~· e mühim bil' eksiliş kay. 
~ ır. 

!tı1tı Pılı~ " ~~ l1tl.ll d Yt•nan t:ıyvarcleri Lin 
~~ fi.~~ '!llci helvan mt'vıilM'ini 

itler, •Yen bombardıman etmek-

ltalyada kadm'ar harb 
aleyhinde numayiş yapt1:ar 

Londra 21 (A.A. >. Sund~~ 
Times gaz.etesiının Atma muhabın 
bildiriyor: . . · 

Y L "'klımet m('rkezıne getırı-
unan ·ııı I d'kl . 

len ltalyan ps.irlerinin e~y. e ı en • 
" Mu• oli -ıi hathını protesto 

ne gore • " · 
'- . . cephed'"' bulunan ltnlyan 

etme~ ıçın - k · · 
askerlerinin ıanneleri binl~rce l~ 
lik bir kafile halinde 1 Kanunu~a -
nıde Roma aokaklarından geçın!J • 

}erdir. 

Muhtelif şehir işleri etrafında 
temaslar vapmnk iızere Ankaraya 
giden Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lutfi Kırdar bu sabahki Anbra 
ekspreııile şehrimize dönmü tür. 
Vali istasyoncln vilaye: v • belediye 
erkanı tarafından kar ılıınmıştır. 

Oç ame'e çöken b'r duvar 
a:tmda ka'arak ağır 
surette yara'a ıdı ar 

Dun Rk~m Be} azıdda, Koskn 
caddesinde Belediyece ı tım!ük e
dilmiş binnlardan bin amell"ler t.lra
fından yıkılmakta iken, buyuk bir 
duvar bırdenbir c;okmu . altında 
üç işçi kalarak a iır surette yaralan-

mıştır. 
Şukrü, Mürsel ve Bilal ad}a~ın-

daki kazazede ameleler. sıhhı ım. 
dad otomobılil~ Cerrahpafa basta· 
nesine kaldınlınıtlardır. 

, ' 

,\ 1 J // 

ESKl ŞARKILARIN YENİ MEDLÜLLERI 
«Ben eımeri fındık ile, ben eımeri lutılc ile «Adalardan bir yôr gelir biz•ere» 
bederim!u «Aman Allah 6ö:dere bak. gözlere» 



SON POSTA 

~-~~~_e_h~i_r~.•~a~b_e_r~l_e_r_i~~)( ASKERL~~LE~] 
Eczacılar iliç · ır ··~ _ e. ~~: ;;:?~~~f~;~:::~.:~;~ ,.kı •• Tahmil ve tahliye 

işlerinin 
ıslahına doğru b h d •k A t • E '-::1~0~~~~~i9""• İ malan 23/2. K!nun/941 günü ba~Jıyacaktn. u ranın an şı aye çı :_:: o·U UCU 2 Yoklamaya gcleceklcıin aşağıda yaz.ılı günkıde nüfus cüzd ... 

" • A..RJ nı, 5 adcd fotoğraf, ıan'atı olanların tuheye hitaben yazıl • MEl<TUP...,.. mı~ san'atlannı gösterir Ticaret Odalarından tasdikli vesika• 
lan ve ikamet senedilc birlikte §Ubeye gelmeleri. 

Münakalat Vekilinin verdiği 
direkti/la net:.Cuinde olanan 
tedbirlerden müabet neticeler 

Dün senelik kongrelerini yapan eczacılar, 
bu derde süratle çare bulunmasını istediler, 

bütün eczacıların yeni kurulacak yardım 
sandığına girmeleri temin olunacak 

Küçük bir okuyucu
nun yaptığı teklif 

3 - A ) Eminönü merkez: nahiyesi 23, 28, 29/ 2. Kinun/9-41 
tarihlerinde. 

B ) Alemdar nahiyesi 
rinde. 

3, 4, 5/Şubat/94 l tarihle 

elde edileli, bu iılere yeni 
vesait tah.i& olunuyor 

Münakalat Veküi Cevdet Kerim İn
cedııyı ile Liman İşletmesi Umum 
Müdürü Raun Many:ı.üının İstanbul, 
Bo.ndırma ve İzmir Limanlannda bir 
müddetten'beri ynptı1dan tetkikler 
netiee.sinde, illmanl'anmızdaki tahmil 
ve tahliye işlffinin süratıendirilme.s:I 
ve s ervislerden azamt randunan elde 
edilmesi hl1$USlarında es3Sll tedbirler 
alınmış bulunmaktadır. 

~iik oknyucıılanmndan Sul
tanaJımed '4 üncü okul taiebe. 
sinden 626 M. Ya.nıkc:ın yazı~: 

cMemletette kftğıd ve mntav
vn 1J3halılığı var. Mesel!&, eskiden 
15 kurtışa aldığım defteri bugün 
25 kuro§a ala:billyorum. aözüme 
çarpan bir §eY daha var: Dikkat 
ediyorum. Sigara !bittikten IOnr&, 

herm paketin! ,,enı atıJOT. Son.. ' 
ra da mukana yotıu~ndan .._ 

4-

C ) Kumlcapı nahiyesi 
tarihlerinde 

6, 11 13/Şubat/ 941 

D } Beyazıd nahiyesi 
rihlerinde. 

18, 19, 20/Şubat/941 ta-

F. ) Küc;ükpazar nahiyesi: 25, 26, 27 /Şubat/941 ta• 
rihlerindC" yoklamaları yapılacalcbr. 

ihtiyat yoklamaları ayrıca ilan edilecektir. 

•• 
Şabe,-e claYet: Beyoğlu Yerli aslce!'lik $ubcsinden: 935 aenesınde 

Galata Çömlekçi ao'ltak 5/7 Bafra otelinde oturan piyade asteğmen 
Hüseyin oğ. lsmail Hakkı ( 13-4 79) nm hemen şubemize müracaah. 

Bu tedbirlerden elde edilen ilk müs 
mir netıceler meyanında, bir ay ev -
velıne kadar tahmil ve tahliye ~le -
rınde vesait.sizlik yUziinden göze çar
pan ataletin büyüt miltyaıta izr.le 
edilmiş olması dn vardır. 

klyet ediyoruz. Acaba İnhisarlar. 
İdaresi, bu kutuları geri almaz E 
mı? Herkes paketini atmaz, bi - : 
riktirir bunları kü~ük bir bedel 
mutabinnde, yahud sigara veril_ 
met ii7.ere, inhisar depo veya .sa.. 
tı.ş yerlerine bırakır. Bu teklifle. 
rimin neşini rica ederim.> 

( KUçUk haberler )j( TiYATROLAR) 
e Dün aa.a.t 18 de profesör nen._ ~ Tiyatrosc 

Münatl.\lft.t Veklle•inin 'İa'anbul, 
İunır, ve diğer 4Chirlnim;":~eti Ve - ı 
kO.lete b~ğlı bilfmıum atelye Ye !ab_ 
rıkalar motör, mavna, şileb gibi kü
çiık hacırnli deniz nnlı:il l'asıtalannın 

gerek tamirat Ye gerekse yeniden in,, 
şnlar1 hususunda ha:-aretli bir faali-

Cevablarrmız : 
• TeldrcJalmdan Saic1e bma

"" Jllf'Jktah ~ olnty•cn -

ter tarafında.n. Üniversite k.onfera.& ; Tepebaşında dram 
&alonunda •Jl"lZik 'Ye Politika• men~ tıısmmda 
lo bir konferans verilmiftir. Ak§am saat 20,30 da 

APTAL e ntvan)'Olunda, 168 nmnaralı _ En son hafta _ 
dük:klooa ~mürcülftk yapan ~ _ . 

mm: ... .._~-"' I.stitlAJ cadde&'Dde I<omedi kı.smmdll 
Dünkü içtimadan bir intıha - Bahsettiğiniz me3elede haklı m.in dün, mangal AUIUı.u illi" muay. Gündüz saat 14 de 

yen narktan fazlaya satblı teılbit o.. 
Eczıcılar cemİyC'tinin yıllık umu- 1 yapılması hakkında nizamnameye olduitunoz muhakkak. Yalnız bu_ ÇOCUK ov.•NU 

b bir lu.nan.k lıakt.ında ihttk.Ar .suçmıdan ~ u. mi kongresi dün Etıbba Odasında yeni bir madde ila\'e olıı.nmuftur. Bu günkü ,p.rtlar içıiooe unun ı yet iceri.!inde bulunmaktadır. 

Vekil, son seyahatlerinde İnnir ta.
mır atc1 yelerınin münhasıran bu iş • 
Jerle meşcuJ olmasını ııl!kadarlara 

errmmiyetle bildirmiştir. 

yapılmıştır. Kongrede idare heye - cihet yeni idare hcıyeti tarafından me3ele olarak ortaya atılmasının takibata başlanmıştır. Ak.ıam saat 20,30 da 
tinin bir yıllık mesai raporile bi - ayrıca tetkik olunacak, doktorlarda doğru olmıyacağuıı si3 de takdir e Bir papM baklanda. hakan!tl- KİRALIK OD.\LAR 

· Bugün, tamir ettirilerek İstanbul 

linço vaziyeti tetkik edilmiş, rapor olduğu gibi eczacılarda da bütün edersiniz. ) miZ DelŞl'iyatta bulunduğu iddia.sile, --------------
kabul olunaralt idare heydinin ib- azanın sand·ğa giımcsi temin edile. • bir müdd9"enberi asliye 7 ne; ceza 
rasına lı:arar verilmi~ir. ccktir. "•••••••••••••• ···-··· .... -.--.. ·-·-· 

1 

b 1926 "f k k I ö" l · . maht~'nde d~asma. devam Bundan sonrıt, eczacılardan ir Toplantıda yeni idare heyeti se. l 0 U gre memmn edilen cArevelkD .,.e.zetesi sahi~. Tat.. 
lasmı aöz alarak bazı dileklerde bu- çimi yapılmış ve ismet Soner, Hü - • 
Junmuşlardır. Bu dilekler arasında aeyin Hüsnii, Hulki lsmai', Niza • kıdem zam mi R0 olacak? for aleyhindeki dt.va, diin neticelen· I 

Bll&'Ün m&tinrlerden itibaren 
Kadıköy 

OPERA. 

l manında hizmete nlınnn 30 mavna 
ve mr ' örden başka, bir kaç gün ev
vel diğer limanlarynızdan ge~miş 
bulunan bfiyük çapta 15 kadar şat da 
ayrıca tnhmil ve tahliye ı.'1erine tab.. 
sı.s edilmiş bulunmaktadır. 

eczacılar Haç buhranını ileri sür~ • mettin T olU.:, ~ail: Halid, Mahmud _ miştir. Mahkeme taranna. nazaran 
rek ieab eden tedbirlerin alınmasını Cevad, General Eyüb Sabri yeni ida Oeçen yı]lardn, kıdem zammı gar. bakal'etıi De4IeD sabit olan Takforun sin«Juwnda 
istemişlerdir. re heyetine intihab olunmuşlardır. dilkleri halde hfilD. zamlannı alama.. 2 ay miiddeUe hapsine karar ?eril _ M~llİllllll • r1iMıı; renkli f'ılml 

Montajları henüz ikmal edilen iki 
buyük vinç de bu hafta sonunda teç.... 
hızatlan ikmal edilerek Tophane rıh.. 

: tımına konulacaktır. 

idare heyeti nanıma verilen cc • T oplantl sonunda; eczacı melcte- m13 olan alkokul ölretmerueri VilAye- mi§ ve bu cesuı tecil edilmigtir. z A F E R 
vabda, cemiyetin ilaç buhranı me • bi profesör!erinden Denua eöz ala· te müracaat ederek zamlannın Te • 

selesi etrannda Sıhhat Vekaleti ralc, eczacı mektebinden daha ziya· ırilınesinl istemişlerdir. Halen şehri - • Rüşvet aldığı lddiasile, hakkın. SENELER•ı 

Ş · för kızı değil. kız 

şoförü kaç1rmış 

nezdinde lazım gelen tetcbbüslercl,. de istifade edilmesi için, (a]ışmıı • mizde 938 yılında :ıam görınilt 200, da Tokad a.dliyeslnee takibata bao -
bulunduğu ve Kızılay vasıtasile larda buhn~caihnı. ec7.acılıkta yal- 939 ytlında yeni barem kanunu dola-~ bir ıırada, §ehrimiae kaçan ~ak-: ADOl.PllE VOL. 
muhtelif memleketlere ilaç sipariş nız nazari bilgilerin değil, pratik ~le terfi etmiş 990 ve 940 Jllında ooki nüfus memuru Mustafa, d\\n ,eh BROUG .,.. ANNA NBAGLE 
cc1ildiği, bunlilrın gelmekte olduğu çalışmanın da mü~im rolü ?l~uğu- 7.am görmüş 136 ki cem'an 1326 ilk. rlmisde zabıta tarafından yakalan • Aynca : 

bildirilmi~tir. Bu aipa~lerde daha nu, ec
1 

zadcı mc;kt~ı ta1le1?chlennın ecd- okul öğret.meni zamıarmı alamamış.. mış ve Mliddeiomumn~e .sevı·.edllmiş.. MADENLER 
ziyade mühim olan ilaçlara büyiık zane er e !'taı gorme en ususun a .,., 

S Evvelki gün Hazinedar çiftliği civa. yer verildiği tebarfü. ettirilmigtir. cemiyetle sıkı bir i, birliği yapılaca. lardır. ~ 
rında vukubulan tız l{açırma h!'tdi - Bundan sonra CC%8.Cılara yardun ğını söylemiı:tir. Profesöre verilen ce Kı<lem zammı alan öğret.menler ter SUçlu nü!us memuru. biri.Dci sulh Ş EVT AN 1 
secı"nin mahiyeti anlaııılmıştır. meaelcai R:Örüşülmüş ve yardım aan- vabda talebelerin iyi yetipneai için fi ettikleri yılın EyHlllinden itibaren ceza hüi:mlltinde sorgusu bi\tikt.en 

Bu Çıftl'lı:te uzun 7.amandnnberil dığının daha $fenişletilmcaine karar cemiyetin her t\iT}ü yardıma dmade birikm' paraJannı melttedirler. sonra mahalline gönderilmek Ufaere S.ı:.SAR ROMERO 
rençberlık yapan Must.afa~ın 2'. yaş. verilmiştir. Ölen cemivet azalannın olduğu bildirilmiştir. Vilayet, öğretmenlerin bu müracaat- tevkif edilıniftir. tarafından .• 
'.ıarında Fatma adında guzel bir klzı ailelerine, bütün azaların yardım Kongreden sonra azalara bir çay larmı tetkik etmekiedir. ------------------------------~ 
vardır. sandığına girmek suretile yardım ziyafeti verilmıftir. 

