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PERŞEMBE 23 lKlNClKANUN 1941 
idare itleri telefonu ı 20203 

lrtgiliz orJanınan 
LibYG, E~tre ue 
~obetüıtandaki i • 
hleyiı vaziyetini oe 
edellaini gÖ•t•ir 

kroki 

-
ita/yanlar 

Eritrede de 
çekiliyorlar 

lngiUzler Katanya 
•e Elbasana tekrar 

taın ettiler 

Askerr vaziyet 
'l'obruktan 

sonra 
ne olacak? 

Yazan : H. Emir Erkilet 
A ~ • ı_ -- ı ngjlizlerin Mısırdaki hare -

J rzKada mu/ıteli~ ket ordusunun, Sidi-Barra • J l J ni, Bulcbuk, Sellum ve Bardi -
ta :gan üsleri yadaki parlak ask.,ri muvaffa • 

ho b d kiyetlerle iktifa etmiyerek Bar-m ar ıman edildi diyayı dütürür düıürmez derhal 
T obruk üzerine yürüdüklerini 

. 
.-soı "m • 

1 ... ••• '°:':. 
' 

-· 

INGİLIZLER 
TOBRUGA 
GİRDİLER 

ltalganlar Sudan] 
cephesinde de 

ric'ai edigorlar 

Tobruk limanında 
bir ltalyan 

kruvazörü yandı 
L l<ahirc 2? (A- biliyoruz. İngilizlerin bu hare • 
..,.._ h•b 1 - .A.) - Buraya ge. keti, bilhaaaa Libyadaki ltalyan Kahire 22 (A.A.) - Jngıliz u -ltc'•tı der ere göre Eritreie Jtalyan ,_ 1 k mumi karar.,.lhır.ın bu ak•amki teL. eva auvve, erine göz açtırmama ve ,. " 

bir ı;a rn etmektedir. Mühim bu kuvvetlerin toplanmasına liği: 
lcu rpışma olmamıı .iae de ln- meydan vermemek bakımından Llbyada, dün günet batarken, 

°"•laınVVtl~ri dütmanı yakından pek doğrudur. hücum edeoı kıt'alarımız Tobruk 
~e" h a ta Ve ırerilerini mütema- Ondan ıonra, JngilizlP-rİn mu- müdafaahnna 1 3 kilometre derm-
~dudd ırpal•rnaktAdır. ltalyanların, hasara hazırlıkları t•ın•m olur likte gimıi• ve ileri kıt'alarımız Tob-
deıtıiry jn 130 kilometr~ ötede bir olmaz Tobruka yapacaklan ta- ruk ıehri ilzerine doğrudan doğru. 
~le.\" 

0 
u başı olan Agordatda arruzla, bu müstahkem mev _ ya nezareti olan ve bizzat ıehre bet 

'-d• ı:jet ctn,eıi be~leniyor. O - kün de Bardiya gibi aüratle dü- kilometrede bulunan mevzilere 11ıkı 
~ tn a ~•n!•r evvelden hazırlan. ıeceği ümid olunuyordu. Nite • surette yerle7D'it bulunuyordu. Bu. 
Cilt. c~ılcn müdafaa edecekler - kim öyle oldu. lriln, harekat, yeniden şayanı mem· 

ICahir" 22 k (Devimi 7 inci sayfada) nuniyet bir tarzda inkitaf etmekıe-
(n....__-- (A.A.) - OrtRşar \. ,J dir. 
~~ 7 inci uyfada} ..,, ___________ _ 

(D.Ym. 7 inci .. ,.,...) 
,,~ 

~ echizatlı 

ROMANYA 
AN ARŞ/ 
iÇiNDE 
Bükreş 

sokaklannda· 
çarpışmalar 

Lejyonerler üzerine 
mitralyözler ve tanklar 

ateş açtılar 

Radyoda Başvekilin 
nutku bir aralık 
inkıtaa uğradı 

Dün aktaır.ki Rı.dyo gazett"sin -
den: 

Romanyadan gt"len haberler, bu 
memleketin hak.ıki bir anarti içinde 
bulunduğunu göstermektedirler. 

Romanya ile diğer memleketler 
arasında muhabere vaaıtaları ıılr. ıık 
kesilmektedir. 

İhtilal çıktığına. dair verilen ha • 
herler tekzib edilmifle de, karga • 
talığın devam ettiği anlaıılmakta • 
dır. 

Başvekil General Antoneıko dün 
gece radl-·oda bir nutuk irad ederek 
halkı ka~'i bir disipline Vf" hukunae
tin emirlerine ıiaycte davet etmit • 
tir. Baıvekilin bu nutku, bir müd -
det ijıkitaa uğra.mı, ve radyoda, ha
tibin tavsiyelerinin tam aksini ter -
vic eden sesler i~itilmiştir. 

Sahte pasaportlu 9 
kişilik bir kalpazan 
şebekesi yakalandı 
Üzerlerinde sahte lngiliz banknotlan bulunan 

suçlular, Milinodan temin 
ettikleri pasaportlarla lstanbula gelmişler 

Kalpazanlar dun muhakeme adi:diler 
İatanbul zabıtası, azası bir müd ., 

det evvel Çeko-Slovakyadan teh
rimize sahte pasaportlarla ırelen ve , 
buradaki ikametleri •ırasında sahte 
İngiliz banknotlan sürmek ıu1-etile 
kalp~nlığa kalkıtan 9 kiıilik biT 
ıebekeyi evvelki rcün Beyoğlunda 
cürmü meıhud halinde yakalamıı -
tır. 

Haklanndaki tahkikat evrakı za. 
bıtaca ikmal edilen suçlular, dün 1 
sorgul~ı:ı._ yapılmak üzere müddei ., 
umumılıge, oradan da ikinci sulh 
ceza mahkemesine sevkolunmut - • 
lardır. 

Sahtekarlık suçile mahke -
meye aevkolunan maznunlar • 
Ceko-Slovak tebaasından Marte~, 
Sandea, Yako Vayz, Jojef Vayzer, 
Armoz Kutan tak, J ojcf, Arrton Ra
al, Alferd, Ogin Kinııs. Jülyoı a • 
dındalti şahıslardır. Emniyet m6dürü Muuffer AkaJ.. 

Suçlulann hüviyetinin tesbitin • 
den sonra, hakim Salahııttin Demt • ._ 
elli zabıta tahkikabna göre, •eb• -
kenin elebaşısı mevkiinde bulur.an 
Alferde hakkındaki iddialara k. rıı 
ne diyeceğini sormuştur. 

Tercüman vasıtllcile töze baıTı -
yan A1ferd vak'ayı şu suretle an • 

«- Geçenlerde T nksim civarın. 
dan aeçerken beni aivil bir pol:ia 
memuru çevirdi ve benden pasa _ 
port sordu. 

Üzerimdeki pasaport sahte oldu
ğundan bu aual beni şaıırttı. Bu fÜp 
heli vaziyet üzerine memur beni ya
kaladı, karakola getirdi. 

Diğer taraftan üstümde bulunan 
(Devama 7 İnci sayfada) )atmıştır: 

Bir hab•!: ! -gÖTe Bükreş radvoııu 
dün Almanlar tarafından İşgal e • 
dilmiştir. Diğe: bir habere göre ise, 
«demir muh l'ızlan radyoyu İş$?nl 

ederek başvekilin nutkuna müda • ·ın g ı· ıtere 
hale etmi~lerdı:-. 

Bülaet ;;=d!.i!"kıarıa Ameri kaya 
Sovyet 

Amerika 
münasebab 

Sofya 22 (A.A.) - Bükreıte • 

1 
k• 

1 
d 

dün bük.üm •Üre·"· a.•abiy~t.in ba,1ıc. yenı Us er ıra a ı 
ıebeblennden bınnı dahılıve nazın 

~ener~I Pet~oviceaco ile Bükref Vİ:' Londra 22 (A.A.) - Müıtem - Dün ak,amki Radyo gazetesin -
layet ıdareaınde 'Ç~lıtan. bazı meMı lekit nezareti bu akşam aıaiıdakl den: 
arkadatlannm. vazıf~l~rı.nden uzak- tebliği neıretmiıtir: Fin - Sovyet harbi eınası d 
latmasını teklıf etmeındır. Bunlann B İ . . So 1 1 . n a. 
h · R ı jyonuna menaub ermude ve ngılaz Antille ada - vyet ere yapı an tayyare ıhrı:ıca . 
k~Pll I d?1enB j "liyet binasını larında üsler teaiı etmek üzere Bir. tına ambarga koymut olan Birlefik 
~se er kır. .unt~r vı I d·kı . . leııik Amerüay:ı bazı yerlerin kira. Amerika 1ıükumeti, veni bir karar teratetme ten ım ına ey e ı en cı - -.ı;; • • d b b 

hetle başvekil Generıtl Anton~aco lanma11na mütedair bir anlatma ak- netıcesın e u •m argayu kaldır -
d·ıd•w• b·1d· ·ı '- ld mııtır. cebir istimali ııuretile çıkarılmalarını ~e ı ıgı rennen ı ırı me&te ,, u- . . 

emretmiqtir. Binlerce üniversitt" ta • au sırada Bermude adaları hakkın. Fılhakıka son zarııanlıudn Sov -
lebesi ile amele lejyonerlere müza- da Amerikanın Grent Sounrlda da ydet - Am~rika !'1ünasebatı gittikçe 

(Dev1m1 7 inci sayfada) birkaç yerden istifade etmek istedi- ost~ne hır mahıyet alrıııştır. 

R,u-gveltin 
miimesslll 
Ankara ya 

geliyor 

jj ve bu hususta da müzakereler ya- Bı~hal!a fU nokta dikkate şayan. 
pıldığı bildirilmiıtir. d~r kı, Amcrih bugünkü ahvalde, 

Bermud t 1· • • , d" bıtaraf devletlere <lahi tayyare ih -
b·ıd· d·w· e uömumb vha ısının d'ımb ı racatı yapmayıp, yalnız kendi ,n..._ 

ı ır ıgme g r~ u uıusta a fr · b" · .,,_ 
anlatma akdolunmu9 M setine uygun ır sıyaaet takib eden 

ve orga:ı ve devletlere tayyare ihracatına mil 
Tucker ada(a:-ı da deniz tayyan.len aaade etmektedir -
üuü olaru kulfıanılmak üzere 99 Nazan dikkati celb d d.i .. dd 1 A .k ,_. 1 e en ı er 
sene mu et e merı aya &ıra an - bir nokta dil "1dur ki, Almanyaya 

4 milyon 
Gs/cerimiz var,, .-.-. 

' Çörçilin beyanab :J 

l Hif er - Mussolini 
mu~akatında şayanı 

dikkat bir nokta 

Macarislanda yo!cu 
trenleri gene 
lahdid edildi 

Ankara 22 (Huau.sl> - Hllen Sof. 
yada bulunmakta olan Amerıb Cüm 
hurreisi Roa..evelt'in bu.su.si miimeasilf 
Donavan Belgrada ulradıttan .aonra 
önümüzdeki günler içinde Ankaraya 
jfelecelı:tir. Muvasalat gt1nl1 henüz 

Dün ak,amki Radyo gazetesin - Budapefte 22 (A.A.) - Bugün gece t.esbit edamif delildir. Milmeaail bu. 

mıttır. (Devama 3 Undl aayfacla) 

Vilayette dOnko toplantı 
Örfi idare Komutanı, Vali ve muavinlerinin 

iştirakile yapılan dünkü içtimada pasif 
korunma işleri gözden geçirildi 1 . -

'1gilterede yeni 
fabrikalar 
kuruluyor 

~ -l' .. ~~ısı JeiiftirmeJilı. 
lı -... l'Opfıfuna Jeiifilılilı 
~an 10 tümen teclıis 

etrnelı olcla» 
~lldr -

' 2Z <A.A.> - Bugftn Avam 
ıı.._lel a BafTekil B. Çörçil muh.. 
llft er hattında mhatta tu

-.,.; llr. 

~ ::rb tabineinden bahae -
~ he bilhuaa demiştir ti: 

den: y&nmıdan itibaren bı1ba.qa yolcu rada hükümet erUnile temaslar ya-
Hitler - Mu110Hni mülakatı. bü - trenlerinin :veniden tahdidine ald ta- pacattlı'. 

tün düny11 umumi efkarını al~~~tiar rarname mer'i)'ete lirmettedir. Bu ------------
etmekte berdevamdır. Bu mulakat 
hakkında Berlin ve Romada neıre- .suretle mevcud yolcu trenlerinı'n & -

dilen tebliğlerde, miiliikatın cereyan dedi yilade 12 n.labetinde azalacak • 
ettiği mahal tasrih edil~emiı ol : tır. Bu karara aebeb, MacUi&tana il. 
malda beraber, bir f ngılız gazet~~· bK olunan arui dolafl'lile Jotomo • 
.iki diktat«Srü'.l Berhtesgadendc go. ~erin arllt kifayet edememeat" n 

rüıtü~l~~·~:1r~) Tunanın ela donmut olmuıdır. 

Egede tütün satışlan 18 buçuk 
milyon kiloyu buldu 

Geçen sene ayni devre zarfında bu miktar 
tütün ancak bir ayda sahlmışh 

Yeni romanımız 

an ve kendUerine düıen va- lzmir 22 <~·~;> ~ilde~ devaı: Manisa merkezinde bugüne kadar Yazan: Mebrure Sami 
'tUar neticeye Yardım ti, birbiri- Tütün ea 1 tihaalAb bir buçuk miJ,.on kilo olan 

1) tııları hararetli ,nr f . 800,000 kilo tütün eatılmııbr. Bat-
~ 3 uncü sa,.Eada) etmektedir. Düı_ı a~tJSm• JtkJ:;dar ya. ta İnh.iaarlar idaresi olmak &zere OlmJafamu en wisel "Ilı 

Orft idare komutam ~ ~ 

b pılan aatıı o~~kıı !>taç~ yon Türk Tütün Umited ve yerli ürünler romanı olaralı ona claima 
Qu sa b h 1 kiloyu bulmuıNr. ~- • prketleri pi,...adca lnÜeaair Tol oy • luılrrlıyacalr.ınıs 
~ a Q8 en . devre ~aru;;Ya~ dar namakta devam eJiyorlar. Busünkfl Y'aL ff 
ilberler 3 u·· ncü n~ •. aynı k ·., ' ;da •ttı· hararetli alama nanran bu mmta • aaın_a "Son Posta da 

tutun anca • kadaJc'i reliolteınin kısa bir zamanda " 
Sayfadadır fi•:.~eı;;u{!A.) _Bu. yıl ie- kimi1en -~lacaia anıa..ımaktadır. 

Dün aabah, vilayette pasif ko - dürleri hazır bulunmutlardır. 
runma iıleri etrafında bir toplanb Bu ayın ıon lrilnlerinde yapıla • 
yapılmııtır. cak pamf korunma tecrübem hazır -

Bu toplantıda, örfi idare komu- lıklanna da devam olunmaktadır. 
tanı Korgeneral Ali Rı~ Artunkal, T N:rübede halkın vazifeaini an -
vali ve belediye reisi doktoı LGt& latmak üzere. ainemalarda filmler 
Kırdar, vali ve belediye refı mua- gÖlterilecek Ye duvarlara afitW a
Yinleri. maniyet Ye eeferberlik D"Ü. ıılacakbr. 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün 
Bahara doğru 

,_ ____ MuhJtttn Blqen 

B ugiln İngiliz aduının klasik 
ıbombardllmanı veya Atlan.. 

ta'kte bir tıcaret gemısine tayyare ve.. 
ya denizaltı hücumu, yann Akdenız. 
de bir hava ve deniz muharebesi, ö. 
bürgün Tdbı'u kun silAihlarım teslim 
etmesi veyahud, Amavudhık cephe. 
sinde, 4imdiki halde kaplumbağa g;bi 
rava.ş, fakat emin o,larak ilerliyen 
Yunani.stanın yenı bir adımı, günlr.r, 
bırblrıni tak b ederek, bıraz yekne.::ı.k 
pek az sürpralı, b~lece geçip gidıy::l' 

K fın yüJtsek mev mı, Almanya ile 
İngiltere arasındakı ha.va taarnrltı
rının şiddet ve kesafetini bir derece
ye kadar tadil ederken, AkdeniZin 
ılık havası içinde, .90l1 hafta müca • 
deleye $'eni bir hararet verdi. Bupun_ 

Resimli lll&k-1e ı 

-·- .... __ 
't.., •• -..... .._ ______ 

~--·---........... 
--·--· .. ___ 

• Yapılabilecek şeg, istenilebilecek şeg .. =:: 

• ~ 111' rl' 

~s 
,_ .-"',,, ;1' _,,, ;,.--;,, 

~ ,, ,,,,_,,,:~_,:,,.., / 
.., ,,, -- ""' ,,,,,, • _,, __ ,,, 111""" 

·~ ~- ,,,,, --;tt' ili- .., 

" --·"' ,,,,, ,.--·- ,,, --·~ , ,-·- --
~ 

11tl ,, _,,, ,,. . "" ... ,,, -- ,, 
7 ·""' _ _,,,,. 

