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R kralının önünde geçid ret mı yaparken 
Romanyadaki Alman kıtaat~ .... ~~ ................................... ) General Antonesko 

Ro"!angadakıi Bükreşte Makineye 
\f erilirken 
~aile Se' asiYebir 
lngiliz tayyaresi re 
Habeşistana gitti 

ısganın ~ . h"k. 
mahiyeti 1 vazıyele a I!" 

Bükreş radyosu ! Vilayetlerde 
elden ele geçti ı karışıklık 
Asiler Başvekalet ı d d. 

binasmı topa tuttular i evam e ıyor 
• Birçok Raslar, - ! 
•nıparatorun • i oğlu -Romarıyada cereyaıı eden J: 

ve Tngiliz askerlerı" . hadiaeler gerelı Bulgari•
tan, gerek diğer Balkan 

Haile Selasiyeyi memleketleri taralından 

Rumen T ransilvan rası 
asilerin elinde 

k aMka ile takib Bükreı 23 (A.A.) - Havas: 
arşı)adılar olunmaktadır Sükun yenidne tesis olunmuştur. 

Kahire, 24 (A \ ) S d Horio Sima, neşrettiği bir beyan • 
tcphesi d . •I"\. - u an namede lejyonerlere tahrik hareket. 
b~rı b"Id· ~kı Royterin hususi muha- Dlin akşamki Radyo gazetesin. )erine nihay~t v~rmelerini emret • 

I 
1 ınyor: den: . miş, Mihver siyasetinin lej.yone~ ~~-

lın 5 Kanunusaru tarihinde Hab~ş Romanyadakl isyan hareketi - reketini tasvib ett:ii husuu teraıtı ıh 
fa.:aratoru bir lngiliz bombardıman nin mahiyeti gittikçe meydana tiva eylediğini bildırmiş ve vazi:eti 
ntlş~~~es.ilel Habeş hududbun

1
u dge5- çıkmaktadır. Asilerin, başvekil aydınlatmak için hükumetle leJ~O-

bo b mparatorun u un ugu general Antonesko'yu devırmek ner teşkilatı Aruında görüşm~ er 
a.., m ardıman tayyaresine birçok istedikleri anlaşılmaktadır. yapılmakta olduiiunu illve etmış • 

c:ı tav.. 1 f k . . yf d ) I; .. ,are eri de re a at etm;ştır. (Devamı 7 incı aa a a tir. 

r.ilu abco1 arazisinde imparabtor.1 ik1 i\ "'.::' =.:=.::":":"::"::"::"':":":":::":::":,::":,::"::"::"::"::"::'-':_ __ _:<_D_ev_MN __ 7_inc_i _sa_y_f_a_d_a_) _ .1• ras arı ve birçok Ha eş eı e _ ""'"" 
~ngı ız askeri kuvvetleri tarafından 
lttBı·lanrnı!ltır. 

" ıt Habeş rahibi imparatorun 
luc ~ı:"rinde Yuda sembC'lünün bu· 
Q n u~u bayrağı takdis Ptmi~tir. 

Un an · • ·1 bırl k 'SOnrR imparator nıaıyctı ı .. e 
tu 

1 \c rnemlAketinin dahiline dog. 
Y'> una drvam etmi01tir. 

Yunanhlar 5.000 
~c~re yüksekUkte 
hır dağı işgal ettiler 
tnı~!bıa! . 24 (AA.) ·- Yunan res. 

ıgı: 

k~tMuvaffakintle nNicelenen hare
tlıa.k esnasında aralarında S zabit ol. 

Eh uı:crc 200 esir aldık. 
~c ..... A ~rnrniyetli n1iktarda harb mal· 

·•ı,-sı ı. ti 
. Yun g nom edilmiştir. 
lıiiod an ~CSmi sözcüsü. Yunan teb. 
'a.•dılcc Zıkredilen ınuvaffalciyeti 
ilin ..... c~erek, Yunanlıların cephe

' 

d '"tinaın edilen kahrlar ve t.arb malzemesi 
Bardiyada lta1yım ar an •• 

TOBRUKT A Askeri vaziyet 
'·ü •••Ctıı:e • k 1

• k'"'kl k zı ısmında 5 000 metre 
tıtıj bildi tc , b~r tepeyi i~gal ettikle. 

Di.i rnu~ur. 
" ':na.n " . " .. ~l>he . • aı;cır zayıata ugramış .. r. 
di.i9tt\a tıın tirnal kısmında da bir 
~lnir '"o~ukabil taarruzu tardedil· 
>1tıt, ·ufr uoınan burada da ağır za. 

~ıtır. 

~oınanyada son 

20BIN ESiR 
ALINDI 
Bede~ 

• 
Bingazı 

"'-n<1 vaziyet -E •t ede 
"O r L"b a ve rı r ilııyet ~ 24 <A.A.) - Romanyadalti 1 V k A 

~ teırrı.et ktında mütenakıs haber • lngiliz ileri h_are atı 
llu1cret te<1ir. ~ 

:-n1.oıı.e..1coradyoau dün gece, general devam ~..Y9.r 
G ~\ı bil nun vaziyete hakim oldu - ~ ~ 
11 'rı teıe <lirıniştır. Oığer kaynaklar • ( ·~ Royterin 
.!~'rtı e~""'~aberıer >se, karı§ık halin Tobruk 

23 
. f:,a •Jr~ı'- ı ~ 

Muhtelif cephelerde 
olup bitenler 

Yazan : H. Emir Erkilet 
Şimali Afrikada: 
21 İkıncikanun şara:tıa beraber 

hücuma utrıyan Tobruk'un dıf 
müst.ahkem hattı iki .saat ?.arlın
da yarılmış ve ak.fama kadar li. 
manı müdafaa eden en son tah. 
kimat tabyalarından bir ikisi bıle 
Avustralyayı piyade kıt'alannın 
eline duşmtiştür. Ertesi gün de 
kuvveUi teslıhata malik olduğu 
anlaşılan PJastrino ıç kalesi de 
düşürülerek Tobruk tamamiJe a. 
ıınmıştır. 

(Den.mı 2 nci <sayfada) 
~ ~llrtı, ·•tu ınerkezindedir. Londra - hususi muhab~ı , b ~JPı .l}lİ~a
~lıone.~ıl setarett ordunun general Tobrukta clztbitt~Mılin ~ • 
.:~aı Ya sadık kalacağına dair rı bu akşam arl si~~·ıj;da. 
-....ıır. 'f'ernıiş olduğunu beyan et • makt(t~~n7 i!ci IQfjClltf ~-----------"" 

Fabrikanın Karabükte 
tesis edilmesi muhtemel 
Fabrikaya eleman yetifftlrllmesi için 

Ankarada bir motör usta 
okulu açılması da karar altına alındı 

"italyan Afrika 
imparatorluğunun 

yıkılması,, 

I Bir lo giliz 1 
L gazetesine göre J 

Ne Bingazl, ne 
Eritre, ne de Habe
şistan kurtarılamaz 

Londra 23 (A.A.) - Yeni in • 
giliz zaferi sayesinde Libyadaki ltal 
yan kuvvetleri mecmuunun üçte iki. 
sinin esir veya tahrıb edildiği hnk. 
kındaki resmi haberler, Londrada 
şevk ve heyecanla selamlanınıştır. 

Daily Sketeh gazetesinin askeri 
muhabiri şunları yazmaktadır: 

İtalyan Afrika imparatorluğunun 
yıkılması bir v e b elki iki ay V(! hat
ta daha az bir uman meselesidir. 

{ Dnmnı 7 inci sayfada) 

Çoban Mehmadi 
dövmiye kalkan 

genç Tıbbı Adliye 
sevkolundu 1 

Manıf güretÇimiz Çoban Meiımed 
Maruf ve sevimli gÜreşçimi.t Ço

( Devam1 3 üncü sayfada) 

Sahi ilerimize 
mecburen inen 

İtalyan tayyarecileri 
Tayyareciler 

nezaret 
altında 

Bundan evvel de bir 
iki ita/yan tayyaresi 
sahillerimize mecburi 

iniş yapmışlardı 

h 
1 .. ? ~ (HueuQi) - Sahil-

lerimize inmek mecburiyetinde ka. 
•J, .. a ılerı An karaya 

gelmiş bulunmaktadır. Bundan ev
vel de gene bir iki ltalyan tayyaresi 
sahillerimize mecburi ini' yapmış • 
lardı. 

Bu tayyarelerle, mürettebatı bey
nelmilel kaidelere uygun olarak en • 
teme edilmi§lerdir. 

....... ....., H.l! - •• ' 1 

Karabük çelik ve df'mİr fabrikasından bir görünüi 
Ankara 2 3 (Hususi) - Endüs- ihtimali vardır. Kurulacak fabrika. 

triye birinci planda yer veren cüm- ya elema'l yetiştirmek mak"adile de 
huriyet Türkiyesinde bir motör fub. Ankarada İnşaat usta okulunun ya. 
rikası kurulması yıllardanberi ctüd nında bir motör usta okulu ııçılmaııı 
edilmeğe değer bir dava halinde ele Maarif Vekaletince kanr ahına a-

l b 1 d 5 1 lınmıştır. Okula ııan'at mektcbleri 
a ınmış 

1 
u uknuyor

1 
u. 0k~kzlaman ~r- mezunlau alınacak ve tedris müd • 

da yapı ma ta o an let ı er netı • d ti. 3 1 kt Ok ı 1 '-• .. , . e sene o aca ır. u ıı:e ccer. 
celenmış ve boyle bır hbrikenın sene tedriAata kşlıyacaktır. Bu o
yurdun münıısib ve müsaid bir ma- kul mezunları motör fabrikasıııda 
hallinde kurulması kararlaşhnlmt§· vazife alacakları gibi motör tami • 
tır. ratı iılerinde de ~htıııas sahibi ola. 

Fabrikanın Karabiikte kurulması rak yetiıtirileceklerdir. 

Bir adam karısına afyon 
yutturarak OldDrdOğO 
şOphesile yakalandı 

Şehremininde oturan Sadbeık a-ı O civarda Arpaertıini mahalle -
dında bir kadının dört gün evvel e- sinde Gureba hastanesi caddesinde 
vinde birdenbire fenalaşarak Haııe. 86 numaralı evin bir odasındn otu
ki hastanesine kaldırıldığını ve b ir ran ve zinde bir kadın olan Sad • 
müddet soara da öldüğünü ynınış berkin afyon iptilasına kuıbdn gi
ve kadının bu ani ölümüne fa-:lıı diti şüpheli görülerek adliye dok • 
mikdarda yuttuğu afyonun sebeb toru Nuri Beller tarafından muııye. 
olduğunu ilave etmiştik. (Devamı 7 inci sayfada) 

T.A.L 
Büyük aşk 
romanı 

N 

Yazan: Mebrure Sami 

<(Leylaklar altınduı ro. --.. 
manı senelerce unutul. -
mıyan bir eşer olmuştu. 
«Ü ~dınıı piyesi bütün tema.il 
rekorlarını kırarak Şehir Tiyat • 
rosunun tarihinde )"er Rldı. t( Ya
lanı> ayni hatırayı bırakacak, ayni 
alakayı uyandıracaktır, çünkü 

ayni kalemin mahsulüdür. 

Yarın başlıyoruz 



2 Sayfa 

Askeri 
vaziyet 

Manisa HHlln pi~sı 
TiWm Naaaa 9(11d'I> p"l)denlaefi 

bugune kadar tütün ekimi hummalı 
surette devam etmektedir. 

Athisarda en yüksek 115, normal 
90 - 95 k\ll'Uf arasındadır. Diğer yer-

leale •. • ....... IMW. ~ 
kazaımda en 848lı tütünün aat111 
11 turUta Gidllfa '8fılıııllc llalıar • -
Jımmf ve deıtl8I ıtımm pla tedbir -
Jsw' ••• 

SON POSTA 

Resimli Bakaleı m Milli bayrak her şeyin mtünde •. 

l STER 1 NAN, f STER INANMAl 
Bs arkada, anlattı: buçuk .. uen ibaretti, hu müddeti de kahvemi içerek. gazetemi o. 
Senelerdenberi yaz kıt Adada otururum. Pek te rahat ederim. kuymak s1e&k. bir vapunı.a koltuğunda aeçirirdim. Halbuki timdi ge. 

O. yıl galiba yavaş yaval ihtiyarlıiın omuzlara biraz daha çökmii§ ne a}"Dİ yazıhanedco çıkmam ile Maçkadaki evime girmem arumd& 
olması neticesinde olacak, me"VCud konforu artırmak hevesine dfü•tüm. geçen müddet tamam bir buçuk. saattir. Faiza olarak bu müddetin on 

Yol müddetinden de lazamırım, diyordum. latanbula inerek Maç. bet dalıikast yürümekle, on bq dakikası tramvay beklemekl~ bir sa
kaya yerleştim, timdi ~ıüyo1'11m lt. benim lıeaab tamamen yanhı a.b de tramvaym içinde ve ayakta aardalya balığının haline girmekle 
plrnnpw. Ziıa ~e& ~aalwl semtinde bulunan yuıhanemd'en çıl- ~meldedu.» 
maa ile Adadaki e~ girmem araunda eeçen zaman tamam !rir Biz ..._ ae-aba dopwujw inanıyonız, fakat ~ ..... wu 

iSTER iNAN, iSTıER INANMAl 

Sözün 'kısası --
Tek ekmek 

,.. ____ B. Ekrem Ta!u 

~· o. 
~ 19 

" Ol 

<Jtl• 
,;;ı. u. 

". 13 ~ 
«-. .• ıı 

incikiaua 

24 
Ru.i Kao 

1941 

CUMA 

Zilhicce 

'>· 
16 
~ 



SON POSTA Sayfa 3 

Telgraf, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
HiTLE~tN ı İzmir bölgesinde satılan tütünleı "Akdenizde ı Şehrimizde bulunan 1050 çuval l 

te~eb~üs sa~ibi kahvenin muhtelif vilayetlere AKDENIZDE 20 'I k'I . HEDEFLERİ mı yon 1 oyu geçtı 
"!::;!t::!~::. tevzi şekli teshil edildi Taymis, cenub cephe

sinde bir müdahaleden 
bahsediyor 

la~~ ~23 CA.A.) - Bölgemizde aatı.\IA.sta 1.050~, Bodrumda 300 bi 
~ t'ıut:er Yirmi milyon kiloyu geç. Fethiyede 950,000 kilo tütün satılm 

mış ır. n gelen haberlerden tlatJa. tır. FiatJar otuz beşten '8ltsen tur 

askeri eksperin 
mütalaaları 

Ankara 23 (Hasusi) - Tacaret 
Velr.i.leti l9tanbulda ~hman . ı 050 
çuval kahve:Yi şu ~tı:llde tevzı et • 
mek kararım vermaşttr. 

400 çuval, diğer vilayetlere 250 çu. 
val. T evziata başlanması için ala
kadarlara emir verihn~tir. Geriye 
kalan 300 çaval kahve Vekalet 
emrinde muhafaza edilecektir • 

nn memnuniyet verici bir tarzda ve şa kadardır. Fethiye, MilAs, Bodr 
satışların da pek hararetli bir suret. da aatılmam14 pek az tütün k:ılmı 
te devam etmekte olduğu anla§ılm1'- t~: .Mutıada satılmıyan tütünler. 
tır. muhım bir kısmı ekiciler eltndeki nı~ 

A _ l~dra 2 3 (A.A.) - MetftUT 
Fr1eriltalı askeri eksper binbafı 
!eldintı Eliot, Akdenizde Alman 
:k~ bombardıman tayyarelerinin 

.e\Jıkaray• ı 00 çuvaL lstanbula 

italyanlardan 
100 bin esir ahndı 

Lindberg yardım 
projesine muhalif 

"Yunanistan, Almanlarm 
her türlü uzlaşma 

teşebbüslerini kat' iyetle 
reddetmektedir,, 

Muğla 23 CA.A.) - Bu sene vilaye bitin birinci nevi tütünleridir. Vilaye 
timizde 5 milyon kloyu mütecaviz ıO:: dahilindeki mevcud alıcılar mü!>aya 
tün istihsal edilm!Ştir. Bu miktard lanna devam ediyorlar. Dün şehrim 
. . an ze gelen Felemenk kumpanyası d 
şımdıye kadar Muğlada 1.200.000, Mi_ mübayaata baflaml.§tır. 