Genç kız bir müddettenberi Raif a. Esrar şebekesinin bir azası 
d nd:ı bir .soförle seVi'1!lekte Ye bn MUrakabP B~rosu 1 Bu sene Bu'garl2r ve daha --L-landı 
delıkanlı ile de evlenmek karannda.. ,-..o 

dır. hrafmdan dun 5 ııuhtekir Ytman hlar tutunlerimize Dört gün evvcı. i:stanbuı zabıtası-
Evveık· ün bn çirt!ilt civarında bu.. k d • kf nın geniş teşkilft.tlı bir esrar kaçak_ 

ıu,an ikr genç. o sırada oradan geç_ Adliyeye varildi re abet e emıyece er çısı şebekesini ~ aza.sile birlikte cür-
- • mü meşhud halinde yaknlad.ığını yaz 

mekte olan sorar Suleymanın idare- F'lat Mürakabe Bürosunun pıyas::ı.da Bu seneki tütün mahsulümüzün fev tık 
s ndeki otomobı1e blnerC'k Raifin Fe_ yaptıtı tefı.şler üzerine ııenlden sat... kallı.de bol olması lhracat vaZı)'eti Ü- ml.IJ · _ • 1 
nerdekı evine gelmişlerdir. tıklım mallar üzerinde ihtiktu:• y~ptık- zerinde de müsaid tesirler icra edecek Yalova, . Ka~~ünıel ve §ehrımıZ 

arasında bir moodettenberi !:uı.llyette 
F 'l •ma.nın ani olnn 'tırıl ga1bubeti lan tesbit olunan 5 suçlu hattında tir. Sam.run Ye Marmara mıntakası.. b şeb k . ü .. .. kad 

ka~ısında te1~a düşen ebeveyni ma.. kanuni muameleye tev~ olunmuş le birlikte umumi istimalin geçen se. bulunand d'!. Ye loenın çuKn~uzl k " ın 
h 11' J d . azası a un a vanın ıra ı o -a ı an armasına müracaat ederek tur. suçlular §Unlardır: neden fazla olduğu bildırilmektedir. _ d kal mıştır 
kı Iarının m1"ehul kimseler tarafından 1 Azami satış fiatı 40 kuruş olarak Hariç pı)'asalarda, tütünlerimize ta. yun e ya an . • 
cebren kaçınlmı.ş olduğunu söylem14 tayin olunan kesme ~keri 42 kuruşa !ite ~ miktar üzerinden rekabet et. Aılmed adında b\r ~cırar ~nçakç~ı.. 
lerdir. Bu suretle tahkı'Jmta eı koyan satan Sirkecide Nobethane cadde • mekte olan Yunan ve Bulgar tUtün- nm karısı olduğu tesbit edilen Hus.. 
zabıta. kısa bir zaman sonra. F:ıtma. sinde 31 numarada batbl Çent.of oğ. lerinin relwlteleri geçen seneye ~ nifenin evinde 20 kilodan bzla es -
yı şofor Raifin Fenerdeki evinde bul- ıu Beorar, yüksek fiatla ı;e.rdelik kU- betle daha a?Xlır. Binaenaleyh bu ~ rar bulunmuştur. 1 
mu~tur. maş sıı.ttıı'ından do'layı Kadıköyün.. neki ihracatımızın geçrn seneye nis- Bu taham'yatı müteakıb ~hrimize 

Fatma, zabıtaya verdi?!i ifadede de, Söğüdlüçıeşmede 114 numarada. betle bir miktar fazla olacağı ve ha. getirilen Hwmiye, suçunu tamamen 
vak'ayı yukarıda kaydettiğimiz ııırz: manifaturııcı Filip.s Özeryan, Etlban- riÇ piyasalarda tütünlerlmize rağbc _ ikrar etmiş, evvelce yakalanan §ebc
dn anlatmış Ye: ka fahiş fiatla transformatör yağı tin artacağı ümid edilmektedir. Ayni ke ile münasebettar olduğunu söyje
•- Şoför Raif beni değil .•• Ben <>- satmaktan suçlu Yemi:Şde Zindan - samanda bu sene İnhisarlar İdaresi miŞtir. 

nu kaçırdım .. . Bizim maksadımu tapı caddesinde 68 numarada yağcı de geçen seneye nisbetle daha fazla Şebeke efradı dfin, haklarındaki 
mes'ud bir aile yuvası kurmaktuh P. Zigomo~. Azami kAr haddi O'" 2~ tütün alacakbx. Amerikalılar Samsun tahkıkat evrakile birlikte a.slıye 5 inci 

olarak tayın olunan bazı m.ıddelerı mıntakasuıdan dıı fazla miktarda mü ceza müddeiumumiliğine t<Jslim olun_ 
Dün mühim miktarda ihracat daha yütsek fiatla sa:an Sultan~ l bayaatta bulunacaklardır. TUccar ta.. muşlardır. 

mam :! numara-da Ncsım Jf P.n, etı • rafından yapılnn miibayaat:i-1 bü ................................................... . 

, ( Teknikolor] Renkli • 
Filmcilikte Yeni 

teklmül --
1941 

Renkli Filmde 
TekAmill senesi oluyor. 

IMARMARAI 
ıjpemesı ba hafta 

~ MO ile yenj senenin Z bü. 
yiik renkti rJminj bir anda is.. 
1-lbuJ balkma anetmektedir. 

_ lHl i.n. yem renkli tılmi:_ 

• 
BILLUB 

, Bugün 
1 MiLLi H ALEMDAR J 
CBABLES BO'f EB 

in Cihanı Hayran 
bırakttğı muazzam eseri: 

DEliH 
Kiri 

ile 
Sinema dftnyasının bu· 

günkn en şuh ve en 
gü.zcl kadını 

ALiCE FAY 
_ _ yaptık ketle satış kanununa muhalif hare. yük bir kısmı da sair ecnebi devletle: Haz" • f"h 1 

ı_>unku ihra.catınuz 891 bin lira gibi ket eden P. Polyos. Suçlular evrak - re satılacaktır. İnhisarlar f dare.'Ji sa_ 1 n 1 r 1 a ., K ,. AT E ş 
rnuhim lrir yetiina. baliğ olınuştur. ıarne birlikte Müddeiumumiliğe tes · ' tışla.rdat· fit dü ""kJ 'ğü ft ·1 Alemdar Mustafa ı>a.,a torunu bü- mümessUJe.ri: 
Yapılan ihracatın mühim bir kısmı_ llm edilmfŞ]erdir. mat fçi~ b~ .. k ~~~ ne r:ı nı ~ yik Mithat Paşa amcazadesi general JUDY GAIUAND..YUNK l\IO&GAM 
nı , Almanya ve İngiltereye gönderilen bulunma~ıı urara 1 e. r:ı ' yaa Asım Altuğ, Bolu meb'usu merhum 
tütünler teşkil etmektedır. Almanyaya Cülhane müsamereleri r verm~. Cemil, Fatıh emniyet Amiri Halid - 1940 m rtın.kli tabeseri :. ARAS iN DA 

KÖŞK 
in 

geçen sene rn:ıhsulünden bOO bin li- Giilhane hasta.nesi serta.blbJ;~nden: ... Calgı, kambiyo ncentalarından Ne. TYRONE POWf.R'in 
ralık tütfinle Inglltereyc de gene re.. Ofilhane Tatbikat Mp. ve hastane- Suadiyenin imar planı dim Akc;erin kayınpederleri, Türk İş SEV .

1 
M L .

1 
t 11 

çen seneki mahsulden 100 bin kilo_ sinin mutad müsamerelerinin ik'ncisi Şehircilik mütehassısı M. Prost, Limted ~let.me Şefi Mit:ıııı.t Akçlt, ı 
ya yatın işlenmiş tütün eönderilmiŞ.. %3/1/1941 Perşembe günü saat 17,30 Suadiyenin imar planım h:ızırlıımış. Ticaret Uboratu.V&n kimyagerler~. HAYDUT b&Q}adı 
tır. Ayrıca Almanyaya hurda incir, dB Oülhane konferans snl:ınu nda ya- tır. Bu plan Şehir Meclisillill onümilı- den Halim Akçit, Maliye Vektueı. he- ı T • 
Mncarlstana fındık içi ve İsviçreye pılacaktır. Arzu eden mes'ektaşların deki Şubat devresı iÇtimaında tetkik sab mütehassısı Nihad Akçidin pe. ~--••••••••ılll•ı~ ~--••••••••••-""• 
tıf ık sevked ılmi.ştir. teşrifleri rica olunur. 1 olunaca.lttır. dcrleri oruatasaray ve Darüşş:ıfaka 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki': 
------~·~-~ LLselerf muallifinde 45 senede değerli 

b"r ço1t talebe yetiştiren Yusuf cemal , ~ 
Akçit rahmeti rahmana kavuşmıı,tur KudreUe:ine benzer ... Ya .. aibkları eserlere ~~ olmıyan 

Cenazesi bugün Kurtuhı.şta TeJJC..ı 
üstünde Ulaş apartunanından kaldı_ 
nlarak namazt Teşvrıtiye camJsilnde 
bileda Fe.riköyündeki aile maltbere&ne 
defnedilecektir. Mevli merhuma rah... 
met ve a.1esi efradına sabırlar Tersin 

BELEDİY.E 

1941 Matbuat Balosu 

iRENNE DUNNE - GARY GRAND 
1940 saneainde bir tek süper film ya a~tılar 

Yarm l-kşam LALE de göreceğiniz 
Fransız:!a 

j~~::Ş: GEL BARIŞALIM 
- Hasan bey hnrb şıd

detlendikçe gıda me.sele _ 
lerı chemmıyet ke.sbedi -
yor. 

.... Bu arada dokt.orlar 
muhteli! gıda mıı.ddcleri. 
nın paMalarile yeniden 
meşgul olmaya baf]adı • 

Me3cla sebze yiyen 
iUianlar sakin, yumuşak 
huylu ... oımıanu~ ... 

Hasan bey - Günde 
bir kaç kere tramvaya 
binmeye mecbur olduk -
tan sonra sebze ye.met 
meye yarar? 

Mümtaz bir heyeı.n idaresinde M>r- Göz kalll&§hran bir lüks ve ibti§Alll içinde yaıanao 
ını edilen ~ .. ~· .senenin en bir ömür ... Saadetin sırrı ... Kıskançlığın azabı ... AfkıO 
zevkli geee&ni ""il edecektir. kudreti ... lnkiMU'ın bicranile dolu b=· hayat romanıdır· Bu aeneki balo Tak.sim gaı'l"WU aa. - ___,j 

~ruuında "Rrilecetıir. .... .. qm .... ,................... .. ................ ,,,, 

.. 



SON POSTA 

General 
diyor ki 

c BDBBiT AT =ıı.ı H .... l<arw-·~· J 

• •• •• • • • /izdihamı azaltmak içi (~ ı lnel sayfada) 

la Vaziyeti tetkik edelim: Alman • 
ın nn Roınanyadan batka yerlercl .. 
ita eapıa YuıoU-vyada1 lta)yada, do-

ruıyada, Varıova bölgesinde, ı :-ub ~tı Caliçyada ve Slovakya
"d ~tadata var madır) Şimali Fran. 
'bt.h. a&J. ordu ıoplanblannda ehem
--vetli ve caalı blı deiifikllk olmut 

nonu nsı o e ısı :?~~1~~=~~ 
pre de aktarma bilet usulünü tat. 

tirmek, ikinci bir defa bilet alı! 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Üçiincü tramvay da gelir. O 
tın münteha.ana kadar gitmiy 
tir amma, bir evvelki tramvay 
daba ilt~ üç mevkif sonra dön 
tir. Binen olur. Fakat bunlar a 
da, bemen bir mevkif aonra in 
te vardır. O tramnyın aideceii 
mev.lcifte inecek olanlar• bin 
istedikleri halde baumalr.ta o 
ayaklarını deidirecek yer bula 
dıkları için binemernişlerdir. 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy bik etmektir.-

Aylar ceçti. denilmi§ti ki: ~111') 1 S.ym Maarif Vekili Hatan AU .A'ler araımda İte ha ideale 'V1lnla.. 
8"nlar d · b' h b h Yiic 1 seçen hafta. ınemleket kül- mayacağı.nı anlatmak istiyor. Neti---.., y..: .,:ar ı..::e t .er a n~a_,; tilrti:Ü )'Ücehec.k ea büyük bir te. cede, mua bqanda polemilt için 

-~olara aka tm ' ~nn = her ,.W,üeün müjdaini •erdilerı Milli '-.alem oynatan, ınf bu gaye ile -. 