••• 

~ 
...... .... 
.~ ., 
_, 

la beraber, kat'i bir netice ııhray'l 
milnid her-hangi bır hareket göze 
çerpmıyor. Bugtinkü mücadele ş, klı, 

ancak harbi uzatmaya yarayan bir 
§eydir Fakat, ay1'i zamanda pe~ 
vanların, asıl hamlelerini yapmaz
dan evvel gıriştıkleri peşrev oyuııhrı. 

na da benzemez mi? 

His ile menfaati, hayal ile hakikati birf>irine kanıhTan insanlar, lnaan emeli hiç bir zaman hudud tanımadı, hıra da hiç biı zaman 
olabilecek feye değil, istenilebilecek §eYe bakan inanlar çok görü • fren bilmedi. Bu, hepimizin ezeli bir kusurudur, ebedi bir kusur 
lür. Hayatını hakikatin ve imkanın ..bası dahilinde tanzim etmİf halinde olarak devam edecektir, nazariyat sahasında kalmak 9artile 

1 I pek zaraiı da yoktur, yalnız fiiliyat aahaaında hayali hakikatten, ar -

Bahara dotru gidıyorm; bahar, 
geçen sene olduğu gibi, bu sene de 
mucadeleye yeni bir hararet getire. 
cek, muhasımlar arasında yeni ham. 
lelere şahld olacağız Eter şu daki.. 
tada, irtPkbal hakkında :ıldanmaltsı
zın serdedilebilecek tek bir kehanet 
varsa o da, zaten herkesçe malüm 

0 an ann adedine niebetle hayal aukutuna uğnnnıı olanlann fazlalı- zuyu imkandan ayırmalc., hareketlerimizi vasıtalanmızla ölçmek, hele 
ğı da bundan ileri getir. hisle menfaati daima ayn tutmak lizundır. ·-···· .... ·····-···················-··-·--.. ·---··------·· ............ ________ ................................................. _ _... ____ , -· __ ,.,__. ..... -------

Zi R AA T: 

olan bu hakıkatı bir kere de bu ka
lemle ifade etmıelt'ttm ibaret olur! 
Bunun haricinde, bugünkü milcade. 
lenin yakın istikbalde alacağı şeka 
veya istrkamet bakımından herhangi 
bir keşif veya kehanette bulunmak 

C lktısadı tetkikler =1 ı 
İngilte

renin bütün dün 
ya pazarlanna 
olduğu gibi, A. 
rnerikan pazar
lıuına da yatı • 

.Birinci Di.:n 

Amerikadaki :n~;:inüı ~.~ 
ikinci Dünyll 

münakaşaların Harbinin bat· 
langıcına Ü -

S b b• ed• ? dar geçen za -rılmıı muazzam e e 1 n 1 r . man zarfında 
kabil değildir. sermayeleri var- Amerilcadaki ec * dır. Son zamtn- I .1 kr nebi acrmaycsi 

Geçen bahara bır Avrupa muhare. larda Ameri • Dgl tereye edi niebi olarak art. 

besile gırmlştık. Avrupa muharebesi, kn.annde geaznet~~,: &ÇllntaSl bahsi umumi l~~ş.tı ~ıaymkaettmı·nuı'nt 
yani, Avrupanın bugune kadar tanı.. ~ -l'. 5 

dıtı bir ordu ve kütle harbi nsulile bahia mevzuu c-. efka" rı nı·çı·n ı·kiye artnuı olduğu 
hır kontınan, kıt'a harbi .. Geçen ba- dilen mcacle • tüphelidir. Çün-
har ve yaz, bu harbın o büyük sür- lerdcn birisi, it- ayırdı ? kü Amerika 
prizlı hay ve huyile geçtı ve sonba. te }ngilterenin 1933 yıbndan 
hardan evvel, Alman 8illhlanııın Amerikan pa • Y A Z A N itibaıen altın sia 

temini terltetti.. 
lı:at'i galebesile neticelendi. o tarih. zarlarına yatı - Hasan Ali Edı"z iP ... irin dolar da 
ten it ·baren harb yeni bir devreye im 1 • .,,. •• 

n ı~ o aıı bu % 41 nisbetinde 
gimıl§ n1du. Sonlbahardafıberi artık sermayesidir. dii§lnüştü. Bu-
kıt'a harb. bitmi ' lkıta'lar arası bir Amerikan gazetelerinin bu kadar na binaen Amerikadaki ec • 
mücadeleye doğru gıden bir istıka.. b'. "'- b" lik ·ı Am ·ı_ b uyux; ır a a ı e enK;an pa.. ne i 8eJ'IDa)"eaİ, geçen Dün -
met alarak, İngiltere ile Almanyanın zarlarına yatırılmıt olan hu ttrma- ya Harbine nazaran 2 mieli k.a • 
doğrudan doğruya blrbirlerile knpl.IJ- yeden, bunun miktannclan bahset- dar bir artıt kaydettiği l.alde, dola
maları netıceaıni vermiıtir. melerine aebeb olan hldie, lngilte- nn dütütti do__.., HrlDll)'~nm 
Önumuzdekı bahar, bu mücadele- renin Amerikadan uzun vadeli kre. miktarındnki bu artış, sermayenin 

nin yeni devranın şekalenmesi istıka. diler istemiş olmasıdır. umumi vaziyetinde esaslı bir deği. 
metini tı&yin etme& devrini getire_ lngiltere, en çabuk aanayilqen tiklik yapmamıftrr. 

Ağaç araları ziraati 
r·······---.. ----·-···- ------- ----·----, 
s=_==== ileri maatte meyva bahçelerinin yalnu ağaçlaruulan ! 

değil, bunların altında ve aralarında lıalan bot yerler - S 
den de ayrıca milade edilir. Bu ziraat yalnu iki türlü S 

. malıml vermekle kalmaz, ağaçlara da lai~et etmif ol.ar i 
"--··-········..... --- -······ ... --- _ ... J 

Yazan: Tarıman 

cektır. Almanya, kara ordulannı ha- memlelı:etlerden biridir. Bu itibarla fngilterenin 1914-1918 Dünya 
rekete geç recek mı? Yahud, bunları İngiltere, diğer büten memleketler. Harbinin arifesinde Amerikadaki 
kıt'anın aiya.!l asayiŞini muhafaza den önce dünya pazarlarına seıma- sermaye miktan, bu Dünya Harbi
g Y le kullanmaJrl.a devam e:lıp, ye ihraç etmeie b&JlamJf bir mem- nin arifesindeki .ermaye miktann
İngiltereye kar§ı, U8tünde ve etrafın- Jekettir. Birçok memleketlerin sana- dan çok daha fazla idi. 1939 yılın.. 
da, genıŞ mıkyaata bir bava ve tay, yilcpncainde rol oynayan İngiliz da İngiltcrenin Amerikadaki acıma- Bir me,va babçıe.i 

Sözün kısası 
--···--

Kedi ve ciger 

'----- E. Ekrem Tatu 
Q urbette yalnızlığımı 

yan mnaiyah bir k 
var. Geçen Martııı yavruau. M 
ra mı maakaral sabahlan ve ak 
lan, fırsat buldukça onun oy 
le gönlümü ferahlandmnm. 

Kedim nazlı değildir; ne bul 
yer. Fakat ben de onun bu k 
karlığını suiistimal etmem. Haf 
bir iki defa kendisine ciğer alı 

Geçen gün gene böyle, · 
bir ciğer parçasıle eve döndu~ 
de, aklıma geldi: Şu hayvanca" 
bır hakikat deneyim dedim. 
lum ya} Kedi, yeti em diği ci 
mundar dermiş.. Bakalım b. 
[Kara kız 1 hu atalar •Özünü 
edecek mn 

Kedim. daha ben sokak 
nın dıpnda iken kokusunu 
arrtını kabarta kabarta, paçal 
sürtüne siirtüne, altın bakışları 
rime dikilmiş, kuyruk havada, 
'kareılad~. 

Ayaklarımız birbirine: dolap 
tan mutfağa girdik •. 

- Dur, kara kızl dedim: s 
le mühim bir psikoloji tecrü 
var. 

Bayağı vakit, getirdiğim 
doğrar ve parçalan peyderpef' 
nun önüne atardım. Bu sefer, 
dından itina ile çıkardığım 
olduğıı gibi, duvarda, erişi 
mümkün olmıyan, yüksek bir ç 
asbm ve bekledim. 

Kedim, bu hareketime, ilkin 
mana veremedi. Kopacakmı' 
uzanan incecik boynunun uc 
kafası bir bana, bir de ciğere t 
cüh etti. Burun deliklerı birkaç 
üstüate hızla açıldı, kapandı. 
leri, fena bir rüyayJ uzaklnştı 
dağıtmak istivorlarmış gibi kı 
Aizından, iniltiye benziyen ha 
hazin bir miı avlama çıktı. D r 
hayvancağız baktı ki ben kımıl 
mıyorum: Usul usul, ciierin a 
kadar gitti, oturdu. 

Bir iki defa daha ona melGI 
)6) baktJ .. hazin hazin miyavla 

Ben ondan hırs, öfke, delice 
Jet bekliyordum .. hiç öyle ol 
Kara kız, iki iiç dak' " icinde 
dini kesti. Kalktı, U2'un uzun 
di, derin bir tevekkül ile, önüne 
ka baka mutfaktan ·ıktı. 

Ciiere yetİfememiş, fakat k 
bati onda değil, kendi tnlihinde 
muş, ve küstü ise gene kendi t 
ne küsmü,tü. 

O zaman anladım ki ihtira 
şilemiyen saadete kartı gayız 
malc ve kin beslemek, kendi k 
lerini hayvandan üstün tutan i 
lığın harcıdır 1 

c. ct,,.m re 
yare harbine mı geçecek? Buna karJJ sermayesi, Amerikan aanayünin in- ye miktarı 191 ıf yılına nazaran, tak- İleri ziraatte, meyva bahçelerinin rütubeti hiçbir- zaman meyva aiaç. 
İngilberenln yapacağı reakJ;iJOn ne kitBhnda da çok mühim bir rol oy. ribcn iki defa daha azdı. Sonra do- yalnız ağaç)anndan deiil, bunlann lannm zararını mucib olacak dere. ten mahdud olan mnlum meınl 
olacak? Amerıka, kat1 bır yardıma namı, bulunm1tktadır. larım 1914 yılındaki .atınalma ka.. altında ve aralannda kalan bo9 cede israf edilmiı olmaz. Bu müla- )erde, yalnız meyva ı.ığaçlannın 
karar verecek mi? Bunun nisbeti ne Amerikaya sermaye ihraç eden biliyetinin, 1939 yılına nazaran he- yerlerden de aynca istifade edilme- haza ancak iyi intihab cdilmemif ve aralıkları dP-ğil, ev bahçeleri 
olacak ve ne zaman azami inkişafını ve bu bakir memleketin servet kay- men hemen iki misli olduğunu da ai daima gözetilen husualardaııdır. iyi icra edilmemiş bir ara ziraatinde faydalı istihsalata hasredilmek 
bulacat? Her iki tarafın muvaffaki,. naldanndan i~fade etmek istiyen, nazarı itibara almalıyız!.. Böylelikle fazla bir emek ve maııra- yarid olabilir. Şüphesiz böyle bir devirde, a~ 
yet şansları ne derecededir? Bütün hiç şüphe yok ki yalnız Jngiltere de- 1914-1918 Dünya Harbini ta- fa hacet kalmadan, muayyen toprak Mesela: meyva aiaçlannın ara- raatine eh emmiye• vermek 
bu suallere baim, maaa başında otu. ğildir. iptidai maddelerinin, zen- kib eden devirde İngilterenin Ame. parç.aaanın verimi artınlmıı olaca- aındaki boı yerlere yonca ekmek, için de faydalı ve lüzumludur. 
rup cevab bulmamıza imltln yoktur. ginliğile, birçok. nadir ve kıymetli rikadaki sermayesinin nzahpna mu- ğından, kazanç niabeti de fiipbcaiz elbette böyle bir zarara acbebiyet Ara ziraatinin devamlı • 
Hesab karışık, meçhul c;olt, mesele, madenlerin mcbzuliyeh1e bütün kabil, bazı fngiliz dominyonlarınm yükseltilmit olur. Kitab dilinde verir: Yoncanın çok derine giden yapılabilmesi meyva b,ahçe)er 
bütün dünya kuvvetlerini ihata ede- dünyanın al8kasmı ceken 1 y,.ni Amerikadaki sermayeleri bir hayli böyle ağaçlar araamda kalan bot ve uzun süren ömriyle topraktan ki aiaçlann muntaz m bir sıra 
cet derecede buyulı:tur. Ben, kenoi Dünya», daha XIX nci asırdan artmışhr. yerlere aynca bir tcYler ekmek u. pek çok su çekeceği ıaphcaizdir. aralıkta dikilmi, o1masile çok 
it tamda, bugun : .. ın bu .suallere ..... • "b "dd t)' b" k Mesela 1914-1918 harbi esna- aulüne (Ara ziraati) denilir. Buna mukabil bakla ""'iDİ kısa ö- kadardır. P~k sık dikilmiş \•eya 

.,, ~ ıtı aren, şı e L ır «•ennaye a ı.. sında Alman talıt-lbal\ı0rJ-n·nı·n faa. ... 1 d-'- f 1 h bl 'Vab verme tecriıbesıni yapmaya u:ıhi nı na maruz kalmı•tı XIX · ~ " Ara ziraati .sayesinde bir toprak.. mürlü ve yeti .. mesi yaö.nurlu gün. ann BAi mesa e er iyi esa • 
Y • ncı liyeti dolayısile İngiltere ı"le "-tısad'ı y •••• 1 w 1 kl d b 1 lmum görmüyorum ve sadece yalı:- asuda Amerikadaki ecnebi •erma.. - tan yalnız iki mahsul kaldınlmış de- lere raalayan bir çapa nebatı hiçbir mış 0 an agaç 1 ar a Öy 

Iaşmakta olan baharı beklıyorum. · • 'k 3 3 ·ı d 1 rabıtalar.ı Revşiyen Kanada, Ame- ~ı. ayni zamanda o toprag"m kuv- zaman bı"r 3u buhranı tevlı"d etmı." bir kazanç veıtileıri oll\cak ara 
yesının mı •an • mı yar 0 an n"'-a ı·le olan ı"Ltı••d"t mu··nasebetl,._- ... • L 11 B 
b im kt ·d· B 2 5 ·ı K ıt """ vei inbatıy' esi de en makul bir .u- ... ·b· k d · · · tinin ıcraaı mÜŞK;Ü eırir. u * u a a 1 ı. u paranın ' mı - rini sıklattırrnak lüzumunu hiBSet- yeccgı gı 1

' pe ennc gıtmıyen gayri muntazam kurulmuş hah 
Esasen, TO.rt olarak, Türkiyeli o. yar dolan yalnız Jngiltereye aid mişti. Bunun netlces· ~lnrak Kana. rette kullanılmış olur. Filhakika a.. köklerile de, meyva ağaçlarmın ha- de, aiaçların hayat -cahuı. 

larak bu büyüt davaları zihinlerimız.. bulunmakta idi. ! 91ıf-1918 Dünya danın Amerikava olan sermaYf' ih- lelumum meyva ağaçlan, köklerinin 1 yat aabaıına tecavüz etmezi kendilerine kifayet ~tmezlı:en 
de mftnferiden halletmek icin sebeb Harbinin Rrifesinde Amerikada'ki racı da bir havli artmıştır. Nitekim d1erin~ ttkmlaeai dd~~~!1sile ddtor.1Jradğın heri. ziraatinb ta

1
vsiye e1r.t~1ği, "diıı.te ra ortak edilecek diğe-r bir n 

de yoktur. Biz, dünya davalarını hal. ecnebi sennayeııinin mil: tarı 7,2 1939 yılında Kanadanın Amerı"ka- a t a a a nn ıuu ma e er en bu çe,ıd ne at arın e ı mcaı ır. -'- ] b"l · . k"' da 
·ı d 1 k ·d B . •f d ed" taraf L_ı k y . . . d k lla l k maosu vere ı mcaıne ım an 

letmekle alAkadar değiliz. Bugünkü mı yar o ar tutma ta ı i. u ye- daki sermaye nıiktarı 1 milyar do- mıstı a • ıp üst ta -..an ı- anı ara zıraahn e a nı aca maz Bu sebebt~ meyvl\ bahc; 
dunya davasının Türkiyeyi allkajar kunun 4,25 milyar doları ise İngil. lardan fazla bulunmakta idi. aımdan pek o kadar faydalanamaz- nebatlar, kökleri pek derine gitmi-ıl nin ~eniden ku~lu~nda ,heıo 
eden kısmı ile de hüktimet meşgul- tereye aiddi. 1939 yılında. fngiltere, Kanada ]ar. Toprağın bu en işlek. yerlııdeki yen, çapalanan ve nisbeten toprağı ların hayatı hem ilerideki 'ara 
dllr. Benım, Türk vatand1i4ı nam ~e İngilterenin gerek Amerikacla, ve Holandanın Am~rikadaki serma. kuvvei inbatiye, eberiy1t yabani ot- çabuk bırakan çeşidlerden olmalı- · ·n lazım gelen sırll ve mes9 

h b bild .,. bi gerekse diğer memleketlerdeki ser. ye mecmuaları -4 6 milyar dolan lana üremesine yarar. 4te ara zi. dır. Yoksa gelişi güzel ~eçilmi, ve ~zönünde bulundurulmn"1 1 esa ına ıı;ım ·r şey varsa, öntı- .. 
mfizdeki vt.ikuata doğru gıderken mayesi, 1914-1918 harbi deva- bulmakta idi. raati sayesinde, burada b°"'na zi- bele hiçbir tımara mazhar edilme. dır. Evvelce kurulmm: olan el 
batkalarının .ne yapacaklarını değil, mınca lngiltere için en emin bir ma- 1899 vılındnn 19 ~9 vılına kadar 