Londra 23 (A.A.) - Timesin 
diplomatik muho.rı iri yazıyor: 

rlıneaindenberi vaziyetteki inld .. 
~ j tetkik etmek üzere News Chro. 
i':ı e gazetesi."lde neşrettiği maka • 
tin·e Al kdenizde teşebbüs lr.abillye
\' •n ngjltereye geçtiğini yazmakta 
lee. Alınanların burada takib ettik.. i.:1 g~yeleri münakaşa ederek "8-

Londra 23 (A.A) - Londranın V34ingünton 2b~ (A.A.) ecı· ~utehr: . . 

etli hf il 
· d .. g~ ren il Bug me usan m iSımn arıcı-

saJihiy ma e enn en o • und d k.r 
d·w• ·· 22 nci lt«llyan kolordu. ye encümeni huzur a emo asi • 

Hitler, Romanyada esasen kuv. 
vetli olan ~.un!zoounu tedricen tak.. 
viye etmektedir. Kıt"alar, kara, sey. 
lablara, ve Macar ve Rumen de • 
miryollarının emniyet edilmez taıi
felerine rağmen Romanyaya var • 
makta devam edıyor. 

Mısırdaki Fransız 
kuvvetleri 

takviye ediliyor •.kı neticeye varmaktadır. 
bı Sundilik Almanların Sicilyaya ta
t İ~le tedafüi sebebler yüzü~n 
e nuı olmaları ihtimali galibdır. 

ıgınk e !~~ 'b ları ı'le bir ıere yardım proje.si hakkında fikirle. su arasgcu.ının su ay · dbe ,._, 
ı T b uk m üdafaa kuv - ri dinlenen albay Lin rg, ezcwıue 

genera ve o r . . .. 
vetleri kumandanı, diğer bir gene - demıştir kı. . . 

Londra 23 (A.A.) - Müstakil 
Fransız Ajansının bildirdiğine göre, 
İngiliz kuvvetlerile birlikte T obruka 
giren hür Fransır. kuvvetleri Kıbrıs. 
ın mürafaası içirı mı.ito.rckedcn evvel 
Fransız Hükumeti tarafından lngil
terenin hizmetbe verilen müireze
dir. 

Sicilyanın ehaaaıa,.eti 
ral esir edilmiştir. İngilizlerin eline Amerika Bir~"k devletlerı, makul 

k 
_ ı_ l g..rmi•tir. Li • hadde modern ordu, donanma ve ha 

pe Ç<nı. ma zeme vy .. • id et•·-d•t 
d Eliot, Sicilyanın birinci derece -
~: e~eınmiyeti haiz sevkulce~ı ~r 
0 

dvlcıde bulunduğunu ve bagun Nıl 
~ ~s~nun büyük bir hareket .ter • 

d b
. • b"' ··L b:r vapur olmak va tuvvetıerı ame ..... • çıe ve 

man a ın uyu~ • .. . el ol üsl t · 
.. ·· emi alevler içinde bulun- mudafaa ıçin zem an er eaıs 

Umumiyetle Londrada çok dik.. 
katli müşahidlerin tahminlerine gö
re, §İmali Afrikadaki İngiliz muvaf_ 
fakiyetleri, Hitlere kara harbinde 
bu sahada hadisenin seyrini değiş.. 
tirebilmek için. vaktin geç..:ıiş ol
duğu kanaatini vermiştir. Maama. 

uzere uç g eyledikçıe denizden ve h9.vadan iS~ -

mu.r::~z lngiliz cüzütamları ile laya uğraması tehdidi mevcud oldu -
Avustralya piyadesi ve fngiliz zırh. ğunu zannetmiyorum. •

1 
tısınden istifade ettiğini ve Si • 

:.~•ya yapılacak bir ihraç hareke -
~n Maltayı tazyik eden tehdide 
ltaa"Ye~ vereceği Kii>i Gra:z.ianinin 
'YedYa ıle m~nakalesini. sureti kat."i. -
ôld·~ .~~ecegini ve faşıst halya ~~ı~ 
) urucu bir darbe teşkil edecegını 
t~·nıaltta ve şunları ilıive etmek -
'CQtr• J . 

ait· nıiltere Almanya tarafından ln-
eeı:zı adalarına tevcih edilecek olan 
~ h 1 hareketlerden evvel ltalyayı 
r..k •rebe dışına çıkarmağa rnu\•af
~ ol~rsa bu kendisi ıçin maddi ve 

n~vı büyiik bir kazanç olacaktır. 
Almanlara gelince 

le Almanlar, _ niyetlerinin de böy. 
d ~lduğu görülmektedir. - Ak -
~nızde yalnız hava hareketlerinde 
)'a lu~~altla iktifa ettikleri takdirde 
., Sicılyadaki hava hlolannı de -
~rnh lllrette takviye etmek •Je bu 
. zden lngiltereye hücum iç.in tah
:' edecekleri kuvveti zayıflatmak 
-e~aluıd rniittefıklerine yaıciım et -
"1eıt • • ( p kfn nailiz adttlarına kıır~ ya-
.... ac~ an hücumdan vazgerr.ıek 
... ecgllrir . 
eilteTefttn ~~ kalacaldardır. İn -
büyiik L _ ·ı· ~e nihat gayesi 
1 mgı 1z munarebesi . . k 1 
anılabilecek ınüh" . ıçın u -

giliz k . . ım milı:darda in • 
uvvetl!"rım serbest b k k 

tnaksad"I t l ıra ma 
ç.lta ı'lce ta yayı muharebe dıeına 
diltı.::;j" . ~lAn;_alı veya Alınanlann 
rec.. en.nı ıı:denız üzerine o de • 
l'rluh tebıh etmeli ki başlıca büyBk 
ltuv are eler İç.İn kuilanabilec.:klf'ri 
1\1.tr ~et mikdarı bu suretle hissolu -

s· beced .. azaltılmış bulunmalı. 
tiri'!\ ınk uı. El:ot, makal~ini .c;yl.: bi-

e tedır: 

1'~~~ra11 sa.~htir ~i. bugün Akde • 
~ . d tefbbus ııahıbi olan ve taamı. 
ln .; •re eden Mihver deiil. fakat 
.,,tı. teredir. Mihver orada fenafnf 

ZIVett-.l• W o::uar. 
libi r~'. Cunningham. Longmor 
teaa ~liz seflerinin meharet ve 
edil reli. h_üyük muvaffaidyctler eide 

s""eaını temin etmiştir. 
f._ti unlardan, lngiliz davasının men 
bıal ~e olarak istifade etmeie çalıt

lqır. 

isveç bahr!yss!ni 
takviye ediyor 

~St~lch.o~n_ı 23 (A.A.) - İsveç 
t'lrn~ IÇ.ın bu acneki inpat prog
tQrp·'d RÖre iki hafif kruvazör, iki 
rr.._.,1 ° muhribi, 8 torpido, 36 
~I~ tarayıcı, 6 uzak menzilli de • 
~ 1• 3 aahil denizaltısı ve daha 
tar .. 8 Kemiler tezgaha konulacak • 

ı.\' ,_ -
~İt ( 

1
uahriye erkanı harb reısa 

~ltk •mm, bu inşaat programı 
~\'.,et~ ettiği takdirde İsveç deniz 
~i •• : inin iki misli artacağını söy-

"T'll'. 

ltalyanlar Y anya 
h köylerini 
0nıhardıman ettiler 

~~tin. H (A.A.) - Umumi em 
tt.11 t nbez:aretinın 22 Sonkanun ta.. 

[)··e liii: 
itti ::n~n tayyareleri Yanya köy
~.,. enne bombalu atmışlardır. 

~lt~t le haaaı yoktur. Salahiyettar ;;"l\a: ·~~a.1 gelen mütemmim ma 
fit;, ıore İtalyanlar Delvinodan 

t ettikleri zaman beraberlerinde 
tcf••1t ~i ~ leri rehinelerden batka 

~l\ "
1 

aiti Yunan muteberanın • 
~ ~ ki,iyi de götürmüsler~· 
"'it ~ alduncia bugüne kadar hıç 
~ ... ~at alınamadığından ha -
~ -..q» t>lmadı.lr.ları malCtm de • . 

lı kıt" aları yapmıştır. Hür Fransız Encümende albay Lindberg'den in. 
müttefiklerimiz.in kuvvetleri de ta- giltereye devamlı yardım lehinde o -
arruza :iftirak etmiılerdir. Jup olmadığı sorulmuştur. 

Şimdiki taarruzda il~ hücumu : Albay, bunun cevab veramesi çok 
muzun bafladığı 9 ltkknnundanben güç bir sual olduğunu söylemiş, fakat 
aşağıdaki talyan t~ıekkülleri es~r e. Amerika Birl~ik devleUeri bu tarz -
dilmit, imha olunmuş veya dagıtıl. da bir karar almış bulunduğundan 
mıştır: 

62 nci. 63 üncü '\'e 64 üncü üç 
anavatan tümeni, birinci, ikinci ve 
dördüncü üç siyah gömlekli tümeni, 
birinci ve ikinci iki T rabluslu tü -
men, ve General Malekinin motör. 

lü tümeni. 
T obruktaki iki tümeni de sayar. 

sak 11 İtalyan tümeni muharebe 
harici edilmiı demektir. Resmi ra
kamlar mevcud de~ilse de aldığımız 
esirlerin sayısı 100.000 kadardır . 

ftalyan uirleri naklediliyor 
Londra 23 ( A.A.) - Bahriye 

nezareti taraf:ndan ne~reılunan teb
liğde, bildiriliyor ki, İngiliz harb 
gemileıi 1ta\yan\ardan alınan esir. 
]erden 5 4 bin kişi ile pek çok tankı 
Akdenizdeki ba!!lı cl\ İngi1İ:l üslerin· 
den birine çıl::aıma&a muvaffak oL 
muştur. 

bu siyasetin terkıni çok iyi bir to.rzda 
haklı göstermek icab eyled iği fikrinde 
bulunmuştur. 

Albay Lindberg, son kanun proje. 
sine muhalif bulunduğunu çünkü bu
nun harbe yaklaştıran bir adım ve 
demokrasiden uzaklaştıran ~ adım 
teşkil ettiğini aöylemiştir. 

Berat ve Rodos 
bombalandı . ...--

Kahire 23 (A.A.) - Ingiliz hava kuv 
vetıerinin tebliği : 

20 _ 21 Kfı.nunusani gecesi İngiliz 
hava kuvvetlerine mensub tayya:-eler 
Libya.da Deme üıerine bir çok ağır 
bOcumlar yapmıtlardır. Klflalar n 
diler aateri hedefler üzerine bir 90lc 
t.on bomba atılmlf Te ınfilWarı mtt. 

fih Hitler, cenub cephesinde her 
hangi bir mahalde ~vUhvere bir za • 
fer teminine teşebbüs etmiye az -
metmiı bulunmaktadır. Şu cihet e. 
min gibi gözükü)·or ki Hitler Ak
denizin en dar kısmında İngiliz de
niz münakalatını t..:hdidde devam e. 
decektir. Sicilyaya 400 ila 500 pike 
tayyaresi gönderilmiş olduğu, belki 
Napoli ve Roma civarlannda da 
baıka tayyareler bulunduğu müm. 
kündür. 

Diğer taraftan Yunanistan, Al -
manların her türlü uzlaşma teşeb • 
büalerini kat'iyetle reddetmektedir. 
YuDanlılar, cevaben, sonuna .kadar 
harbde ln1tilterenin müttefiki olduk
larını ve lngiliz vardımı ile galib 
geleceklerinden emin bulunduklan
nı bildirmektedir. 

Pariste kulaktan 
kulağa haber yayan 
50 kişi tevkif edildi 

Bu müfreze bilahare General Lar. 
minant tarafından Suriyeden ge.. 
tirilen kuvvetlele takviye edilmirtir. 

Bu ajanım verdiği bir habe:re na
zaran General Catrux"nun kuman
dasında Mısırda bulunan hür Fran. 
sız kuvvetlerine yakında yeni kuv. 
vetler inzimam edecektir. 
' Msa..da bir Yıınan cüzütam.ı 

Kahire 23 (AA. ) -Yunan hü
kumeti Mısırda bulunan 20 ile 4S 
yaş arasındaki Yunanlılann silah al
tına alınarak Mısırda bir Yunan cü
zütamı tetkil etmeğe karar ıvermi._ 
tir. Yunan elçiliği bu t~ebbüsün Mı
sır hükumetinin müsaadesi w: in -
giliz hükumetinin muvafakarile ya. 
pıldığını bildirmektedir. 

Suriye Yüksek 
Komiseri Halebde 

Haleh 23 (A.A.) - Havas: 
Suriye yüksek komiseri General 

Dentz. Halebe selmit ve .ivil ve 
ukerf memurlarla aruetecileri. yer. 
li halk mümeuillerini ve bilhuea 
Fran81Z kolonı.ini kabul dmİt. mü. 
tealüben Beı;uta danmü.ıür. Demokrat ve Cumhuriyet- ıeatıb bir 90t yancın çıtmqtır. Yangınlar, hücuma devam ~in di- NeyYork S3 CA.A.> - New-York Ti.. 

çilerin ekserisi Ruzveltin ler tayyareler geldikçe daha z,7ade mea ırueteliDiD BerliD ,.olile ~ten Askerlerimize 
Yardim ProJ

"esl" leh"ınd8 faslalqmlftll'. Yangınlar 100 tilomet aldıtı bir \eJsrafa nazaran. Paril po.. 
reden gödkmöt Te infilltiıır tayya_ 11.si, kulaktan kulala .,.)'11an f&yl • k 1 k h d • 

Nevyork 23 (A.A.) - ln.U • relerin hedefi ~rtetımesinden 90t alarm ~~ned ır=~ üwbale lel~~nenta: iŞ 1 8 ıye 
1zem k.iral mnuı veya aonra da den.m etmiftil'. lardan .,..in e :ma ~--

1 

!ereye d~ı: . e hakku7cıaki kanun Tayyarelerimizden bir tanesi dön _ tadar f&baı \evtif et.mittir. Tevkif e- Ankara 23 CA.A.) - Askerlere ya -
sar~ e. 1 A:ıerik d kadar ta. memift4r dilen plllllar, heyecan uyandırıcı ha pılmatta olan lcıflılc hediye tebeniL 
prftoJesınbel d :c... a ~vcı~ etmek ü. Arna~utta Berat bombardıman berler yaymaktan auçludurlar. PolJa atı etrafındaki haberler Kaatamonu 
ra ar u un ul!i .. nu ın · p · b lir hitaben ........ balı..o.m •md'"e '--dar .._.76 pa ,.,. 

Gali enstitüsü tarafından ya- edam·, Te ukeri binalar hasara uL Prefea., arıa~ına a..,,.v~- AUI ........ ,, - .... r-w-
zeie kup ticeyi vemıiJtir: T&mlll~ır KliSura _Berat yolu uzerinde tiği bir beyannamede, fi4detli ce&ala- muhtelif eaa, Karamilrselin Bretli 
p1 an an et fU ne .• d R it ta otomobiİ nak.rye talıaMüdlerine de ra çarpılmak istenmiyor.sa, dedikodu- lcöyii balkının 156 çift yün çorap, Ay 

Demokrat ~ad~O e. l:e .. .;_ bOcumlar yaı:.ım .. ıır. Dlifman avcı- lardan Te pyialar .,.ymaktan tevalc. dın halkının 2253 pamuklu, 2982 çift 
raftarlarınin rz e .. d 8110 u :ur;; • ları bombardıman tayyarelerimiZi kar 'ki etmeyi taYaiye e7lemiştir. Bu f&)'l- yün çorap Te 334 parça muhtelif rttn-
de 4.0 .ı a ey te, yuz e fl}anut ve kısa bir muharebe olmllf- alarm neden ba~ old\ltu maldm de ltl ve pamuklu ~ya ile h~diy~ ~ed~riti 
tenkiftir. . . nd k tur Tayyarelerimizin bepııl üslerine llldir. maksadile 239 lıra verdıklerını bıl • 

Cümhunyetçıler ara•• a an ete . · . dirmektedir. 
. . k ed leriıı vüzde 66 Si lehte, dönmüştür. F s· .hti•tA M . ill ti halk ııbra e~ · l • _ Rodos'da MariÇsa'ya bir gece bil • ransa ty&m l 8• e1'8iD v 7e ı da 11.492 .si 
yüzde 33 u aleyhte rey verın1.t &;r il Tarau.stan 10.144 ü Mer.sinden 403 il 
dir. Yüzde 1 de müatenkif vardır. =~ ya:~m~k ~~:~~tır~ fında japonyantn Silifke, 3B3 il MuLtan olmak' \\zere 

Çoban lehmedi dövmiye 
k~ ikan genç Tıbbı Adliye 

Aaterl binalar arasında yangınlar çıt t tunu kabul etti 22.332 pam~u, .2789 u Mersin, 1675 fi 
1ftl 8Va5SU Tarsus, 512 & Silifke, 587 si .\fut ve 

m ş.:kı İtalyan Afrikasında Adap ve . Vich.y ~~ (A.A.) - Hava• • • Oülnardan o_ımak üzere 5663 çift ~ün 
Assab berine yeni hlicumlar yapıl- J&Ml bildırıror: • çorap, 152 sı Tarsus, 270 ı Mersin, 
mıttır. Bu bareUttan bütün tayya- Fran.a .. ile Japonya aıa~ıncl~ı 24.3 il Mut ve 46 sı Silifkeden olınak 
relerimiz .salimen dönmüştür. doetane munaaebetler. dolayı•ıl~ bu- ii7.ere 771 çift yün eldiven ve 353 par-