- •Aktarma l>ilet uaulünün 
tramvaylarda tatbiki karulaıtınl
llUfbr.» 

Qe kadar --L ebuleDUf 
0 

olm 'ıannı _ _,LJo-~iz buırla...,..ktadır. balılara kadar uykum kalan lren-
.. TU&U ftlaJ'lllf a aam& ~H f h d• • "bj L d J b • • L '69ternıez · d k bulcluklan Mili! Şef lnöniieilo i8mini tere •- * iri ar&a a, arınan u Jfl ne &a. 

'-kdird iM) ~- vu •
0 

I _ LJ 1 · vapacak olan bu 16 ciJdlik an• dar ciddi7e aldıklannı aöylemit o-
L e nası o- taYI o aca& an • ı- ı E bahlar 1r.-..ı 1 __ _ -.rıolunahilecejinden o tı:alde ye. aiklopedi için bütün pyretler tam uyor. y, aa a mQar ~~ 
IU tahticlabn yalD1z Romanyada vu- millt bir hızla tek.il ediJnaekte ve vazı yazılmaz Ya. o YUJmn filurleri 
ltubuJc:luiu muvakkaten kabul olu • ile batlaanut bulunmaktadır. Bu trafmda araıbrmalar ~a yapıbr. 
~bilir. Fakat buQun bakikt mik • auretle Tiirk diU 'Ve TI1rlr. kültürü en ~~daraıdbnni alarb dad te~ikdu"Ye tetdeb.. 
q•nna ) k .. L--·" L--L • bYU .. cak de u en o ar, u a ~ rma an 
ltii) Ye Yer erini bilmek ço mut- ... T ... ftll ~eane • • kültürü ilerletmektir. H&aıh Hüae-

L dur. 3 u normal ve 2 ai motörlü mektlr. Ne MVinç ft7İci haherl Ma- · C hid" .a ı · · d k fik • 
~~ralt topu S PIY. ade bir zırhlı ve' arifimizi ~nnek. kuYYetlen- ybın L-•ltü'" Hl --~'en.nı ebaşeirel n 
1111r ' li - u ıı;u r m_.,,eame ayınca. 
»o de UÇak tümen 1relm11tir. deni • d~rmek. için h~ aalıada pee ıun. kıymetli muharririn ne demek iate. 

r. Bu rakamlar hakikatten pek a. duzlü Stııt ....... ı;lc gayretlen1e çalışan d ·w· d h hla la 1 • H-
talt &Örünmüyor. Bunlarr Roman - kıymeti' kilin beyanah arasında 1~ Caa ~ .dvubzu adn fi ıynr1• LüLu-
h lh kt ·· f" d nu aeyın nı • er şey en evve , " ~nan Alınan )ardımile rahat rahat bi &115a u no !1 us un de mem hr: türlü polemiğin lüzumuna ipret et-
tıla •'Abi)~•ii ~5 kadar tümen ka :1 niyeti~ durmalı: ıktıza e .er: . s~t . mektec:lir ve bunu birçok kalem 
~ aörüliir ki Almanya, kendı I acele atı vok. Tam man~~Ie mıllı ~~r MMrlf Velllti ttum A& 'Y6"1 münak ... lannda göremi7ona ita. 

emir \'e ittifa.lunda olarak Roman.. irfan abid~ainin temelinı atmak u. ! . . . . . .. .. bahat lrendiainde deiildir, ona l>u 
1•da, İcab.da JO tumendea laala zereyiz. Vakıa bu eser on h"' yılda dalı ~a.mına ıırı~:~en bu buy~k le- hiiznü Yeren muharrirler •fındadw. 
;~eoami.Jetii bir kuvvet toplı -1 bitecek. fakat o nisbette ııailam ve jbbldaü bu!'~b. acctn ~;ra:.r ~ran.. Valr.& çolt 8ert bilkGm diyecek.iniz. 
• · ek.tir, euslı olacak. l,te bu. nokt~ te~- a Y etmegı ır vaz~ e a ırız. Halckmız var, fakat bu hükmü bu 

b· Rohlanya Balkan ittifakına dahil rüz ettiren aayın •ekıl ezeumle di.. Po!emık 1 kadar aert ifade eden Hüseyin Ca-
L.~ Baııcan devletiydi. Şimdi iae yorlar ki: . hidin de bir polemikçi olduğunu u. 
~ reaınen Mihvere 1rinn11t y11nı «Dilimizin milli ve medeni sıfat- Bu .aY., neşrıyat hayatımızda u- nutmamak 1&rtile. «Kavgalanm• 

Aylar ıeçti. Aktarma 'bilet aeulü 
Dedeme bir türlü tathik edilemedi. 
Anha azlıiı, izdiham1 bir kat daha 
ziyadeletbrince. tramnylardan bir 
kaç koltuk kaldumak, birkaç ara 
tenlluf :mahalli hazfetmek lflbİ a.. 
normal çarelere baı YUraldu. Fakat 
bunlann biç biri fayda vermedi. 

Aktarma bilet u.eulq izdihama ta
mamile deiiJ.e bile s•e göze aö
riiniir derecede ualtacakbr. Niçin 
bunu lecriibe etmezler bilmem ı 

Bir tramny mevkifincle olduiu
muzu larzedelim. 

ilk selen tramvay ~ blababk.. 
br. Bu tramvay hattm müntehu.na 
bdar gidecekm. Mevkifte bek'k,en 
otuz, knk kitiden ancak bir iltİli M
nebihni,tir. 

ikinci gelen tramvay tenhadır. 
Mevkifte bekliyen yolculann hemen 
hepeiaj alabilir. Fakat binen olmu. 
Çünkü yolun ya1'191ndan dönecek· 
tir. "Mnkifte lte\:liyenler hu tram
vaya 'binmit oleaLw, tramvay deiif,. 

. 8ir aonra aeleo tramvay ya 
•ta.yon 90nra dönecek tenha tr 
vaydır, kirnee binmez, ya da ha 
müntehasınd1111 dönecek kalab 
tramvaydır kimae binemez. 

Aktanna bilet usulü tatbik eq 
9e. mevltifte beltliyenlerin hepsi 1 
gelen tenha tramvaya binerler 
tenlı'a tramvay onlan YllTI yold~ 
rakacak ol• da, ayni biletle ile' 
bir tramvaya da bineceklerini 
di: leri i.;in indikleri yerde tramv 
deiittirirler. Bu sayede yolun m 
tehuına kadar gidecek tramvayl 
da da yer bulmak mümkün olıı 
VeJlıa•I tenha tramvay kalal>al 
tramvay olmaz, yolcu ayni istika 
mette siden bütUn tramvaylara m 
temaVİyen taksim ediJiT. 

Tramvaylarda Wiharm azalt 
İçİJl anonnal çareler icad Ml'!n 
niçin bu nonnal çare~ bir türlü 
vurmak İlıtemezler, bt1mem. 

r:J .t#Uf. :l.J.JA.ti. 
~ Almanya ile mukadderatı.. larile teşekkül etme9İ onun her cep. yarlı hır lf oldu: c:-V:~rı~ Ay» mec. muharriri, acaba bu ankete verdiği 
il bırAettumit, hem de Bulgariat:.n- hesind,.ki kudretlerini inki1&f ettir- ~uuı. son çı~an ~u~bile a_nat~ın keıkin cevablar aonu~a 25 ile 40 
il doetlafrnıtbr. Bununla be-raber 1 m~ w e bai{lıdır. Bunun İçin hiıtatler, I blı ~anlılık. hır .tekamül ~n ~ ya' araınnda.kf muhamrleri km:hnp 
ornanyanın bu "enı' durumu kendi 1 ·Lı ediler f1ramer tet\iklf'ri tcrdı: sıerek şekıl, llerek mundencat barek~e getirmek ve bu auretle ye-

lhıt...:ı . ,, ""9'11l 
0

" • ' • 'b ·ı d"kk . lı:. • r bi . 1: 1 - k l l.~ı illi, Yok• zoraki .ıni ihdas ve her türlü tercümeler, teTİm ml"9aisi hıt!. ~rı e ı'd a8tı.1~e en se
1
,•nn 1 • '1 nhı a

1 
em km~n~ a~ a:/~a z~m1in mi 

..,. ettı•ı bahai •• anda mevzuu- d.kk . . .1 I L .. tü uvıyet a ı. ı nana ya nız reeım. 1 a1ır ama ıstıyor r r~ger oy e ise, 
...,._ • ,,.... 1 at ve ıtına ı e vanı ar.aııı;. us n- A d b" • . 
• - teMi) etmez. bu .ebeble ütt- L·· •• le meui<kn k-ınılaralc !erile alaka uyan nan ır ma.,annı 2S ıle 40 vaş arHındaki muharrir. 
~ d ı;;oru ve ace -... 1 1 k . t . 1- - •f 1 L· d W•l :ı... la -L L_ -e •rmayacafız Fakat Alman- h lök" T d la na yaraşır te- oma aıı ememesı, o ro unu ı a e- er, n,ç egı ~ "" rrrupa ayn r-.; 

C Bunıan biliyor mu idiniz ? :ı 
~ bir vexa birlı:.~ç Balkan devle- lı:~d 

1 1
hj a t<am büttin hu emf'k 

1 
derken fikir ve edebiyat cephesinde toplanmalı ve şimdiden gece uyku-

-. kaq. ı.;reketi halinde Rcıman- 1 
e ça1 "

1 
aca .. 'e 1_ A k b - de çok mühim bir hami• ~ apmım, 1 lannı fedaya hazırlanmahdırlar. 

h ler aene erce ~receıı:. nn un- k · d k · · b" h k t Ç" k .. · · k k ti d "ld re~• eaki müttefikleri aleyhıne ha- dan eonradır ki bul?'inkü vaziveti çold yenn e, ço ayı H are e .tlıdn u ı~lın şa ~.sı Y? ·ı: .._sti)a h• cı •. 
"'ete nza gÖstenniş olması asla ü- ı . . . . benzer e. o u. cı eser er tercumeaı ı e u e enu:r 

Q\ad olunmaz Bu aebeble, Almanla. hm nn~endıren eserlcrb 1 b•t k <fYanm Av» ın son nü .. ha111nda aabahlara !radar masa baııında ça. 
rı111 tııir BalL · Akd b k ..: ı~ler bızde de vücu u a 1 ece - bilhassa Hüsevin CAhid YalcM1'la ı h'"1ak kudretinde olduğunu iıhat 
~ L &&an ve enız are e • .- tir ,. l b" k .. .. d _ı L t k d" p ı_ ı_ •e b"' l k 
L._ · &arar ,. ı J tı;.ı de • vapı an ır an et ustl:n e aurmaıı;; e me te ır. e& ta011, oy e 11 ı sı-
.._ la R ermLlf 

0 ~~rilaıt ın Demek oluvor 1ri. bir taraftan . t . D h d .. L t' b" kıya doldurulmuş ilim dağarcığına 
rett UB\en &UYVeuc e m 4t - Tü " o·ı· Tetlcilı: K b .. I! erım. a a oşrrusu. anıı:e an ır 

Niçin geriliriz ? 

rı olmayarak yapacaklan zanoolu. L::rd·ı· 'ı'd .. 1 "h' kul;ııml u. « ugun..f !ualine kar"ı ü .. tadın verdiii cevab at""" almaz kalem ı>İırtnvu ile kar11 
l&r, l "u ı ı o ugu gı ı ışe en ve me - b . d" .. d" _1.. b L! 1t 1 1 t rd b" t C d'd • L'ıkLre oo-re enı u un ıırou. o ceva ı oıraz çı ı amaz. ş e r_ c ıya ı e ı enın & ıc • ıu rn_Y1~arıda bahsettiğimiz ~7 tü- !',,_uml~rı ~le te~bi: eden bi• Td~l·~k deıımek nivetindevim. mesf.ıur lcav~acı miitefekkiri bize bu 

Arada aıracla 
ıerininiz. fakat 
aıerinmemiz uyu 
mak arzu ettiği
miz zamanlarda 
vaki olur. Bu. 
11un sebebi acıt· 
ba nedir) T et-

ı_--u ılt biı Al duau ise Bal. ıugatııı nı yaomsga Memur e 1 "- A lr h · · dersi vermektedir. Bundan bilhassa 
~lllll.rda ancak•Ya::.m.tana .kartı ken. diğer ta•aftan bii •ük bit < fıı- n e2t5n;lu a4r0r:n ııoruvord: . gençler ibret almalıdırlaT ' 
Q&r h k' 1" A 'ki d" · .1 f - <ı ı e va" ara~ın R v~tış. · ~· are ete itifayet eder Eğer va- am naı ope ısıu ı e ransızca · b" 1 ·k h · • ·· ·· G.. 1 b" •• 
) •Yet böyle aae ve böyle bir nıecra- ı Larotısse du 20 eme Siecle k";vme- mıs ır ~o emı mu amrı go.,.uvor UZ8 lr Şiir 
• dQltın __ , • . d b" 1 .. .. \ ·ı_ı d" • • mu .. ıınuzr » 

la ~ .. e, o 2aman Yugos • tın e ır « nonu .• nsıx ope ısı » m H" • Ca.._ "d L L_ 'f Bilmem -•..: hu üö...: L • ....:.:_ıercle 'Y7aaaa .,,_ Bırallietfu•m L_ .. d . ~ L! s:•- rif V nseyın nı , «ıu• ve -t • w--• _. .. .,.....,.. 
ordusuna M D uu Alman vucu e setirm""""ı 111nat .-a e- olaralc 9U cevabı v,.rivor· bir mecmuada nqretti mi) Fakat 
Petriç b ··ıaeJ anaıabr - Demirkapı • k&Jeti üstüne almı" bulunuvor. 8ü.. C .• .. r • bana seçen bafta bunu iktibu ede 
linik V . erınde toplaaaralc Se. tün bu gayretlerin, Türlr. miinevveı- (1- ormuyorum • rek okuyan arbdap heeilz aqre. 
y -. odıne - Florina ÜZerind le •. ilim ..b d ferbe trne.. Niçin görmüyor) Bu nokta üze- dilmediiini aöyl~ Şiir hotUma U~tau, ArnaYU..1LLt-'-· y en .1~eldı _..ı,1_~a1Ln a .:_e • .:. e)aL • rinde dunn•*a ve düsiinmei~ d'"*-
1\arı UJU& A&J u • sue e wauc:çeıı; ne.""enın r-' "' ") E ed H" . Ca gitti: S.mimf, ince bir melankoli ile, 
lnea1 °;~n~n gerilerine taarruz et- lıit 'Y9 zahmelf ke 9imdiden •örleri. ~z ; 1 ile ~~t. n en ~~~n mU: ;,&. aevsiaiain •~ bir nalataki ..._ 
J:'.ıtat ı_n ~~' vermeleri iktiza eder.1 mizi bmattına yeridir. 81Jt(Ünlil h •. le dva• ~~a·d~ 1 ladıx.. rini hiaaettiriyor. Bir mezbeti Oaba 

Ziyamn llldardUğU yllan 
Çın1r1rakh 71-

Jan Amerilrada 
bulunur, kimi 1. 

ama ~lür. Kuy
nıianu hareket 
ettirdiii zaman 
Çlftlflrak .. cı.... 
na bneziyea eea.
ler Çıbrdıiı i
çin çmgaraklı yı. 
lan iami veril
miştir. 