1 

yan olan maddelerden istifade miş nebatluın meyvalıklarda yetit- ıriz bahc;eleri de vıldan yıla, 
li memba vazifeaini RÖrmüştü. in. ~cçen müddet zarhnda Am~rikada- mümkün olduktan başka, zaran do- tirilmcsinden fayda yerine zarar bir llml ve mesafeye sıı;etirmek 

biaim ne yapacatunızı bilmeDlaill kl.. giltere bütün harb imtidadınca, ki ecnebi aermnyesinin miktan ve kunan yabani otlann üremesi de görüleceği afikardır. hesiz zaruri bir sevdir. 
fi olduiudur Ba.ttaıan ne JIP&Cat.. 1 1 ı · 1m L d ed b lar? Nuıl harbedecekler? Bunlan harb ve teslihat muraffanru bu pa.. temevvücü ş9y e teshit edilebi ir: ön enmJŞ o ada rr. Bilhassa son iki sen en eri ara Ara ziraati bah~nde, biraz 
lı:etfe ÇallfDlalı: uzun ittir; fatat, bi... r~la~la. ka~~ak imUnlannı bula- (MDyon dnlal" hesablle) Bazı ziraatçiler ara ziraati olarak ziraati bir kat daha ehcmmiyet ııövlPdii?im ~ibi ;11c: dü.ün' 1 
SilD ne yapacatunızı IJilmet basit ve bılmı!b .• N~~~kım 1914-1918. Düny.a 1899 Jf.>14 1919 1936 1939 yetittirilcn nebatlula, toprağın su kesbtemiş bulunmaktadır. •cl.tihsali nokta, mevcud aralıklann i~ 
~-'- .... Ü _ Harbı bıtticn zaman, L-'lterenın fngil'--e· zayiatının arttmlmış olacağını ileri arbrmalu, yalnız Türkiyenin değil, said ..- 1

- .. ,.,,.ta., •n"-ra. secı 
au&afuu" ç Da.u _.,. ........ ır. ,.. nıgı ı ı.eı· 2,I08 .f,250 1,595 1.957 2,230 h • 1 k • _..L-..1 ) ...,..ft k' ,,_._uıus feY, Amerikadaki sermayeli de, ıf,25 'Kanada: '275 315 1,598 1,415 sürerek bunun <loğ:u bir usul olma- timdi hemen er zıraat meme eti- (Devamı 8 inci saYTau• 
--n ararlafmı.I ve berkesin malı ·L- d 1 d 1 6 ")y d ] · d w 'dd" • 1 d b "dd" nın· parola.. obnu•tur. Fı'lvaı.ı· barb .... _ ............................... _ ••••• 

mıa,,..r o ar an • mı ar o ara Holanda. MO 836 flO 1 084 1 010 ıgını ı ıa etmıt ene e, u ı ıa - " & 

olmQftur: Biz, Tllrlı: vatanının Tilrk kadar düımilİtü. Bu iki yekiba ara- Fr naa· · 60 410 ıao 'sn ·580 yol11nda yapthn!f bir ara ziraatinde )'1Jlannı aıkınbnz geçirmenin yegi-
yatanı olaralı:, aulh IOinde yaşam~ sıı\daki fark, ngilterenin barb HM-1 a · k,at•iyea varid deii}dir. iyi intihab ne yolu, ziraatte alabildiğine iatih-
ft inkişaf etmesini istiyoruz. iller un<la yaptıiiı fevkalade maaraffara Mecmuu: 3,330 7,200 3,985 '7,838 8,120 edilmi' ve iyi bir surette ekimi ya- aali arbrmaktır. Avrupadan Relen 
bu ifi sulh iÇinde yaprnanıc imkl.nı talıaie olunmuttur. (Denma 6 IDCI .. yfada) pılmış ara ziraatlerinde, topraim haberlere göre, ekilecek yerleri za. 
olmazsa ayni gayeye harb yolile yü_ 

rOmekte de tereddüd etıniyeeefiz 
Bu, bi'bm mütteret t.ararmııdr: 
Otinun milll mi&akı. 

Bahara doğru, siıkflnetle ve emni
ye le, yalnız le ım·zıe m~ul ola. 
rak hlldıselerı tak b edebiiirıZ. Baş. 
k 1 r nın ne yaptıklarını veya ne 
yapmak ..nedıklerini bilmey.z; fakat, 
bi iDl yapacatınıız belli olduktan son
ra, Ls ıkbalin sırlarını keşfe çahşma... 
ya ihLiyacımız yoktur. Biz, halen, Av
rupada ne yapacatmı bilen nadir 
milletlerden biriyiz! 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAl 
Şöyle bir mektub aldık: dası da olacakbr. Zira Su1tdiye - Bostancı hattı dar bir caddenin iki 
- •Gazeteler tramvay idaresinin kısa bir zaman içinde ray tedarik tarafına dC>1enına.. orta yeri ise otomobil ile arabaya hwakılmıttJr. 

edemediği .ıakdirde Üaküdar hattından az kullanılan kısımlan söktü- Yaya dolaşanın yürüyebileceği yer yoktur, burada ezilme korkusun -
rerek İatanbula naklettireceğini yazdılar. den uzak olanılı: dolatmak imkinsızdır. 

Bence, Üsküdar semtinde tek nakil vasıtası tramvaydır, a~ kullanı.. Eğer şimdi bu hat sökülecek olursa ileıde daha fenni olarak yapıl-
lan kısımda da olsa onu aökip buraıt'a getirmek hata olur, buna mu. 
kabil Suadiye, Bostancı hattı Jnım pek az kuHanıhr, yazın İlle bu semt ması, hatta hattın daha münaaib bir caddeden seçirilmeai pek müm-
için demiryolunu kuHanmak pek mümkündür. Bu hattı söküp latan- kündür.» 
bula ııerinnek Üsküdar bathnı sökmiye elbette müraccahbr. Kal- Bu mek.aul>da ~tülen muhakemmia Pz ÖlllİİDe almıya deieri 
dı ki, ıztuari bir ..beble yapılan bu ıun•enin dolayıaile .-hre fay - oldaia•a: 
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'l'elgrd, Tele:fon Ve Telsiz Haberleri 

• Mihver ihtisara 
uğrarken .. 

Edenin Avam 
Kamarasında 

beyanatı 
Aı:ı.tara 2'J (Hususi) - DahJiye V~. terfileri, tecziyeleri, istifa ve mezuni. 

kfileti belediye memıır ve müstahdem yet şekilleri, devlet taşkaltında tat -
!eri hakkında yeni bir nizamname bik edilen esaslara uygun şekle bat _ 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
• ihver deyince hatıra üçüzlü 

paktı imzalamı~ olan Al -
manya, Japonya ve İtalya gelmek 
tabiidir. Fakat Japonya Avrupa 

ingilterede gemi 
ve tayyare inşaatı 
gittikçe artıyor 

Tancad~ hiçbir İt'alyan lngiliz iş nazın mühi 
denızalbsı yok beyanatta bulundu 

projesi bazırlanmı.ştır. lanmaktadır. 
Bu Pl'OJe ile bilWııum belediye me.. Proje devlet firasına ıevtedilmek 

mur -,e :müstahdenılerillin tayinleri, üzeredir. 

'!'obrukta 
40,000 

esir alındı 
~~hire, 2:> (AA.) _ B. B. C. 

tel>t·~n gece nr.,redilen fevkalade 
d{i 1~~ ııöre, Avustralya kıt' alan 
~- 0 ileye doğru Tobruka girmit
~ ır. Hali harrd"t ancak T obnı. 
h~·Karb kısmınd:ı buluaal! İtalyan 

T ~nu mukavemet etmektedir. rim. Londraya hareket 

Kennedy'nin Amerika 
hariciye encümeninde 

verdiği izahat 
Vaşington 22 (A.A.) - Ame

rikanın eski Londra büyük elçisi 
Hennedy, hariciye encümenınde iza 
hat verdiği esnada Amerikanın fii. 
len harbe girip girmemesi hakkında 
İngiliz devlet adamlann•n ayni fi.. 
kirde olmadığını beyan etmiştir. 
Kennedy'ye göre, Jngiliz kabinesi 
azasından bazıları harbe girdiği 
takdirde Amerikanın harbi kazan -
mak imkanlarını temin edeceği ka
naatinde bulunuyorlar. Bazıları ise 
Amerika harbe eirdiği t~kdirde in -
giltereye yapılan maddi yardım a. 
kışının yavaşlıyacağım, ve bunun da 
lngiliz harb gayretlerinin aleyhine 
olacağını zannediyorlar. 

-sahnesinde faal bir unsur olmadığı Londra 22 (AA) - Hariciye L d 
2 için mihver kelimesi sadece Al - nazırı Eden bugün Avam Kam" B .on ra 2 (AA) - fs nazır 

ı 1 h ıında harici mesel 1 h kk d ralk• evın dün akşam Avam Kamara ınanya ve ta yayı atırlatıyor. Bun- e er a ın a i sında ··d f 
1 d f 1 k b .. . mu. a aa programına daı· ardan ''-' · d 1 · k n Ik e a o ara eyanatta bulunmu, _ h uuncı ev etın gere na an mu ım bır nutuk irad etmiıtir. 
yarımadasının garb müntehasında, tur. 
gerek şimali Afrika ve Habeş böl_ Tanca vaziyetine ııid sorulan Nazır demiıtir ki: 
gelerinde uğradığı askeri muvaffa - muhtelif suallere cevab veren Eden "k ~ayyare imalatı işinde bazı fab 
kiyetsizlikler nazarı itibara a- İspanyol hükumetinin Tanca enter~ ~ı ~ arımız normal randımanlarınıı 
lınırsa, artık bu kelimeden nasyonal idareııinin müesseselt-rini ustunde bi~ faaliyet sarfetmiştir. Bt 
murad edilen mana kendiliğinden ~ir ~araflı ve habersiz olarak değiş- nun sebebı de tayyare modellt-ri ıl 
yok olmuş bulunuyor. O ııuretle ki tırmıye ve kaldırmıya teşebbüs et- bazı . u_sullerd~ değisiklikJer vuku 
Mihver, bugun. !adec~ Almarıyaya mesi Üzerine keyfiyetin lngiltert~ ta. gb~lmhıştfır. E:r.lul başlangıcındanber 
inhisar eden bir merkez ve bir nok- rafından protesto edildiğini hatır • f ırb "ka 

1
ta muste

1
sna olmak üzert 

taya inkilab etmiş oluyor. Esasen 1atmış ve demiştir ki: 1 a . rı ~ ar_ımız ngiliz; hava kuvvet 
Alman devlet reisi ile İtal} an baş- Nihai sureti tesviyere intizaren ~rıne, aıma buı.ların kaybettikle 
vekilinin son günle.-de yaptıkları Tanca mıntakasındaki lnıı:iliz hak _ n~d~n fazla yeni tayyare teslim e t 

mülakat, aians haberlerine göre !a.rının ve menfaatlerinin korunması mıştır. Bahsettiğim bu tayyareleri 
emir ve kumandayı tek ele vanl ıçın muvakkat bir anla~ma akdi hu. hepsi . lngi~terede yapılmıştır. Tay 
Almanyaya intik.ıi ettirince, Mihver s1;1~unda Maclridde lspanyol ve in. Y~re ı~alatı~ız rl .ıınn ınütezayi 
keJimesile zihinlerde teressüm eden gılız mümessilleri arasında müzake- bır seyır takıb etmektedir. Bu su 
hendesi şekil de artık tahallü: ede- reler yapılmaktadır. retle nihai zaferin kazanılmasınd 
rek nasıl olabileceg'Tini pek kestı"re • Mu··zak l · büyük bir rol oynıyacak olan h .... . ere er memnunıyet verici h k. ~ • 
mediğimiz tek uçlu bir u~tuvane ha. bır tarzda devam etmektedir. Bu hu a ımiyetini ele geçireceğimizi ü 
line gelmek gibi tabii bir ıstıfaya susta yakında taın beyanatta bulu- mid ediyoruz. 
uğramak zaruretindedir. nabileceğimi ümid ederim. J ~.emi inşaatına gelince: Bütü• 

Mücadele sahnesinde arzı vücud Ed ·r d ngılız donanması, geçen harbin sc-
d Al• I b l en, anca a ı:imdi hiç bir ftal d b d I e en ta ı unsur ar Öy ece ihtisara d • 1 nun a eş ev et donanmaların•n , 

~an enıza tı gemisinin bulunmadı. b" ı·w l uğrıya uğrıy"l Mihver devle- gını da RÖylemiııtir. ır ıgi i .e yaptığı isi tek ba!lına gö r 
ti olarak orhd<> yalnı7. bir Al. mektedır. Harbin bivadetinde İn• 
manya kalmış oluyor. Simdi mesele, H edilmekte olan gemilerin mt-cl'?" 
bu memleketin davası:ıı yürütmek ava akınları tonilatosu, g~çen harbin en vüks"' 
için ihtiyar edeceği hattı hareketin tonilatolu devrenin tonaj veklınur 
an5laşılm1 asına kRl•yor. .. Lo~~ra .. 22 (A.A.) _ Düşman dan fazla idi. O günden b~güne l.:e 

c_ bo rukta alınan esir miktanlllft 
~ Cölünde alınan esirler mÜH&- Nevyork 22 CA.A.) - B. Wilkie, Lon 
1'or n Yaruını teikil ettiği anfafllı.. draya gitmek üzere Clipper deniz tay 
LiJcİ· ~;'1tat henüı: resmi rakamlar yaresile bugün Lizbona hareket et -

ın nterniştir. miştir. 

Kennedy'ye öniimüzdeki 60 veya 
70 gün içinde buhranın inkişaf edip 
etmiyeceği soruln:uş, eski büyük 
elçi de, bunun ne demek olduğunu 
anlamadığını ve askeri vaziyette 
kavrıyamadığı hirçok şeyler bulun. 
duğunu söyliyerek şunları ilave et -
miştir: 

ima İ Afrikadn Bardiyadan son- dun gunduz fngilterenin şark böl _ dar bu inşaat Lir kat rlaha tevf.'•• 
ra Tobruk qa diısüp İngili7.: kuvvet- g~si üz':rinde büyük l:h faaliyet e~iştir. İnşası iknıal edilen S!"eınil" 
leri Eritre ve Habeş topraklarına gostermışae de mühim hiç bir hü • "!'1 adedi gözönüne getirildiğ; talı
nüfuz etmiye başladıktan sonra cum yapılmamıştır. Londra cıvarı • dırde daha müııald bir mımzara ka? 
garp çölü harekatının akıbeti artık na ve şark kontlukla:ile Londraya şısında kalırız. Son p ltı ay zarfınd 
taayyün etmiş sa:vılabilir. İngilizle. civar kontlukların bazı noktalarına yapılan ticaret ~emilerinin tona · 
rin, hatta şimdiden, burada fa~la bombalar düşmüştür Bazı evler ha- 1940 senesinin ilk alh avı 7.aı fınd 

ltatyanlann ffirah- "Techizath 4 milyon 
askerimiz vzr,, 

Mesela Alman ordusunun 300 
bin kişilik bir ln~iliz ordusunun 
Dunkerque'den kaçmasına niçin 
müsaade ettiğini hiç bir zaman anlı
yamadım. Eğer Alman hava kuv -
vet1eri Almanların iddia ettikleri ka 
dar kuvvetli olsa\'dı İngiliz heyeti 
seferiyesini mahvedebilirdi. Alman. 
lar havalara hakim olmak iktidarın • 
da iseler buhran ht"r an çıkabj}ir. 
Fakat Almanlar şimdiye kadar böy
le bir iktidara malik olduklarını is
bat edememişlerdir. 

addedebilecek?eri kuvvetler 1çın sara uğramıştır. insa edilenlere nazaran kafi df're 
yeni yeni faaliyet sahaları düşün • Az zayiat olduğu haber veri) _ cede bir tezayüd göstermektf.'dir. 