(~ ı IDCi aayfada) h.al,.anlann bulrlıklan kiinıet 21 ~unu~nide ~~m F !a~ ça ef1a vermişlerdir. Bu suretle Mer-
sevkolundu 

. "ddia a göre ak • Manastır 23 (A.A.) - Reuter ajan- ·~.~em .Siyam bııkiime~nın H~ Sin villyeti haltının bugüne kadar 
ban Mehmedan, 1 bir ~damla ba" aınuı Ama.'TUdluk hududunda bulu. ~ıru ıle Siyam ara•ındakı. budud ih.. askerlerimize yapmış oldutu kışlık 
~nd;decfru A~İfy~7e de intikal eden nan buami muhabiri bildiriyor: bllfınt·~~-~au ~ek!if edent Ja- hediye teberrüat.l milttan 29.059 par-

b
er ibır~ak'anın taf•ilatı şuJwl': Alınan son haberlere ıöre İtalyan- lr.ponb l utm. ti"e nın u avauu unu çayı bulmuştur. 
u gar bi k ~a b .. ....nt bir it bil ta ha a u e it r. ------

Çoban evinin r ısmı:a - ,+ııınn u..,.. m~ a .arr~ - Fran•nın Tokyo büyük elçisi ta. Malt Ç.. Hi 
k

teclir. Kiracısı bayanın Is • zırladıltları zannedılmettedır. itımada ti lak dar her türlü mul me. anın OfÇ D 
venne R ·f . . d b r it kta' ıtıJ ild~· e na- vaau a a a • mail oğlu Ah--ıed aı asının e • deter b!r ayna n "&ren ,.ın aelelerini Japon bükômetile görüte- mesaıına cevabı 
d .. li yeğeni vardır. Ahm~d zaran Italyanlar, bilha.ssa Yugoslav ekti 

R
::::da bir halasına gelmekte, hududu civar~da Boy~na dere.si c r. Malta 23 (A.A.) - Çörçilin 

aralarındaki bir meseleden dolayı, mansa.bın~ ~enı tırkaallilar ıhraç vie b~ Ruzveltin mümessili tebrik meaahna cevab olarak Malta 

k 
d 

1 
"ddetli bir kavgaya tutu• - Iıkçı gemilenle mah arazıy ...,. halkı Malta umumi vali vekili Ge-

a ~n d '1 Bu vaziyet artık o had~e bilenler tarafından idare edilen mo - Peşleye de gidecek neral Dubbie vuıtuile lqiliz bat-
rna ta ır. k. halayı da bczdırrııf, törlerle harb malzemesi ve mühim - vekiline a,-ığı:lw telgrah çekmiı -
vannıştır ı, h k •aı d' M.. t Alp Sofya 23 (A.A.) - Ruzveltin lerdir: 

Ç
oban ve ailesinin de ra atını a - mat da naklet~.9&~ ır. umİ kaodz husuıi mümesaili albay Donavan'ın M 1 '-avcı kuvvetlerı Tırana ve ş raya . w .. 1• a ta :ıalkı ve g"amizonu tel • 

çırmışt:J'. JI( .. gene e- l k d hal Elba.san'a sevke - kral Borısle yaptıgı mu akıabn 20 grafınızdan •on derece mütehassis 
Bu sebeble, evve 1 gun çıkarı ara er dakika sürdüğü öğrenilmittir Bu olmuılardtr. Allah.n ya-_ıımı"le •1al-

1 
Ahmed Raife kapıyı aç - dilmiştir. ··tAk J lb D · ıu 

1

~ ve ge en . . çmıyan? ~ r il Li arasında mühim mu a at esnasın a a ay onavan ta zifa dii4miyecektir. Nihai Zl\fere 
mamışlardır. Sen mı~ı~, 8 . d 1 _ M opo iS e n . böl Ruzveltin mesajın' krala vermi,tir. yardım euiğimizdf'n rlolnyı bahti • 
Raif kapıyı kırdığı aıbı ıçcn a_J· bareklt yapıldığı, dtın şı.ınal ~e ~ Mümeuil BuclaPetteYe de sidecek yarız. Calibivetirı muhakkak v .. 

d ğruca Çoban Mehınuıın sinde yalnız keşif ve topçu faalıyetı B d t 23 (AA ) H"kQ. '" 
mt ~e .?ru··mü•tür fşin tuhah Ço- oldux.u bildirilmektedir. Dün öğleden u ape' el E. .' U .. - ut . kat'i olduğunu biliyoruz. 
üzenne yu " · d'dl k 1 & • met organı o an stı sıag gaze esı 
hanı sadece tahkir .ve teh. b"c ıad: sonra vaziyet her tarafta sakin geÇ- albay Donavan'ın Belgraddan ııon-
mamı•· dövmi~e bıle tetet> us ~ltif(i m;ştir. • • w• ra Budapeşteye g~çeceğini, Buda -
d tir. Şüphesız. Ço~nın mer (IBaflmm egnuyecegu:ı) . pe,teden de .doğrudan doğruya Tür 
ve 'merhameti işin Raıf na.?11.?a s°: Londra 23 (A.A.l -: Burada bir kiyeye gideceğini bildirmektedir. 

hl
'k ı· bir safhaya dokulıne KAie ziyafetinde d soyllyen Yuna - --;.._----

nu te ı e ı U& İ 1 • . A . olmuş.tur. nistan elçiSI Simopulms, Yunan - - zm·ırde Atatürk muzesı 
sıne m~nı bö lece polis ve ail:ye. al an harbi hakkında demiştir ki: 

Hadıse.. . Y t ~ımızı eğmiyecetiz. Hürriyetin tzmir 23 <A.A.> - Atatürk müzesi 
ye akset~;1~ır;f aklen malül ol.na. h ının yük.sek olduğunu bilıyorUJ. haline ifrat iÇin belediyece satın alı -

Ahm~. h a~ilm~ ve kendiai ad- ;a as ödemekte hiç bir o.man tereci_ nan Birincikordondaki Atatürk köş • 
s_ından b~J!::ne .evkedilmiftir. Maz- d:~uet.medik. Zaferimizi harabeler il- lcilnde faaliyete başlanmıştır. Buraya 
laye ta e eden adliye doktoru . de tes'id edecek vasiyete diif,sek lconmak üııere bulunan pek çok ta _ 
nunu mKYen tıbbı adlide ml.-he. :r;::, ber fed&tlrlılct.a bulunmaia rihl ve kıymetli eaerlerin tasnifi de • 

~v:lb.;r:b~mallDA• lüzum ıör • ~.. yam etmektedir. 

miiftiir· 

Macar Harbiye Nazırı 
garb cephesini gezecek 
Budapeşt~ 23 (AA.- - Havas: 
Halen Almanyayı reunen ziya • 

ret etmekte olan Macar milli mü -
dafaa nazın G ~neıal Bartha Al • 
man ricalile gö ·üımüıtür. Garb cep
hesindelti ~arb meydanlanru eez • 
dikten .anra 29 KlnunU8U\İ ekta -
mı Berlinde bulunacak olan Macar 
nazınnın 30 t:'nunueanide Maca • 
riatana döneceii bildirihnelLtedir. 

İngiliz tayyareleri 
Dusseldorf' u 
bombaladllar 

Londra 2 3 (A.A.) - Bu gece 
Rhi.n. havzasında Dusseldorf a karşı 
JngıÜz tayyareleri tarafından yapılan 
akın havanın fenalıi(,nn rağmen ke _ 
sif ~~r taarruz mahiyetinde olmuştur. 
Jngılız tayyarecilerı bütün bomba -
ları~ı hedef tıuulan mıntakaya at -
maga muvaffak olmu,iardır. Birkaç 
:fıang_ın çıkarılmııur. r aarruz ge -
çenkı Wilhelmshaven taarruzu de _ 
recesinde geni' olmamakla beraber 
gene çok tesirli olmuştur. 

lngiliz hava kuvvetlerinin bura
ya yaptıkları bu 21 iııci okın harb 
istihsalatını muhakkak ki ciddi su
rette hozmuıtur. Bu nııntakada mu. 
a?"yen birçok askeri hedefler, ben. 
zın de~o~arı, vagon tevzi istasyon
ları muhımmat fabrikalan, tayyare 
meydanları, çelik imalathaneleri 
yüksek fınnlar vaıdır. Bu hedefler: 
den ~i~ç?iu bu gece bomba tayya. 
relerımızın hususi bir dik!cetine maz 
har olmuşlardır. 

Gündüz akmları 
Londra 23 (AA) - fngiliz ha_ 

va nezaretinin tebliği: 
Dün öğleden sonıa düşman işga

li altında bulunan yerlerde Pas de 
Calais ile Sommc nehri arasındaki 
mıntaka Üzerine avcı tayvart"lerimiı: 
tarafından iki akın yapılmıştır. Bu 
harekat esnasında alçaktan uc;an 
tayyarelerimiz müteaddid tayyar«' 

meydanlannda bulunan dütman 
tayyarelerine. kıtaahna ve kara mü 
dafaa va91talanna hücum etm1'ler
dir. Avcı tayyareierimize düıman 
tarafından bir haıekat yapılnıamıt
tır. Tayyarelerimiz üslerine dönmüt
lerdir. 

Alman tebliti 
Berlin 23 (A.A.) - Alman or

duları baıkumandanlığının tebliii: 
Denizaıın mıntakalarda hare _ 

Uttl bulunan bir Alman harb ge _ 
mm yeniden mecmuu 31.000 tona 
baliğ olan düıman ticaret gemilerini 
batırmıştır. 

Silahlı bir ketsf uçuşu esnasında 
bir Alman harb tayyaresi lrlinda -
nın garbinde 3 5 00 tonluk bir tica. 
ret gemisini batırmıttır. Bundan 
ba,ka lngiherenin cenubu şarki sa.. 
bilinde bir liman ve demiryolu te
sisatı bombardıman edilmittir. 

Dün f(ece münferiden uçan tay
yareler lngilterenin •ark Hhilinde 
aıkeri ehemmiyeti olan müteaddid 
hedeflere hücum etmişlerdir. 

Dün akşam düşman garbi Al _ 
manya üzerine birkaç yangın ve in
filak bombaıı atmı,tır. Askeri ehem 
miyette hedeflere inbet olmamış -
tır. Maddi hasar pek ehemmiyet -
sizdir. Bir kiti ölmiiş, üç kişi hafif 
yaralanmııtır. Avcı tayyarelerimiz 
dün iki dü,man tayyaresini dütür • 
müılerdir. Üçüncü bfr düşman tay_ 
yaresi de bahriye topları tarafından 
tahrib edilmiştir. Bir Alman tayya
resi üssüne dönmemi"'tir. 

taıriltet"e üzerinde 
Londra H (A.A.) - lngiliz ha

va ve dahili em 1:yet nezaretlerinin 
tebliii: 

Dün gece lnıriltere üzerinde he • 
men liemen hiç bir düı:ıman faaliyeti 
olmamışsa da gecenin ilk saatl,.rin
de prk kontluklau üzerine bi-:-kaç 
bomba atılmıştıT. Çok az hasar var. 
dır. insanca zayiat olduğuna dair 
haber alınmamı"'tır. 

lngiltereye satılan 50 
Amerikan muhribi 
Vaşington 23 (A.A.) - Bah

riye Nazırı Albay Knox dün gaze
teciler toplantaaında beyanatta ba. 
lunarak lngiltereye utılan 50 torpi-
do muhribinin fiandi Atlantiiia 
öbür tarafında bulunduiunu .ö1le-
miftir. Yalnız bunlardan~ biri teslimi 
müteU.ib batka bir semi ile müaa. 
deme ettijinden buara uğram11br. 
Maamafih bu torpiı!o muhribinin de 
fimdi lnaUtered.e chr.uı auıbtemeL 
clir. 
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( .. ehir erle 
Şu bacaksızların 

yaptık.farı 
mar·tete bakın 

Memleketin muhtaç 'olduğu 
ithalat eşyası gelmiye başladı 

• 
1. ) ( KÜÇÜK HABER~ER ) 

e İnh~arlar umum müdürlüğünün 1 e Ticaret Vekft.leti tarafından it.. 
mub~lif serv.islcrinde istihdam edil -1 haHit ve ihracat birliklerinin fanJıyetİ 
mek uzerc alınacak memurlnrın im. hakkında sorulan suallerin cc\ISbl 
tihanına dün de Sirkecide satış de • Ankaraya gönderilm~ır. Veklilet, bU 
posunda devam edilmiştir. Dün imti- rnporu tetkik ettikten sonra neticeyi 
hana 50 tiıfi daha iştirak etmiştir. fm_ birliklere blldırecektir. 
tlhan neticesinde iyi derece alanlar . .. . 
haremdeki derecelere göre ecrv.islere 8 F.ıat M~rnkabe Komısyonu rne· 
tayin edıleceklerdir. mu&ar~ müştereken faaliyette b~ 

Q Beyoğlunda Şişhane sok~ında lunan Usküdar znbıtası dün, Hiik1tı1ı
l numaralı evde oturan Re.failin 4 yetimilliye caddesinde 68 sayılı t\uk • 

Eli . k l 1· l d f •ıt Al Ç k l k d l k - yaşlarındaki çocuğu Ester dün odn kll.nda kuab Mustafa ile ayni yerde 
~rı e ef?Çe ı ve yan a~ın a ngı ere, manya ve e os ova ya an o o- Fiat 1 Mürakabe Komisyonu larmda oynarken mangalı devirmiş- knsab Hüsnünün kızıl karamanı rnu. 

polıs oldugu halde, adlı;yeye motif vagon ve muhteıı·f l k t1 d liik .. l h l ateşler üzerine dokulerek v·· d"" - • ayyen nark hılfıfına '75 kuruştan sat.. 

Bir çok esnaf 
ihtikar suçundan 
ad,iyeye veri!di 

götürülürlerken otobüste bu. ' mem e e ,er en 8 maga:uı arm er ma ı müteaddid yerleri yanmı.Jt:cu unun tıklannı tcsbit etmişler, ve bunlar ııs~ 
lunan b:T )'Olcanan mürek- mühim Di~ktarda eczayı tıbbiye, makine, radyo, % 50 karla satamıyacakları- Yaralı çocuk tedavi edam.ek üzere kın~a zabıt varakası Wızim cylerni}-

kebli kalemini a~ırdılar k · na karar verdi Şişli hastanesine knldınlmı.ştır. lerdi.1'. 
ağıd, madeni eşya Vesaİr mevad geldi • Milli Sanayi Birliği umumi he- • Dün 100 bin liralık ihracat ya • 

Son günlerde hırsızlık ve yan • 
kesicilik ynpan çocuklar gene ço -
ğalm~tır. Hcrgün adliyeye böyle 
birkaç vak"n intikal etmektedir. 
Bunların içerisinde çok enter~n 
olanlarına da rastlanmaktadır. Bil
hassa dün adliyeve intikal eden bir 
vak'a, zabıta tarihinde şimdiye ka. 
<Yr görülmemi, bir mahiyet ve ma. 
N'lret arzetmelı:tedir. Hiidise, şu -
dur: 

Feridun ve Süleyman _iimlerinde 
J 5 yaşında iki çocuk bir yankeınci -
lik vak'asından dolayı. ~bttaca ya. 
kalanmı,.Jardır. Çocuklann ellerine 
uıulen kelepçe Yurulmuş ve yanla. 
nna da bir memur katılarak. Uı -
kapanı merkezine l!Ötiirülmek üze
re. otobüse bindirilmi ]erdir. Feri • 
dun ile Süleyman bu defa da oto. 
büste ellerinde kelepçe ve yanla
nnda polis oldu~ halde hnvrete 
§ayan bir maharetle, Mehmed is • 
rninde bir yolcunun cebindt"n yan.. 
kesicilik !Urt"t"I~ dolma kıılemini a. 
ıırmı"lardır. BW hnrc i1 meydana çı· 
k•nca, iki küçül<teki bu menfi ze • 
t··ya tahkikatı yllpanlar da şamlış. 
tır. 

Küçük trAr1,.n Lüpenı) ler dün 
mevcuden müddeiumumiliğe ve O

radan Sultanahmed 1 inci sulh ceza 
mahkemesine sevkedilmişlerdir. 

İki çocuk da b\r evi soydular 
J 6 yaşındn Etem isminde bir ço

rukla. ark daşı 1 ·1 yaşında Abdul· 
lah da Maçkada Üzeyir caddesin • 
de, 8 numaralı e,.; eoymağı tasarla. 
mışlardır. Bir gece bunu ttıtbik mev 
kiine koymak için evin kapısını kı -
rarak, içeri girmiııler ve ufak tefek 
bazı eşya çaldıktan sonra kaçmış -
)ardır. 