Günet ziyuı, çmgıralı:la yalana 
amuden geldiği zaman bu yılan 
ölür. 

t uu 1&1 Ballta d .L • • • • b L • ı anar r arasın a &en ı an a• icld" Dü ·· dlim ve L__ aiin 
?Praltlanndan L~ ev-eh IÇlll. Türk ~liği ~afultaten ne ıınti-1 tarzda bir lemilr. • bir kalem mü- var: ıaaız. tun uu ,,__. 

rııı a-ın I . ya'Mlnc:ı kavvetle - yardır ki, Yllktile habalannın uzun _ L P?. .. çı., Kal :; bu haftaki yazımın aonuna illve et. . 
t it -..- e enne üsle ·n . ·ı naıtaııac111 tf(lrmuyor r t"m m- meie karar verdim. Eier batka yer- Bu mli bir .nıeıc -.,mum .... 1 Ertek olsaJdım. ~ ~bin ol • ~~ ıl etzneleri~ .. r vd menzı k er ve ~ kere yıpratıcı meaaı !8-rfı e 1 nalca1&cı111 dedim, çünkü p.,}emik de henüz neıredilmemipe, ilk defa '1'Jr. Acele ederek: uydun: Biraz detU ~t ~ olaay. 
ıç bir 'lnaltul ınu~a . e ~e te bir.bir m~an ~ide etmege ça- kelimesinin Larouaee'taki izahı da •Son Postu da aizler okumuı ola. - Neden obna.sın? felıllnde bir ee.. dun, bır günlü beflilini beylık aa • 

!:~t~r. Çunlt·~?.~ i'b~ır bir_ ~b lıştıklan ilim hazinesini. toplu ve kıeaca «kalem m6nakqaaııt drr. caksımz. Tab vermete bltıfl"t.ymıs. 1ı1eeeıe nanlardan bulunaa)'dun: 
_ ~ İatiklaJu oy e ır. ~usaa e tam bir tekilde kendi milli ansiklo. Evet, Hüseyin Cahid. bu aaydıjı iti batımdan iti •1" enaba mt&e • - Jliçin Olm"8111? dıye dilftinurdllm. , .. ,,........ ve tarnam13'etine mu. __ ..ı:ı • • fal nda '- la 1 kla d L! l •L • .• 1 .. e bu güzel fiir: 
Q\:r .. 'llr: llleier ki ayni auaika.dde pcuuennın ay an &o Y ı yaflar ara.an a mr Do emııı;CJ wor- v• hammUdir. Bu ~et okuyucum htl - Oen9 twn maftfatatinJ Almala ça. 

"iterek oilUD} bulup hem zamandan kazanacaklar, mü,ror: Ytıni polemik yananlan n- Sen bu tehre 11saten diyor ki: lıfu'dmı. Almpsıun da mattan se • 
) 2-laarlar b" ar. L__ 1 dan, hem de yabancı •nsiklopedilerdelci Ylf buİu,,or. O halde yalnız •o ya- Uç damlanmmn ti1'tündm __ ,... 

1
.......... ...-.. A- "''"-a•·-· ...._ Terdim ... Patat. fabl ... •ııi t ' lZ mecuur o ma b" . k d. mil~ L~. ta • it d L k d b f L. ,,.,. .... ,. ttni brıhctlar, ..,., -- --- ·~ uu. ....._ 

Q\ ec:a•üae ir d harbet • mm erı ı u var.._.uuzı, rı- .,ndan vu an asi r e u vas ı - ~ ...,,_. tir olarak geÇırmif, evlenmeyi ile hiÇ Bana öyle 1eJi10r tı, bu ilk atılıp -.:.e.:eiiz •e r:v:::: ::ıellerimi:a:i hiaıizi, dilimizi .allkadar ec:len bahis. luyor demek 1 • ~~~~~rife=~:T Qiden! döşilnm t.ir r.dunım mtteat.b bende catlueltm11 derhal 
)o ... ~ tulh J'olile dde etmek isti • ler etTafmdaki eksik veya ""talı Kendiaile yapılan bu son ank~~n bir saman enlif · bankete S*rdi. IÖllerimin önüne 

-- di 1 _._ · b
0 lı: d " k Tr k b tir. b" · d H'" · Cahidm . _ .. Oilntlmtı bulunchıtum ;,erde rDn 8' • mfiaakbel bir hayat bikl1eainın ııa. --~ .Yor ar. Bu aözler doitu ve görü,...,n gene ırço agrnı ur a • ar yenn e uaeym Tembellı(fim 11Uklu mavulann tim. Kalbimi de bfılendilim tekilde .... 1: filmini _ __. .. "e 1

9e Bulgarlar Almanlara yol ve islim membalarına müracaatla tu cevablan var: . _ • . Sah'l kild"' · r nda ,.... ---w. 
L.~ecelı. veya en nihayet onlann düzeltmek güçlüğünden kurtulacak- «- Şimdi gen~IE' siinle~~. h~- y :ı e ~qu "l:a ~ ~ftda avuıtum Bayaı bemm ıçtn hep bö:v- - Ben i1t çatı seçirdim, orta çatı 
~I ... ,eltetlcrine ittirak etmiye • la Hele bu aon noktanın arab ve tırLyorurn. Servetıfünundaki ~n_I-;- s:;ı:te" U:etı!u a1rşamlarm. le geçti ve sandım ~"!_ÜJ>Ceye tadar da atıamat üzereyım, aramızda bir 
b11 ~._detnektir. Yugoı;lavlaun da, fa~ dillerine de hak.kile qina oL rimizi. Orada bende kafan. bır~ıra- da böyle ıeçecet. •• delil, iki nesil nr. Ben :vorgunum, 
it~---. BWcarlardan daha kı.. ak IPI>" bir nnareti de Tardı ki. ne bağlılık, acak arkadatlık bd~e. H~ sabah od!lmızı fe-ra1ılat, Birdenbire lı:arııma bir genç kul yahud da '1fJrgunlup hiuehnenın a. 
o~ .. ~e" ~ dananacallan ümid ;eni ı,c;yült ansiklopedimiz, bu lidir. ~ı;t'laAa kadard uyu°!.İ :; Riizqı!r qibi pencereden dol, ~ıkt.ı, bir genç lı:ız. diJorum. Hakikat- rifesande bulunuyorum. o ile kayna,. 
~rd _,rüliiyor ki Almanlar, Bal- -ş1c-1·· d önüne geçecelc demek- mızh o u; u. I ~'!'a·d~naM::.e ha. Sm bu sehrP- şarkı ol, te 19 ııeıında bir çocuk. B&rden irta- yan blr atef atını halinde .. 
et-.ıe,

8

.1~ecebı' Yu~~~~ı k:_: :?..~ l·~e uhüt~n bu .d>eblen:len dola. "11:cı:~dea'f b'V:: yap~alr., fikir Havasında 'fatadı(itm 3akıntıvı diın: Bu fllınin bir Rus trajedisine iDtı • 
~llrlar-ıu rçolt aıiaçlükleıe • ._ d"' «lno··nü Anslklopedlsin. kül- münak---'anna ...ın-..e1r., bu ııüzel aza1t! - Ah, bu benım olaa, diye diiflln • JAb etmeli de milmkün .•• 

iL - • ya a, lı ld .. ...- • :---· Bu .Sri yazan sairi. evvelce, genç düm, hemen o dakikada da cana bu Patat berkeate ülJaeHm galebe 
-._.111- be b Alm ı tür hayatımıza en mu taç 

0 
UKU lıazzı duymak 1C;UL.• fairlerden bahaeden uzunca bir va- dÜfÜJlcenın ıelmit olmaaından utan- etmes, ve hel'keain ~ bir oı • 

-: llı"ltefiklen ra1 :b, laı aı:::aa ilim meşalesini uzatacak. karanlık. O halde anlafalayor deiil mi) zımda da i.-ret etmiştim. ismi Sa. dım, amma az 80nra: maz. 
)'ettea kurta t-L ah 

1 d y la d "tacak n plecek nemllere H~ Cahid, polemik denen ka- bahattin Kudret"tir '"" çolt ihnid ve- - Ben bu genç knı sevebilir mi • Bay B. D ye aöylenece.c başka şey 
' . rın-. em e il- n ası 1_ .. ---••~-· lem ka,,..lannın •dece Mleal için 1>· • • d cld ~r ~ ıaltla ederek Sicilya ile be. öz dil ve irfan 11;aynagıma ....,,_._ .L.-:-. bwaun da ciddi bir..,. ren senç rr ıati a ır. yım, alabilır mıyım?. dıye bir daha bulamıyorum. 

edeaja.-. Sel" .:ı. A · .• ektir Memleket namma. yap~- .. 1 ha 1 Halid Fahri 0....07 duşündum .. • T.KYZE 

rn"'-d --. ıu..._ bDa ve ~~öat~eJrec~::::·~~-·~1t~ed~eb~"~b~T~u=··r1t~~o:ld:,:u~iu:n:u:,~oa;;n•~,~es:;e;nc;e;,.v~e;;..;;;;.9a;,.a.~"$:5::=::::;i::=;~::~~~==:j:~~::::;=:~~~~;:;~~;:~~-==::~~~b;~~:k'.~;=;;:.;:::; ~nd Ja teaİıl edecekleri hava Türk kültürü, Tur l)"9 ' Selim tar...da yalnızdı. Hemen canlanmış mıydı? Hayır. buna ihti- - Evet, bugün bekçilik yapmak e.ı.:_ ea nailiıderi bütün dom• Ak.· 07 
.·~ \'e f.ae höl . d ·~ e80D pQl&a.nın edllll ~ onun yanına gitmek lazımdı. Ayna- mal veremiyordu; çünkü Selimin aıraaı benim. dedi. 

elerj . &eaan e vur -------~~-fl~:to--~ ya yan ıözle bir bakıf: bayar, aabah- artık kanaını sevmediğine lı:ani ol- Selim hayret etti, bu tıbckçb 
· Bu hıürnkünsüz bir teY de • -A 1-la '8nberi arltaaanda olan bu açılr. pern- duiunu biliyordu. Halbuki Nesrin kelimeainin kamanın hoşuna gitmi-

!it "'~hna raimen bu hareket he- Şll be elbiae biraz buruımuş; bunu de- bunun aksine inanıyordu: ölümün yeceğini, buna itiraz edeceğini zan. 
•l'ila deiildir. Ondan baıka o r iittimıeli, fU tertemiz beyaz eavabı efiiinde bir insan, eier sevmene, netmiıti. 

tler torı~:oınanyada büyük kuv. ynanmOZ siYmeli. Saçları da fırçalamalı, par- böyle büyük bir fedakarlığa katla- - Bugün için başka projeleriniz 
le •abi'; ıklara da henüz tama • labnab, yanaklara hafif bir pembe- nır, nipnhsile evlenmeği hatmna yolt muydu) Nevzad hanımın git-
.. '1ca 

01~ııtn. lik, dudaklara biraz ıuj... Simdi ıetirir miydi> Maamafıh, onun bu- meai uzi müıkül bir vaziyette- bırak-
fl.)i ! ~eınld Almanlar Jngil • NoJıled•ı Mııasse~ T aM ·n BerhnJ tuvalet taqıam oldu. Sade, zarif bir günkü lıi ~ri ne olursa olsun arala- madı mı} 

r, \'e lltillya .cür'et edemiyor • aid _ Sada bayle bir teY demedi. ev kadını kıyafeti. Artık kocasının nnda pzel, Ç"tlgın bir mazi vardı: - Hayır Selim, hiçbir projem ~d hıadernkj Jngihereyi ba- _ laıteıaeaiz D ~ beye • _ Ceaaret edememiftir. yaıuna gidebilirdi. Belki de o 'bu 'bu mazinin yanf yavaş yeniden yoktu. 
'il:'- .:rruzdc yant Cebelüt • olan baza ,eyleri göatereyım. Be ak- _ Ona çok pmartbnm; &aham- aabah hem kanuna, hem de ıetir- canlanması, onlara fena günleri u- - Bugünü nasıl geçirmeie niyet 
lele orı rnak rniimkün olamıyor, o - Ona da lbııam _,.olr.. ~et mü) edilemiyecek bir ule seldi. cliii yeni 'lcitablara tebeaaüm ede- nuttumuun pek mümkündü. etmittiniz) Sizi tanıyorum, evde 0-

Q 'iuğu Altdenizd~ uçakla a kadar ~,_..Jideme v Hutabakıca dıtanya pkmca Nee- cek. belki de bugün ~an kocanın Selimin kart1aına birdenbire c;ılt- turmayacaiınıza eminim. 
11 de E::;ek ınıantıkidir. Burmn !d°eceliın• ladık rin derhal yeriaclen fırladı. O kacfar hayatında mühim bir hiGiae ola- mamalı: ic;in oradaki mevcudiyetini - Yanılıyonnınuz: buaün oku. 
l:~" .... -'-~ '9e Aldenize imnek, O ,balde Allaha wmar memnundu ki kendiaiııi tutmasa~ cak... kocasına bildirmek istiyor, anlonda malı: ve reaim yapmak iatiyordum • 
• ~ -=---ana iatill etmek icab f.. M aak gibi haybnıcak. ..,kı .c;yliye- Nenin çok, çok memnundur. Bu vazolan yerleftİrmek koltuklan dü- Fırc;lalar ve kitablarla vakit c::abuk 
1 "•~ 8'. Itır etle hem İta}.pa raü., e Gile pW Nevad mm~ _ cek. haimu:akb... eevincini sizleme~ aakin olmak i- zeltmek f'ibi bah'anclerle gürültii e- geçer. 