~~İre. 23 (A.A.) - B. B. C. 
a\llt un Roma Jddyosu, T obrukun 
Bu ~~k~ şu sözlerle teslim etmiştir: 
flr:;;:n u re'4ıni tebliğimi~ bizi şa
be ı,tır. Fakat cesarPtimizi kay. 

trnenıeliyiz. 
-··------

. ~ri~eda ltalyan 
rıc atı devam ediyor 

Kahire, 2 3 ( A.A ) B 
Sudan c L • d · - · B. C. 

t•l d ep,ıesın e K<>•·-1 . e en l T 1 . .._.. ayı lf-
~elct ~ı ıİ er hali hazırda ric'at 
~ala~:k~:dır\alyanlan dunnadan 

1-fud d .:lr. 
Eecfe b ~ d 200 kilometre meaa-
ı-ıl'an~ un.\n AKhordat ıehrinde 1. 
~tnin r~.1 mukavemet edecekleri 

( &. tarafı 1 inci sayfada) 
zifeleri yapmak için icab eden saJa • 
hiyetıeri elde tutan dört, beş kafa • 
nın bir~mesile vücud bulmuş bir te. 
Şekkülden daha kuvvetli ve kudretli 
bir t~kkül olamaz. Harb lı:abinesınin 
umumi siyaseti bu icra uzuvları tara. 
tından doğru olarak tatbik edileceği
ni temin eylemek mes'uliyetöni uzeri • 
me alıyorum. Öyle sanıyorum ki harb 
zamanııada iŞleri sür'atle tanzim et -
mek için bu, en iyi çaredir. 

B. ÇörçU, muhtelif nazırları vazife. 
!erinden Te yeni ihdas olunan idha
ıat ofisinden bahsettikten sonra söz. 
!erine şöyle devam etmiş-tir. 

llaırt> sona meselel~rt 

262 Çin fırkası 
Japonlara karşı 

harbediyor 
Tokyo 22 (A.A.) Japon 

e-!. mekte~i ... 
Şimdi, harb sonu meselelerini, imar 

Yun 1 1 dU iOlerini tetkike memur nazıra gele • 

meb'usan ve ayan meclislerinde be
yanatta bulunan harbiye nazın Ge
neral T ojo, «önümüzde parlak bir 
ümid ı11ğı vardır ve bu, Çin - Japon 
anlaşmamazlığını muvaffakiyetll' bi 
tinnek ümididirıı demittir. Maama. 
fih nazır, Çan.Kay-.$ekin 262 fır -
kaya, yani ilci milyon askere ve tak
riben 200 tayyareye malik bulun • 
duğunu kabul etmiş ve Japonya ile 
Çin araaında sullıün yakın bir İs -
tikbalde akdinin beklenemiyeceğinİ 
ilive eylemiftir. 

it an 1 ar n lim. Onun Ta.zifesi yeni bir Alem, ye. 
alyan taarruzunu ni bir dünya veya yeni bir ahiret ya. 

t ratmat değJdir. Onun vazıteai, her 
A . a rdetti ler cem.iJıetimizin ieab ettiti tm!re terac-
A~"-· 2 3 (AA) _ B. B. C. ki etmesi llzımsa, bunun için zaruri 

«lort l~'VUdlıığun merkezi kısmında olan büyük ve ameli tedbirleri hazırla 
~decfiı/.:'.n ?1ukabil taarruzunun maJrtır.ı 
~il bild~~ d~n gece Atinadan res- 4 mi17on asker 

\' u ınlnııştir. B. Çörçil &illhlı kuvvetler hakkın., 
1-l'lnd:•nlılar cepht'nİn diğer tar:ıf. da demiştir ki: 
~ etrne~ahalli muvaffakiyt-tler el- Ordu mevcuduna müteallik bütün 
~rler •ı! deva:n etmektedirler. E. meseleler ordunun gençliğine daya -
'rh tnal :tıı1 ve külliyetli miktarda nır Donanma ve hava kuvvetlerimiı 

:z:eİtııi i~tina~w edilmi~tir. bizcİen adam istiyor. Muazzam Yf'kiin 
L._ Atina, 21 esrnı tetl-ılii tutan bir ?MVCUd istiyor Ordunun 
::_ıırnanda 1-w <A.A) - Yunan baş. mevcudu mesele.si bu sene ba4mda 
~?İt). n •gının 22 İk" "k" "ı ve RC\ ı;c! anun birkaç hafta i~nde halledildi. Karar. 
1' "'1uvllff k" numaralı teblıği: değişfrmedik Yegane yaptı_ 
1 'sili ha k ı.vl etle netic,.Jenen ma- larım~ 1· ·kl~ fazladan 10 tümen 

O eeir reldet ~r cerevıın etmi~tir. ğımız et iŞık oldu Bugü:ı silA.hlı ve 
' • il ılc v b 1 h b l techiz e me · · ~ eaı iitin l' ~e nı ar ma.- iZaUı dört milyon askerımiz var-

Sovyet - A 'llerika 
mUnasebatı 

(Bat tanılw l inci sayfada) 
dost olan Sovyet Rusya, Almanya. 
run dostu olan Japonya ile dost de
ğildir. 

Diğer taraftan Amerikaya dost 
olan Sovyet Rusya, Aonerikanın 
dostu fngiltereye de dost değildir. 

miye başlamı' olmaları hatıra gele- mektedir. İhracat işlerimizin vaziyeti ıle· ş• 
bilir. Alman tebliği merkezdedir: 

Almanyanın Selaniğe doğru bir Berlin J.2 (AA.) - Alman or. Son Birincikanun ayındaki ih 
iniş hareketi yapmak istemesinin duları bal'ikl'mandanlıi!ın1•1 tebliği: racatımız 24 milyon sterlin,. balı 
hesabsızlığı def atla gözden v,eçi ril- İngiltere v ~ Atlan tik üzerlnde ke olmuştur. Bu mikdıır İkin<'ite11rin 
diği için bu mıntakaya müteveccih j şif uçuşların.ı d ün d e devam edil _ nazaran 2. 700,UOO sterlin fazl~ dı· 
olabilecek bir Alman ilerlc-mesi ak- ı miştir. Muharebe tayyarcl,.ri, L on- Harb dolayu ile 11imdi i şsizl i 
lın kofov almıyaca~ bir sev olur drada ve lngi!terenin ct·nubu şarki- kalmamış gibidir. Is borsalannd 
Arnavudluk mıntakasında bir mü • sinde askeri bakımdan mühim lıe • elin yazılı i§SİZ kadınların listder 
dahale yapmak ise bir hayli geçi defleri ve bu arada bir tayyare mt"v. halen tetkik edilmektedir. 
kalmış sayılm.tk gerektir. Bir defa danını bombardıman etmişlerdir. fr- Bevin nutkunu şöyle bitirmiştir 
böyle bir yardım için bu kadar za. landanın garbinde bir diişman tile- Bu harbde bütün millet zaferi 
man beklemenin manasını izah et- bine büyük capta bombalarla tam kazanılması İçin çalışmağa mecbur 
mele-güçtür. Sosıra, bu i(I için behe- isabetler kaydedilmit ve mürette • dur. Fakat bu mesainin adilane bi 
mehal Yugoslav topraklarından bat bu SO?emiyi terke mecbur knlmış. surette yapılmasını temin i,i hüku 
geçmenin zarureti de yoktur. Ve - tır. Bu geminin imdadına gelen bir mete aiddir. 
aait ve münakale vollsrının azlıirına romorkör ~atırılmıştır Bir Alman 
rağmen gene İtalvan toprakla11, tavvareııi lcayıptır. 
gene Adriyatik Almanların İtalyan İn~iliz ticaret l;femilerine kar!!ı 
yardımına koşmalapına İ'""•kan ve • yanılan bir hücum t:sna11ında, bir 
rebilecek kadar vü:t'ati haizdir. Alman hav:t filc:-su simdive kadar 

Eğer bu yapılmadı ise Arnavud. ceman 145.201) tonilato hac•'1İnde 
luk harekatının Alman muvafakati vanur ba~'"""'""t•r 
ile yaoılmadı;zını tekrarlıva., iddia- -------
lann haklı addedilmeleri lazım ge
lir. Esasen Almanyanın bu mınta
kaya teveccüh t"tmesi f ngiliz atlala. 
nna karşı vapılabilece~ aövlenen 

Mac"r Harbiy1 Npz·rı 
Almanyaya gir'iyor 

istila teşebbüsünün imkansızlığını Berlin 22 (A.A.) - D. N. B. 
da isbat edece~ icin ayrı bir husu.. Alman orduları başkumandan _ 
aiyeti haiz olacalı:•ır. lık dairesi şefi Mareşal Keitelin da. 

Velhasıl her şev. bundan SO{lraki veti üzerine, Macaristan harbiye 
Alman hath harrketine bailıdır ve nazırı Vitez Bartha, 2 3 Ki.nunuaa
önümüzdeki avlu zarfında bu hare- nide Almanyayı ziyaret edecektir. 
ket tarzının mahiyeti Vt" istı1taal ecle- Macar harbiye nazın 25 Kanunu • 
ceği İptidai netice, harbin intibasını saniye kadar Berlinde kalacaktır. 

Pamuk ipliği 
Ankara 22 (AA.) - fktısad 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir. 
Endüstriyel mıalT'ulatı:ı maliyt" 

ve toptan satış fiatlarının tesbit v 
kontrolü hakkındaki 300 3 sa,rıl 
kanunun birinci maddesinin verdii 
salahiyete istinaden, Adana vc
Mersin fabrikaları mamulRtı fiatın 
nazaran fstanbul fabrikalan mamu 
li.tı olan pam•1k ioliğinin beher pıı 
keti irin 24 19/ 940 tarihinde am 
mf 20 kuruş olarak tesbit ve iliı 
edilen mınt!ika f:at farkı 2 3 '1 94 ı 
tarihinden itibaren mer'i olmak ü 
zere azami 2 7, 5 kuru, olarak h•sbi 
edilmiRtir. da nazarlanmı:r.da cisimlendirmif ..................... · 

olaraktır. .... •••••11••··································································· 
S.a,,, & 49'"" c,,,."" 

Vekiller H9yeti 
dun top~andı ı._~ tnufı. bm ettik. T ayyarelerı- tech Dört ınUyon askeri memlekt'tin 

·~dl • re e meydanı iizerindeki dır. .. . d.. yazi.. 
'-il etj tnııvllff ı.· 1 b b d müdafaasında merlerıne uşen 
..1 ettn· . s .1vet e om ar ı.. 
~il bii -~•tı:- Bu harekata isfrralt e- feyi başaracaktır. 
dolll'llii ~il .tayyarelerimiz üslerine Deniz a.şırı memleketlere asker 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekili şehrimizde 

Ankara <Hu.su.si> - Vekiller Heyeti 
bugün ötieden sonra toplanmıştır. 

'~r. ""ndermek işi bUI şartlara ve bil 
Bir 1 . , . rıassa elimizdeki gemi adedine mat -

ngı ız muhribi battı ııc1ır. 
kondra 2 3 Barh endtistrisi 

ti..~hr1y; (A.A.) - B B. C. ör il harb endüstMinin orduya 
. "'"llıı tnuh .nb~~areti fngiliz «Hype- B. Ç ç ' .. ~h·zat imaline devam 

Gümrük ve İnhi12rlar Vekili Ra
if Karadeniz bu sabahki Ankarıı 
ekspreaile 'ehrimıze gelmiştir. Tıen. 
den Pendikte men Vekilin. öğleden 
ıqnra, Vekalete bağlı müesıeseler
de tetkiklerde bulunması mııhte. 
meldir. y.. . rı ırıın b · t ·ı b. malzeme ve ~ ı .. ınfU&Ic . ır orpı veya u . . .. ledikten sonra sözlerine 

ılrn1l' ı neticesinde artık kul. ' ettıfinl soy . · R k • ·ı k d 
ı ·· acafc der ed h .. şöyle devam etDbJtiı'. 8 ' şışesı 8 ar a 8Şlnl ll~erin ... in ~liz~ ,e . aaalra. ugra- Bu harbin daha 16 ncı ayında cep-
-1\ b - gı KUVVet en tara. f b "k 1 ında kul avgır Sl rette y~rafa"ı atırıldığı b"Jd· ·ı kted" hane ve tayyare a rı a ar - U 

) -... 
1 

ırı me ır. ıanmatta olduğumuz işçi sayısı ge - Sirkeciqe, Htldavendi&ar cadde-
Jlf Rusya A "k harbin 48 inci ayında ayni fab - sinde 126 numaralı içkili lokantada 

IS .., n•n mert aya ~:ıarda kullanılan işçi sayısından dün gece rakı içmek~e olan Rauf 
ınarıadıgı tayvareler birka.Ç yüz bin fazladır: ve lıımail adında iki arkııciaş bir 

londr 1 Yeni si1iJı fabrikal<ın müdrl""t 3onra b:r k;\dın meselesin-
~n ~ ~3 . (AA.) - B. B. C. :ea.şvekil önümüzdeki altl ay ıçinde den dolayı hvgayı tutuşmuşlar, bu 
. et ~ lih'Yettar mahfellerde, .d ba.tlta silah fabrikaları kuru- esnada lsmdil masada duran rakı 

t,l'h llsy•nı:ı A1t'eriltaya vere- yenı en söylemiş ve demiŞtir ki: fişeaile J{a:.ıfun başına vurarak ağır 
)'Pılı.n.tA srp~rişlerinin Jngiltere.. la~~ yısını artırmak ıÇin ilk defa surette yaralamıştır. 
teti"nıiy nı~.nk~n yardımına ha- I.şçi ~ınlara mtihim bir. nisbet Rauf ifade vererr.iye~elc bir hal-
1\ıı.,._ eeegı bıldirilmi~fa. Çün- olar~~ üracaat edeceğiZ. Işte B. de Cerrahpaşa hastanesıne ka]dırıl. 
.~ 1 ~arafbdan fimdi verHen da~~~: ıaı>Wı mühim be)'aııaa DlJf, suçlu lı>mail yakalanarak halt. 
~ •

1
4 3 aenesinden evvel Bevillill -A kında takibata • aşlanDUfbr. 

"'''•:ırı ell\iyecektir. bu izah ...,er. 

Koordinasyon 
heyeti toplandı 

Ankara 22 (A.A.) - Koordi -
nasyon heyeti, bugün saat 1 O da 
Başvekalette, Başvekil Dr. Refık 
Saydamın riyaısetinde t..:>planmıştır. 

Hitıer - Musso 'ini mUIAka
trnda ş yam c ik"<at b·r nokta 

(Bat tarafJ l incl sayfada) 
Bu nokta bilhassı. ı;:ayanı dikkat • 

tir. Çünkü şimdiye kadar, H ı ler _ 
Mussolini daima Brenner hududun
da bulu1 u! udı. HRlbuki şimdi Mus. 
ıolini H;tler:n ayağına kadar Rit • 
mek me;buri:y-etinde kalmıştı~. Air 
çok muhad lcr bu noktayı tebarüz 
ettirmeheditler. 