Küçük suçlular bilahare yakala. 
narak. dün adliyey~ verilmi;ilerdir. 
Ete-mle, Abdullahı sorguya çeken 
1 nci sorgu hakimi, neticede hCT 
ikisini de tevkif etmi,tir. 

Gümrük ve inhisarlar 
Vr kili şehrimizde 

tetkikf grine başladı 

Bir müddettenberi ithalat vazi • , zete kağıdı, laveçten radyo ve rad. 
y~timizde bir canlılık müşahede e - yo aksamı, Alman)ı3dan kırtasiye 
dilmeğe b "lanmıştır. ihracatın eşyası, madeni eşya, makine eşya, 
yüksekliği nisbctinde memleketimi. boya, kimyevi ınevad. Macaristan. 
ze hariçten mal Şfelmektedir. ltha. dan cam, fotoğraf kağıdı ve film, 
]at, prodilik en fazla şarki ve orta İsviçreden ipekli mamulat, Yuna -
Avrupa ile lngiltere ve :cıüste:mle- nistandan makara icliği gelmiştir. 
kelerinden yapılmaktadır. Dün de Diğer taraftan Basrn yolunun da 
bilhassa tren yolile kütliyelti mik • ithalatımızda mühim bir dei;i!iklik 
darda ithalat eşyası gelmi§tir. Ge • yapacağı bildirilmektedir. Bu yolan 
len maddeler -ırasında en mühimleri gösterdiği inkişaf üzerine Amerika. 
Almanyayn evvelce aiparis edilmiş ya birçok lüzumlu maddeler sipariş 
olan vagon ve lokomotiflerle snir edilmi~. Hükumet ve tüccarlar ta. 
eşyadır. Simdiye kadar Almanya ve rafından yapılan sipnrişler aTa!'lnda, 
Çekoslovnkyadan 19 vagon ve 5 lo- otomobil, kamyon, madeni eşya, e· 
komotif gelmiştir. Diier tıı.rnftan lektn1c malzemesi ve makine yedek 
f ngiltereye de sıpariş edilmiş olan aksamı vardır. Amerikaya evvt"lce 
lokomotiflerden bir kısmının şehri- sipariş edilmiş olan 6000 lastikle, 
mize geldiği haber alınmıştır. Bu 12 otobüs karnserisinin Ba~Taya nıu 
m1addelerden ha,ka dünkü ithalat vasnlat ettiği öğrenilmi~ir. lthalutm 
arasında Yunanistandnn eczavi tıh- faz.fo.lactması piya!adnki durgunlu • 
biye, Yugoıılavyadan sigara ve ga- ğun ö::ıüne geçecektir. 

Mühim bir döviz 
kaçakç1hğı 

fstanhul zabıtası birka~ günden
beri mühim bir döviz kııçakçılığile 
meşgul olmaktadır. Şehrimizin ma.. 
ruf müesseselerinden birinfo ıahib 
ve mümessilinin de :ncthaldar ol • 
duğu bu kacakçılık hudisesi etrafın
da alakadarlar büyük bir ketumiyet 
muhafaza etmektedirler. 

Mühim bir yek.una baliğ olan bu 
döviz kaçakçılığının failleri bugün. 
lcrde alitlı:alı mahkemeye tevdi o • 
lunacaklardır. 

Çocuk haataesinin önü 
kapahlmıyacak 

. -- --------
Vincin sebeb olduğu 

ölü~de tedbirsizlik LörüldU 
«Aksun vapumnd:t vukua gelen 

bir kaza ndliyeyc intikal etmİ§tir. 
Gemide «kumandacılık» eden 

Yusuf, vinçle vnpordan sandala eıı.. 
ya naklederken, vinç brr eandığa 
çarpmış ve devirmi~İr. Devrilen 
sandığın altında kalan sandalcı da 
ölmüştür. 

Tahkikat netic".sinde «kuman -
dacı» Yusufun, hadisecJ,. tedbirsiz • 
liği v~.dikkatsizliği görülmüş ve 
kendisi Clün odliyeY.e sevkedilmiııtir. 

Yusuf, 4 üncü aorgu haldm?iğine 
verilerek, hakkında tahkikata bı:ış. 
lanmıştır. 

Çocuk hastanesinin önündeki geniş 
arsada bazı kimseler tarafından a • Turing ve Otomobil KJübü-
partıman inşaatı. içtn teşebbüsler ya. nun daveti 
pılmakt.adır. Tiirk.ı"ye Turing -ve Otomobı1 Klü -

Halbuki meydanın bu auretıe ka • bünden: 
patııması hastaneye giden ycgfme 1-0- Merkezi Türkiye Turing ve Otomo. 
lu iki otomobilin yanyana geçemiye - bil Klübünde bulunan ve gayesi imar 
ceği kadar darlaştıracağı gibi, hasta. dan ibaret. olan «İstanbulu sevenler 
nenin manzarasını kapamak suret.l. grupu]) bu mühim ihtiyacı takdir ve 
le sıhhi bakımdan da zarar tevlld e-j idrak eden bütün §ehirlilere müra _ 
deeeldir. Meydanın boş kalınnsını te- caatla kendilerini bu yf.ıksek gayenin 
min matsadile arsanın belediye ta • husulü iÇln fiilen yardıma davet ey_ 

Dün sabah Ankaradan şehrimize rafından iStimlfi edilmesine karar ıer. 
gel.en, Gümrü~ v_ew fnhi,arlar ~~li verilmiştir. Belediye fen heyeti bu hu_ Azalık aidat.1 (senede beş lira) Tu-
Raıf Kara~enız: .ogleye ka.dar ısti - susta tetkiklerde bulunmaktadır. ring klübün Beyoğlunda İstiklfıl cad 
rahat etmış, bılahare f nhısarlar u. • 

desinde 81 numarada bulunan idare 
mum müdürlüğiine 51:eJerek Vek&leti Büyük hava denemesinin 
alakadar eden işler üzerinde tet • merkezinde kabul olunur. 
kiklerde bulunmuş ve umum mü • hazırlıklan 
dürlüğün faal"veti hakkında izahat Bir kaç güne adar şehrimizde ya- Bir mÜhtekir sürgüne 
almı tır. R3 if Karadeniz şehrimizde pılacak olan hava denemeler.ne aid gönderildi 
bir müddet kalarak Vek:iı.let mües • bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir. Sirkecide, çivi ihtikl'ın yapan ve as -
seselerinde tetkikler yapacaktır. Bugünden itibe..ren İstanbulun 12 liye 8 inci ceza mabkemestnin karan. 

Fiat mürakabe k.omisyonu, dün yet toplantw dün ekseriyet. alın& • pılmıştır. Gönderilen maddeler nrn • 
val.i muavini Ahmed Kınığm riya • dığından ya~~m11tır. Toplantı 4 sında Almnnyaya tütün ve İsveçe a1 
setınde toplanarak, ihtikar yaptık • Şubat Salı gunune tehir edilmiştir. çiQCği tohumu bulunmaktadır. 
lan tesbit olunan bazı suçluların ad
liyeye verilme5ini kararlaştırmıştır. f 

Adliyeye verilen suçlular 400 
yardalık mclkl'lra.)'l ikiye bölerek 
komisyonun teibit ettiği fiattan faz. 

Bir rloktorun günlük 
notlarmdan 

\ ("--_Y_en_i_n_e...;.ş_n..;.· y_a_t_.-J 

laya satan Beyoğfunda Molotoko l==============:I 
yün ve iplik mağazası sahibi, tstu. Mevsim 
ra vermeden satış yaparak hükfı _ LJ l kl d 
metin faturayla yapılacak aatı~lar nasta l arın an: 
hakkındaki kararına a:rkın hareket Grip ve tedavisi 
eden Sabuncuhan caddesi 62 nu - B:ısi~ ve iht.ıtıtsız şekillerde baş_ 
marada zücaciyeci David Levi ve ııca görülen araz yüksek ve ııni 
ış~rckfısıdır. Bunlnrdan b&şka, ihti. bir ateş (Takriben 39 dereceye 
icardan mevkuf bulunan Unknp:ı • kadar) kırıklık mat.sal yerlerinin 
runda keresteci Mhal ve VasHın ağnlan, nezle, bazan boğaz ağn_ 
duru .. ma1arında ehlihibre tRyini sı, tı:ı.z:ın öksürük, aksırık, ba§ 
miiddeiumumilik tnrafından komis- ağrısı, bel ağrısı gibi şeylerdir. 
yondan taleb edilmiştir. Böyle vnk'alarda herkes kendi 

Diğer taraftan, komisyon Be}• _ kendisinin doktoru olmalıdır. Ev-
oğlunda Motolo mr.ğaz~"mdd 23) velı\ hastn ateşi düşünceye knd&.r 
kunışa maloldui?-J halde 350 k•ıru. muhakknk birkaç gün yatakta 
şa satılan çornblar hakkmdıı da tet. kalacaktır. Çünkü grip tıiğer mik-
kiklerde bulunmuııtur. Bu çorabla _ roplann da faalıyetine bedeni 
rın azami kar haddi tay!a edil:-rek müsald bir vaziyete sokar. Ba se-
ihtikur yapılıp yapılmadığL tesbit bebledir ki hast!lnın azami dikkat 
olunacaktır. Avnca komisyon lüka ve ihtımam etmesi l!zımdır. Yok_ 

~ 
1 

sa derhal önüne geçi!enıiyecek 
magaza ardaki bütün e~anın % 50 ağır ıhtillitlar tıaşbyabllir. 
kara tabi olamıyaca'iına karar ver- B · B n esnada hastanın mnyiat al_ 
nuştir. u gibi mağazalarda satılan 1A. ması uzınıdır. Süt, sütlü kahve, 
yünlü, pamuklu ve keten esyalar çay, ıhlıımur, hoşaf, limonata 
iç.in yalnız q, 50 kfır hP.ddi knbu] e.. kaynam~ sebze suları ve çorbala; 
dilmiştir. Diğer ~lar bu !car had. tavsiye olunur. haç olarak dama-
dinden aşağıya ear1lacaktır. lüm belli başlısı kinin ve aspirin

Tramvay derdi 
Şişli - Tünel hatbnın 
rayları Harbiye - Fatih 
yoluna naklolunacak 

dir. Ateş yüksekçe ise Piramidon 
diğerlerinden daha ser! ateşi 
dflşfirdfiğü gibi ağrılar Uzerine de 
çok iyi ~elir. Boğaz ağrısı şeklinde 
prontosil veya robyazol öksiiruk 
şeklinde (Ultraseptil) çok iyi gelir. 
Öksürük fazla ve hastayı iz'aç 
edecek derecede ise öksürük §U

rupları ve bir .miktar kodein de 
verilebilir. Tavsiyelere devnm ede_ 
ceğiz. t. z. ö. 

Asabi Çocuklar - Çocuk Es rgetnl 
Kurumu İstnnbul Merkez Heyeti A • 
zn.ruıdan olan arkadaşımız Dr. İbl11-
hinı Zati Öget, uzun müddet as:ıbl 
çocuklar mevzuu üzerinde yaptlll 
tetkiklerini toplıyar:ık kısa bir eseri!' 
i9inc sıkıştırmış ve Ç. E. K.. neşrıyn • 
tının 5 inc1 kitabı olarak neşretrnit 
tir. 

Cidden çok şayanı dikkat bahiSle!' 
ihtiva eden ıAs:ıbi Çocuklar.. cı..-ı b t 
çocuğun doğuşundan kemal çağın' 
kadar görülen arazın sebebleri blJeı' 
birer zikrolunmak-tadır. Bu arada ÇO. 
cukların iştihasızlığı, n<!Ş'esiz.ljğ~ uY ' 
kusuzluğu, maniler, tıkler, kek ıne ' 
lik, işeme ele alınarak bunların hU • 
sulüne sebeb olnn !\miller, gideril ' 
mesi için almncnk tedbirler izah o· 
lunmaktadır. 

Dr. İbrahim Zati, bu 20 saytnJJS 
eserinde yalnız ilmi noktai nazardaıı 
değil, içtimai cepheden de asabi ço
cuklan tahlil etmiş, veciz bır ifade " 
ıe büyük bir cad eserin mubtevası1P 
vermiştir. Her ana bab:ı. için, her :ııı• 
allim iÇin lüzumlu bir eserdir. 
Havacılık ve Sı>or - 2'73 inci sa • 

yısı d<>lı;:un bir mündericatıa i'll~ 
etm~tir. 

Beden Terbiyesi ve Sı>or - 23 un~ 
sayısı spora aid birçok yazı ve l'esiD" 
Jerle çıkmı.ştır. 

Belediyelt'$l' Dergisi - Birincild!lııı: 
sayısı .belediyeciliğe nid değerli ya'/J' 
tarla çıkm~t.lr. 

Denizyollıı.n ve LimanJan r,ıccıısf' 
ası - 7 nci sayısı dolgun bu §eıWÖ' 
çıkmıştır. 

~----------~-------___./ 

1 RADYO J 
CUMA 24n/19il 

Şehrin i1lek ıemtlerj arasındaki 
uamvay nylannın birçok kısımlan 
seyrüseferi inkitaa uğratacak k.adar 
aşınmıf bir vaziyettedir. 

Belediye tarafından ray ve mal. 
zeme temini mabadile bazı ecnebi 
firmalar nezdinde yapılan teşcb -
biisler de henüz müsbet bir ıekildc 
neticelcnmemiıtir. 

Cenb istfyen okuyuculuUWA 
posta pulu yolamala.ruu rtea •. 
derim. Aksi takdirde istekleri 
ınukabelesb kalabilir. 8.QO Saat nyarı, 8.03 Ajans hntıel' 

leri, 8.18 Hafif mfrzik (Pl.), 8.45 • !~ 
Ev kadını, 12,30 Saat ayarı, lY 

İstla.Dblll Birtnci tnis Memurlafun.. Şarkılar, 12.50 Ajans haberleri., ısa! 

lıeride münnlcalatın büsbütün 
durmasına mani olmalt üzere Si~li 
ile Tünel arasında bulunan ve nis. 
beten az i~lek olan hattın çıkarıla -
rak Harbiye - Fatih arasındaki hat
lara döşenmesi belediyece muvafık 
görüldüğünden, tramvay idaresi bu 
hususta tetkiklere başlamı~tır. 

Halılarımıza rağbet 

dan: Şarkı ve tUrkfiler, 13.20 _ 14..00 1{9' 
Müflis JorJ Papa namı dığeri Yorgi- rı.gık müzik (Pl.), 18.00 Saat a~ 

nin tasfiye muamelesi bitirilerek if • 18.03 Radyo (Svingl kuarteti, ıs1 
lflsın kapanmasına mahkemece 27/ Şarkı , türkü ve taksimler 19.00 1" 
12/940 tarihinde knrnr verilmiş oldu. sıl heyeti, 19.30 saat hyar~ ve ııJaııl 
ğu ilWı olunur. (2237) haberleri., 19.45 Peşrev scmni ve ~ 
.......................... - ... -.................. kılar, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 rr~ 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santimi .......... -........ __ 

sa, 21.30 Konuşma, 21.45 Radyo .sD 
lon orkestrası, 22.30 Saat ayarı, • 
Jans haberleri, 22.45 Radyo .sntoı 
orkestrası, 23.00 Dans müziği ıl'l 

sinemasında han denemelerinde hal.- le 2 yıl EskiŞehire sürgüne mahküın 
Hububatçılar Ankaraya kın riayet edeceği esnslan iht.iva eden edilen !Kamile hakkmdakl kararın Haricden ve bu meyanda AJmanra-

heyet gönderdiler sesli fılmlerin gösterilmesine başlana_ mnhkemei temyiz tarafından tıı.sdik dan halılarımıza fazla taleb vukubul-

Baılık maktu 500 kanıı 
1 nci ıahile 400 » Ankara borsı.1s1 

H b b t t 
. 