--
7

etten k ı h de H awhakıa ~ Çlbca 
11 

Saate bakb ()n ... Halide hanım cah ediyor amma ıözlerinin. du- diyordu Taraaarun kapısına geldiği - Vakit çabuk geçeTI 

~e •klfb .. I~~~ ~i.:.e Baehn • __ ..ı .. • en,e döadti· _L edid." ııelecekti. Önünde dal:lanmn kendisine hivanet etmi- zaman Selim bafını gazetesinden Bu cümleyi aifır a~r tekrarla• 
--UllJI raam • - ---~..._ Yalnız a&f8Dl 1 d ... k min d :rı1dı' 1- ld d mıfb. Nesrin. aralannda Eena bir te-

~lı:at'i - ... ler .l:.-1--L s.ı· ı,.y a.r--· . . d k. th'k. bir zaman var e- yeceame pe e e... r. ıı;a ırma ı. 
1 

' ri 
,,__, nr-L_ L:~oyk•~ ;:-_L ım IMııtla-1 ,...,. ı..ıu.t- _°_L":. ~im.le bapp 1eçecelr. do- Aiulqbrmağa çalııtırdığı adım- - Bonjur Seliın. air yapabilecek o!an bu ke ;.,.,. e 

"7 utNt u..,. uıu.- k~...-.lan ~ 'at. Ne hUibl&Qe te)'l Buna lada salona geçti. Buradan kocası- - Bonjur Nesrin Luaiin helcçl- e&ylediiihe pifman oldu. Bekçileri-

~;:. Z;!e:~r:t::JrQ mz. Melllk ..-.; iı1J 1-n ı..- ~ =I~ 'i-m:vordu. hatiyar l>ir a- m ıCSrebiliy~-~ Clı:enç addam eline tik C~~~adaizme t~:le- u .. itlru ::.. ~d=~~ia J:i:'~i: p~kh~~b~k 
~bir bal'•LeUi•r, - sid••lkt• ~ tıe11Ç lııir Udmm bir gazete aııuuw, 0 UYOJ Uô fakat vuy & DU - •• ~ •--,,. dİ s· dİ k 

1 --" ... ';1b. ~ bS it ..._,..... ._......... L ...1-- fınbllcle bir .azleriain uzaklara dalmasından etmeden her aman baatal>abcmrn secmedffine emin ı. ım onu._ 
- ua ~ .... _ N -"'- l ld z.. r~ı ...::: L ı._ı_ _._, _ _.._ - 1-1-1.. malt- -niden nasıl ha,lryacaktı) - ıı.ı:...:... )' ........&. .ok 0 ~ wJrnı.Ja.n .,eJ· esrin onun rmnen m"ga o u•u- .... e~ ..... 11:0 ...... v•umv ..... ~u... •• ı-• : . ~~ ..... =.T._... ., iti = b• • ~wıi. .. ıw..ecrl)'Orc1a. Acab. o da w .. __ .. _vı_•_m __ siz!iy_· emecr.... (Arbu yar) 

~ ~~- ... 1 ... 
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himaye heyetieri 

Çorlu (Hususi) - Kazamız ortG. ve 
ilk ınekt6blerindeki himaye heyetleri 
faaliyete geçm>şler, bir orta ve iiç ilk 
okulda.ki 105 fakir "talebeye etli ve 
tatlılı yemekler de dahil olmak üzere 
Halkevi yemek salonunda her gün 
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... •tuWn 

T obruk düşmek 
O zere 

Romanyadaki 
Alman tahşidatı 

Bulgaristanın 
vaziyeti 

SPOR Hergün 
(Baştaralı Z ncl sayfaclal 

1rayet dostane bir siyaset üzerinde 
yürüyor. Bir taraftan Almanya ile, 

(llqt • ı iMi ~, (8&ştlılrafl ı 1ncı ~> Mekteblerarası diğer taraftan da Amerika ne gayet 
<Baetaratı 1 inei _,..._, hanan Almaa bnederinin 4 ila 5 ısran tasvib etmektedirler. doat yll§ayan Petain, her taraftan 

n.lı:a lriie?ıma 'bqhumfbr. Hareket fı b baliğ oldaiu eöylenm~kte- Kabine toplantn1 f tb 1 leybol kendisine bir fayda temin ediyor ve 
~ memnuniyet bir tandla cere. dirr ~ bnederin, bir, bir buçak. Sofya 21 (A.A.) - Dün öğle- U Q ve VQ bir istikbal hazırlıyor. Bu sayede 
Y-.ı eylemektedir. ·zarfında takviye edilerek. ltalya- den *>Dra toplanan kabine, akpra temin ettiği aükunete iatinaden de 
kıt~dauda, Ku.ala ımntaır.-mde.. :! .. ---'ım :..ön Yananistana. 8"ke. geç Takte kadar .müzakerelerine de- maç'arı dahilde Fransayı yeniden yapmaya 

al.nanz, budadlann ..,lana doi .. - _,llJU ..... etedir vam etmiıtir. çalıpyor. Su noktaya dikkat ediniz: 
na Seri çekilmekte dev..m eden ltaL dilecekJeri aöy)enm t · Ruzveltin miimess11inin temas1an AJmanyanın da, f ngilterenin de, A-
r~ kuvvetlerini fiddetli surette ta- Çok M lnr mewle Sofya 21 (A.A.} - Royter: Jstanbul Erkek Mektebleri Futbol merikanın da bu harb neticesindeki 
.u"b eyJemektediT. Bdce bu tahmi~? ta~akkuku, Şimdi öğrenildiğine göre, Ruz - Lig Heyeti Baıkanlığından: 22/1 I vaziyetleri henüz malmn değildir. 

Metemnıa mmtakuında, diit - çok miifkiil ve güçtur. ~ı1ra, Al .. - veltin husu•İ mümessili Donann 1941 Çarpmba günü Şeref stadm- Önümüzde ağır 'bir mücadele devri 
blaıa topça.:ı ve tayyareleri faali - manyayı Romanyaya bMag ay.an uç bugün hariciye nazın Popof ile gö. da yapılacak maçlar. var. Bu devir esnasında, Fransa 
Yet~e bulunmu,, fakat tazyikunız Ü- tren battı me'\·cnddur. a~admta~. • rüftiikten sonrn başvekil Filof ta - San"at okulu - Pertevniyal L bugünkü vaziyetini muhafaza ede-
2erinde b.iç bir geVfell\C tevlid et • dan geçen bu hatlar üzenn e,. gun rafından kabul edilecektir. Dona - eaat 14. bilirse, harbe sonunda onun büsbü. 
hleınittir. de azami 30 ila 35. tren ~~rik e- vanın bu ziyaretleri ne mabadla 1stildal lisesi - Muallim mektebi tün başk"a mevkide bulunmaaı müm-

Kenya ~ududlarmda, keşif kol - dilebilir. Bu .eferle~ .hep,;nnın 8~ - yaptığı ifşa edilmemekte ise de Ruz. saat 15, 15. kündür. Halen, o, kaybedebileceği 
lan faaliyeti devam etmektedir. keri nakliyata tahsası ~k~ız : • 1 velt tarafr:ıdan kral Boriııe hususi 22/ 1/1941 Çarpmba günü E • şeylerin azamisini kaybetmiştir. 1h-

Şehre risaleler llhldı makla beraber, bunu hır !. ze .. j • bir mektubu hamil bulunduğu söy - minönü Halkevi salonunda yapda • tiyar Petainin siyaaetini, • buııdan 
londra : 1 (A A.) - İngiliz tay bul et1ek dahi. an~k ~ort .. sun • lenmektedir. cak voleybol maçlan: sonra kazanabileceği şeyleri kazan. 

hreleri Tobruk ~rine attıklan ,.j. bir fırka askerin naklı mumkun °~~- İyi haber alan mahfeller Ruz • Kandilli tsm - lnönü mesi .. at mak» düaturile ifade edersek yanlıı 
:ı-lelerle aamizonu t~lim olmaif.l bilir. Çünkü yalnız bu kıt~? degıl, veltin Bnlkırnlul:ı irtibat tesis et - 14. bir Aey yapmış olmayız. 

avet etmekted~rler. bunların nıühin1mat ve. t ızatmın mek ve Balkanlar hakkınd1t doğru- ltık lisesi _ Şitli Terakki L. aaat Biiyük vaşmın verdiği sallhiyet-
~lmdttıt buiunıu Daily The~~ .- nakli de jcab etmektedir. • __ t.. dan doğnıvn malumat almıılt iste • 1-4,30. le, Fransada bir ((baba - dik

1
tatÖ'bT.» 

gral"ll, 1'•Zetesinin hususi mu aDtn• Binaenaleyh. Almanlar, ~ et - diğini zanncdirorlar. ruhu oynayan ihtiyer mareşa • ır 
llİa hildirdijine "öre evvelce de tijiıniz niabet dahilinde uk~rt n1t~- "Bulgaristan Alman oyunur.a R d k 1 insan kafasının ve in.san enerjisinin. 

Lisan işleri 
(Baftarah 2 ncl sayf 

1111m olan bu kelime bir işi, ın 
bir ziyafeti, bir oyunu tertib ed 
için de kuJlanıldığı gibi bunun 
mimef'uli olan müretteb de nadir 
kullanılır. Müretteb bir oyun d 
Hatta bu kelimeyi tef'u) babı 
kullanarak crmemleketin her fe 
ne müterettib vazife» cümlesinde 
ismifail şeklinde isti'mal edebili 
fakat ayni cevheri mesela istif' 
yahud infi' al bablarına nakletme 
kalkışmak hatırd:ın geçemez._ 

Ne yel)i şekB icadı, ne d 
terked;lmişlerin ihyası ! 
Şu halde bugüne kadar gelebil 

ıekiller ne ise onlardım gayrisini ic 
da tetcbbüs etmek yahud eskide 
kullanalmıı olmasına güvenerek bu 
gün terkedilmiı olanlara yeniden d' 
riltmeğe çalışmak hiç doğru ola 
maz. Mesela istirham kelimesi 
giln hala kullanılıyor diye eslUder 
istirham eden manRsına müsterhim 
istirham edilen şey manasına mlia 
terham kullanılmış olmasını sence 
ittihaz ederek bu ta"birleri yenider 
meydana çıkarmak hiç tecviz o1u 

0.rdi:ya üzerlne bu •uretle naaJeler li.y'_at yapbkları takdirde, bir, hır kapılmada omanya a an.ı senelere rağmen. ne kadnr taze ka. 
at!hnıt ve birka; aaat aonra 37.~ buçuk ay zarnnda ancak 15-~6 fu. Londra 21 (A.A.) -Afi: labilece~ni gö9teren bir timsal ol-
lt.l,.an generallerile Lirlikte çıka • ita asker nak1edebileceklerclir. Yunan muzafferiyet\ ile lncilte- hAd•ısoler du. Bakalım bu yolda ne kadar namaz. 
rak teslim o1muftur. Bu şartlar altında ise, • Alman renin Akdeniz.deki dikkate değer Q 'J yürüyebilecek? Su birkaç misal aıııl maksadı iza 

Kadm ~ çocakiıM' baıkumandtmliğının böyle bu harİ faaliyeti ve dii{er taraftan Romn:ı - {Baftanfı 1 "nei sarlada) _ /.'[ I l1J.. ha kafidir. Talebeye bunu daha mu 
.,._Londra 21 (A.A.) - Avam kete teşebbüs etmemesi kuvvete yanın elim akıbeti Tıirkiyenin, Ruf- .