Gauteler son Hitler • Muıaoloni mülakatından aonra 
ltalyanuı Almanyaya daha nln bailanacqını yazıyorlar. 
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) ( Sehir .. e Dıin, Burgaz yolile memleketi • e Saadet imtinde bir kadın, 
mize, mühim miktarda, makine ak • rebatan Jmamı Saidin mühür '8 

c KÜÇÜK HABERLER 

Bu hafta piyasada ı 
sıkı bir kontrol 

başhyor 

Bir genç kızın 
başına gelenler 

1 

samı, kil.ğıd, sigara kiığıdı, demir tel, zasını taklid ederek, sahte bir Jll 
mensucat eşyası, vernik, vesair itba- vele hazırlamıştır. 
JAt eşyası gelmi§tir. Bildhare i§in anlaşıluıaaiyle 1 r·· "'9\_ e İnhisarlar İdaresinin taşra ve ağırceza mahkemesine verüen 

""-~bi~~~~~~~· : merkez teşkill\tında kullanılmak fu.e- tin duruşma& dün bitmiş, 3 aY 

O
,U u,i/IS"v ! re alınacak memurların müsabaka deUe hnpsme karar verilnı~tir. 
~' """j : imtihanları dün Sirkeci satış dep0 - e Şoför Turbanın idar 

MEl(TUPLARI ~ sunda yapılmıştır. Müsabaka imtit.a. 2107 numaralı otomobil dün 

Meşhur dolandırıcı, genç kıza kendisini 
avukat olarak tanıtbktan sonra, evlenmek 
teklif etmiş, vezneye para yahracağım 
diye yüz lirasını alıp ortadan kaybolmuş 

ı: nma 75 kişi iştirak etmiştir. paran cadde.sinden geçerken, .\11 
Tramvaylar adım başmda e Belediye yeni yıı Mı bütçesini dında birine çarparu vncud Kadroıu geniıletilen liat mü

rakabe bürosu, sallf liatı tea
bit edilen ve eJilmiyen mad • 
delerde ihtikarın önüne geç -

melı i,in aıkı kontrol.tar 
yapacak E vvelk.i akpm, adLye binasının 

İçinde garib bir dolandırıcılık vak'a 
Mürakabe teşkilat kadrosuna a- 11 olmuıtur. 

lına.n yeni memurlar hu hafta içeri- İddiaya nazaran, hadiae şu su • 
sinde vazifelerine başlıyacaklardır. retle cereyan elmı~tir: 
Mürakabe bürosu kad ıosunun tevaii Beyoğlunda, IJLar bir ailen.in 
ile ıimdiki kadro ıle yapılmaaı müm nezdinde evladlı'k olarak bulunan 
'kün olmıyan bazı tetkik ve teftiıle- Cem.ile adında genç bir kız, evvelki 
rin bu suretle aılda§tmlaca~ı Lildi - gün T akşimden ge~erken, karşıaına 
rilmektedir. temiz kıyafetli bir delikanlı çıkınıt-

Mürakab<' bürosu, :pİya•ayla ala- tır. 
kadar eksperler tarafından tetkik e- Cemileye bir hayli iltifatlarda bu 
dilen piyasa fiatlarını kontrol ede- lunan bu meçhul tıdam, kısa bir za
rek azami satış fiaılanna uygun man zarfında çok &..f bir kız olan 
satışlar yapılıp yapılmadığını tetkik Cemile ile ahbabJ:ğı Herlt'tmiş ve 
edecektir. Bundan başka 1wmisyo- ona kendisini avuk.tt olarak t~:ııt • 
nun fiat tayin etmerliğl, f cakat yük- mışbr. Bu sur_:ıle genç kızın ttima
sek fiatla satıldığı alakarlar memur- dını kazan1!1a~ ~uvaffak olan bu 
lar tarafından tesbit edilen ciiğer t adam, c.emıleyı bu ~a~ta~aneye da.. 
maddeler üzerinde de ıukı kontrol-1 vet ctmı~, orada, hır mu~det otu-

d l d k. rup konutrnutlaraır Bekar oldu -
]ar yapılacaktır. Bu ma de er e ı w d ı__ı_ ___ _._ h 1 k t 
h h · b' .. k 1 k d gun an ua~n r.~ u avu a , 

er angı ır yu se me vu uun a bir ara geıu; kıza: 
mürakabe bürosu tetkik" tını komia- «- Seni 0 kadar sevdim ki... 
yona havale edecektir. Bu suretle kabul etsen de s~ninle me•ud bir 
piyasadaki her türlü '81ışlar toptan.. yuva kursakl» 
cılardan, küçük perakendeci ~nafa Demiştir. 
kadar sıkı bir tckiJde kontrol edi - Bu teklif Cemihnin çok hoşuna 
lecektir. Kontrollara evvt'la büyük gitmiş, o da: 
aatıı yapan maiazalardan başlana- •- Mademki böy]e bir arzu bea 
rak küçük dükkanlar• k&Jar devam liyonıunuz, bay, hay evlenelim?, 
edecektir. Cevabtnı vermiştir. 

Murakabe bürosu .. yncn gümrük- Çoit lcaa bir zall'anda isi bu de. 
lerle de it birliği yapaıak, mevcud rece ilerleten Cunile ile meçhul a
maddelerin atoklannı, fit&tlanru ve vultat. pastahaneden kalkmışlar ve 
cinslerini teebit ed«ek ve latiSlil caddesmdc yüriimeğe baı • 

• • tetkik etmeğe başlamı.ştll'. Yeni büt - muhtelif yerlerinden yarala 
mçm durduruluyor ? Çede hile yeni varidat meınbaları bu- sebeb olmuştur. 
Oku 1 d Yüksek lunacak ve hllin tamiri için tahsW.t Kazazede tedavi altına aıınınıt. 

h • • yucuT~12 an_., .. _._! konacaktır. ıu şoför yakalanarak hakkında 
.uauaa ve ıcaret m121.u:uıı ta • e Beled" yt· ta "'"~ı •·-Jebesind Hahik 0 w Be w •Je, se ın nesi ve zey • bata ..._ annıl§wc. 
lu en. guz YoC· tinyağının bu yılki rekolte!in~ ran • e Belediye Müfetı...,Ierl tara 
7S::~i k . d L dıman ve fiatlarını l>ğrenmek mak&a- yapılan teftişler sonunda Şişliclt 

Bu sırada Cemileye talm olan t bİ . a ~~ . va tin e 'fmleıt.- dile bütün Tıearet Odalarından ma- tınnın bozuk ekmek çıkardı.it 
delikanlı, genç kıza, adliyede bir e ennt7 ış kenne veL v~zı e. edrı- lftmat i.ru!miştir. Memleketteki zeytin müş ve bunlar hakkında ceza 
davası olduğunu Ye birlikte oraya ne ye ışme mecourıyt'hn e ta . 
L d ı 1 f C b ı b" ı b' b' .. k"" nesi ve zeytınyağı stok ve satış r._ ları verilmiştir. 
~ıLa ar ge mesini t,.k. i etmi~r. e- "~ut ~na~. ıdz er,t ın ır mbuş u • 1 atı öğrenildikten .sonra İstanbul için • p:vı .. ada vejetalin yallh 
mile, müstakbel kocasının a I» bu .us ıçensın e ramvay asa - b" . v- &• 

arzusunu da derha! kabul etmiş ve maklarında kışa ve soğuğ:t. gö- i ır.flat tesb.ıt oluna~akhr. hissedilmektedir. Yalnız Beyotl 
beraberce y nıpCJstothanedeki adliye ğüs gererek seyahat etmiye razı ; Balat ıs~elesl _ Cı~~rı~~ yanaş • büyük mağazalarda pek 311 mi 
binaaına gelmişlerdir. Meçhul avu- olmamıza rağmen bilhassa : tırdığı sanda.ille, koınurcüluk yapan vejetalin yağı kalmlftır Te ~ 
kat, bu esnada Ceır.ileye el<liven • Panealtıdan Şişhane' yoku~una i Mehmedin kayığındaki mevcud kö - atla satılm!Wtadır. 
terini vererek: kadar he:ne:ı hemen adım ha - mllrleri muayyen narktan fazla fiat- e Galatada ~e sotatında 

«- Bunlar •ende d•usun ... Ben ımda denilebilecek bir vaziyet- la sattığı teabit edilerek yakalanıruş.. rang~ fabrikasında çalıtan 
te durdurularak beyhude vakit Ur. dün elini makineye kaptırmış, bO 

vezneye mühim bir par.t yatıraca - kaybetmekteyiz. Sizin de belki İhtıklr &uçundan dola71 hakkında retle parmaklan kesilmiştir. 
ğım ... Aksi olacak üstümde fazla 

nazarı dikkatinizi celbetmiştir: takibata baflanan Mehmed, adliyeye Yaralı işçi tedaTi edamek üzere 
para yok.·· Sende 100 lira kadar Memurlar, düdükle tram • te.slim edilmiftlr. otla hutaneslne taldınlmıttır. 
para varea bana veı dt". dönüıt~ ya.. vaylan durdurmakta, basamak-
zıhanede sana iade ederimı,, de - ta duranları ya içe-ri sokmlVa. Ressamlarımızın 
mittir. yahud indirmiy"! çalııımaktadır .• 

Askerlilı işleri: 
Cemile derhal çantasını açmış. Bu suretle 15 dakikalık bir se - toplantlSI 

bilatereddüd istt:nilen 100 lirayı bu yahat müddeti hazan 40 daki- Şubeye da.Yet 
adama verm~:. itaya kadar ç•kıvor. Normal :za- Gftzel San'aUar Birllfi Res;m Şu. .Beyof!a Yerli ASke.rlı"ll Şa.._,.__, 

Saf kızdan ou parayı alan açık - manlarda de~liz. Esasen. ven- beainden: 2S/l/'94l Salı nat 15 de Şubemizde er olarak kaJ1dlı 311 
'- k ı'tı' na1·)ı"ye buh--nı var. I" saat- Alayt.öşkünde umumi he7et topl8J1- x.umlu makinist er Ahmed -. ~ göz genç kızı o:ada bıraıı;ara şa • " ... el " v& 

· !erinde halkı bövle bekletmek tlSllla uanm ~ eri. rin acele fubemize mtiracaat c 
vuşup gitmiştu. Ruzname: ı - senelik rapor. 2 - il.An olunur. 
Akşmın geç s:ı.ıtlerı!"e kl'dar r.d- doğru mudur? Belediyenin na - He.w.batın te~. 3 - İdare heJeti ·---------

li b d b kli zan dikkatini celbetmen1z1 rica 
'ye koridoruna-=. u • amı e · • : seçimi. Karadenizlilerin toplantd' 

yen Cemile neden aon~a İ§İn farkına : ederim.» 

vannı1t iki gözil i~i çeşıne adliye -:. ...... •••••••••••-•••••••••••••• .. -···-·-•/ 
polislerine müraı..:.ıai. ederek ba,ın -
dan geçenleri cmlcltmı~tır. 

Saf kızın 100 liraaınt bu auretle 
dolandıran mee<nuİ adamın maruf 
dolandıncılardan Naznıi olduğu an

Şili konso:oshanesi 
katibi henüz 

Eminönü Halkevi 
konferanalan 

K.andenJs JlıNıleri me:maian 
:yetinden : 

1811/l>il gU.ntl tehir edilen 
Emininii Ralkmnden: timiBin e1melik umumt 
1 - 23/1/1941 Pe~embe !ftnl\ <Bu 25/1/941 Cumartesi günft saat ıt 

giin) saat (18) de Kütübhane ve Ya.. _, ö .. Hal~ _.._d la a 
a '---i K item· R . . ~-t .......un nu .. e..... e yapı c 

l&§llmıştır. 

Nazmi yakalamn:•. vak'a etra • 
fında tahkikata ba~lanmı§ttr. 

yın ...,u~ om ıZ ei.Si nııuuıc bfit1l ft eJerin gelm l · · 

meydana Çıkmadı Turhan Dafbotlu tarafından (Mll»if •••••• !!-!.--.. - .. ~-~~-~ .... 
Pa§&) hattında bir konferans -,erile- \ 

piyasada buna göre tetk..ik • lamıtlardrr. 
~-----------------------------------1 erde bulunacaktır. Bu au - Şili .k.onsolo.~aneaiA katib!erin - c~~ 21/1/1941 Pazartıeai gilnil saati< ı·ıan Tarifemiz 

Tetle, hariçten gelen bir madde. 
nin mevcudu her .zaman kontrol e • 
dilmiş olacaktır. 

Peynirciler fiatlara 
zam istiyorlar 

Han o tasında şüpheli 
bir ölüm 

Peynirciler fiatların yükseltilme- Müddeiumumilik, şüpheli bir ö -
Belediye ile bir muteahhid •İ için yeniden müracaatta bulun- lüm hadisesi etTafında tahkikat }'ap 

muılardar. Dün, mıntaka ticaret maktadır. 
arasında Çıkan ihtilaf müdürlüğünde peynir· tüccarlannın Üç gün evvel, .Mehmed Ali is • 

ŞQrayl devlette itirazlan dinlenmi.ttir. Bugün fiat minde 55 yaılarında Lir adam Kü-
mürakabe komisyoııunun yapacaiı çükpazarda bir İlana müracaat ede-

Behek • lıtinye yolu itinde, be • toplanbda peynir 6atlan meaeleai rek, bir oda kiralamıştır. Nereden 
lediye ile müteabhid arasındaki ih- görüşülecektir. geldiği ve ne iş yaptıb'l mali'ım ol • 
tilaf hakkında gerek belediyenin, ltirazlar, bilhassa perakendeciler mıyan Mehmed Ali, ıki gün handa 
gerek müteahhidin noktai oazarlan tarafından yapılmaktadır. Bunlar yatmıı, üçüncü günü odaaından ç.ık
teabit edümiı ve ihtilafın halli için yarı toptancıların ve toptancıların mamıtbr. 811' hal handa bulunan • 
ŞUrayi Devlete müracaat olunmu1- • kendilerine kifi mikdarda peynir lann ıüpbesini davet etmiı v odayı 
tur. Şurayi Devlet vaziy~ti tetkik• vermediklerini ve yük.ek fiat taleb açmağa karar vermi~ler<lir. Kapı a
ettikten ~nra kararını verecektir.' ettiklerini ileri sürmektedirler. Yan çılarak, içeri girildiği zaman, ihti -
Diğer taraftan, Rumelihisan iskele. toptancılar ve toptancılar da tayin yar adam ölmüı olarak bulunmuı -
sinin her iki tarafındaki bina sahih- edilen fiet üzerinden yapılan SRh§ - tur. 

den Mık.ı Ceslunı~ anı surette. vu • (lS) de Evimiz İngilizce muallimi o. 
k~bulan gaybubeti etr~ındaki tah. ğm; Oran tarafından (Cervantes Te 
kkikabt dlmevamh. de.tm~lktedı~: And cak bu Don Kişot) mevzuunda bir konfe • 

ay o a a ısesı e yaıtın an mq- . 
gul olan salahiyettar makamlar, rans verilecektır. Davetiye yoktur. 

Tramvay ldareıi otobüı ıimdiye kllldar bu mevzu etrafında 
yapılan ne§Tiyatm hakikatten ziyade 
bir takım hayali tahminlere istinad ıetirtmeğe çabııyor 
etmekte olduğunu aöylemektedirler. Tramvay İdareai, hariçten hel' ttir. 

Gene allkadarlann temin ettik- 1i1 ~ bafVmarak otobtia getirt • 
lerine göre; katıbe aid hususi oto - mek m:ıksadile yeniden teşebbüslere 
mobilin Taksimdeki Kristal gazi • geçmiş ve Belediye Daimi Enctime -
nosunun önünde bulunutu .keyfi • ninden mtiaaade alml§lır. 
yeti de asılsımır. İdare bu if için yakında yeni bir 

Bir iki güne kadar meselenin ta- münak~a açacaktır. Diler taraftan 
mamen tavazzuh ed«eğİ süylen - A.ınerJkadan otobüs getirtebilmek i ' 
mektedir. 5ili konıoloshanesi l:ati - çin Dahiliye VekAletile Amerika ae • 
binin bir cinayete veya kazaya kuT. tareti arasında yapılmakta olan te : 
ban gittiğine ihtimal nrilmemelt • mular da heniB neticelenmemlftir. 
tedir. 

leri de"mahkemeye müracaatla is • larda zarar ettiklerini söylemekte • Hadise, adliyeye bildirilmiş, ce. Tütün fiatlannın ( T 1 y AT R Q LA R ) 
timlitk karanna itiraz etmitlerdir. dirler. sedi muayene eden adliye tabibi • r 

.. - 'fi . d - .. Teneke batma 150 kurut um mı? Nuri BelJer ölümü tüpheli görerek düşürülmesine felliır 'l1Jatrosa 
Koy k~perati enn ~n • ZUD• Belediye iktısad müdürlitğü, morga kaldırtmıştır. Tahkikata de- } • k 

met.ne para geçırmıı peynir müstahsiJlerinln yeni aene vam edilmektedir. meydan veri mıyece Tepe!:: .. dram 

Kartal kazasına bağlı ömerli ve peynir fiatlannın tesbit edilmesi Ege tütün piyasasında eahılar At.fam aaat 20,SO da 

Bllflılr 
l nci 
2 nci 
3 ncii 
4 ncü 
iç 
Son 

Tek sütun aant~ ----···------·· maktu 500 Jaı,-f 
aahile 400 » 
sahile 250 » 
sahile 200 
aahile 100 
sahile 60 
aala"le 50 

Muayyen bir müddet zar 
faslaea mlktarda ilAn yap 
catıar ayrıca teMillUı t&ıd" 
m121den istifade edecetl~ 
Tam, yarım ve çeyrek P1"" 

lllnlar için ayrı bir tarife -
piş edllml§tlr. 

son Postanın tıcart nAnJatd" 
aid if}er için fU adrese ınuıt' 
caat edllinelidlr. 

tılncdık KoOektll Şlru&I 
Ka]ıramanzade Baa 

Ankara ~desi 

tetkik Gıda maddeleri bollaıtı 
dıklarından cem'an 141 lira küsur etmektedir. p· . t •1 - 1 d h ret Veklleti, tütün fiatl1&nnm dütü- _En aon hafta _ __. . ı· . "bd••~A l w ınnç sa l90&n son gun er e ara. B ledt- ta ı.suıdakl mua,wP" 
pda~aydı 7.d'llme ıne1 ~eçiır:~ -~ d~d . - ktıaad müdürlütıiinün tctkilderi • l'etlenmi§tir. Taleb fazlal:ıtmış oldu. ~l~csi husu_sunda yapılacak _her İ.stltlll caddesinde Komedi e Y"" fi ..,,, 

mn uru~aşı ınc "'6ırceza a un ne göre, 54 kilo sütten bir teneke lh•nd A adolud hrim" ~anı turlu tqebbualere myedan Teni - A"•" t 
20 

iln dakısmmda haneainde 611eden sonra b 
bl m ;•tir . v :ı_ _ ,_ L "" an n an te ıse .. - • • • HL d 1 • _..m saa ~ 

.,. . peynır çtktıgı ve veneı teneıLe pey- yetti miktarda pirinç gelmete başla- m~esı ıçın, a .... a ıu ara enm ver. ıl1R.Aı.m OD&LAB ıannı kabul eder. 
Mahkeme suçu sabit görmfif ve nirin mandıracılara 5 50 ila 600 ku- mıştır. mıotır. 

maznunu l sene 2 ay milddetle hapse ı ld v ı I A --------
ruşa ma o ugu an atı mıttır. yn. Bundan başta son günlerde Ana. M 1 • • • d f 

mahklım etmiştir. ca nakliye ve teneke fiatlımnda da 1 doludan şehrimi?.e fazla miktarda gı. uame e ver.~ım en ~ua 
yükllelme olduğu görülmü~tür. Bu da maddeleri gelmele ba§lamı.ştır. Ge ıan'at mueueselerı 

Kirayı artırmanın cezası vaziyette yeni peynir fiatlarında te. len maddeler araaında fuulye pi • Defterdarlık, şehrimmdeki işçi ade. 
A8liye 8 inci ceza mahkemesinde eö neke batına ı SO kuruş ka<lar bir ri~ başta bulunmaktadır. Bu ~azi _ di be§ ti.fiyi 'Ye lı:tıllandıtlan muhar -

rülmelı:te olan bir kira ihttlcln dava.. fark olacağı_ anhltılmaktadır. et -hrimizd "•'n~.. tm rik kuvveti 2 beygir kuvvetini geçmL. 
sı netıeeye varmıştır. 7 .,,.. e sa.._.&&& ar asına yen küçük aan'at mtleııaeaelerinin, mu 

Maznun Re§ad, Fat."hte Fehmi is - Em . M d Ank sebeb olmut ve ayrıca fazla miktarda amele vergisinden muafiyetleri için 
minde emekli bir binbatının 10 lira. nıyet Ü ürü araya gelen bu maddelt!rden stoklar yapıl. dtinden itibaren alAkadarlan bır ay 
ya oturduğu evinin kira.suu 12 h"'raya gidiyor masma başlanmıttır. ;çtnde beyanname vermete daTet et. 