1 
._.. .. kk b b" eaktır. Aynca Ankara radyosu da pa, edildiğini yazmıştık. duğundan halı fiatlarında % 25 nis-

heyet dün akşam Ankara.ya h k t sif korunma denemeleri etrafında Ma:r.nun, Ankarada yakalanmı.ş ve 
1 

• e aş amış ır. uc_ u u a acır eru.ıuen mure e il" 1 betinde b"r yiiksclm b l t r 
etmistir. Heyet Anknrada ihra~r~=- 'halkı tenvir ediCl mahiyette n~riyat.. kararın infaz.ı için Eskişehlre sevke. carlar harıce ~~l .sevketmek lçin li -

. '. ta bulunacaktır. dilmiştir. sans muameleıerını ikmal etmektedir-
nedilnliycn ve lisansa ıt.fil>I olan bazı Jer. Bu sene fazla miktnrda ve yük 

madd~erin lisanslarının derhal ve • K •k •• • • d •• p • sek !iatlarla halı satışı yapılacaAı a: 
rilmesı hakkında VektıleUe temaslarda an atur sergısJ Ufi arti liikndarlar tarafından .söylenmekte _ 
bulunacaktır. Alakadarların) i.fad~i- dir. 
ne göre 't.iiccarlar llsans almak için •• f tti• • • tk • ı }d 
15 günden fazla beklemektedirler. mu e şının nu ı e açı ı 

Beşik,at Halk"evinde 
rans ve temsil 

konfe-

«D» grupunun ıergiıi-
cDa gnıpu Cumartesi günü saat. 16 

da, Gfrzel San'atlar Akademi.Sinde 9 
unen resim ve heykel sergisini açacak 
tır. Bu sergide, .o, grupuna mensub 
ressam ve heykelt.raşlann bir çot ye
ni eserleri teşhir olunacakt.lr. -

Askerlik işleri: 

2 nci aahile 250 » 
3 ncü aahile 200 » 
4 ncü ıahile 100 » 
iç ıahile 60 » 
Son ıah "le 50 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda iltuı yaptıra
caklar ayrıca tenzllat.ıı tarife
mizden iStltade edeceklerdlr. 
Taın. yarım ve çeyrek sayfa 
Ullnlar için ayrı bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Postanın tıcart ilflnlarına 
ald tşler için 4u ndr~e mürn_ 
caat edilmelidir. 

tıanı·ılık Kollektff Şirketi 
Kahramanzııde Han 

açılış - kapanış fıatııır• 

ÇEKLER 

Açıl~ 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 İsviç. Fr. 
ıoo Drahmi 
10-0 Leva 
100 Peçeta 

Belgrad ıoo Dina~ 

Yokobama ıoo Yen 
Stokholm 100 İsveç Fr. 
Altın 

Ye ka p:ı rıış 

5.24 
132 20 
29.6315 
0.9975 
ı.6225 

12.93'75 
3.J'i5 

3us7' 
sı.ıJ05 

23_75 

füham ve llllıvilit 

Türk borcu l peşin 
Türk borcu 2 p~in 

19.50 
19 fiO Ankara caddesi ' 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Beşıktaş Hnlkevinde, Cumartesi ak
samı saat 20 de mutad konferanslar 
serı ınden olarak, Sıtkı Akozan ta • 
rafından bir konferans verilecektir. 
Konferansın mevzuu (Edebiyat cere_ 
yanları) dır. Konferanstan sonra, 
go: t.erıt kolu tarafından «V zıfe• pi
yesi temsil edilecektir. Şubeye davet 

F.minönü Askerlik Şubesinden: Devlet Limanları İş!etme Umum Müdür' 
ı Nakliye teğmen Mahmud oğlu Hü. d 

Suğır, dilsiz ve körlerin 
toplantısı 

~ağır, dil iz ve kön er cemı)"etlnden 
Öniımtlzdekı Pazar günti saat 10 

da cemlyet.mizın y!llı:k kongresi ye _ 1 

ıseyin Cahid 328 (44966). lÜğÜn en : 
, Piyade teğmen Ahmed oğlu N:ya. Keşif bedel" c1114n lira «'7911 kuruştan ibaret Köyceğiz 
zi Yonel 315 (20297) açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 612/941 tarihine rnstlıynn prr,; 
Kayıdları tetkik edilmek üzere şu_ şembe günu sant 15 de Galata nhtımındaki umum müdürlük binnSıtl"' 

beye müracaatları. toplanacc.k olan satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat te ' 
nı nizamnameye gorc yapılacağın _ 
dan mezkür gün bulunan azaların E
mınonu Halkevıne te,şrifieri rica olu • l ""'--
nur. 

minatı seksen üç lira 61 kuruştur. Bu babtaki şartname hergun 

""'-'-'~....__........,...,._._..ıe.... ___ ıı:ı.i _ _............,llQ.;,.;--..;:p. ( T 1 y AT R Q LA R ) ;e•çe•n•k•o•m•ısmyoliiln•da-go•' r•ül•eb•a11ir .• ·.3.57•"ım-----··---., 

D"r çocuk kuyuya dü§tü 
Fenerde Salmatomruk cadde.sinde 

B:ıkk:nl sokağında 6 numaralı c'\'d~ 
?turan Tayfurun 5 yaşlanndnki oğlu 
IMıın dun komşulanna aid bahçede 
oynarken, kuyuya düşmüş, etraftan 
yetışenlerın yardımıle boğulmaktan 

kurtnnlınıştır. Kaza ~nasında ba _ 
şında.n yaralanan İman tedavi nltı _ 
na nlınml§tır. 

Sergide aOrban Ural» m kö§eSi 
Beyoğlu Halkevinin tertib ettiği şad Mimaroğhı tarafından açılmtş.. 

uKarikatür aergisi.1 dün saat 16 de tır. 
vali ve bdediye reisi doktor Lutfi Sergi geç vakte kadar kalabalık 
Kırdar, ödi ido.re komutaru Kor • bir halk kütlesi tarafından ziyaret 
general Ali Rıza Artunkal, Üniver. edilmi~tir. Sergide karikatfüist Ce -
site rektörü Cemil Bil.el, vilayet, 
belediye, parti erkanı ve Güzel mal Nadir, Orhan Ural, Necmı Rıza, 
San'atlar Akademisi profesörlerin - Mazhar N&zmı, Tahir Güvemli ve 
den mütevekkil güzide bir kalaba.. Salibin csorleri teıhir olunmakta • 
lığın huzurilc Parti müfettifi Re - dır. 

Şehir Tayaırosıa 

Tepebaş.ında dram 
lumıında 

Akf9.Jll saat. 20,30 da 
APTAL 

- En son hafta -

İstiklAl caddesinde Komedi kısmında 
Akşnm saat 20,30 da 
KİRALIK ODAI,AR 

Çocuk temsilleri için hergün gişede 
l»let ıa~ ' 

ARABAGININ Kili DUNYAŞKA 
(AŞK ve HAYAL) 

ŞAR Sinen1asında 
Görduğü büyük mın·utak!yctı dulayıs:le bir hatta dalıa röstu.1eceltlif' 

Bu mua:aam f'Jim İstanbtdd:ı. büyük bir ıı.l ür.a OJ"1Uldınıuştlt· 

' 'Jeceler için ıeıldciniU ~ •.tlmwa. 
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~ Sineına ve Tiyatro I kö~dükiö~ı~r artıyor 
Şılc bir akşam elbisesi Şehir Tiyatrosunda1Danielle Darrienx'ye yeni MernlL geldfr 

"Kiralık Odalar!' bir rakib. J DJ JUDO 
Yazan: ismet Hultlsı • 

_ - Bir gazetede bir havadis gör
dum. Merak ettim, dedi. 

Nedir o havadis? 
Sana havadisi aynen okuya. 

yun. 

Oltu, dinliyorum. 
-:- aSon zamanlarda yapılan 

tetkıkler neticesinde lr:ımvay aıa
balarnıa fazla yolcu bm' dıg·· · .. ..1 

ken, bir yolc:.u ek.sik binecek, onu 
yerineJ>ir kondüktör .k.onacal:.. Hem 
yolcu gibi yerinde dursa kimseyi ra
hataız etmeıe bir ıey değil, tram. 
vayda bütün yokufan ite kaka do
laşacak, esasen bir tanesinden bL 
zardılı:. 

~Pl"ımedcn uzun, tloş bir ~ek, 
d d reden şömme b r b.uz. .. Işte 

k:adınlıuın zevltınl atmın ede -
' t. o nal fakat ayn ~m nda sade 
\'e kıbar bir nkş3m elbise.si .. Bu u -

n bol etekler bazan empnmc ye. 
rıne tnrtndan da yapılıyor. Duz renk 
V'cyn çızgilı taftadan ... Bluzun ayni 
sadeli ı muhafaza etmek şartile bl -
:raz daha süslu ve değiş k görünme -

• klas.ık §ekiklen bal' ce ç.kması_ 

nı ~yenler şomızıe yenne dra.pe mo 
deUer ynp ırabil rler. İkisi de nyıh 
~ececıe şık oluyor. Modası geçen 
tu ale ını.Zi belki de yalnız bir bluz 
i al"esiJe btı tru'zdll uydurabilirsiniz. 
l3ir deney.na ..... 

Pratik güzellik 
bilgileri 

Tuvalet lllasa.nıma daima bira~ 
8ülsuyu tulundurma11 unu~ ..... ur. 
Çunku: .,,-

't.U~~:u .sabun Cildini2i bo2::ıyol"3e. yü 
d ha •abahları güLsuyn ile siler, 
ca ın d~tt.nz nvuçiannıza doldura _ 
ca ... ız Jrt!1sttyu ile AdetA yıkarsınız. 
«uınıı ganden - -ter. gttne yumu§ar, gu -

'iır. 

.. ı goru -
muı ... » 

Sll!ltu: 

- Devrun etsene, neye yanda 
kestin Meraltlı) 

- Hem merak ettim Jıeı1 de 
güleceğim geldi de.. ' 

- Neyi r:ıeralt ettin, neye güle
l ccktin? 

- Son 7amanlardıı tramvay arn.. 
balarına fazla yolcu bindiği nasıl 
oldu da görüldü. Merale ettim. Bu
nu görmelı: ıçln tctkikbr yapmış ol. 
malanna da giileceği:m geldi. 

- Sen okumana devam et. 
- cBir t•amvayda bir biletçinin 

kifayet etmediği anl~'lllm•ıtır •.. » 
- E 90Dıa) 
- •Bunun için yakında, her a. 

rabaya ikişer biletçi konulmasına 
( karar ven1miştir.ı> 

Havadis bu kadar mı) 

• tim. 
Bu kadar amma merak et-

Merak edecek ne var kil 
Daha ne olsun. tramvaya bir 

yolcu fazla binmesi imkanı uanır. 

- Ora5J öyle aınma •.• 
- Mc:alc. ettim. Sinıd; her tram-

-.; ayda ko11diıktörde::ı b muhak. 
kak bir de kontrolörle karşılawo
ruz. Kondüktör, saraı ikiye çıkınca, 
ka.nuolör de ik.ileşccek dcm .. ktir. 

- Ora'll .ıia öyle. 
- lkind kondüktör bir yolcu. 

nun yerini alacaktı. İkinci koutro\ör. 
de, bir ikinci yolcunun verini ah • 
cak. Üstel;Jc ilci kondüktör. i'.i kon. 
trolörden mürcUeb ekip lr"'ınvay
daki istif yoJculan kim bıür ne ka.. 
dar Taha~sı,. edeceklerdir. 

- Hiç düşünmedim. 
- Me·nt;. ettim, fakat sakın bu 

aöylcdik!crimi gazeteye yazayım 
deme. 

- Neye yazmıyayım jl 
- Çünkü beterin beteri vardrr. 

Beterden şikayet ederken. beterin 
beteri He d~ 'karşı1a-ımz da.. ya bir 
ay, bir hafta sonra, «tramvaylarda 
iki kondüktör kafi gelmiyoı. b~.ın
dan böyl4 her arabada dört kon
düktör btılunncaktmı derlerse o za. 
man ne yapımz~ 

r::Jt1M6f:. :!JuJ.iui 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? -ı -
iki metre boyunda solucan BillOr şapka giyen kadmlar 

Bazı Al
man köyle
rinde kadıı:ı
lar, bayıam 
günleri baş
larına avize 
b ~ J 1 ii r 1 a. 
rile aüslenmiş 

Cenubi Amcn"kada bizim bildi- külahlar gi-
yerler. Işık altında küliihln~tlaki 

ğiıniz solucanlara nisbetle çok bü- billurlar pmldar, kadınların y zle-
yük solucanlar mevcuddur. Bunla. ri renk -renk otur, ve bu renkler 
nn boylan iki metreyi bulmaktadır. mütemadiyen değişir. .............. -................ .. . . ...... ........-....... _ 

Piyangonun ikinci 

TEYZE 

•Son n§tınyordu. Aradığı nwnarayı bu- yan fena bİı" a~rı. Yatağımın yan n- Herk.esin uyuduğ>J saatte yolJnr o Bu sözlere Selim ccvab verme. 
deki telefon deherini helecanla k.a- bqlıyıuak başınun yarısını kap - Evet erk.enden gitmiştim.! huyum tamami c ~eçti. 

Po.sta>nın edebi romanı: 69 h 1 hiz · ti ld daki masa üzerinde bir kutu ilaç kadar güzel ki... mifti. Nesr;n sukutu hayale u<>r:.yan ]unca der a a · eyı e ne n ı. ... 
:---... _ Or&Sl Lübnanpala.! oteli mi? 'f',aT. htmlbım fazlalaşırsa bir, ha- - Bu saatlerde Berutla .ne yapı.. bir in5an hüaüle lafı değiştireli. 

A •-ı Lıitfen matmazel Janeti çağırır mı- zan ilci kate a1ıy\lrum. yorsunuz? - Sü:-prize intiznren size bu ki-
Şll 0 aınız? Billiyorum. Allo Janct ·~ - Şimdiden hnzırlanmayınız, - Biraz deniz kenarında dolaşı.. tabdan birkaç sayfn okuyayım mı? 

O ' 
B N · Ç k.ta bf.n belki bugün ba=<'•rısı gelmez. yorum, ondan sonra da bnn;ı;o ya- - Kim bilir ne nptnl seydir. mo Z mi.ain? en esnn... o n. ,,_., Y • 

Ynon • bana teklif ettiğin şeyi kabul edıyo- Ncarin gene bir hata işlemişti. pıyorum. Bu sıcak gunlerde erk.en. - eni bir muhanirin eseridir, 

Muazzez Tahs·n Berkand 
Nakleden: r~· · n et 

,., F'ctkat i te bugün, hir beklen- ilk zamanlan, .g?nç.d 
1fgı JS~~edeı: 

"'•edik ı_. ..,,. '-·-· • • amma bir ık. e a u k 
llırı Qlr 2.",ımand:ı o hnstııba ....... - mıştıla d krizlerden sonra artı 
~rı Y~rini nlıyordu. Acaba ba .. ayı, sancı ~ an;_ .-lın"" w:ıfındalôlere 

c~ d .. cesareU yol'- - """' ı· d" dekli "e soğuthz onun kn nr mu- . den bir çocuk ha ı:ıe u1-
~tik naz rlnrh anfıynbilec<'k v_e ıtaat e 
ltc .. k'lde. k:ab eden tedbirleri alahı- müştü. . .ı kalm.a•ı '? Bir has-" rn d 1 • Nesnn nereae o-r k q~h l 1Y i) En ufak bir ser;n ii!Jn kadar zaman yalnız bıra -
'~ "ücudiindc ağrılar, sızılar tayı bu w du '? Odasından ne 
fl~tı} ırdığı.nı vehmediyordu. Bu mak dogru muy h kikati olduğu gi
"'-ttan hergün bekliyor, muayyen alacaktı'? .~yır, ~ kaç saat bir dü
~j.. gelen başacmhmna intizar bi görmeli. onun ır d nturac:ak. 
ı._-·.>ord D I .. bir buta:ıı.n yanın a w •• 

;:lı tı.. oktanın fikrince bun ar :ı.uye ı,· kadın olmıulıgını ıtı-
h~t 8~hllahmbğındnn. ihtiyawz- kabiliyett7 ırA ba annes:ne bir 
lırflbn ıleri ~cliyordu. Ve Selim, ız- raf etme1.~ .. d . ca çağırmalı mı~ Bu 
~ ç_ekmemek için. kencfuine ic· p·lgraf gon erıp Ilı kadın korkudan 
d;,. ~dıle.n Ömrü geçirmeği trrcih e- da olamaz, z;ıva 
~ı~ ann~ile bastabakacınm rlleıil barab ol~r. 5e1· in göz.lcıinden u-
~l 1a Ylltlyor ve bu vaziyeti kn- D~n ~d Nesrin durmu§, elin-

c\llYordu. zak bır yer e 

rum. Piyanoyu hemen gönderebilir Kendisini hasta zanneden sinirli bir den denize girmek pek hoş oluyor. be1lci ho~unuza gider. 
misin~ Evet mi? Çok. tefekkür ede- adama böyle aözler aöylcnmiyeceği- - Dikkat edıniz Nenin, ihtiyat- - Zannetmem. O da hep ayni 

r~ N . T elefonn kap:ıyınca csrın 
mcs'ud bir tavula tek~ar tara~ya 
döndü. E'Jleri boştu Selim onu bll'az 
suratlı karşıladı. v • • 

- Odanızdaı1 ne almaga g~-
tiniz? 

Bir sürpriz. 
Bu kelime Selimi güldürmüıtü. 

Çocuk gibi sordu: 
_ Nerede sürpriz? 
- Biıaz sahre.elin, yarım aaat 

.onra görürsünüz. 
_ O vakte kada. öğle olacak. 