1
' b"" . ." h (A(,,u.'1iil.in U'ıt!<Jltlt faual izahat ile anlatmak ve husu 

•'41Jbaraa•ıda, Habetistan, Er.tre, muhtemeldir. gariıtanın ve Yugoslavyanın yeni Halen Romanya. 1 e ulun ~u. a· sile yeniden Arab .nüş'takları ica 
>.ta..r ve Somalideki kadın ve ço - çt:nkü Almanlar, ellerinde mev- nizam sistemine bu mt>.mleketleri ! ~ere ve muvaıale utı'batı ~.esıl?1ıt • B h • •ı • dından yahud türkce ifadesi müm 
~uklann tahliyem husuaund,. lta\ya cud kuvvetia bir kııımını: sokmak için yapılacak her türlü te- tır. Alınan son h~berlere gorc ısyan 8 ŞiŞ verı meyınce kün olan eskiden kulfanılmış bir A 
ile .. birlikte tedbi:-ler alın~p alınına a - 1 _ Romanyada emniyeti. ~o - şebbüse mukav~~~t etmek h~su. - devam et~ektedır. • • • mücevherleri çalan rab müş'takkını tekrardan tahzir et-
dıgı. halt.kıııdı\ sorulan hır s~a!e b 1 ak üzere memleket dahılınde sundaki aziınlennı kuvvetlendırmıı- Dahiliye nazın istifa ella 1 mele muallimlerin himmet ve dik 
're)ul ~~rçil şu cevab~ vennı~tır: h.t- b~:kmak n:ecbl'riyetindedirler. tir. . • . .. Berlin 21 (AA) _Alman Tea. çopçÜ katine bırakılmalıdır. 

Bugun cert>ya.1 etmekte olan 2 Bubaristnn, bu kuvvetle • Türkıyede erkanı harbıye muza. • . B""k ·t ·ı b' Hatta lisana galat olarak girmi reJt• · k • ol - .. ı · k d" B 1 mı aıansına u ret en ven en ır 1 Dün Beyoğlu Adliyesine garib bir atın dıudurulıuasınıı ıro an • · k di topraklarından geçme en. kereleri de·ınm etme te ır. u ga- I f h b · ·· R d ' bazı müş'takları bile taeolıihr. kalkış 
~adığını her hald~ teslim edersi • rın ~-~ad'" ettiii takdirde dahi, Al- ıistan ise Alman oyununa kapılma- ht~l~ra a _e•ıG~·~ gorl, ~°:an):a a-,mücevher bırsızlıl? da.vası intikal et- mak abesdir. Meseli\ bizde destro • 
llız. F·ı '-" h 'b" tedbirler alın- ne mu - d 1 - - 1 ce- ı ıye nazı.ı enera e rovıcescu miŞtir. HAd~nin .suçlusu, Beyoilu k il 1 h "b k 1· 

ı va-ı;ı u gı ı 1 1 h"" man başkuman an ıgı sag ve so mıstır. . t"f tmiştir Bükreş mevki komu te "zli.k '"" . lesi d Halil yer yerine u anı an mu n e ı 
~arnııtır. Fakt.ıt bunların la ya u • hl 101 koıuma:C üzere, ayrıca em ' Times ~azetesi, bu hnsusta diyor 111 1 a G ) p d hTy; mı ...,.erı ame n en a.. mesi tahribden geldiğin~ göre mu 
~tneti v.-yahud mahalii İtalyan ku- n~ ~r k t'ııhn ayırmak ı:ztırarında ki· ~ tanı ~nera . "lpes~un~n 1 a ı ~ dmda biridir. h"arrib o\mak lazım ~elirken aanl< 
ltıandanlan ~.arabnda:ı t1.:klif edil.. nıye k ı 1 . «Filof Viyanııdan döndükten son nez.aretıne getm ecegı soy enme - Hakkında~i iddiaya n~zaran suçl~ ihrab maadarı varmış ta ondan şrel 
ıne11 • ı· d kalaca tir. d . . 'kt·ı· · ·· ..ı f tedır. Halıl bir muddet evvel lıır sabah Ş.ş 1 azım ır. ç·· k.. Almanyanın Balkanlar a 

1 

ra Bulganstanın ıstı a ını muna aa 
8

. Ah .. ba .. 1d .. ··1c1·· h • k mhıçesine ~alat olan bu isim resm 
h.alyıın tehliii lı .. un -~\er hangi bir hareket üze- hususundaki azmini teyid etmis ve .r nan au yı 0 uru u anedeki Be.IV\İ apartımanmın a - ve hususi lisanda öyle verleşmişt" 

Roma 21 (A.A.) - 228 numara 1 g_ınşeceg )" · kendi emniyet s.t- revizyonist siyasetin tamamile bir Bükreı 21 (A.A.) - D. N. D.: pısını çalmış, karşuıına çıkan ve ~e lti artık bunu döizeltmek imkan dai 
l'eaıni tebliğ: rıne, bu havkcı ıyıl"kk' dt'n diğer lh ·yaseti olduğunu sövlemiştir.» Romanya dahiliye nezareti ta.R- istediğinı soran 1 numaralı daire mus ~ .. ~: .. ...ı,..n çıkmı .. tır. 
l' l to""U halan olara te •' 1 e 1 su 81 

• • d"I b" bl"-d d te · · M l"h · f unan cephesinde norma . .,., 1 devletlee, derhal mukubil Yqos\avyanın vaı:ıy<.'lı fından neşre ı en ır tc ıg e e • cırı e ı ~ya. ' llh ? "tt'h ? 
aaııyeti ve devriye hareketlerı ol .· ı komşu ·ki d" y goslavyaya g~lince bu meın • niliyor ki: c- Bahş;.ş lstemeie geldmılıı de - ~m mt 1 1 &m mi 

lnUftur Ta 1 • . Yunan denız harekete geçecc cı ır. u h k ld w m"ştir 
tialer·n: . yyare erım~z dıma.n etmiş.. Çok zayıf bia· ihtimal 1 leketin teh1ık"ye ~a a ya ın o u~, 18/ 19 Kanunusani gecesi bir ~el:ha o civarın çöpçusü olmıyan Fakat itham yerine ittiham kul 
tır. ~~::d::!~a~:1 :e~irlı bulunan Bütün bu miılahazaları gözönün. h.ü4vetlerini. müdafkaya aJm~·t!11;t Alman sübayı yabancı milliyelte bir Halili ı ~şından savnıak maksad'1e tanılmasına da cevaz vermemeli~ir 
l'apurJara .. . ·tJabetJer vı\ki ol_ d t· l k Almanyanın Balkaıılar- ı tır. cab ed~nıe .

1
e b~~ve! erınk. e adam ta1afından tabanca kurşu~u ı şimd" yanımda on lira bütün para ' bunu yanlıA kullananlar var dıyc 

nıu,tur muessar • k bazı ka aba- e a ar~ • .,i bir harekete ge-çmesi Yunan kuvvetlen e ır eşhrece tır. ile öldürülmtitıtür. Katil kaçmnga « ı el de sana ·cab eden bab onları taklid etmektense doğrusunı 
lar c'a • .:::ı:~~11:: ~ileı-ek asker d~kh:yıfa~i~ ihtimal sayı!ahilir. Al- 1

1 

~~giliz ku_vvr.tlerir'.i~ ar:~.881• ~e teqebbüs etmişse ~e yakalanmışt~r: vi~·v:r:r:~ demişse d~ Halil bah _ söylemek ve yazmak elbette terci! 
tahlidatı ığınları üze • ç ı halen mevcud askeri kuv- lngılız asken kudretın~n. vus ~tı 'e Alman sübavı aldıgı yaraların tesın ş.ş . y t . t ·r olunur. 
rıne kü tıv: mııJz:m:a:etli bombalar ~~~n=rın~lince şunu diyeb:liıiz ki, t"esi~ .. Bal.kan ku,tvct!_erı~ın muva7.~: ile derhal ö\mi!rtür. Hükumet ga .- j şış ~te~~~te ısr::e~e ~:v'n~ı acağı - ~annederim •m Arab !iille~i w 
atııınıştı~ ~tan -avcı tayyareleri,. Alman:a gaib r.ephesinde lngilte . 1 nesı uzerınde pek ı:nuessB l~an t'~ ı yet şiddetli tedbirler almışt•r. Sıa. Çö~uyu ~:ıs n da"resıne :eit"lerek müştakları hakkında venlen ızah~ 
~ tuıu,t~tıarı bir muharebe esna - re e karşı kullanılmak üzere yüz ı amil~crdir: .Bu amıller, 8 ·a~ ar a lcasdin sel:>ebleri tahkik edilmekte- ~\ a n:ya~ oıı:ıa·b ~aşlamış~.. tür1:C'_e ımrf kitabına vapıla:ıık lahı. 
:nda bombardıman tayyarelerimiz 4 fıJcalık bir kuvvel ayırmıs bulun ·- old~gu ~bı. h~r t"hcrf e. ;ka~:1n~~~ dir. ışı :.Uka~ gene hakkındaki iddiaya na. k.a ~a~k'~.da hat~ra k5:f~d~ılen esa 
...._Üı1tn*1 kyyaıoefı düşürmüşlerdir. maktadır .. ~.vnca, istila edilen mem kat ıklnetdı~enın ıs ı sa ı ı Stefani ajnn:;mı:ı verdiği tabilat zaran Halil kapıdan çekılip gitmemiş, çızgılerı gostHernıı·~'i!.Cz· a ıuı:~\<\un\ 
aaYJan!lerıın d ""' . uss·· ·u···1e dön l k 1 d •. h. k t t ·ı a:ne e rece er ır. • a ... ıya .... . lnemil\lr aa• en ...,,rı .. • - e ·et er e mu :m ı ~a ı;c . - Taymi,in .....ıuJ~si Bültreş, 21 CA.A.) - St.efani: üstelik Melibaya aid daireden ;oen. .................................................. . 
nın par~iltıe ~· mur~tt_eba:ı - dilmi,tir. Bunlıınn m~cları. 1 S:20 Londra 21 (A.A.) _ Bulgaria- oazet.eler Alman ordusu bınbıı.şı -ıye girerek salonda bir masanın üstün Gümrüklerdeki kahveler 
tür. Düşman A~lony~er~ı~ru~~uş - ~r~adır. 50 ,!ırkalhk ~f' .~~:bİ~rd:e.; tanın iııtiklali ve Bul(lar ara-:i me -

1 
ıarmdan Döring'in katli hadisesi h~ 1 de ve bir çan~n iÇin~e bul~ otımrlltlerdeki, 1400 euval kahve 

~a akını yapmışsa d .e •t ha_ ihtıyat olarH.. mu te ~ . d b 1 talibatının sulh yolu j)e tahakkuk 1 tındaki re.mi teblıği neşretmektedir- ta olan 2500 lifll deterindekl n\ "- nhı teftii için Ticaret Veklleti tara 
Derhal müdahale eda zayıat yoktur. dolayı Almnny:ıÖydth~ı.n Balk::ı:~ ettirilece~i hakkında Bulgar baş • ı ıer. Resmi gazetede met.ni çıkan bir 1 herleri çalınıftır. Be .. ,...., fındıın emir veramtştir. :Bu emre gö 
lerıın,z d~ _en a'lcı tayyare- durulmaktadır. .~ a, k 40 vekili Filofun 1eeçenkı beyanatında!' 1 kararnameye göre Romanyada bu • Dün bu suçundan. d~~yı _,.,..u re 400 çuval kahve f..tanbnla, 10 
beim tıp~~~a~~ t::ıb ede~ek Blen .- karşı kull~rnıld.~kb·t·zere anca baha.eden Trmes gazetesi. makal~sı- lunan Alman k.ıt'alarına memub bir 1 birinci sulh ceza hA~ım~ıliDde mev -,ouval kahve Ankaraya ve 300 çuva 
Çınde dü . ır YYareyı alevler ı- fırka tahsas e ıı~ ı ır .. . h' ne ııöyle devam etmektdır. Alman askeri 'kasden ol:!ürüldüğii kUten durufJDasına a .a~n mu - kahve de diğer vilA.yetlere tevzi ed 
'rrabıu!~m1;~dırk k d Bunlarınk·itşet, r;:I~.mz~~~m Bul: Filo_f ıı~ça. bil~ir_miıt1ir .~· ~;!- takdirde tatili hakkınd:ı idam ceı:aaı,~u: ~iJÇa::.t~~!~e~~~::~v~~ ı ıecektir. Gilmrftklerdeki !tiler knhve . 