çıkartmıştır. Aralarında Jelli fekle Dahiliye Vekil.let.ile .teınaslarda bu. v _ _!katür" --Wa"ı bu..in. miştir. 
corc mukavele de yapmlflardır. Fa - ıunma üzere Emniyet Müdürü Mu - ~ -·•· .-~ Bu gibi san'at müesseseleri mua • 
kat bilahare ıhtik:Ar yaptığını anlı • zafter Akalın bu akşam Ankaraya açılıyor fiyet kame.si alıncaya kadar muame. 
yan ve cf!2adan 1ı:ortan Reşad, Feh • hare!:et edecektir. Beyollu Haltevi bugün aaat 18 de le vergisi muafiyetinden istifade tde-
mıye bir telgraf çekerek, kirayı art _ memlekeUmiSin tanuımı.t karı'k:atü _ miyecetlerdir. 
tırmaktan vaqeçutınl bi1dirmilse de Tütün itçilerinin Mıdiyetıi ristlerinin eserlerinden mürekkeb bil. -------
tş ışı.en geçmif ve hidi.ae adli)'eye in- Üsküdar yaprak tütün atelyel~- yük bir karilı:a.tllr aergisi açacaktır. Dünkü ihracat faaliyeti 
tıka! etmıştir. deki memar, ve mO&tabdemle,. ;;d • sergide, karf.katiiriat Cemal Nadir, or Dün muhtelif memleketkre 228 bin 

Mahkeme, suçu .sa.bıt olan ev sa - lük yernıiyelerı mukabili olarak al • han Ural, Necmi Hasa, Mazhar Na • liralık ihracat yapılmıştır. 
hıbını 96 Jira para cezuına mahküm dıkları '15.000 aded sigarayı a.skerle _ zım, Zahir Oüvemli, ve Salihln eser. Yapılan ihracat arasında Alman -
etm tı.r. rimize hediye etmiflerdir. !eri bulunmaktadır. yaya 50 bin liralık tütünle, 00 bin lL 

ralık fındık gönde~tir. 
==============:::ıı::::======-=======.,..======ııcı-====-=-====-=== Bundan başka İsveçe fındık Jçi, 

Pazar Ofa Hasan Bey Diyor ki: Bulgaristana balık sevkedilıuiştir. 

içkili yerlere zam 
Belediye İktisad Müc:Uirlüğil, IÇkili 

yerlerdeki içki tarifelerine yüzde 15 
n.ısbetinde bir zam ya.pılmaaını mu -
vafık görmllt ve Daimi Encümene 
teklif etmiıtır. Belediye Daimi Eni:ü
meni bu buaustaki kararını bugün • 
lerde verecetUr. 

Türk Civanmertliğinin, Tor' 
Hamasetinin yüksek bir ôr • 
neli. Mevzuunun Mertlik • 
ıten.- Heyecanını bugtın
hldiselerinden... Sözleri ıı' 
katten.. Sesleri Türk r.ııJ 
alkiainin tnv1 nağmelerin -

den alan bir ~aheser ·· J 
B~e kadar yapılan şJI 
filmlerinin en mükemıneJi. 

Bir Türke 
Gönül Verdidl 

Tür*çe aözlü • Türk m~ 
Bir San'at lbidesi 

Kahramanlık... aergüset 
Cidal... Afk ve zafer ..• 

Yannki CUMA 
matinelerden itı"baren 

TAKSİM SİNEMASINDA 

BU AKŞAM Sinemacılık dOnyası ıın 8 bıcı hftrilC 
ve BugQne kadar beyaz perdede i P E K terilen EN MUAZZAM • EN ?et 

Sinemasında TEŞEM ve EN ZENGJN ŞAHES 
TORKÇJ<~ SÔZLO 

HiND RÜYASI 
Büyük Bir Aşkın ve Büyük bir İnkilabın Romanı 

Baş Rollerde: _ .. ~ 

••• 1.tanbulda bir ta • 
1am ~er yıkılıp ... 

Muaıır Franıız r_eıaamları MYRNA LOY • TYRONE POWER • GEORGE BR~·· 
terıiıi Bu Film1n Fransızca sözlü nüshası pek büyük muvarfak·yetıer Hasan Bey, 

geçmiyor ki ... 
ıün ... Yerlerine yetil sa

ha yapılmum ••• 
Hatıln Bey - Evet, 

günün birinde f stanbulu 
yernyegiJ ve dümdüz gö
renler, hepimizin alclm -
dan zoru olduiuna hük.. 
medecekJerl 

25 İkincikanun Cumartesi günU ak- M E L E K Sinemaaında gösterilmektedir• 
vamı saat 18 de İstikl11 caddesinde .. __ oelt'!"----------~-~~~~-~~-~~ 
Anadolu hanında, Muasır genç Fran.. Bap J PEK •iueıa11Pda 90D defa olarak 2.BO - ~.80 6.8J Maa•l.,.. 

l1Z ressamlarının eaerlerinden mil • K A H V E C 1 G Ü Z E L J 
rekteb bir reaim sergisi ~ılacaktır. ~---
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[Memleket Baberleril 
• 
Iktısadi tetkikler 

Ada.nada 
Karısını öldüren bir 

katilin cezası 22 
seneden 10 aya çevrildi 

Adana -Kayseri arasında ı İz mirde 
Kuru üzüm ihraç 

satış f iaatları 
gükseldi 

(Baştarafı 2 ncl sayfada.) 
Yeni Dünya Harbi başlar başla

maz, İngiltere önceleri Fransa ile 
müştereken, sonraları tek başına A
merikaya birçok silah sipari<tleri 
v:errnişti. Fakat bi.i tün bu siparişle. 
nn yekUrıu fazla bir şey tutmuyor
du. Asıl İngilterenin büyük sipariş
leri 19401 yılının Ağustosundan jti
baren, yani, Fransanın mağlubiyeti. 
ni takib eden aylarda başladı. Yal. 
nJ ız. 1940. vılının İkinciteŞTin ayında 

giltere en ufak bir krediye bile ihti
yaç hissetmeksizin, !!enelerce harbin 
yükünü taşıyabilir. 

İngiltereye uzun vadeli krediler 
açılmasına taraftar olanların ileri 
sürdüğü esbabı mucibe şudur: Bun· 
lar diyor ki, şayed Amerika lngilte• 
reye uzun vadeli krediler açmazsa, 
o zaman İngiltere yorganına göre 
ayağtm uzatmak ve Amerika harb 
sanayiine verdii{i sipar:şleri azalt. 
mak lüzumunu hiıısedecektir. Bu ise 
Amerikanın zamrımdır. Diğer ta
raf~an İngiltere sioarişlerin~ geniş· 
!ettiği nisbette, belk: Amerikadaki 
sermayesi tükenebilir. Bu hal, 
İngiltereyi fena bir vaziyete dü .. ü· 
rebilir. Bina~na levh, lngilterenin bu 
hayat, memat kavgasında, onun şu 
veya bu şelcild~ silahlanmasını tak· 
yid etmek kat'iyen doğru olmaz'· 
Böyle bir karu, lmdltereve yardım 
etmemeğe müsa,·idir. Binaenalevh 
İngiltereye yapılacak yardım, tartı 
ve samil olmalıdır. 

Adana (Hususi) - Adananın 
küçük Çıldırım köyünde Htıseyin 
Hacılı çiftliğinde tutma Gazi Kara
çalının Adanada bulurunasmdan 
bilistifade, karısı Hüseyin kızı Cen. 
net ayni çiftlik tutmalarından Mus. 
taf ayı evine almış ve bu sırada A
dana dan dönen Gazi karısını ve 
Mustafayı cürmü meşhud halinde 
)'akalamıştır. Gazi odadan kaçmıya 
çalışan Mustafayı tutunca, Cennet 
gelerek kocasına karşı kuvvet i9ti -
mal etmiş ve ıl.şıkınm kaçma.tl'la ' 
yardım etmittir. 1 

bOyiik bir elektrik 
santrali kuruluyor İzmir (Husu.si) - Kunı meyva 

ipracatçılar birliği idare heyeti, dün 
birlikler binasında toplanmış, bir • 
liği alflkadar eden muhtelif işler ü
zerinde müzakerelerde bulunmuş -
tur. 

Mustafa kaçtıktan sonra odaftln 
içeri<ıinde ve yatağtn l:raşucunda a
şıkın eşyasını g::iıen Ga7İ, kansının 
son hareketinden dolayı Çll~ma dön 
rnüş ve Cenneti yaralıyarak öldür • 
miı§tor. Bugün ağıreezada yapılan 
son duruşmada Gazi, 22 sene ağır 
hapse mahkum olmuş, fakat içinde 
bulunduğu vaziyete. binaen cezası 
azaltılarak on ay hepse mankôm ol 

Enerji kudreti 25.000 kilovat olarak tesbit 
edilen santralin projeleri hazırlanıyor 

, 
1 

Bu meyanda kuru üzüm ihraç sa· 
tı§ fiatlarını da - hali hazır vaziyeti 
sebebile - tezyid etmiştir. Bugünden 
muteber olmak Üzere ihraç edilecek 
üzümler için asgari satı~ fiatları 
şöyledir: 

7 numara üzümün kilosu 25 ku
ruş, 6 numara 28 kuruş, 9 numara 
34 kuruş, 1 O ınumara 42 kuruş, 11 
numara 48 kuruş. ------

Adanada gaz buhranı 
kalmadı 

ngılterenın Amerikaya vaki sipariş
lerinin yekunu 2,5 milyar dolan 
bulmuştu. 

Bu zaman İçinde ve bunu takib 
eden devrede lngilterenin Ameri
kaya vaki sipariqle~inin mecmuu 4 
milvar dolan bulmu~tu. 

İngiltere h11 muazzam paranın 
bir kısmını peşin olarak ödediği ıd
bi, diğer bir kısmını da, Büvük Ok. 
yanustaki bazı deniz üsleri~i kiraya 
vermek surı>tile mah!'lub etti. Fakat 
buna rağmen İngilterenin gerek bu 
sipariııler ic;in, gerekse bundan son. 
raki siparişlr.r icin bazı mlisküllerle 
karşılaştığı göri.ildü. ingilterenin 
Amerika sefiri Lotian, İngilterenin 
bu muazzam p"\raları ödemek hu

Adana (Hususi) - Artık gaz buh_ susunda, bugi.in için olmasa hile, 
ranı kalmamıştır. Vil~yet ihtiyacına harbin uzun bir mücldP-t devamı 
kafi gaz gelmiştir. Fakat maalesef takdirinde, varın için miişkülat ce
tevz! -?(!kl! bozuktur. Bu yüzden halk krceğini Amerikaya açıkça bildirdi. 

muştur. gene sıkıntı içindedir. Belediye yalnız C'iinkü lngiltere uzun bir harbi ~öze 

Ad a i I• • Seyha.n nehrinden bir rörii.niit evinde elektrik olmıyanlara gaz kar_ aldığı için, altın ihtiyatlarını buna 

İııgiltereye kredi açmak me.qele. 
sinin Amerikadrı ne kadnr ehemınİ· 
yetle telakki edildiğin:, son 
günlerde Ame-ik'l Cümhur • 
reisinin, Am,.rika haricivf', hııhrivr. 
harbiye, maliye nanrlarının bil'hi· 
rini müteakıh mecliste iracl ettikleri 
nutuklardan VP umumi münakı.ı~· 
lardan anlıvııbiliriı:. 

Maamafih, Amerika efka,.ı umu• 
mivesi, Ruı:v,.lti iiciincü <lı·f a ,.,.ç• 
melde bu Tn"'"wle hakkınd.,.1<i diisiin· 
celerini açıkça sövl .. m:s ... ı .. .,nr de• 

aA umum meC iSi Aeana (H~) - Yıırdumuzun Adana Faraşa arasındaki hattın oosi vermektedir. Halbuki birçok sa- göre sarfetmek mecburiyetini hiııııe-
t • d - 1 nayı erbabı bundan mahrum bırakıl... divordu. Op an t muhtelif mıntaka.larında. ttllbii kay - uzunluğu da 11-0 kilometre olaTak.. he mıştır. · F k f ·y • y a at ngı terenın ma İye ne7a. 

Ada-na. (Husust) - Adana ~ nakla.rdan im.ifa~ edijlmek: suret'Il,e sab edilmiş.tir. reti müstesan Filips. Amerikava ~-
mektir. Hasan Ali F:.tiz ---------------

umum'i meclisi bugün vil5.yet salo _ büyük elektrik santraiları tesisi pla_ Adanada elyevm şehir elektrik MuhtiS Sabahaddin lince vaziyeti dalın başka türlü iı:ah 1 R A D y O 
nundıı vali Faik Üstünün reiSliğ>nde nına dahil bulunan Adan~ - Kayseri santrali (Elektrik Şirketi) haricinde h 1 • d etti. Filiose naza,.a:ı fngilterenin f 
ıtoplandl, mıntakasının enerji ihtiyacının da .SU 5 endüstri elektrik santrali meVCUd • ayeti zmır e parasız kıılması banİq ffil'VZUll de- ._ __ _ 

1 
J 

Umumi meclis evvela vitayet böt _ kuvvetlerinden temin edilebileceğ; ya dur. Bunların en mühimleri Malatya İzmir (Hususi) _ Ostad Muhlis ğildir. İngiltere bu hnrhin birçok 23/1/941 PERŞE!.\IBI:: 
Qesrni ele alınış ve fasıllar &ıerinde pılan etüdlerden anlaşılmıştır. mensucat fabrikası santralleridır. Ma Sabahattin, Halkevinde üç temsil seneler sürmesi takdirinde hrırb 8: Saat ayarı, 8.03: Ajans lıaber • 
~kerelere başlamıştır. Nafia Vekaleti Elektrik işleri Etüd latya mensucat fabrikası santrali 23 vermek üzere lstanbulun en güzide masraflarını ka,.şılıyahilecek bir va- Ieri, 8.18: Hafif müzik <P!) 8.45-9: 
Yarım milyon lirayı bulan yeni büt_ Dairesince etüdü ikmal edilmiş bulu_ kilovat kudretindedir. Bu santralden san'atkarlarından mürekkeb kuk ziyettedir. Fakııt ortada mfüki.ilatı Ev kadını. 12.30: Saat ayarı, 12 3

3
: 

çenin bi.tyiik blr !asını bu sene yol ve nan Seyhan nehri kollarından Za _ senede 45,271 kilovat ..aat enerji is _ k" Tk b. h 1 h . . I mucib olan nokta, Amerikı:tn dövizi Fasıl heyeti. 12.50: Ajans haberlerı. 
maarıf inşaatına sarfo!u-B?.caktıl'. mantı'nın Habibköpriisü - Fraa.şa a- tihsal edilmektedir. Milli Mensucat ı~ı ~ ır eyet e ıe mnıze ge - bulmak meselrRidir. Cünkü in_ 13.05: Fasıl heyetinin, 13.20 - 14: l{:ı.. 
Meclis bi.itçe müzakerelerine dab.a rasındaki ak sukut mıntakası üze - fabrıkasmın santrali ise 1 126 kilovat mışHtır. t' p b d b l k gilterenin gündelik ha;b masraf. rışık Müzik (Pl.) 18: Saat ayarı. 18 03' 

' eye ın crşe:n e t'n aş ıyara 1 45 ·ı d 1 b 1 k .ı R d k t 18 40 na1yo birkaç celse devam edecektir. rinde kurulacak olan enerji santralL kudretindedir, ki senede 3,280,000 ki. ki · t ·ıı k r · l arı mı von o arı u ma ,tanır. a yo caz or es rası. · : " 

Tokad sp1r birliği, Tırhal 
Şekersponı y:Adi 

roj 1 . . h 1 b lo t j' kl kikver~e en . 1 emsı ,er, be.ıme~ın ·~:l Bu kadar bir parayı, Amerikan do. ince saz heyeti, 1915: Konuşma. 
nin p e ennın a.zı.r anmasına aş- va saat ener ı e e etmek milin - ı manası e Aan atın u numaytşı l l k . k b" k k ıe 
ıandığı memnuniyetle haber ~lıBmı.ş. kündür. kl' d 1 kt arı o ara temın etmr ırço te • 19.30: Saat ayarı, ve Ajans haber • 

-----------------ş_e_ı_n_e_o_a_ca __ ır_._______ nik güçlülCleri mucib olmaktadır. ri 19.45: Seçilmiş muhtelif şarkıları 
tır. 