Tam fena saat. Hergün o zamanda 
bafımda müthiş bir ağrı ba 1:-ror, 
beni yemek yemekten menechyor 

tli öğle uykusuna. yatıncaya ka. 
~:r devam ediyor. Sağ gözümden 

oi düşünememi ti. sızlık eden1eniz anneniz ne der? masalı söylemiştir~ l.tdİ\ncın hari. 
- Mutlaka gelir, h:ıftalardımbe. - Ben iyı yüzerim. cinde saadet nrayan bir kadının bi-

ri bir gün :;aşırmadı. ayni santtc gel. - Maltım; fnkat kendinize pek kayes.i. Üç yüz snyfalı:C kitabında 
di. Öyle ki bu acıyı udeta bekliyo- güvemneyinız, :naazallah biıdC"nbL muharrir hu kadının hislerini tahlij 
ıum. re bir kramp velivcrir. Denize fazla etmeğe, onu hnkh göstenncğ~ ça.. 

- Pek.ula, ıizc ka~\crinizi veri- açılmayın. Ben annenizin yerinde lışmıştu. Ben ,,ak'a ile dolu olan ki-
rim. Simdi gıdip 11:etircyim. olsam, bu yabanct memlekette yal- tablan sev~:im, insan k11llıinın zi. 

Onun yerinden fırladığını gören nız ba ın•zs denize girmt.>kten sizi fını anlatan tahll! yazılarını değı1. 
Selim hnçı•1landı. menederdim. Maamafih, sizin aksi Nesrin münakap etmek istemi-

- Bir dakika yerir.izc!e duıamaz bir huyunuz olduğunu, menedilen yordu. Sadec•: 
mısınız. Nesrin:• şeyi ynpmakt n lvışlandığınızı dn - Okuyayım mı1 dedi. 

Genç kadın gene pusulayı şa•-ıı- bilmez dcgilim. - Siz bilirsini7.. Canım sı' ılırta 
dı yerine oturdu ve cesaretini top_ - Doğru söylüyorsunuz ~lim, dinJemeyiv~nrim. 
Lyarak sordu: vaktile öyle idim amma ~mdi de- Sdim ridd~ l.uvsuzlun~a~ 

- Size bir ~eyler okuyaynn :nı) ğiştim. Deniz banyosu Tltpmanmı hastahğın onu bu derce• .. de: ;tıı:. 
Bakınız hu sabah Benıttan iki kitab annemin veyahud baslca bir Jôm.e- meııine on ı:namak knbil d~1dı E-: 
aldım. rrin, benim ıçln 2ziz olan bir lcimse.. kiden m~nıs vr. yumuşaktı:. her s~ 

Siz ha aahab BCTuta indiniz nin hofDna gitmeCii:-ini b~ bun- memnwaı.yetle alır, tchessum ~der. 
mi? dan vazecçerdim. Arbk. o uki ulİ di. C&ıbaı nr) 



SON POSTA: 

(M leket llaberle i) 
Nazillide 

Bir genç posta •treni 
altında parçalandı 

ı İzmir e a kın buğday 
ihtiyacı tesbit ediliyor 

Nazilli (Hususi) - Dün Nazilli 
istasyonundn feci bir tren kazası ol. 
muştur. lzmir - Denizli posta treni 
saat 6 da ista~wondan hıı.Teket eder. 
ken Osman adında bir genç hene 
atlamak istemiş, fakat müvnzene -
sini kaybederek Tnylann alhna yu.. 
varlamnıştıT. Horsunlu kooperatif 
kfitibi olduğu ve sarhoı bulunduğu 
ant şılan biçare gencin üzerinden 
üç dört vagon geçmiş ayakları, kol
ları ve vücudü parçalanarak ölmüg.. 
tür. Müddeiumumilik tahkikat yap
maktadır. 

l~öylülere un yerine buğday verilmesi 
kararlaşhrıldı, kaymakamlıklar ve nahiye 

müdürlüklerine talimat gönderildi 

Adanada cadde ortasında 
yol kesen bir soyguncu 

yakalandı 
Şehrimizde dün enteresan bir 

hırsızlık vnk'ası olmu~ur. Bu hırsız.. 
lık v k' ası hakkında kısaca izahat 
veriyoruz. 

Namık kızı Leman Dinçer adın. 
da bir bayan 7abıtnya mürocaat e
dt"rek T epebağ mahallesinden ge. 
çerken meçhul bir e:ıhıs tarafında 
içerisinde 15 liTa ve bir kol saati 
bulunan çantasının elinden zorla a.. 

Jındı!tnı, bu meçhul şahsın kim ol
duğunu tanımndığım ancak görürse 
teshis ..c.Qebilec.eğini sövlemişt:r. Za. 
bhı<"a derhal şehirde ımımavcı bnş_ 
lanılmış, gerek hüviveti, geTek e -
kalı bilinmiyen bu meC''ıul yal"'k•sic.i 
me}'dana çıkanlmıstır. 

Sadullah oğlu Mehmed Kemal 
adını taşıyft'l hırsız suçunu itiraf et. 
mi tır. Birkaç gün öre.- de 7 ehra 
Yetişen isminde diğer bir bayanın 
elinden ayni şekilde çantasını alnn 
şahsın da Mehmed Kemal olduğu 
tesbit edilerek bazı delille birlikte 
adliyeye verilmiştir. 

A ~anada 6 saniye süren 
bir zelzele 

Adana (Hususi) - Bu sabah 
6,40 da Adanada altı saniye süren 
hafif bir zelzele olmu~ur. Adana 
rasad istasyonund'l aismoğraf olma
dığından zelzelenin şekli tesbit edi. 
lememiş yalnız baroğraf biraz inhi
raf etmiştir. 

~--------

lzmit resim ve fotoğraf 
serg·si açıl~ı 

İzmit <Hususi) - Halkevinde resim 
ve fotoğraf sergisi açılmıştır. 

Sergide Kemal Zeren, Fahri Sey -
rek, Melıh Dölen imzaları bllha.ssa 
dıkkatı oelbetmektedir. Bundan baş -
k'l d ıha bırçok kıymetll eserler vıı.r.: 

dr 
Sergi halk tnrafındnn alflkayla ge. 

ıdmektedır. 

Halayda kahve buhran ı 
Adana {Hususi) - Haber aldığıma 

gore, butün Hatayda kııh...e buhranı 

vardır. Hiç bir baktalda kahve bu -
lunmamakta, ka.hveha~)erde ancak 
çay ıçamektedlr. Bu buhranın gayti 
tabi oldu~u. stoklar saklandığı tah
mın ed,liyor. 

Yazan: Valentin Willianıs 
Evvelki günkü ve dünkü bu niyeti çılgınca bir hareket addet _ 

k h .. 1 A mektedır. Gemı kbrfeze gırerken ha_ 
ısmın.. u asası fif bır yağmur b~lamı.ştır. 

Bıı Eylt11 gunu Ar el yat~ Port Mılyoner kend ılerıni karşılnma"a 
Ph rd ç lımanından çıkıp Iskoçyn gelmedıklerini gorünce hayret eder. 

rının gnrb . istikametine doğr~,Kılnvuz telgrafın meddü c••zırden 
lıyor. Gemıyı kaptan Mackenzı Torrala gıt.med~ıni soıyl:er. Yolcular 

lda" ctmektedır. Ari 1 ın sa~ıbı olan sahile çıkmağa hazırlanırlar. 
m 1 • ler Stephen Garrıson ılc bcra. (Roman devam edivor) 
b mıde hususi kntıbi Verity, o - • 
n ıu 1 mıında angaje ettıği kılavuz ~ 
Sh mus, ve mılyonerin davetli.si Phyl- Miss D.ean kaptan köp,..ü11ünden 
Hs mındekı genç kızla annesi bu - ağır nğır indi. 
!un maktadır. 

Gt-mı saaUcrce yol aldıktan sonra 
nihayet, ikı tarafı bırçok güzellikler_ 
le dolu bir körfeze giriyor. Mılyoner 

bu korfez nıhayetindeki Toray şato. 
sunu satın almak hülyasındıı.dır, bal. 
buk kA.tibı buna §iddeUe muanıdır, 

111 
Stephen Carrisonun çok hare

ketli bir karakteri vardı ve bekle
mekten hoşlanma:r.dı; bedbaht oda 
hizmetçisi Dwight bunları bilirdi. 
Verity karaya çıkıp konforlu ku
lede kalmayı tercih ediyordu, fa. 

~-

Bornovada 
Bir zeytincilik 

açıldı 
kursu 

Bomova zeytincilik istasyonunda. 
zeytincili.k mütehassısı Nazım Kılıcın 
idaresi altında bir zeytincilik kursu 
açılmıştır. Bu kuııa Silifke, Manav
gat, Fenike, İskenderun, Manisa, Ak 
hisar, Kırkağaç, Bergama, Menemen 
Tire, Öd.emiş, ve Kemalpaşa zeytin 
bakım fen memurları i~tirak eyle • 
mişlerdir. On gün devam edecek o. 
lıu:ı kursta zeytin bakım fen memuT
lan bilgilerini arttırmak fırsatını bu
lacaklar ve tatbikat göreceklerdir. 

Bilnhare Şubat a)'ında bu zeytin 
bakım fen memurinrı, bulunduklaıı 
'vilayetlerde küylület" için zeytin bu
dama kursları açacaklardır. 

Budama kurslarında köylüye çok 
lüzumlu ve pratik mallımat verile
cektir. 

Şubatta lzmirin bazı yerlerinde 
de bu kurslar açılacaktır .. Şim<:liye 
kadar açılan kurslardan gayet müs. 
bet neticeler alınmıştır. Ziraat Ve. 
kaleti zeytincilik mevzuuna büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. 

Türkiyenin portakal a::ım ~ 
TOL 

Senede elli milyon aded narenciye mahsul 
veren kazanın üç nahiyesinde imar 

hareketleri hızla devam ediyor 
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." İtalyan Afrika 1 S p O R T obrukta 20 bin General Anfonesko Romanyadaki 
lmparator:uğunun / esir alındı . Bokreşte isyanın mahiyeti 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
Yıkı'ması ,, Bu hafta yapllacak 61 inJ8:a:= ~=si~yf~nm vaziyete hakim ~ı::e~~~ ~:::!-::! ıı e 

1 sulh zamanı garnizonu efradı, J 500 (Bat tarafı 1 inci sayfada) 'kadar lejyonerler tarafından ilJgal e. 

ll·g maç arı kişilik deniz gaınizonu efradı ve Ordu vaziyde bikim d.llıniftir. Radyo, bu sabah da saat 

ITALYANA 
Tamamen tediye edllmlf aerma1lll: 

<Bat tarafı 1 inci aayfada) 
lıi Şarki Akdeniz şimdiden kuvvetli 

r ıeltilde elimizdedir. 
h Alman erkanı harbiyesinin bü • 

tiin ustalığı İtalyan ordusunu Bin • 
hziye kadar olan sahada kurtara • 
trııyacaktır. Bugünkü şerait dahilin-
f_e ~imanla; ne Bin~aziye v~ ne de 
lll&'ılız ordusunun 60 kilometre de-
~iine nüfuz ettiği Eritreyi karta • 
lllnıazlar. 

l.i Bundan başka İnstiliz İtıt'alarmın 
hyadan gelerek :,imdi aiatematik 

:: tele.ilde içine ~rdikleri Habe§İs. 
ı da kurtaramıyacaklardır. 

Tqebbiia kudreti 
Daily Slcetech, baımakalesinde 

i'ınları yazmaktadır: 
l: ~u büyük taarruzun Mihverin ... 
erı planlarını tamamile altüst et • 

tiiİni biliyoruz. Filhakika Stcilyaya 
'->'Yare gönderilmesi Hitlerin ee&9 

tl&nına dahil de~ldi. SurMI mu • 
•ltkalttır iti hergün azar azar te • 

rhü, kudretini düflllanın elinden 
01"arınaktayız. 

liı,-Daily Mail gazetesi, T obruk ga-
'Yetini ıda§ist t~utuna çakılan 

Jeni bir çivi olarak tavsif ettikten 
lonra tunları yazmaktadır: 
i~ T obruk, Sidi-Barrani ve Bard;ya 
h. birlikte askeri tannin en paTlak 

tek.etleri arasında ver alacaktır. 
cıkörletici hir aürpm» 

OaiJy T elegraph gaz~tesi şındım 
YalJnalttadır: 
r ! 0 brulca indirilel' darbenin SÜ • 
lltı ltalyanlarda köoletici bir sür • 
:~ h&aıl etmistir. Bardiyanın zaı>
r~ an ancak 15 i(Ün geçm~t. Bü-
d ~ Binsrazi vilayeti şimdi tehlike • 
b' r. T obrukun sukut:I~ df'niz ve 

ll\oa h L• • • " d k " aııumıyetınuz son erece uv. 
et bulmuttur. 

~ 
1
1talyan Afrika irr.paratorluiunan 

~an kısmına gelin~e. Eritre ve 
b al•sistan hududlannda ve battl 
J.Ududlan içinde cereyan etmekte o
. n llliihim ukeri !uırekf'!tler ltalyan 

tlln~aratorluk ihtiraslarının hitamını 
eaided 1 • • •· . ecele olan çan 9811 ennm ır.· 

t.ilnı.. • • • • 
~ ... 11 ıc;ın uzun zaman geçmıyece. 
Rıne delllet etmektedir. 

f 

.__ Son Posta l 
Yevmi, Sıyast, Havadia ve 

Halk gazeteeı 

l'; -····-erebatan, Çııtalçeşme sokak, 25 

batınlmıı olan San.Corcio kruva • Bern 23 (A.A.) _ Havas: 10 a kadar çaJıpnam14tır. Radyo mer 
fstanbul Futbol Ajanbğından: zörünün 700 ~ıilik mürettebatı var Bund gazetesinin aaldhiyettar bir kezinin mtiteaddid defalar t>lden ele 
26/ 1 /941 tarihinde yapdacak dır. Rumen membaıııdan aldığ haber • geçtiği tahmin edilmektedir. 

lig maçlan Askeri polis efradı, güımiik me- Jerc istinaden bildirdiğine göre, Ru. Bugün ölleye do&..u netrivnta b<>• 
F --.......&.-L- _.._..1.: murları ve birkaç yüz teknisyen de d C l A k d && ,_ --

F~enerbahçe ~o~luapor (B) esirler meyanmdadır. 1!1e~ or usu, .. enera .. ~tones 0 .a !ayan Bükreş radyo istasyonu, fası _ uÇ' .. . . tal c.ahil olmak uzcr _ hukumetten leı- lalarla yalnız b<>.. kil A •- Jı: 
-·t 12. _ Radyo pzf'tC21mın mü eaıı 1 b""t"• 1 ooyVe nlNnes o _ 
- - 1 4 yoner o mıyan u 1Jn na~ır arın ~·- nun halka hitab eden bir beyanna • 

Sü·Jevnıı•nive • Albntug saat · Dün akpmki Radyo gazetesin. k l h kı J 1 ı 
,.~, arı ması a t:ınaa e!yoner erm mesin' ne..,.etm~•tlr 

700.000.000 ltalyan Lireti 
MERKEZ!: MİLJNO 

Büttın İtalyada, İstanbul 
Londra ve New-Yortı;, 

tubelerl vardır. 