~:~Ul~rm faaliye~ arı::~. 9;~ : ;.:~:!:n:e~u1 k:cı':: kuvvetin yiyece. ~:; ;:~k~le~:~: :::Jtr::~fa~t_I.~ri ta::.e:ı::~~~; cihetten dl1n gece le~ ~rln arumda bulduğunu söy_ ller VeWet emrinde kalaca.ktır. 
ke ava kuvvetleri Tobruk müstah ğini temin edemez. uğrunda kull:.mmaların.ı aslct mµ - fmdan apılan nü _ lemıştir. . • ,. .... 
'1 ı:n me~kııne hücum etmışler ve ba- Falr.at, bütün bu ~üçlük ve t>ngcl- aaade etm:yecektir. . . lejy~ne~er dt~~ tafsili;' neşretmekte Muhak~e, .mç me~u olan. ~~ - 5600 otomobıl laıtigı gelecel 
le ::ıad~ı hasarlara sebebiyet. ve:mi._ 1 re rağmen Almanya Balkanlard.a 1 Balkanlard.ı ve Tiiıkiyede b.ıyuk, mayiŞle üm i4l . :ı:am ve disı"plin cevherlerın kıymetıerlnın 'takdırı ı - Bir müddet evvel Cavnya sipariş e 
r:ı ır. Insanca zayiat yoktur. T~a- b~r harekete geçtiği takdirde. ~enci~- bir mcmnun:yet uyandıran ve Bul- ı ve. bu n ay ':::' e~;ifini yumakta- çin başka bir güne bırakılmışbr. dilmiş olan 5600 iç ve dış otomobil la 
nıuerıınız düşman te,5'Satile Oslerini, sine JCareı '.:iyük v~ . ~ '"-ve!lı ~r gar istikbali jçin ivi hir al~met t~ daıre.sinde cerey • • tiğinin Ba.sraya geldifi öğrenilmişt.ir 
le ~addıd defa bombardıman e!.mit.. cephe bulacaktw. Afnkadakı lngı - kil eden filofun be)-anatı mt.Janrıad dırlar. " MUpte!Ayı ışUnOs o'an Ustiklerin Basradan şehrimize getir. 

tdır. liz kuvvetleri de. her an bu cepheye Bulgar milietinın Romanya iki~ Jandarma müfreRleıi sokaklarda ' " • tilmesi için alA.tadarlar t:ı.rafından te 
IS 441tert zaruretler d<>layı.;.le kuman. iltü\lıka hazırd~rlar. tine uğram:ıit niyetinde olınadıgı dolaşmaktadır. Ne2aretıerdcu bazı - palto hırsızı Jebbüslere girişilmiŞtir Gelecek olaı 
b~ht KllS.?alayı tahliye etmeğe ır.ec- kanaatini A?.man askeri ricaline ver tarı zabıta taraf~~an muhafaza. al- . . bu part.t ile ıbt.1c ihtiyacının tmıa -

kalznıştır Sarhoş katfln nihayet mesi l&zım gelri. tına alınmıştır. Hukümet merkezın - imıaa adında bir sabıkalı, son gün men kartılanacatı tahmin edilmekte. 
1'.t. üzet'ind d" Bulgari1tımın melaneti ve dost • de sükunet hüküm sürmekte ve ge. lerde Sirkeci civarındaki lokanta ve dir. 

b 20 itınc;uan:va 21 ik~c·k&nuna otobltS athnda C"R var 1 luiu bu anda Yug?11lavya için husu- neraı Antonesko tarafından alma - kahvebane!lerine dad:lnarnk, ibura - --------------
.~lı1an lece nd~~u ta 1'ar~eri Ka f si bir kıym.-.t ifad~ ~d~r. Yuı::osla~- cak tedbirlere intiZar edilmektedir. !ardan birer, iki§er palto aflmlata 
-.n, uşman Y . Alc.saravdn Musta a - - . 1 · · · h" hır - 1 "'"'•l _,_. ı ft A D Y O 1 ı.ı a iizerınde bir h a baskını yap.. BVveltı gece . · b" '.tad ın ların Mihverı sevme en ıçın ıç Telsiz istasyonu aslrerl mufreze e • ....., a......,vır. 
\'t 1tlar -Ye bazı ha.::rlara tebebi-Set ıtemalpata caddesınde, ır öl ~~ile sebeb yo~tur. Milli oürı.istlük ve rin muhafazası altındadır. Rvvelki giln, Mu.rta.fa ve Mehmede .,--------------
~erdir. İnsanca zayiat 'Y~· feci bir şekil~e parçalanıp 

1 
:ı:nu.ş.. milletin mevcutliyetin.~ muhafaza a:r- Suikl\·Jd faili aid bir lokantadan da ayni tarzda bir 

- netieelenen bır otobüa kasas . mi Yugosl~vları bugun her zaman.. .. O N B palto çalmağa kallı:ı.fan İsmail, ıı:ar -

F tur. Vat'anın turbanı sar~ulıle dan ziyade birleştiren bü~~k ~uv • . ~u~ret 2 f (A.A.) - . . . son tarafından görülerek yakrJan • ~-OO S~at a,yan, 8.0S Ajnns ha.bel;· 
ransızlann adlı"Je ve zabıtaca maruf Hidayet vettir. Yunanistanın verdi5ll ornek bıldınyor: . mı.ş ve zabıtaya teslim edilıni§tir. lerı, 8.1S. Hafif mtizı1t (Pl.). s.45-9.0C s· _ -rınez adında bir kadındır. y goslav 811·,.nelerine Romanyanuı GeneBI Antoncııko, Alman hın. d d l dü ..., B'f tadını, 10.30 Saat ayan, 12.10 A. 

lYaınhlara karşı aungo elti gece de ıt\lzurna u diği örnekten daha uygundur. başıaı Döringe yapılan suiltasdi ha- Bu suçun .:::n. 0 ~~· n uırinci Jaruı haberleri, lS.05 Şarkılar, 1S.2C 
bı•r ffak• ti• Jljdayet, ~,;ı M ...... fakemalpqa verBu arada Mihver tarafından tcb- ber alır almn. ltstilin isticvabı bi - sulh ceza b 1 Re4idın huzuruna _çı H.00 Radyo aalon orkestrası, 18.0f rnuva ıye -'""'""' bir wwue. -- - .. . 1 . . karılan suçlu mahkemede ıunları soy ~ ...... vy inde dolatırteıı, Bakırkoyun - did cdilm~ierı muhte'.'fld. bu ~na~- ter bitmez dıvanı harbde muhake - lemi . . IBaat ayan, 18.03 Cazband (Pi.), 18.SC 

lllQ 0 21 (A.A.) - Domei a1aııA. caddeS. . e gelmekte olan şoför }arın müştereken hareketı haııt bır me edilmesini ve derhal idam olun- şt.ir • . • .. Konuşma, 18.46 Çocuk ~aaı.t, 19.H 
l't, ı!:_n:>l'den Verdili bir be.bere gö.. den Bı~tec:aresindeki 3086 numaralı ihtiyat tedbiridi.: ,.~ av.n.i zamanda maaını emr~ylcaiiini Alman elçisi. •- Bay haltım,. mübt~layı işu~ıi - Müzik: Çocuklar için, 111.30 Saat a 
ı-. ıs ela bulunan Fra.naız ttuVYet.. Ahm~~ sadmesine utramıştır. diktatörleri düşundurc~~hr. . . ne bildirmiştir. Bundan ba,ka. iJlt şum.. . Onsuz vat.ıt geçınneme ım • ı yarı ve ajana haberleri, 19.45 Fa&V 
' lt~Bn\18anicle Siyam :tun8'- otob1JSllll .. Ue yoluna devam et - Ruzvcltin husu~i mn.messılı ./;o- tahkikat neticesinde suikaad failinin ll:An yoktu~ .. Fakat bu zıkkımı 1.eda. I heyeti, :J0.15 Radyo gazetesı, 20 4! 
~ t --tl ınuvattakiyeUi biI ha.re- otobtia .sura ma çok şiddetli ol novanın SofyaY_t zı?'~retı !"'km~rı n L Türk pasaportu ile Romanyaya gir- rik etmek iÇlin para llzım, o da ben !Radyo gaz heyeti, 21.10 Konuşma 
"~k &)amlıları Laos top - tifinden btı tt!erıeklerin altına dü nın Balka~ va~ıyeti ıle al" a ar o mi' bir Yunımlı telakki edilmesi İcab de yok!. . 21.25 Mtizit, koşma ve semaıler, 21.46 

18 ltln &t.outıazdır. • mUŞ, Hid~'ı:r şetade esı1miŞL1r. duğunu ~terır. ettiğinden General Antonesko Yu- Bu ftZiyet b.rşl6Ulda çalmak be_IRlya.cıetieümhur band~u. 22.30 saaı 
ilet ile A.~~ K.am~'da, Poi- terek fecı . halde naseki hastane- H faarruzuqdBR nan kolonisi~den. 1 o. u~ühim p.hsi - ni~ için bir• zarurettir. Ne yapayım Qan, Ajana haberleri, 22.45 Dan. S -~on ara.smdatı yol bO. Baygın bir taıa.ede tadın kısa ıya yeti de tevkıf ettırmıştır. elımde değn ... 11 müziği CPl.). 't 

~. fiddetıı !nubarebeler olmut - pe ka.]dırılan aldıtl var:ı.Iann tE'. k 1rUn · 8 teCrllb9Sİ Nümayifler Suçlunun bu garib sözleri mahke. 
bir zaman sonra · mede bulunan dinleyieı1eri blr hayli 

S .-. ,.,_,..tur rBa..~arafı 1 inrt 9 ayfad&) Rumen payitahtında suikaııd kuv .. ld" '~·t·· 
1 ,. .ııirile uua•- · d" . mU- b gu urmr.&9 ur. '-l1ye pı·yasasında ..... -..- ou .. ngöı:Dlezin cese ın•. Evvelce de yazdığımız gi i, tec. vetli heyecan uyandırmı,tır. Biik -~... N Bel !L d f HAkirn, bundan sonra, •mübtelfıyi 

eden adliye doktoru urı - ru""be 24 saat içinde iıd e a ya - res balkı ve bilhassa lejyonf'lrler, hır 
aıb bo ayene ·- Kaza aşüntşh oldutunu söyliyen .sabıka _ fi ti n lluan .• n- Mol'P taldırhnl4..... pılacaktır. . Alman süba)ına i-;arşı yapılan bu 21/1/1941 açılış - kapanış ıa arı 

1-.A &- ıer. öl ,.. dl·ye tabkiGta Gu··ndu""z o··g•teden evvel alarm ı••- d f 1 .. b"ld" k hyı tevkif etmiştir . 
.;:-'IQ?a 21 .0& sabıia ve a 1 ~ suikasd en ne ret erını ı ırınc te. ------
8tır..... (A.A_) - Afi : etrafın,_ t" verı"ldı"ı.ten sonra halk aıöınıtk - il 

"J"' '\' L~a."'""n _._.e~tedır ı " "' dı"rler. SuiLasdİ:l ente iccns servisin e , .. u..... pi""'""larında de·ıaın v_. • · re hl"k b" · ı · " 
~ ~. tarda altın do''"'~~ başla- lara girecek v:: cıte 1 e ~ ıttı •> ışa- adamları tanfından yapıldığı sanıl-,..., ~ ....... -. h b e'eri ti verilinciye kadar aıgınaklarda maktadır. c:ezaıı 

•nı ha hi.dise geçen ııarbdeki lr.gilt&r8nİO ar .. gay 
1 

• k:lacaktır. Ayni gece bütün şehirJe . .. • . Dört sene beraber yaşadıiP karısı 
dilen ttrlatma.ttadu. p;yaaaya ç 1 ÖZ erı ışıklar söndürülecek veya maskele;- L~ıyone~ler v~-~nıversıte ta~e - Milbecceli boşadıktan :;onra, geçen 

it altın . bir tenezzül busule hakkmda Örçl ID S 1 necek ve saat 2 1 den evvel de bır belen, Alrnnn el:;ılıgı ve haşvekalel ıerde bu tadını ba.şta bir erkekle 
e ~:: birt lngiliz lirası 25 Suri- ( .. _.,.,..arrafı 1 inci sayfada) tecrübe yapılacaktır. önünde teuhürl~rdı: ?ulunar~k AL Ferah sinemasında gören ve kıskanç_ 

h ~a ılmağa başlanmıştır. ._d. Naz: istibdadına k&ltşı Bugiinkii toplafnbd k many~y~ se.mpatılermı ve. bt\Rlılıkla lık saikasile havaya tabanca atan Av-
oi~ M h • ] uğrun a . Bugün. vilayette ör i i are o - rını bıldı~ışle~ ve _bu swk~sd. kar- ninin muhakemesi dün ikinci ağırcE'-' acar eyetı ar 'd 1 ·ristiğimizi çoktan ve t 

1 
Korl~enc?ııl Ali Rı7." Artun- §lsında hıssettıklen ncfretı JZhar d ı-+ı 

la bu es a .e. gı İ rnı' bulun\lyorlar. mu an ··ı · b" t 1 t l . l d" za 1\ sona erm 'l~ r . 
IYIOsk • • gayet ıyı an a kalın reisli~ind~ mu um ır op an 1 ey emıı e:- ır · Kansını korkutmak malmadile si. 
~ OVaya gıttı «AJbtlar»· f . • ve yapılacaktır. . . E.ki batvekil ve nazırlann emlakine llh attıtı anJaşılan Avni, iki gön hap. 
e '-~4te 21 ( ... A.) _ Btefanl 1n iliz hükı"ımeti, za er~nıızel d Bu toplantıda valı . ve b~!e~.1~~ vaüyed edildi se mahkftm edilmiftir. 
'~en .n. 1 b ndurugu a tın a . muavinlerile. emnıyet muduru, 
tL ibareı bir Macar he-ti L •• ..;;n A_lm.an bouyulun.~ l mı"lletleri.n reı• . f · ·· Bükre§ 21 (A.A.) - Tahsisatı mea.. -r b•_ • 'T· • auau l .• seferberlik müdürü ve ıt aıye mu- H iL· • 1 d '"" 

ct..a._ -rlitile Macar;.,tan ara - yere sen mlf ··f·d olat..:lecek bıı kl d T turenin mahalli sarfını gösterememi§ aa&eTI aza annı a 
_-,ı-u L ~-'--•••na mu ı oı • L: d"" ·· hazır bulunaca ar ır. op - ___ __._ 