Adana _ Kayseri santrali diinyanın 
Tokat (Hus't!Si) _ Davet ti.zerine en büyük santrallerinden biri olaC'ak

bir maç yapmak iç.in Turhai'a giden tn·. :Su muazzam santralin enerji kud 
şetmıniz spor birliği futbol takımı reti takr;ben 25,000 kilovat olacak ve 
Şekersporla yaptı~ı maçı ikiye karşı ayrııc~ ayni ~ha~e .. bir ~·egiiifttör, 
üç sayl ile kazanmıştır. Maçı SQmimi 6-7 k.lometrehk bır tunel, t>OO metre 
b\r hava içinde cereyan et.mi§ v~ mü. cebri borudan ibaret hidroiik tesisat 
t~kibrn sporcular şerefiRe kaminde meyOOna. getirilecektir. Bu hidrolik 
bir ziyafet verilmişti.r. .sankal ve Zamantı'nıR başka sukut 

mıntakaiarında kuru.lacak diğer san-

zm:r Akşam kız san'at mekteLin3 rağb:t 
Bunun icin. tek çare, AmP-rikanın 20.15: Radyo gazete.si, 20.45: Şan so-
uzun va<leli kredil••r ac;maındır. loları, 21: Dinleyici istekleri, 21.30: KO-

lste lngilterenin Amerik1'dan bu nuşma, 21.45: Radyo orkestrası. 
kredi isteyi~i. Amerika':1 matbuatın- 1 22.30: Saat ayarı.. Ajans hı:ıberıer~ 
da, arkası hala kesilmiyen u7un bir 22.45: Cazband (Pl.) 

münakaııa kapısı a~tı. Am~rika ef-1 r;-------------~ 
karı umumive!'li ikiye ayrıldı. Bir 1 

kısmı fngiltncye kr,..di verilrl)esi 1 J n kar:t hOrSa3J 
taraftarı, diğer bir kısmı ·kredi ve- -••••-

Adana hava meydam 
asf~ltlanıyor 

trallar, bit" taraftan da Toroslarda 
kurulması tetkik edilmekte olan elek. 
trometalorji endüstrisinin enerji ih _ ' 
tıiya.çiaTını da karşılıyac.aktır. 

rilmesi aleyhtarıdır. Amerikan ef. 22/1/941 açıl~ ve kapaıı ı~ fiatıarı 
karı umumiyesinin ekseriyeti es:.ııta.

1 
yani İngiltereye vardım edilmesin.! ÇEKLER 
de müttefiktir. Umumiyetle yard1-
ma aleyhtar oli\n infiradcılar küçük j Açılış ve ka-ıa ı· 
bir aı:lıktır. İhtilaf yardımın eşkali Londra ı Sterıın 5.24 

Adana ( Hususi ) - Adan& ha.va Adana _ Kayseti mıntakasında ha_ 
meydanın~ aa.faltlama Lşi bitmek len 1,300,000 kişi meskundur. Bir ki _ 
ieeredir. Ini.ş ve çıkı.§ meyd&Warı pet lometre murabbaı başına 20 kiŞi isa_ 
mükemmel bir şekil alnuşta'. Her iki bet etmektedir. Bu mıntakada el _ 
pistte ancak 1500 metre mıırabba.ı yevm 12,789 ıı:aovat kudretinde 2.2 san 
!kadar bir yer kalmıştır ki bunun da tral vardır. Bu 22 santrnl<lan ser.ede 

iizerindedir. lnı;tiltereye yardıma ta- New-York 100 Dolı:ır 132.20 
raftar olup ta ıızun vat:leli kredi a- Cenevre 100 iwıç. Fr. 29 6875 
çılmasına aleyhtar olanlar. İn2'ihı>_ Atina ıoo Drahmi 0.9975 
renin, denizaşırı memleketle!deki Sofya 100 Leva Ul~5 
muhtelif hisse senedl<>ıinı ve ihraç Madrid ıou Peçeı.a 12.9375 
ettiiH altınları paraya çevirmek su. Belgrad 100 Dına: 3.175 
rf!tile, değil yalnız bu~ünkü '\ipaTiş~ Yokohama 100 Yen 31.1375 
]erini, fakııt birkaç vıl sonraki sipa- sı )kl olm 100 i:.weç Fr. 31.005 
rislerini bile öcleyebilecek bir hi\lde Altın 23.65 

asfaltlanması Şubatta biteeektir. anea'k 28,779,742 kilovat :;o.at en~rji 

----'--- istihlak edilmektedir ki, nüfus 'başına 
21 kilovat düşmektedir. Bunun mec. 
mu istihlake nisbeti yüzde 8 endüstri T okad valisi köy Jiterin 

·ilaklerİllİ din edi nisbeti ise yüzde 75 dir. Adana-Kay_ 
. . seri mıntakasında kurulacak olan İzmir, (Hususi) - Akşam san'at pıkla neş'et etmelerinden ileri 

Tokat ( Hususi ) - Valı Izaettin santral ise 25 _ 30,000 kilovat kud - okulunda talebe sayısı bu sene bir tir. 

olduğunu iddia etmrkt~cJH,.ı. Bun
lara nazaran lngilterenin değil yal
nız Amerikada., fakat di.inyanın 

gelmiş- dört bir bııca,:{mda ''at•rılmrn muaz. 

~agpar ze~zele mıntaka.$ında inşaatı retinde olacak ve bu 3antralden se- hayli artmıştır. Bu .devrede talebej Kız Enstitüsü ve Akşam okulu için 
bitmek uzere bulunan EFbaa nede 60 000 000 ıı:aovat saat enerji · .. · b. · · . . - .. 
Nıksar kazalarına bağlı köylere kada,; te . eda · ktir sayısı dokuz yuze baliğ olmuş, buna I yenı ~na ~a edilm.ştir. Külturpark 

zam sermayesi vard:r. Bundan ma
ada, fngiltere hını ortaklık münase
betleri dolavısilı~ değil yalnız kenoi 
sermayesini. fakat Kanada ve Ho
landanın ..ı\m1>rika<laki sermayf'leıi. 
ni de kullanmak lıakkına mRliktir. 
Binaı>rıalevh bi.itiin bu !lermavr ler ı 
bir kiil olamk alındı~ı takdirde, in. 

. . . . mın ece . mukabil Kız Eruıtitüsünün talebe kad caddesındekı yeni binanm 30.000 li • 
giderek koylu ile yakınen temas etmiş Adana - Akhisar _ F.dremid ara.sın_ . ralık son kısmı in.şa edilmektedir. 
ve onlarla uzun uzadıya ha.&bilıaller- da çekilecek hat 235 kilometre uzun _ rosu biraz azalmıştır. Bu azalma, Bu okullar Eylüıde yeni biııaya ge. 
de bulunmu.ş, ~htiyaçlarını tesbit et.. luğunda, voltajı ise 100,000 v-olt ola _ genç çocukların bile aqam okuluna çeceklerciır. Fotoğrafta okul talebele 
mışt r. caktır. devam arzularından ve daha kolay_ rinden bir grup görülmektedir. • 

<Son Posta• nın tefrika.91: 2 

Yazan: V alentin W iUiamı 
Dü 1ku kısmm hu'asası 

Bır EylüI gunü Ariel yatı Dort 

olacaktık efendi, dedi. Zira tehli • 
kdi bir zamandı. Yirmi dört saate 
kadar bir fırtına başlıyacak, ~rm 
hareket et:.melt hotunuza gjdertte ••• 

Garriaon ıülmeğe başladı. 
- Kıtndinizi i kenceye .oluna -

yınız, Mac !<.nzie, bundan daha eü
milyoner Stephen. Garıson ile. bera - ratlı olarak buraya gelemezdik . .BU
ber gemıde hususı kiitıbı Verıty, 0 - , rada bir hafta kalacağız. Belki de 
nun lıınanda angaje etti~i kı.lavuz bir ay kadar. Bu, Torrayda karpla
Shamus, ve milyonerin davetlibi Phyl- 1 şacağımız ·,raziyete göre değiıir. 
lis k'llllın~ki genç kızla anne.5i bu _ Bir sessizlik oldu. Sonra kılavu-

Phardıç lımanından çık~ İskoçya 
dağlarının gal'b istikametine dotı'u 
yol alıyor. Gemıyı kaptan MackenZi 
idare etmekt.edır. Ariel'in sahıbi olan 

ı.wımaktadır. zwı ince sesi duyuldu: 
Oeını saatlerce yol aldıktan oonra - Sürat yanya insİR mi kuman-

nihayet, ikı tarafı birçok güzellikler_ dan~ diye sordu. 
le dolu bır körfeze girıyor. Milyoner 1 Stephen gözünden dürbünli ın. 
bu korfez nıhayetindekı Toray .şato_ dirdi ve: 
sunu satm almak hülyasında<lır, hal-1 . -. Ço~ 1'ay~_ı d!_kkat, sahild~ 
bukı kat bi buna şiddetle muarızdır, hıçbır haıeket gomıuyorum dedi 
bu nıyeti çılgınca bir hareket addet _ Y ~.sa t~~grafımızı alm.a~ılar mı? 
mek edır Oemı körfeze girerken ha_ Verıty dun ak~m. çekmhıtı. 

Kılavuz vazıyetı aydınlattı: 
fi! bır yağmur başlamıştır. Bu sırada _ Tor ayda t l f'- - k ·· 1. r •• e gra nane yo -
Garıson durb ınle etrafını goz ıye • tur. dedi. 
rek Bız.ı gormı.il} olacaklar!» Stephen diri bir tavırla ona dön-

D yor dü ve: 
(Roman devam ediyor) - Telgrnfhane demek yok:l de-
~ di. Fakat Port-Phardiç postahanesi 

Kaptan Mac Kenzie iri bıyıklan. ne diye telgrafımızı kabul etti~ 
nı kuruladı ve şüpheli bir tavırla bo- Shamus devam etti: 
flDI !llalladı: - T e1.:{raf A'lnııya ~ider. ÜTa-

- Dün hareket ebeydi.it iyi yapmlf da.n da T orraya ıönderilmea için 

denizin al.çalm~~ını.. beklc-mek la-ı h_e~ııi T orray şatosun!.l meydana ge-1 - Pek tabii. Seyahatimiz .. ç~k 
zımdır. Zıra moııyoler burada med tırıyordu. Satonun, üzerinde kurul- aksi bir zamana rasladı. hte butun 
ve cezir. fazladır. muş olduğu iri kayalıklar gibi ka. kötülük buradan geliyor. Kılavuz.. 

GarnAon, Mac Kenzieye döne- ranlık ve çatlak bir manzarası vardı· lar temin ediyorbr ki bu adaların 
rek: ve etrafını çeviren dekor ile ahenk. iklimi bütün İngilterenin en mute-

- Med ve cezirin burada ne ro- tar görünüyordu. dil iklimidir. 
lü var? diye sordu. Birdenbire köprüuün üzerinde Miss Dean acı bir istihza ıle söz-

Denizcinin dudaklarında tuhaf mavi bir ışık kayıp geçti. Parlak lerine devam etti: 
bir tebessüm beli!cli: renkli bir pijama ve üzerinde kK- - Böyle dünya ile bütün müna-

- Te}grafh:tne Asnayda bulu.. mızı bir pompon bulunan bir Fran- sebetlerini yok etmiş bir ıern gel
nur. Torray adasını buradan df"lli- sız gemici bere'li giymiş olan mat- mek için insanın deli olması lazım 
zin bir kolu ayırır. S.k sık vukua mazel Phyllis Deım, Veri.ty n~ bir- Steve. Halbuki caha önr.e golf oy. 
gelen med ve cezir hadisesi adayı likte göründü. Mac Kenzieden mü.. namağa gidiyor ve durmadan 
hazan Asnay il~ birle1ririr, hazan a- saade İstedikten sonra Stephen dansedebiliyotduk. Ah 1 Söylemesi. 
ymr. Telgnfınızın Torraya vasıl yüksek cıesle: ni unutuyordum, bu aptal Marie be-
olmaaı için denizin çekilmesini bek- - Phyllis, gelini.z de şatoyu gö- nim yüz kremimi Port-Phadricde o-
lemek lazmıdır. rünüz diye bl\ğudı. telde unutmuş; bana göndermeleri 

Milyoner gülmeğe baııladı. DüT- Genç kızın güzelliğ_i bütün yatı için telefon edersiniz değil mi~ 
bününü eline alarak etraft tekrar aydınlat1yormuş gibi idi. Sarışın idi Garrison, kılavuzda.1 fikir alır 
neş' eli neş' eli seyre başladı. ve bir çiçeğin taze]iğim taşıyordu. gibi ona bakA.rak: 

- Burası i.tirahat için seçilmiş Carriaon lcolunu onun koluna - Adada telr.fon olacağını 
harikulade mnvafık bir yer, dedi. yaklaştırarak: zannetmiyorum dedi. 

Mac Kenzie kılavuza dönerek: - Ne güzel köşe değil mi~ eledi. Shamus soğuk bir ya vırla: 
- Ümıid ederim ki şat0tıun ya.. Phyllis eevab verdi: - Adada hiçbir telefon yoktur 

nına demirliyebileceğn, diye sordu. - Şayanı dikkat eski bir kulü- dedi. 
Shamua başını r~d makamında be. Orada bir banyo daiT"esi olaca· Phyllis hoşnud olmıyan bir çehre 

salladı. Teknenin kenarından deni- ğmı zannediyor mu'\unuz} ile: 
ze doğru tükürdü ve: Stephen gülmeğe başladı. - Aman Allahım, n~ memle-

- Şatonun önünde bunun gibi - Muhtemel dedi. Bi1iyorsunuz keti dedi. O halde tel~raf çekeriz. 
büyük bir gemiye yetecek kadar su sahibi çok med~ni bir adamdır; b\. Çok aceledir Stev~, hemen emir ve
yoktur, deniz sığdır; körfezde de- zim İekoçya ordusundcı sübaydır. rir misiniz? Zira bütün tuvalet eş. 
miTlemek daha emniyetlidir. Kendimi dört duvar ile bir tavan yam hep ayni kutuda idi. 

Beyaz ı:ar:if vat, sahane bir eda arasında bulmakla çok mes'ud ola.. G,rarrison misafirini şaşııtmama.k 
ile nehre doğru ilerlemeğe be.şla- cağım dedi P!-ı.ylli.,. Annem de öy- kaygusile: 
yınea, körfezin d-Onemecinde kır- le. Zira çok hasta. - Cicim tel.grRf ta bir işimize 
mızımtrak eemer bir kule gözükme.. Genç kız kızgın bir eda ile konu- yaramıyacak d~di. 
ğe başladı. şuyordu ve ilave etti. ' Gene kadın: 

Sonra bir binanın şömine bacala. - Bu yağmur da dinmek bilmi- - Nel diye haykırdı. Bu takdir. 
rile, pencerelcrile tırtıllı silueti gö- yecek mi) de kremimi nasıl ele geçir,. bil ece~ 
ründli. Esaıı binanın etrafında daha Steplıen neıt' eli neı' eli. cevab ğim ~ 
birkaç ufak bina vardı ve bunların verdi: Bu esnada kaptan söze k.arıetı: 

Sivas _ Erzurum 

... . 2 
3 
6 

Anadolu demiryolu mü. 