Fenerbahce • Beyoiluapor eaat den: ileri sürdüğü teklifleri kabul etme.' 1 
... b "S • 

16 T obrukun inali Ue neticelenen miştir. Başvekil u beyannamesinde, e_,ki BANCA COMMERCİALE İTALİAtfA 
Ş... lladı: yeni fngiliz zaferinden sonra Lib.. Ordu vaziyete hakimdir. Diğer dahiliye nazırı general Dim'trevlç'in <l"ranoe> Pari.s, Marserue, Touleaae_ 
Galatasaray - Vefa (B) saat 10. yada Mareşal Grazianinin emrinde, taraftan Rumf'n elçiliRi bütün Ro- bir hüldimet darbesi tertıb ettlfıni, Ntoe, Menton, Monaco, Montec~ 
Beykoz. Topkap saat 12. Tunus hududundaki dört tümen ha- manyada niznmın yerılden tesis e. başvekalet binasının biler taratın • Cannes, Juanles • Pıns, Vlllefn.nche. 
.Beşikt8I. İstanbulspor saat 14. riç, ancak bir veya bir buçuk tü • dilmi.<1 olduğur.u ve bütün ordunun dan topa tutuldujtunu, fakat hukfı _ aur - Mer, Cuablanca <Maroc). 
CalatasaraY _ Vefa saat 16. menden ibaret bır kuvvet kalmıştır. General Antone~koya müzaheret metin vaziyeıe hA.kim bulundutıJnu BANCA COMMERCİALE h'ALİA1'A 
KwMıamtk ....... : Bu kuvvetlerin Sircnaykayı terke • eylemiş bulunduğunu bildirmi,tir. bildirmekte ve halkı sükuna davet E ROMENA: Bucareat, Arad, Bralla. 
Ga)atagençlik _ F. Yılmaz. Boz. derek garbi Libya)'& çeldim leri Vaziyet Demir Muhafızlar lcLinde eylemektedir. Bnuıoy, CluJ, Costanza, Calas, SlbSa. 

kurt saat 10. çok muhtemeldir. Belgrad 23 (A.J\.) - Royter: Beyannamede, ayrıca, A.silerın pro. Timichoara. 
Feriköy • Şi,li, Güneş saat 12. Tobrukta, dördü general olmak Romanyada iyi malUırıat alan pagandaBarına rağmen, Antonesko. BANCA CO İALB 1T 
Davudpap - Demirspor ııaat 14. ~ere ~irçok yükse~ ıütbeli aübay~ kaynaklardan gelen haberlere gire nun yahudilere satılmıt bir devlet a. E BULGARA :C Burcu, = 
KaragOmrük • Eyüb aaat 16. l>ı~ amıral ve 14 b.n İtalyan a~k~n vaziyet müfrid D~mir Muhafızlar le damı olmadı~ ve Mihvere sadık bu. 
Amdolulliar aahua: es~r alınmııb!. 2,00 top ve m~ hine inkipf etmektedir. Memleke • lunduğu tebarin ettirilmektedir. Vama. 
Anadolu _ Beylerbeyi .,ea• : 0,30. mıkdarda dı ••r narb malzemeSJ de tin dahilinde ve Bültrqte muhare • Le. nerler :u.. ld BANCA COMMl:RciALB ITALtA1'A 
Anadoluhiur • Rumelihiaar saat iğtinam edilmiıtir. 1 beler dün akşam geç vakte kadar . JYO -.,e ayn ı PER L'EGITrO. Aleıamdrie d'Bgyptıe, 

O Diöer taraftan resmi bir tebliğde d t . t" B""k t ta t 1 cDemır muhafız. lejyonerlerinin i.. Eltahire, Port - Said. 12 3 .. j evam e mıt ır. u re~ e pos e - . 
İ-filll _ Alemdar 911at 14. 30. bildirildiğine göre, hafif ngiliz mo-

1 

graf idaresi aıilerin elindedir. t:-Ye ayrılmış oldukları ve bunlardan BANCA COMMERCIALB iTALtAM 

Erkek mekfeblarİ YOl9JbOI törlü k.ıt'alan Tobnıkun p~ çok Vaziyet kararsızdır. fakat, asile- bır kısmının hükümete karp cephe E GRECA, Atına, Pire, Sellnit. 
ilerisinde bulunan Deme sa1ul teh. re yardım etmek üzere 30,000 ki • aldıkları anlaşılmaktadır. Romanya. BANCA COMMERCİALJ!: İTALİA!fA 

lft~çlarl rinin önlerine varmıtı ve bu mınla • §İnin hüktimet merkezine geldiği da mevcud Alman kıt'aları isyan ha_ TRUST COMPANY. Phlladelphia. 
kada ketifler yapmıılardır. zannedilmektedir. Birçok gar gar _ reketine kanşmamaktadırlar. Ancak BANCA COMMERCİALE iTALİA!U 

l.taabal Erkek melttebleri voley. Ayrıca, Derneniıı lngiliz tnyya • nizonlarının Uilere iltihak ettiği bu kıt'alarm, bazı yerlerde Antones _ ntUST COMPANY _ New • Yort. 
bol lig heyeti bqkanlı.iı.?d.anH ~/ 1 releri tarafından şiddetle bomb r • söylenmektedir. Kalasta, Demir Mu- ko lehinde müdahalede bulunduktan Mqtenk Bankalg 

1/941 Cuma günü Enünonu a e- dıman edildiği v~ ~c~re ton_larla hafızların General Antoneako le - bUdirilmektedir. Almanlar, A.si lejy(). ~ 
vi •lonunda yapıl~cak maçlar.. • bomba attık lan bı}dırıl~ektedır. 1 hinde hareket ed ~n garnizonu silah. ı nerlere yardım etmemektedirler. Banque Françalse e İtalienne "-

Muallim mektebı • Taksım l11eaı Hedef ~mcaza . . tan tecrid ettiklerı ve Brasov'da Ge., HAien, "aomanyada kat'l hlkimi l'ame rl~ue du sud, Paris. 
•at 14.30.. . .. Ülk"" lisesi Derne, evvelce ı'g~l.cdı_l.m41 olan neral Dragalinia'ıun bütün garni • yetin Antonesto'nun mu yokaa Asi• Arjant.inde: Buenos • Alrea, ROl9ı. 

istiklal lisesi • Yuce u Bardiy": ve 1:~b~uk Rıbı musta~ke.m zonu ile birlikte asilere iltihak ede - ıerin mi elinde bulunduğ~ bell" • rio de Santa flı. 
saat 15. . ... B wl bir şehır degıldır. Burada muda • rek Bükreş üzerin~ yürüdüğü aöy • fildir. Muha.ltkak olan bir nok~a ~=r- BRESİLYA'da: 8ao - !"a.Ulo ve blf,. 

24/1/1941 Cuma gunu eyog u faa tertibatı olmakla beraber, şeh- lenmektedir. sa 
0 

da Antonesko'nu Biik şte ııı: lıca şehlrlerinde f\lbeler. 
Halkevi salonunda yapılacak maç. rin mukav~met ıcöstermeıi ınuhte. Rumen Tranıilvanyaımda ki~ vaziyette olmasıdı~ re CHİLİ'de: Santiago, V&lparatao. 
lar. .. falc 1• tnel değildır. . Rumen Transihanynsındaki şe • ..,._ .. _,__ • COLOMBİA'da: Bogota, Barraıı • 

Boğaziçi lisesi • Daruşşa a 1 
• Simdi lngilizlerin bil lıca hedefı. hirlerin hepsi aıne?e ve köylünün a1 ... te ta:van bir haber quilla, Medellin. 

sesi saat 1 ~.30. .. . nin Bingazi olacağı tahmi~ ~dilm~~- yardımını gören lejyone:-lerin yap - _Na~rı dıkkati celbeden dll~r mil. URUGUAY'da: Montevtdeo. 
ltık lisem - Haydarpap liseaı ... t tedir. Bu hedefe varmek açın lngılız tığı muharebeden ıonra asilerin e- hım bir nokta da, lejyonerlerın şefi BANCA DELLA svtZZERA ITAIJ.ui 

15. kuvvetleri iki yol tak:b edebilirler: )" geçmiştir ve başvekil muavini Horia _ Sıma•nın A 
Birincisi sahil yolu, ki hayli uzun • ınAsilerin eİindc bulun:ın Bi:kret Berline gitmekte oldultuna dair ve • Lugano, Bellill3ona, Cbi.P.aso, Lo • 

Bir adam ~arı~ma af1on dur ve Dernenin de ! galini icab et. radyosu orduya hitab ederek lei • ,rilen haberdir. ~o. 
d v tirir. ikinci yol ise, f obrukun ce .• yonerlere hücum etmemelerini taleb Diğer taraftıın bazı Rumen kıt'a • Zürlch, Mendrisio. yutturarak öldür UgU nubundan geçen kara yoludur. ~ıs.. etmekte ve lejyoıu rler:n kıal ve lannın Bükr~ üzerine yürüdükleri BANCA UNGARO • ITALlANA S. * 

'

"phas"le yakala ıdı beten dah~. kısa olan-~~ yol. Lib • memleket için m:.ıharebe eden dü.: bildirilmektedir. Bundan başka, 30 bin Pef'e ve bqlıca tehirlerde tubeler: 
" ";J !anın dahılınden gc~tıgıne !'.1a.~nran, rüst Rumen evladlan olduklarını 1 kişilik bir askeri kuvvet de Anton~- BRVATSKA BANK D. D. 
(Bat tarafı ı iDci aayfacla) iÇ. mıntakalarda bulu~a~ kuçuk şe- övl!'mektedir. • ko'ya yardım etmek üzere Bukreş'e Zagreb, Su.sak. 

eclllmittir Tıbbı adli cesedin hir ve kasabaları da ıhtwa etmek • Muhasımlar ayni derece kuvv~tli 
1 

gelmiŞ bulunmaktadır. RomanJaD!n BANCA ITALIANO • Lbu 
:ıeorga kaldı~lmasına ]üzu~ gös - t~~ir. Buralar~an geçecc~ ol~n in. Her iki taraf da krala sl\dık oi - diğer mıntakalarında da bazı gar _ Llma CPerou) da bqlıca şehlrlerdı 
termiştir. gılız ku;vetlerı, bu ~av~lı.delcı ltal- duklarını sövlüyoı lar. Müstakil mü- nizonların isyan ettikleri haber ve _ şubeler: 

Diğer ı.araftan muhitinde mazbut y~n kıl alarmın bakıye!lmı de te • <>ahidler Ya:1ivctin nartk olduğunu rilmektedir. BANCA ITALİANO • GUAYAQUU. 
ahlaktı bir kadın olarak , tanıian ı mızlemek fırsatını bulmuş olacak • tahmin ediyorlar. C'ünkü ~~hasım. Bütün bu hadi.selerin ve isyan ha • ouayaquil. 
Sadberkin uyuşturucu maddelere )ardır. t ... _.,_ tıel>':..::.i lar avni dt>ı:ec~~e. kuvve!l~dır ''e a. reketlerinin, Alm,aınlar tarafırtdan b&anltal ..um: 
kerıı en ufak bir iptillsı dahi tes • ~ ... ralannda bır ıtılaf zemını bulmak Romanyanuı tamamen ifpJini in&ao Galata. Vo71Qda caddll', Kanılııllf,. 
bit edilememiştir. İtalyada bır mahal 2~ (A-A ) - imkinsızdır. edeceli Uhmin oıunmatıadır. paıu. Telefon: f4MS. 

T .bkikat bu aalhada devam eder İtalyan lumt umbli!:. karargahının 2 30 Berlinia yasipli Relren .....Jkeetı.riade aWua t.&aahl ı.m-: 
w · numara ı e •• • D · M h • 1 (" Horia ve bu huauata morsun vc~.eceKJ ra. Yunan cephesi: Mahalli mahi • emır u aı.z ann te ı . Romanyada cereyan eden bu hl Alalemcian han. Telefon: DllGI 

pora intizar olunurken. ~fon l~d • yetteki hareketler esnasında düş • Si~a'nı~ Berline eeraha!i. bu mil • dl8eler, terek Bulpriatan, ıreret dt: 11111/12111. 
berkin almtbalanndan bin a ıua man mahsus zayiata uiramlfbr. şahidlenn .• n~zan dıkkat~n! celbe • ter Balkan memleteUeri tarafından BeJolta ..,.._: 
darlara fU yolda bir ihW yapmış • Du""şman lut'aları ki"çük çapta bom. diyor. Reıınu muhafaza. ıç.ın her ne allıta ile &atib olunmaktadır. Bu ı.tıklA1 cMldeal No. JtT. 'l'8lelGD: 

kadar Alman ku-n·etlen bnçok yer. 
r-._ lSTANBUL tır: balarla bombardıman edilmittir. )erde General Antoneakoya bağlı kı memletetıer, Almanya tarafından flCNI. 

•- Sadberk, kocaaı Halisin ° Dü~manın Amavudlukta bir mev - taata yardım etmekte iseler de is • kurulan yeni nizamın. bu nizama il- Kaalar ican: İt.alJf. W Macarll -
Gaaeternlzde çıkau ya11 ve gece kendisine uyumak üzere yut • kie karşı yaptığı bir hava hücumu yan hareketinin Berlinde nasıl kar- ta'ltak eden memleketlere ne gibi re. tan içın ve Tow1attque çekleri 'fi B. 
re.slmlerın bütün haklan turduğu afyonun teairile öl"l'lü,tü~-~ canaıında avcılarımızdan hiri dü.- fılanmakta olduğu kest:ri'l'memek- fah ve int~f imtlnları bahfettifıni O. 1 'l'RAVBLL!!R'S çekleri. 
Dlahfuz ve gazetemize alddlr. Tahkikatı idar~ eden $ebremım man tayyarelelinden birini düııi#- tedir. Romanyadaki hldiselerden anlıyab•. 

, emniyet komieerliii, vak'aya bath müş, diğerlerini de k-sçınnıptır. Almanvanın Romar.va rlçiııi ha. leceklerdir. 
ABQN E flATLARI başına bir kuid mahiy~ti ;eren bu Tobruk müstahkem mevkiinin ron von Killin1ıer'in Bükre~e geldiii -------

ihbar üzerinde ehemmayet ın:,rı:tt~ mevzileri araıınd~~i ~~~ftre~.e pek h:ıb•" ••erifmektediT. , Şehı"r tı"va'rnsunda OOYÇE ORIENT BANK 
1 & 3 1 dunnuı ve tetltiklerini bu anudane olarak dun butun gun de., Vila~le mulMhenı kesildı J u 

Sene Ay Ay Kr. dan genitle~~- --"-!b" lmıyan ve vam etmi1tir . .;'nlcakTöğhled~n sho~ra I Londra 23 (A.A) - Reuter: " Kira.'ık odatar '' Dresdner Bank Şubfti 
Ay Muayyen uır Jf - ı o Avuıtralya kıt a arı o rua; ,e rı • B .. kil Perşembe günü Londrada 

ı-K_r_._ı __ K_r.-ıı-K_r.--t--1 muakltibliltle geçindiği söylenen ne girmifler~is. Sehi~de _her ter .ya• ~:ynor kı, dün akşam Bükreşte (Battarafı 5 inci .. --...1_) 
1 ••ı'J 7uu °'"° laJ Sadberkin kOCMı Halis, dün geç k 1 k San Giorgıo gemısı de ve•-- ,.,_ 

L la ı mıı ve es 
1 

• • • •·· general Antonesko vazıyete hemen kahkahayla güldüren sahnelerı" ya-

Berlin 

23.0 1220 710 270 valcjt zabıtaca yaa;a nmıı ve aor - dinamitle berhava edılmıştir. ~"JUS: t ile ..... ._,_ bulunuyor - la b 
un~• _ _ı.:1-:...:.. ahL ki" b k anmdakı hemen _;amam_ ,_...u ratma n akımındllll faydalan hiç 

t.70J 1400 800 ~ guya ~·•--ora-· t a;e.m me': ıu .. sar ı" una du. Polis müdıriyetı ve dıler r&ıni inkar edilmez. 
Tirltiye tabeleri: 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
detlftırmek 25 kuruftur. 

• • mevzıler elan du,m~n hucum daıreler tekrar hükdmetçllerın elınde Bellia, Vasfi, Necdet, Said 
Manyasfa &Sk8rlerlmlZ8 k~rp pek ce~rane bır mukavemet idi. Bukreş mahallelerınin ~beri.sin • en fazla nazarı d"kkati celbedenler. 

Galata _ istanbul _ hmır 

Deposu: ist. Tütün Gllmrüp gostermektedırler. aı ım tur Fa d" Y ki · 1 • L9d"ıye teberru ... _.,_ L ah "d d"I • olan ı. de devamb çarp'l!ll ar o .ut . .. . a~~ a 1 tı!' erı, o tiplerin 
I! ı ourua;ta t f1 e ı mtf . tat yillyetlerde VllZl)'et .atin gözü - karikatunze husutııyetleri ile aahne-r-.ı.. nrak ... ~ venlmez. 

~ mes'uliyet abnnaas. 

~"ab lçın mektublara 10 
~l"Uşluk Pul llbesl llzmıdır. 

M n aaıan yazw1or: Hududlarda .hlv~n 'cuv' et~en ya.!4'd ;ır trka tüyor. VUA.yeUerle mubaberaı ke311. de yafBhyorlar. 
a y .. olan kahraman er - ıle bırkaç bahrıye ve u ? mu a: Jlllftir. Trenler Rumen uterl Jdare- 1smet Dalılsi * Her tiirlü banla ifi * 

vazJ'e gonnette haltı tarafmdanl faza mafreielminden mürekkebbdi. a run kontrolü altında :şlemettedir. , •• ~••••••l.mliiiiİımlİİİİİİmmmmm;;;;;;;;;;:;: 
leriın~ tasamız . a nakdi ve 1538 Düflllan bil~ tehre h~etnn ~en ~' Braşov radyosu dün ak.fam benQz A..I O 
bu güne kadar 385 ~ilerek Kızılay fırkasının bılhasaa agır zavıa!• ~g- .sı1erin elınde idi. Almanların hükft - S M A N L 1 
parça etJa ~edi)'e • aid old .. &u radığını kabul etmek ınecbunyef!n.. met tuvveUerlle iş birlıli yaptıfını ih 

Po •- k 41 ı~--ı.. 1 a..-..:ne walim edilmif Te - d d" •- utusu : 7 zııı.anuu ,... .. .,.,... kedilmiftiı'. Bu meyan - e ır. R-..ı.· Afrik d aas eden haberler Londrada kat'iyen 
'l'luraf : Son Posta mahallere -~öyünden General ölü ~·• • a : .. t.eeyyüd etmemiştir. Romanyada pek 
'l'elefOfl. : 20203 da Te~Ht . Ba an Hayriye Me • $arki Afrikada Sudan cephesı u- az İn"aız tebaaaı kalmıttır. 