'---~-- ve muntasam telefon ~urwau-b 1 ___ ..,. .. k ~in daıma oır uru · 1 · w oımalan yüzftnden eski baffttil, na_ ııta.1*17 _,,_: 
~~~.. telgraf mubabettleri beyanatta 0 ·--r.bt buıün .c>z- lantıda pui! k~rund~ 1~ ;:~:;, ::~ 11r vasair Jilbek memurlardan 1'1 .9i.. •111Ml 8ah cthll .-& ... • 
.. ~ bakliyatı temini mete. fırsat ı.ollamlfh": bir ili•• ede- naklann vazıyeti ve IPI' ~ Din emlüine 'fU'l7ed e4flmifti'". ~ mDlll ~ 

111 •• :::-.._ ._.. dlD JıılolD lerime her ba."UPd_,,_1:-'*" ,ülecektir. 
_ _ı. ----- ..-..... .,.. ·-

Sinemada si1i.lı atmanm 

Ankara borsası 

ÇEKLER 

Aç&lJt ve ıt.ıj)aül 

Lond.ra ı S~rlin 5.24 
New-York 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 İniÇ. Pr. 29 68'15 
Atilla 100 Drahml 0.99'15 
Sofya ıoo Leva 1.11225 
Madrid 100 Peçeta 129375 
Belgrad ıoo Dinar 3.175 
Yok h!lma 100 Yen 31.1375 
.. ' ıoo ineç l'r. 31.006 

23.10 

19.16 



8 Sayfa 

Yeni keşif, icat ve tetkikler 
(Bqtanfa % ncl sayfada) 

r6ntgen ıuaları ile muayene olun
maktadır. 

1 O - Amerika bahriye daireıi 
rontgen tualarından büyük istifa -
deler temin etmittir. Bundan az za. 
man evvel, müfettiıler bir diatro • 
yer dürbününü rontgen ıualan ile 
tetkik ederlerken fabrikatônin 
dürbilnUn bir kıımını baıka bir ma
den ile imal eylemlı olduğunu ve 
bunu bir vernik ile ıetreylemiı ol • 
duğunu gCSrmUılerdir. 

Bütiln Amerika harb gemileri bo
ru aksamının röntgen ıualan vaıı -
taaile muayene edilmesi kararlaıtı • 
rılmıştır. 

ancak birer dolar kıymetinde dört 
aded ıun'i inci· bulmu~tur. 

13 - BütUn dünya müzeleri 
rontgen ıualarına büyük yer ver -
mişlerdir. Paha biçilmez tablolar 
rontgen ıuaları ıaye:tinde tevsik e
dilmektedirler. 

14 - Rontgen ıuaları eski za -
manlardan kalma bir ıahtekarlığı 
da meydana çıkarmıştır, Şikagoda 
Field Museum müdilrü kadim Mısır 
mumyalanncan birini rontgen ıua
Jan ile tetkik ederken derin hayrete 
diiımüıtür. Çiinkü mumyaların al • 
tından insan vücudü yerine alelade 
bir deinek çıkmıotır. 

O. T. 
ı 1 - Rontgen tualarının sanayi ------------

Aleminde en muhim tatbikatı, meı- ,-. Dr. IHSAN SAMI ~ 
hur B .. oulder Damın .tam 80 mil ü- ~T l f Q A Ş J S }J 
sunlugunda olan oelık çubuklarının T'• tif h t 1 ki ..._...._, 

• • • ııo Y9 para o u a ı arıaa •UTI»· 
aıUhendbler tarafındaıı tetkiki ol • mamak için te1irl Jı:.t'l, muafiyeti 
JllUftur. pek emin t•ıı:e qıdır. Her eczanede 

12 - Rbntgc:ı ıuaları vaııtaaile bulunur, Kutu8U 46 lnanıftur. 
llakiki incUer ıun't incilerden ayırd 

SON POSTA 

SAHİBİNiN SESİ 
MüNiR NUREDDiN 

Yflbek san'atklrın son defa Kalı'f'ecl Giiseili ve Leyli i:e Mecnun 
filminde okudutu ve herkes tarafından hayranlıkla takdır edilen eser. 
leri büyük muvatrakiyetıe pli.la geçirilmif ve aat14a arzedamıştır. 

KAHVECi GOZELI FiLMiNDEN : 

FE-91 ZEYNEBDI UÇTU GiTTİ 
EL! GÖZLERtNt SEVDlôtM DİLBI B 

FE - 92 ~=.~LA ARKADAŞ 
LEYLA iLE MECNUN FILMINDf N: 

edilmeJw:slir. Za ı - 7 1 941 tarih'nde Fat'h maL FE - 90 SES VERMİYOR FERYADIMA 
Bu sayededir ki, Nevyorkun inci müdÜrlüfü~d;n aldığı~ 531 l~a 35 BEN AŞKIN OLDUM HEMDEMi 

üzerine İf yapan ıirketlerinden biri ı kuru.şu ihtıva eden 323.399 numaralı f E 89 sön.EYİN NERDE O GÖZ NURll 
olan Bureau of Natural Pearl lnfor- çeki zayi ettim. Yenisini r.ıacağımdan LEYLAMI EZELDEN SE\'DiM 
ınation ekaprerlerinden biri, 20,0001 muteber değildir. Bulan varsa mal. BAHAR Btr:rt 
dolar olarak tahmin ve takdir edilen müdurll.iiüne getirmeleri. f E 88 YALNIZ SENİ SEVDiM 

bir kolyenin incileri içinde beheri Mü'heceel .._, __ •••••••••••••••••••llll~~~~~# 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesaplan 

iKRAMiYE 
PLANI 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
• • 500 • - 2000.- , 
8 • 250 • - 2000.- • 

35 • 100 • - 3500.- • 
80 • 60 • - 4000.- • 

300 • 20 • - ('000.- • 

Keşicleler: t Şubat, Z l\la119, 1 A
tustoe, 3 İkinclteşrhı tarihlerinde 

yapcır. 

RİDA DİŞ SUYU 
Bolu 118 (ll'İP, kml. kızamık) 

gibi salgın hastalıklar zamanın_ 
da gargara yapılmakla atız, bo

Aaz n antiseptısıru temın eden kuvvetli bır dezenfektandır. 

TÜRKİYE 
ŞiŞE VE CAM 
FABRIKALARI ANONiM SOSYETESiNDEN: 

Pqabahçe Fabrikamız fek yakında 

SARI RENK ŞiŞE iMALiNE BAŞLAYACAtlNDAN 
allkadarlann 1/2/941 tarihine kadar Galatada Perıem
bepazannda it Hanmdski latanbul BGromuza mftracaat 

eylemeleri. 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilAnları 

Eminönü Tapu Sicil Muhafız!ığından: 
Dayehatun mahallesınde Büyük yeni han ikinci kat eski ve yeni 31 ka

pı ve 529 ada ve 27 pafta ve kutiiğun 304 sahifesinde Sultan Mustafa. 
vakfı namına mukayyP.t kirgir yazıhanenın de!atiri müdevverde hazi,. 
neye olan borcundan dolayı ll!EYlül/300 tarihli tezkere üe konulmuş 
olan bu hacız hak.londa kayıd ve dosya ve maliimat olmadı~ı Defterdar
lığın yazıaından anlaşılmakla nınhıyeti meçhul olan bu haciz ile alA. 
kadar olanların tarlh ilAnından itibaren bir ay zarfında Sultanahmed 
Tapu ve Kadastro Müdürllltü Eminönü Sicil Muhafızlıtma ınüracaaUa. 
r il n olunur. ('19) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 

46 No. Iu ilan 
Badema perakende kesme şekerinin kaosu her yerde azamı 40, toz şe-

kerinin azami 37 kuruşa satılacağı ilin olunur. c45:?! 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muamele 

küçük 
v&rgisinden muaf bilOmum 
san 'et müesseselerinin 
nazarı dikkatine 

ı _ 3843 sayılı Muamele vergsi kanununun 12 nci mnddesi mucbince 
mezkür maddenin a ve b fıkraları har cınde kalıp ta, doğrudan doğru. 
ya veya bilvasıta yalnız bir müş'er hesabına imalAt yapmıyan ve istih
dam ettili işçi sayısı müessese sahıbi de Cbızzat çalışsın, çalışmasını da. 
bil olmak üzere beşi tecavüz etmeyen ve muharrık kuvvet kullananlar 
da muharrik kuvveti de ıki beyg rı geçmeyen kuçük san'at müesse.~elerı 

muamele vergisinden muaftır. cişrı tabirınde usta. kalfa, çırak, fen me_ 
muru, kimyager, k!tıp, satıcı velhasıl milessesenııı iştigal mevzuu olan 
tsde fikren veya bedenen çahlan bıhimıım mü.~t.ahdemler dahildir). 
Tuğla ve kiremit imalAtı haricindeki toprak sanayilne mensub müesse-
selerin muıı.fiyıetten istifade etmeleri muharrik kuvvet kullanmamaları 
ve işçi miktarının müeMe.se sahibi ile birlikte beşi ~çmemefll i'le meş. 
ruttur. 

2 - Küçük san'at müesc:eselerinın yuk rldakl şartlar dairesinde vergi 
muafiyetinden istifade edebilmel('ri içıın muamele vıergi..c;ı kanununu!n 

muvakkat üçüncil madde..~i mt•c':b·nce bu UAnı takıb eden günden itlba_ 
ren "bir ay zarfında Varidat Daires ne müracaatla muaf yet karnesi al_ 
mııları llzımdır. 

3 - Muaf yet karnesi almak ü ere vukarıdaki müddet za ... f nC:a müra
caat etmeyen müesseseler bu karneyi alıncaya kadar muafıyetten isti
fade edemezler. Karne.siz çalıııtıklan o.nl1a4ılanların ışe başlama tarih n. 
den keyfiyetin meydana çıktığı tarıhe kadar geçen zamana a d vergıleri 

re'sen takdir olunarak lıırhedUır. 

4 - Binaenaleyh, İ.staubulda bulunan bu gıb tkalnycı, demirci, dö. 
kiimcü. bakırcı, muslukçu, mücellit, çinkograf, hnkklk <ıaatci. kuyum
cu, tenekeci, ç l ngir. teniveci. t rnacı, ma:ranıgoı, dot runacı-, kutu. 
cu, sandıkçı. parmakçı, kürekçi, kafe • korniş, oyuncak ~·bı ufak tahta 
işi yapanlar. dokumacı, ço"an~ı konfı-k ıyonc ı terz. (anta ve s~racıye 
Amilleri. kundunı.c.ı. milcevhernt. rarıvo. elektrik nraba, elbi>e. kundu
ra tamirciler ile bunıa a mürras 1 bilumum malA. ~ııane. a lye ,.e tamir. 
hane işleten) küQfik aan'nt erbabmı l aşaittda nfimunesi österıım·ş olan 
bir beyanname ve 2 adet vPsika foto>rrafı e birlık e bır ay zarfında Ga
latada Balıkpazarında Muamele ve I!lt hlAlc vergiler Merıre., Tah"kkuk 
şen·~ine ve Adalar. Bakırköy. Beykoz ve Sarıyer kazalarında Malmil
dürlüklerine müracaatları lüzumu UAn olunur. 

istida numanelli 

Muamele ve htihliUt Vergileri Tahakkuk Şefiiğint 

MüesBesenin .sahibinin: 
Soyadı 

Adı 

Adreai 
ı. 

Varsa, depo, şube. filyal 
veya satıt matazası adresleri : ................................... . 

Rakam ile Yan ile 
f.,çi miktarı -------
Motör adedi 
Motör kuvveti yekQnu ......... 

~--~----~-----
Muamele vergı.si kanunu mucibince vergiden muaryetime ait karnenin 

•erilmesini dilerim. 

(449) 

18 kurutluk pul 
(Tarih ve imza) 

····-··················································· .. ································•·············· 
Son Poat.ı Matbaas&z Nqriyat Müdürüı Selim Raaıp Emeg 

SAHtBLERlı S. Rasıp EMEÇ. A. Ekrem UŞAKUGİL 

V~ !itAIA HUDUOAI 

Tercih sizi aldatmıyacak ne doğru hakikat ipretidir. Israrla 
kalınızdan ÇAPAMARKA müstahzaratını iıteyiniz. 

Büyük bakkaliye mağazalarında bulunur. 

Tramvay Pasolan 
Elektrik, Tramvay ve Tünel f şletmele~ 

Umum Müdürlüğünden: 
1939 sene.sinde ver 1nı!ş olan pasoların tebdili müddeti 31/1/41 g 

akşamı nihayet. bulacağından mez.ltür pasolar bu tarihten sonra ınıJ 
ber olmayacaktır. Paso sahiblerınin bu muddet zarfında Umum Mildiit 
Kalemıne müracaatııa pasolarını behemehal değiştirmeleri ricıı olııJI (..u 

Antalya Vilayetinden: 
ı - Antalyanın Serık kazasma bağlı Çaltıbeli devlet ormanın 

bir sene müddetle ve kapalı zarf usuıu ile 1578 metre milc'ap gayrı ma 
çam atacı yirmi gun müddetle artırmıya konulmuştur. 

2 - Artırma 3/ 2/ 941 tarihıne ruüsadif Pazartesi günü saat 15 de 
talya Orman Müdürluğünde yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri mamul metre mik'ap muhammen bedel 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 579 lira 92 kuruştur. 

5 -:- Teklif mektuplan 3/2/941 gilntı aaat 14 de kadar behemehal 
talya ormllın mUdürliiğunde müt~ekkil komi.syon reiSlığıne verilın 

6 - Şartname ve mukavelename projesini görmek istiyenlerln An 
orman umum müdürlüğüne ve Antalya orman çevirge müdürlüğüne 
racaatları. (278) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt. ve aJ ana adedi: 265 

~irat ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERjVOJl 

Zirut Bankasında kumbaralı vt lhbarm tuarruf 
enu 60 lirası bulunanlara aenede t defa çeltilecel kur'a il• ~ 
daki pllna söre ikramiye datıtııacatbr. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 
4 

" 
600 " 

2,000 ,, 
4 " 

250 
" 

1,000 ,, 
40 " 

100 
" 

4,000 ,, 
100 " 

50 " 
5,000 ,, 

120 " 
40 " 

4,800 ,, 
160 " 20 n 3,200 

Dıkkat: He.sablanndaki paralar bir ane IÇinde 50 !ıradan 
dQ.şmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde Gf. 20 fulasil• veraecektil'• 

Kur'alar ıenede t defa. ı EyUll, 1 Blrineiklnwı. 1 Mart vt 1 
ran tarihlerinde çekilecektir. 