19.4.2 
19.42 
19.35 

mes.sil peşin 39.80 
İstanbul Tramvay Şirketi 
hi.S.se senedi tasfiye ha -
lin<le 2.20 

- Telgrafın :{İtmesi veyd gitıJJe" 
mesi hiçbir kıymet ifade etmez, de" 
di. Zira Torrtıya servis yapan "~ 
pur haftada ancak iki defo ui{rat• 
Salı ve Per~emb~ günleri. Yarın h~ 
reket edecek olana paket vcti~tit~ 
lemez. Oraya bir mktub r.ön<lerİfr. 
ve kreminiz de Perşeı,,be günli k11 

kacak vapurla elinize gelir. 
Genç kız şaikın bir tavırla: 
- O 7.amana kadar ben ne Y'' 

parım? diye sordu. Madam J eıa~ 
nette bu kremi bilhas!..ı beni:n iç•~ 
imal ediyodu. \! t': ..:ildim de anc& 
bu kreme dayanabiliyor. ~ 

Stephen genç kızın omuzunu 0 

şadı ve tatlı Lir sesle: 
- Kendinizi İşkenceye sokınll~ 

nız, cicim, dedi. f3ir ve.va iki ır:,, 
sonra aradığınızı şatod.ı bulacak 11 
nız, olmazsa bi- mağazadan sotı 
aldırırız. ·r• 

Mac Ken:ıde bu son ciimlenin .. b~ 
mesini beklediktt>n sonra döndıı h~ 
milyonere dik dık baktı. Fakat f' 
bir şev sövlemedi. Söze gene c,ıa 
rison baqla<lı: tb'-

- Şimdi gio:niz do! Çdbuk \J' 
senin giyiniz; Phil ve ben malı 

. .. k . . h'l k ~~ıı· nev1 gnrme ırı:ı <1a ı ~ çı ac:;,.,.. ıl' 

Phvlliıı etrafın hazin manzara 
na nefretle bir gt)z .ı.tanılc: fi' 

- Annemin k111li\n~ıl?ı o J11J&
fur tuvalet esva~ını kullannıalll 
zım diye mırıldandı. ı1' 

Fak-at artık hic. kimse g.-nç )cı .,, 
1 1 .l '"' w w ıı••" meşgu o mal"lı. ı at '\gır agır c;'1" 

üzerinde ilerliyordu, kantarı • V~ 
mus ile konu•mvor VP. Ste!'hen 
ri.ty' e bazı emirleı: verivordu. ) 

CArwı .,,,r 



- ununa ernber pek büyük hı:ısar 
_ yapıldıiı tahmin olunmaktadır. 
r 

ı ' Son Posta 
' - YevmJ, Siyasi, Havadis ve 

Halk gazetesi --···-Yerebatıın. Çııtalçeşme sokak, 25 - iSTANHUL 

Gazetemizde çıkım yazı ve 
r resimlerin bu tun hnkla.rı 

mahfuz ve gnzetemizc alddir. 

-····-
1 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Kr. 
Kr. Kr. Kr. Ay 

1400 7t>U -Türkiye 4UU lt>U 
Yunan 2340 1220 710 270 
Ecneb. ~7ou 14Vv ~00 :iOJ 

Abone bedel! p~ındir. AdrC3 
değiştirmek 25 kuruştur. 

-···--
Gelen evrak geri verilmez. 
lliuılnrdan mes•uliyet almn~az. 

i Ce\'ab için mcktublnro ıo 
kur~luk Pul lltıves.I lfwmdır. 

Posta k-utusu : 741 1stanbul 
Tlgraf : Son Posta 
Telef on : 20203 

.. ' 



I 8 Sa~ 

Ziraat : Ağaç aralan ziraati 
(..._.,. 2 inci aayfada) 

nebatın unun olmasıdır. Bu nebat
lar herlıalde capa gören. kökleri 
pek derine ıitmiyen ve mümkün 
mertebe toprağı çabuk bırakan çe
pdlerden olmalıdır. Eon aon bu se
çimde. o yerin toprak ve iklimine 
uyan, piyasaaında geçen bir mah. 
euliin intibah edilmlt olnıaaına da 
16zetmek icab eder. 

Herhalde nebatın nev·ini intibah 
meselesi, daha ziyade köylünün 
kendi buluıuna kalnut bir noktadır. 

Ara ziraatinin, iatihaaldeki fay. 
dah rolü kabul edildikten eonra, 
onu benimseyerek bir yol tutturmak 
kolayla11r. Tanmman 

* Yerli kimyevi kobra 
Bay Adil Kökçii'ye: 

Bu noktada kat•t bir feY aöyle. 
mek doiru olamaz. Bazı yerler için 
1.akla zlraati pek kaza~h olabilir. 
Hele mahaulO tut: toplayıp ta lcu- KarabBk fabriltaaı, 19tiMale bq-
ıumna beklemeden kalan aaplan ladıiı yerli (Sülfat D'amonyak) 
~laya 83mülecek oluna bir taila kimym gübresini yılbaflndan itiba
tkl kuı wndmuı olur. Yerine ıare ren piyasaya çakarmıı bulunmakta
IOfan-eanmsak sayet elTerlt)i bir du. Bu silbre topraian azot ihtiya. 
ara nıaMulüdür. Kezalik kavun- cmı sldermek için kullanılanlardan.. 
karpuz da mflkemmel bir aralık dır. BJr tonunu, Karabükte teslim 
mahaulil olabilir. Piyasa olan ,.er. prtile 120 liraya veriyorlar. Nakli-
lerde çilek. çok defa meyva haaalatı • 
bdar pua sedrlr. Müaaid yerlerde ye veeair maar.allarıle. aizdeld pe-
aauon. ç&rekotu trıDİ maMaller de rakende fiatuua a• tutacaiı biline-
ıayet elTeriflidirler. ma. T. 

1941 iKRAMiYELERi 
T. iş Bankası l adet 2000 liralık - 2000.- lira 

s • 1000 • - ıooo- • 
2 • 7llO • - 1&00- • 

1941 Koçuk · ' . 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

Tasarruf Hesaplan 
35 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - 4000- • 

iKRAMiYE 
300 • 20 • - rooo.-- • 
lteşideler: 4 Şubat, 1 1'1a)'19, 1 A. 

PLANI tutee, 1 hine~ taıOılerincte 
JSPUI'· 

SON POSTA 

1 Emniyet SandıGı ll&nları 1 
Taksitli emlak sabşı sekiz 
senede 0/ 0 5 faizle ödenir 

Semti 

'ttaküdarda A.tçlbqı mahalleainde 
Metteb aotatuıda eski 9, yeni ıs 
No. lı. ' 
Beylerbeyinde BıOBtaıncıbatı Abdul.. 
lahata maballelİD.de Boatanaralı.11 
IOkalında eaki t, mtı. 19ni 4. No. ıı. 
Ö&ktldarda Seltmieli mahaUUinde 
Sellm.sız ve Meyhaneler sotalmda 
eski 355, 355, 355, mtı. 19nı :, 4 No. lı. 
BolaziÇinde BultaDbayazit mahalle
linde Trabya caddeslnde 11 No. da 
(KireÇburnu mntiinde>. 
ttattldaıda Sellmfaliefendi mahlıl
leainde Kereltecl 10kalmda eatı ı, 
yeni 2 No. lL • 

Be:voltunda RtLseJinala ma~
linde esti BOlbtlldenıli Jeni Vl.fne 
10talmda flılki 1 mll. 8, I, yeni ti, 
21, 28 No. iL 

Cinai 

Bir H' 

llaaıb&hçe n 

Bir talın, iti döttln 

İti MnOm fundalık 

tOO lira arsa 

ıoı &l'flD ara 

Muhammen 
kıymeti 

100 

150 

1250 

100 

205 

121 

1 - Arttırma sı K. 8ani Hl tarihine dtlfen CUma gilntl J&Pılacat ve 
13 ten 16 te tadar den.m edecektir. 

İhale artırma aonunda en yük.sek bedeli verene yapılır. 
2 - Arttırmaya s.trmet iÇin muhammen IDJmetiıı 1' 15 fi niabetlnde 

pey akçesi yatırmak llzımdır. 

S - Arttırma bedelinin ,ıörtte bfıi pefiıı lerf talanı aetfıl aenede aetiz 
mtı.savi taltsitte ödenir. TatAiUer 4'(ı ll tat7.e tabidir. 

t - Tü.sitler ödenince19 tadar p,nmenkal Sandıla l>lrind derecede 
ipotekli taıır. 

ı - Binaların fototranan Sandık dahilindeki ntl.I plonunda tefhir 
olurımaktadır. Fazla tafaillt almak için aalona mflraoaat edilir. 

EmlAk almak ve satmak isteyenlere : 
f.stanbulun her .semtinde her çefit emllk almak ve .satmak iÇin en tı.. 

.sa yol aaıtıt aalQnumuzu ?.iyarett.a. i'atenlıdil't ıtakdirde satılıp ltonab 
emllk mutabı'.linde ne miktar boro verilecelt tayin edilerek allkadarla.. 
ra bildirilir; bunun iÇin iki lira Oeret alınır. 
Teşhir flcrett: Bir liradan atalı olmamak üzere flo ay için bin lirada 

on iti buçUt turuttur. 
Ne .satıcıdan ne de abcıdan !?afta bir üeret alınmaz. (124) 

Devlet demlryolları va limanları 
i•letmesl umum idaresi llinları 

Muhammen bedeli 39000 otuz dotuz bin lira olan altı yf1z bin desi

metre murabbaı d6femelit keçi derisi 7.2.1941 Cuma ırttnü aaat 15,30 da 
kapalı sarf wıulü ile Aıltarada İdare binumda •t.ın almaap.tW'. 

Bu ife girmek isteyenlerin (2925) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettlli vesikaları ve teklifierini ayni gün aaat H,30 a tadar 
trıamLQan z-ieliline vermeleri ıi.um dar. 
Şartnameler C195l kuru.şa Ankara ve Haydarpaşa. veznelerinde satıl-

maktadır. <383> 

lflJ1ib Sallı Bmak ~: 
Hatice ve VaafiJe tarafiarından 

Mahcur meııteze aleyhine açılan 129 
lira 4ı6 kurut alacak dava.aında: Müd.. 
dealeh Merkezenin mahcur bulun • 
mumdan TuJai ve tocuı olan ve 
Ramide, YenimabaJlede, P1&4ababa 
caddesinde No. ıua hanede aakin iten 
halen itametıA.hı meçhuı b~unan 
Byüıbün S/S/41 Pazartesi güntı aaat 
10,SO da mahkemede hazır bulunma-

....................... -......................... ıı ve y&hud tarafınızdan bir vekil 
aı.a P..U Ma&baulı göndermeniZ abi takdirde gıyabınız.. 

da mahkemeye devam olunacatı ma. 
lıletriJM Midiri: Belim RacıP llmet Uun olmak " teblil makamına taım 
uaiBLP1: a. Racıp DIKQ olmak üzere bir ay müddetle illn o. 

&. Drem Vf6 KIJOU. lunur. (41/122) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 18/1 /1941 vaziyeti 
AKT 1 F 

Kaaı .... 
Altuı: 8af1 Uosram 
Bantnot • 

U.IOS.018 Lira 102.121.ISU'1 
• • tl.'99!J. T9.-

Ufaklık • • • 2.432.607.78 
Dablldekl mabablrler: 

Ttlrt Ltruı • 
Bartçtekl mwhablrler: 

.Altm: Safi kilogram 5.010 758 
Altına tahvili kabil aerbuı d6 -
?izler • ' 
Dtter dövtzıer T8 borola K11rinc 
b&ttyelert • • • • 

Bulne taladlert: 
Deruhte edilen ewakl natdl:ve 

tartıııtı • 
Kanunu 1-8 lnCt maddelertne 
tevfltan Baslne tarafından Tlll 
tedlJS' . • • • • • • • 

8enedal Clırdamı 
Tlcart Benetıer • • • 

Blllaam" tabTll&t elsdam: 
( Deruhte edilen ewaln nakdi. 

& ( Jl1llD ta?f1}ıtı esham " 
( ıahTfllt Ot.lbad lnJmetle> .. 

• Serbest Babam ft Tahvlllı: 

&ftllllları 

• 294.253 74 

Lira 7.048.029.54 

• -~ 

• 29.913 118.53 

Lira 158 '148 S83. 

ı. 19.923.781. 

Lira Hf.30U3U3 

Lira 45.DH.2'18.93 
, 8.111.849.53 

Altan n d6'fts berine an.na Lira 
'TahTill\ tııerlnı auns . . . . • • 
RufDIJI tJa Tldell an.m • 
llulneye SISO No. lu kanuna C6re 

8.9'70. 
7 .808. '722. 
7.014000.-

~ altm b.rplıtb &ftDI -·--lııiıııt4ilııi.584ııııiiıiiiı.9iiii2e;,;,.;.;,'7S;ı 
Hı.darlar: • • • • 
lluhtellt: • • • • • • • 

294..253.74 

38.981.HS.07 

138.824. '782. 

258.302.133. 

M.088.128. 

12U18.8!U3 
4.500.000. 

11.213.211.31 

'161.ISO. 

P SiF ..... ,. 
tıau,.a a.kfellı 

Adi ft tewbllııl9 • 
BU.11181 • • 

Tedarilcteld Bannotlu: 
Deruhte edllen eTr&tı natdlye 
JCanunun ı _ 8 inct maddelertne 
terlitan Huine tarafından n.kl 
tediyat . • • • • 
Deruhte. ~ enatı natdl:ve 
bal:iJNt . ~ , • • • 
Karfllıtı tamamen aıtuı oıuu 
Utveten tedavtlle n.sedllen . • 
Reeatont matabµt tll.eten te • 
davtlle n.le41len: , • • • • 
J1aztM1e ~ aıtm kartılıt. 
Jı an.na mutcabnt S902 No. Ju ta. 
nan muclbtnee tllTtten ted&YG. 
le ftzedOen • • • • • • • • 

MrvDUAT: 
~ Lhuı 

Altın: aan tar. 178.aot 
ll50 lfo. ıu ita.nana C6re huine79 
açılan an.na mubbill tefti oııı. 
nan alttnlar: 

Safi Kar. 155.541.930 
Dim TaalalıMa&a: 

Altına tahvill tabll d6Tlzler . , 
Dtter d6Tfzler ft al&catıı Kll • 
rlDI batiyelert 

Muhtelif: • • • • • • 

/ 

Lira ueaeee.ı 
• 8.000.000.-

Lira 158.748.563. 

1. 19 923 781. 

Lira 138 824.782. 

• 1'1000.000. 

• 249.000.000. 

• 14 000.000.-

Lira M 329 182 98 
• l.2SUO'l.58 

• '18.124.187.90 

Lir& -. 
• 29.036.418.88 

Ura 
15.000.000.-

C18.824.7&2.-

~SOfiG'' 
tE~Bİf~L~~~LL;Kı 

EfAVALANDIRJLMIŞ Rı 1 

YENİ PUDRA 
O. ..... rHlı .. Mpll .. 

1 P..W. .... ed-.K.-.· 
- --·d•lıl delllı• ................. 

. ı ...... • 1.1ı1e·.w.ew 

2 .... .,.., ........ ,.. ...... Mflf dalııa lffl lılr ,..tre: 
cı.e~·"-t> 1 ... 

v .. ı " ..... M1r11 ec1eta 

3f,. ............... ...... 
Mlıl ..... dul ........ 
..,.., .. w • ..ıs.ı .... 

4 
8ith ... ... .,_. 
cl•kl •• , .... ısa,i .... 
n. lılftflınl••e&w· 
Qilel •• ,. .. _, .. 

5 ,...., .. , ... .,. d.. ftJI teri•-· 
, 41ea lıaU6fıa eltı· , .. , ...... 

&,.,. ..... .. 
~,. .... ,w.. 

' 

Umumt Meclis Azasına 
Vali ve Belediye Reisliğinden : 

istanbul Umumi Meclisi üçüncil intihab devresinin tıçünctı yılı 
içtimamın ilk in'ikadını 3/2/Ml tarihine raatııyan Pazarteai gilnil 
H de alttedece.tinden muhterem azanın o ctın mua11en saatte Udi 
Meclis salonunu tefrifieri rica olunur. 

Bmname: 
ı - 941 bütçeleri. 
2 - 838 tat1 heaablan hakltı:ıda Daimi Encümen mazbataaı. 

Tramvay Pasolan 
Elektrik, Tramvay ve Tünel lşletmel 

Umum Müdürlüğünden : 
1939 aeneainde verilmif olan pasoların tebdili müddeti Sl/1/41 

akp.mı Dilıayetl bulacalınd&n mn:tar puolar bu tarihten sonra 
ber olmayacaktır. Puo .!&hiblerinın bu m1lddet -zarfında Umum Müd 
Kalemine müracaataa paaalarını behemehal detlştirmeleri ric!L ol 

( 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
OulM. n aJana adedi: • 

r.iral Ti ticari ber neli ban.ta muameleleri 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Snaı Banlryuıda lalmbaralı ft ibbama tU&rruf 
enu 60 liruı bulunanlara .-nede ı cJtf& ptllecet kur'a ile ..... 

· daki pllna 16re itramiye d&lıtııaeatıu'. 

4 Adet 1,000 Llrahk 4,000 
4 .. &00 " 2,000 
4 " 250 " 1,000 

.. .. 
40 • 100 " 4,000 .. 

100 " &O • &,000 
120 • 40 " 4,800 

.. .. 
160 • 20 " 3,200 •• 

l)lkltaı: Beaablarmdakl paralar bir ... IOIDde 60 liradaD 
41fmi1enlert itl'amiJe çıtblı ~ ., 20 tuluile ftri1eoltW. 

Kur'alar llD8dt 6 defa, 1 SJW. 1 8lriDıcik&DU. l Kan ,. l ... 
nn tarth1eriDlle oek?snttlr. 