.,...--·----------1 Yusuf izzet ~ na.idi tebemıde bu • zerinde Gallabat r.untakaaında top. Alman binbapauu ölcliireD' 
"'llllıııi...._ ,ı ıethuDÇ 30 lira çu ve devriye hareketleri olmuştur. A . 

23 
(AA.) Af · 

lunm\lftur. Cheru mıntakaaında düşman tara • biltd~~ • - ına aıan-
--------------- 1 . h"" kabil sı ınyor: 

1 1 hndan yapılan ~ırk"" ut.~lu~ ~ue has- Bükreşte Alman kumandıtnı Doe.. 

mtiuyere heyetinin top anlı arı taarruzumuz a pus uru mu• . ,. -ıd"" n· .. Sa d y 
y- ma büyük zayiat verdirilmiştir. nng ı OL-~rend w•ntdı~tn ryan O • U. 

•• • nan teD1U1ll e1r1 ır ve unaruı -
ftalyan ualeriae ~ tanda kat'iyen tanınmamaktadır. 

Egede düşman tayyarelerı ha~a Yunan konsolosu vizeııile :)}t • 

üalerimizden birin~ taar~ etmcge bancı pasaportunu hamil olan bu 
çalışmışlardır. Hava dafı batar~a • adam 1 3 Temmuz 1940 tarihinde 
]arımızın ateti _ıl-'. ka~fılanan _duı ~ İtalyadan Yunanistana gelmiş ve 
man tayyarelen, nıc bır hasar ıkaın ayni ayın 16 sında )' unanistandan 
muvaffak olamadan uzRklaşmıslar- çıkmı,tır. 
dır. I .1. ============ 

22/23 Sonklnun gecesi .. ngı ız iltinam edilmiftir. Zayiatumz beş yüz, 
tayyareleri Katanyaya ve _Sıcılva a. ı kışıden azdır. Duşman zay atı henüz 
dasındaki diğer bir ~evkıe taar~z tamamen tesbıt edilememişae de itı 
etmişler, fakat hasar ıka edememış- bin yaralı hastaneye kaldırılm14tu. 
terdir. Eritrede 

1 
Eritrede, kıt'alarunız Kassala'dan 

Kahire 23 CA.A.} - Ingil'z umuml ric'at etm.., olan ve şımdiki halde Bıs.. 
tarargahmın teblıfı: cıa ve .Barentu müdafaa menae .. inl 

Trablu.sda Tobruk'un zaptı dun ge. tutan Italyan kuvvetlerile temas ha.. 
ce tamamlanmıştır. Şıındıye kadar lindedir Harekat muvaffakıyetle in. 
aralarında bir tolordu ve bir fırka kişafta devam edıyor 

komutanı ile diğer iki general, bir Ha~iıs'tanda, Metemma 'nın far • 
amiral. ordu ve delliZ kunnaylanna kında dtışman üzerine tazyiklerimiz 

4 mensub bir miktar ~k rütbeli atı- idame ettirilmektedir. 
~ . . ı ba bulunmak tuere H 000 den fazla K.e.n;ra'da, taıYYal"elerimisin 1laal' .. 

~"7:~4en terbiyesi genel direktörlUiü mütavere. hey~tin~ t~p~~ .! alınmlfbr. Muhtelif çapta 200 e ruz faaliyetleri de devam etmekte _ 
~da batlamıı b-luwnektadu. v.andaki l"- yeti akın top • diler barb mala•neci dir • 

• n..~ J 
---·•ıor. 

BANKASI 
TORK ANONİM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve T:irkiye Cii.mhuriyeti ile münakıt m~knveıenameıi 

2292 NumarGlı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiftiT 
(24/6/1931 tari1ıli 2435 Numaralı Renni Gazete) 

Sermayeıı· •• 10 000.000 1 .-:ı· L" • D•ulZ ıra11 

İhfyat akçesi: 1.250.000 lngiliz Lirası 
Türkiyenin batlu:a Şehirlerinde 
PARIS, MARSfLYA ve NİS"de 
LONDRA ve MANÇESTER' de 

MISIR. KIBRIS, YlJNANISTAN, İRAN, (RAK, FILlsTJN 
ve MAVERAYI ERDÜN" de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, RUMANYA. YUNANİSTAN, SlJRIYE. LÜBNAN 

Filyalleri 9e bütün ::>ünyada Ac.enla Ye Muhabirleri nrd.. 

Her nevi Banka Muameleleri Y&INI' 
Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı 
Ticari krediler ve vesa.ikll krediler kütacİı 
Türkiye ve Ecneb memleketler berine k~ş·c1e aeneda' Jakoaton. 
Borsa emırlert. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avam. 
Senedat tahsilMı ve saire. 

En yiihe/ı emniyet fll"flannı lıais lıiralılı 
Ktwılaı- Serodi oar4ır. 

Pi~uanm - mfieait tutfariJe (kumbaralı Y8J& 
lmmbaruız) tuarraf heaaplan açılır. 



8 Sayfa 

L i san isleri , 
(.Bqt.afı 2 inci sayfada) 1 hoıdur, hoşdur; komşun•ın, koyu-

J:>ilinmedikçe doğru bir şekilde o. nun diyeceğiz, hatta komşumuzun 
ltunmuma v: yazılmasına imkan koyunu yaz.ıcağı'l:, daha ileıiye gi
yoktur. delim: Komşumuzun koyununun 

Şu halde osmanlıcada en eski ta- kuzusu deyip yazacağız: yuni şu te. 
rilıinde bu iki lisanın imla mukaJ- lcerlemeye benzeyen misalde sekiz 
aeratını alıp tatbik etmeğe başla. dane u VaT. İ~te, böyle, ahenk yapa
huş iken yavaş yavaş kendisini zor_ hm derken te'lafür yapılmış oldu
lullardan kurtumağa lüzum gö- ğunda ıüphe yok. 
rünce garb lisanlarından mesela i- Sarfa bakılacak olursa bu u }arın 
talyancamn buit imla kaidelerini yerine ı (3ıt.ki!} konacak. Kornşımı.. 
bonimsemeğe başlamış, fakat mat. zın koyunının kuzusı denecek. 

'l.-b sühulet hasıl olmadıktan baı:ıka Görülüyor ki bir yandan sarfa 
claha büyük bir kargaşalık arasında uymuş oluyoruz, bir yandan da u la
lçfnden C1kılamayacak bir hale ııel. rı kısmen ı ile değiştirmi., oluyoruz, 
JPiı idi. Öyle ki nihayet buna cezri yani cümlede bir ses tenevvüü vü
IJir tedavi çıııresi bulmak bir nruret cude getirt"rek kısmen tenafürden 
İ\ökmüne girdi. Enverin rnunfatıl kurtarmış oluyoruz. Telaffuzda eııı. 
harflerle yapmak istediği inkılab da kiJ (ı) ile u arasında bir büyük 
Jlilünç bir netice ile bitti, ve, artık fark olmadığından ahenk kaidesine 
Utin hıırAe~ini kabul e•mekten baş- karşı bir cünha irtikab edilmiş ol-
ka yapacak bir İli kalmadı. muyor. 

Ve, bunll tek bir çare olarak ka- Hakim olan hareke o ve u olun-
rar verilince beklendi ki artık im14 ca böyle, lakin hakim hareke ö ve 
ve ona haki'll olan sarf eabit ve Ü olunca o zaman sarfa hinayet e. 
muttarid bir şt'kil 81mış olacaktır. derek rakibi olan ahenge temay\il
Uzun vıllarddnberi bu netice vücu. den başka çarP. yo~ 
İ:le e;efemedi. Sebeb? Bu sebebi Cörmişdir diyemiyoruz, ~örmüş
türkcenin bir vandan t .. J:iffuza, bir dür diyoruz, öyle devam edeceğiz 
yandan da "arfa bağlılığına atfet. ve öyle yazacağız. Üzümün sürümü, 
melidir. Ne nmAn telaffuza göre üzümin CJÜrumi denemez, uzumur
fıareket olun;,caktır) Hangi takdir· sürümü d"nir ve öyle yazılır. 
lerde sarf hı.idelerin~ teba'iyyt"t e- Memleketi.1 bazı havalisinde b•L 
dilecektir? Ru !malin sarih bir ceva. ki öyle telaffo~ ettikleri İçin öyle 
bı V!"r!lemedi ve bıı suretle türkce va7.anlar rla olacaktn·, fakat esa!I te
imlası eıdci,İnl! nisbetle çok az, fa. "-~fuz 1stnnbul sivesi olduğundan 
kat ne olsa v:ne mühim bir tezeb- biz lstanb:ıla mahsus telaffuz tan:ı-
ıüb içinde kaldı. na sadık olacağız. 

İmlanın ahengi! uygunlufle sarfa Bu misalleı le vazıh olarak göıü-
uygunluğunun taaruzu isimlerin, sı. lüyor ki lahilcnlar<la ahenge uy~un
fatların, masdarların mücerred ha. lukla sarfa uygunluk arasınnı\ ihtilaf 
linde vuk1Ja gelmiyor. Fakat bunla- var. Bu ihtilaf halledi1ebilir mD 
ra lahikalar gelince o zaman ihtilaf Zannetmiyorum. Olsa olsa her iki 
zahir oluyr>r. tarafı k0Haya1ak bir uzlaşma sureti 

Misal ile İzah etmeli: Edatı haber bulunabiHr. 
hafiflerde dir, sakillerde dır, ııuhü- iste - bııhınabilirsıo: - onu tesbit 
du mazide dim, <lım, ılh., nakli ma- etmek ve imlı\vı teşettiitten kurtar
zide mis, mı,: izafette in, ın dır. Ev- mak çaTelerini aramalıdır. Sarfta 
velce de hu ihtilafa iqaret t'tmi~tim, hakim harekenin cin<rine r.öre lahi. 
burada bira4: daha izııh etmek iste- kalarda vukua g-rafocek dl'!~isiklikleri 
rim. işarl"t etmekten b;:t<>ka daha sade bir 

Kelimed 6 l-ıakim olan hareke o usul bulunabileceğinden sübhe edi
yahud u İ<ıe lahikalarda da buna tıı. yorum. 
bl' olmak lnz•m gdecek. Misal: HaHJ Ziya U,ı-klıgil 

Kitablar arasında 

1 
SON POS 

Emniyet Sandığı ilanları 

Taksitli Emlak Satışı Sekiz 
senede 0/ 0 5 faizle ödenir 

' 
Semti Cinsi 

Muhammen 
Kıymeti 

Mirgün Mirgün ve İstinye caddesinde Kargir garajı olan 30000 
eski 2,rııı, yeni 2,2/1, 2/2, 213, 215, iki bab sahUhane ve de. 
217 No .lL rununa cari bir masura 

mai leziZ 
Hasköyde Sütlüce mahallesinde De _ 180 arşm arsa. 70 
mirci Ohannes sokağında eski 4, 6 ye-
ni 41,43 
Fındıklıda Perizathatun, Pürtelaş • ET S250 
hasa.nefen~i mahallesinde Üstyokuş 
sokağında eski 3,5 yeni 3,5 No. da. 
Çenberlita.ş Mollatenari mahallesinde Maabahçe iki n· 2000 
Medresecamü sokağında eski 2.2, mü. 

lf:, 4 mü. 3,5 yeni 3, '· 6 No. ıı. 
Üsküdarda İcadiye mahalle.oinde Yaz- S97 zıra 12 parmak arsa 'lO 
ınacıavadis sokağında eski 14. yeni 
18 No. 

1 - Arttırma 3/Şubat/941 tarihine dfuıen Paı.:artesi günü yapılacak ve 
13 ten 15 şe kad ar devam edecektir. 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Al'ttırmaya ginnek için muhammen kıymetin % 15 şi nisbetiude 

pey akçesi yatırmak lazımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede sekiz 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 rıııze tabidir. 
4 - Taks;tler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa bırinci derecede 

ipot.ekli kalır. 
5 - Binaların fotoğrafları Sandık dahilindelci satllj salonunda teşhir 

olunmaktadır. Fazla ·tafsilat almak için salona müracaat edilir. 

~m~a.k almak va satmak isteyenlere : 
Istanbulun her semtinde her çeşid emlak almak ve satmak için en kısa 

YO! satış salonum112u ziyarettir. 
istenildiği takdirde sa.ıtılığa konan emlak mukabilinde ne miktar borç 

verileceği tayin edilerek aiakadarl:ı.ra bildıri.li.r; bunun için iki lira ücret a. 
hnır. 

Teşhir ücreti: Bir liradan aşağı olmamak üzere üç ay için bin lirada 
on iki buçuk kurW}tur. Ne satıcıdan ne de alıcıdan başka bir ücret alın. 
maz. (279) 

,,_ Ereğli Havzası K ömürleri 
Satış Birliğinden : 

3 780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/ l 289Q numaralı 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli Havzası 
Kömürleri satış birliği, ahiren mevkı..i meriyete konulan 386 7 nu • 
maralı kanun ve 2/1454 7 ııayılı kararname hükümlerinin tatbiki 
neticesi olarak l Kanunusani 941 tarihinden itibaren tasfiye haline 
konmuştur. 

(Batta.rafı 2 inci sayfada) ı oldu. Zira adeta anka kuşlarını an· 
na getiriş» bamlelerini varlığının dıran hakikaten san'atkar hikayeci
derinliklerine gömmüş bulunan bir lerimizden belki de en ön safta ge
kuyumcu gibi, sıan'atkar hikayeci lenlerinden biri olan Kenan Hulusi, 
Kenan Hulusi de içten içe çağlayan daha ziyade «nakil ve adapte» ve 
ruhunun tezahürlerini bize, zaman ne yazık ki ekserisi de san'at kıy
zaman mme gibi işlenmiş hikayeler metinden uzak mahsullerle dolu bu
şeklinde veriyor. T enevvüün her lunan hikaye edebiyatı kütübhane-

Satış Birliğile şimdiye kadar aktedilmiş olan mukavelelerin kö -
mür teslimine müteallik v.ecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak 
halkleri Ereğli Kömi.irleri işletmesi tarafından kabul olunarak kö -
mür teslimatı işbu mukaveleler hükümlerine göre yapılacağından 
bu husus için alakadarların Ereğli Kömürleri )şletmeııine ve tas -
fiye tarihinden evvelki muamelelı:r için dahi merkezi Zonguldakta 
bulunan, hali tasfıycde Ereğli Havzası kömürleri Satıq Birlig~ine .. r••••••• müracaat etmeleri ilan olunur. . ~ 

çeşidini deneyen Kenan Hulusi, hiç 1 ~!z7 «~İT Ote~de ? Kişi» .. ~-ika~e 
te dar ufuklu değil. Onu, gayet k.ullıyatı. ıle de_gerlı ve ozlu hır 
kuvvetli bir görüş, seziş ile bir köy ı cıld hedıye etnuş oluyor. 
macerasını çizer, köylü zihniyetini Küçük hikayeciliği çocuk oyun
sun'iliğe kaçmadan aynala'ldırır cağı, rnekteb karalaması, sanan 
gördüğünüz gibi uzak illerin ikli- kültürsüz «nevhevesleret <ıBir Otel
minden de ayni kud!'etle, hassalarla de 7 Kişiıı gayet iyi bir «hikaye 
haber verdiğine şahid olursunuz. yazmayı öğrenme» kitabıdır. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lira3ı 
Şub~ ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Meşhu~içb~ !! !!e!izins~~tl~:.~ 
satlhna.ktadır. SINGER saatinin k• 

yüksek. mübayaa ıeraiti faydalıdd 
Cep saati Kromdan arkası fantazi sS 

• • Çelikten ıı ıı d 
• • Klromdan » » Çok ince ZI 
» » Gümüş ıı » 3' 

Ucuz saatler hakiki tasarrufu temin etmez. 
kalitesi yüksek, mübayaa şeraiti faydalı o1 
Türkiyede evsafının yüksekliğUe şöhret bulan S 

G E R saatleri bütün faydaları caınidit 
Çünkü; diğer marka. saatlerden ucuzdur, ı" 

fu temin eder. 
Çünkü; hayatınızda si?A ba.şka saate muh"' 

mez. 
Çünkü; on beş sene zarfında tamir parası vermezsiniz. 
Bu fır$attan istifade etmek iStiyen taş!'a müşteril1'!rımiz bedelini 

vasıtasile peşin gönderdiklerinde posta ücreti tarafımıza aid oıınaK 
re saat gönderilir. 

D İ K K A T : Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü 
deki mağazamızda satılır. - İstanbulda şubemiz yoktur. 
SİNOER SAATLERİ Mağazası, tstanbul, Eminönü caddesi ~°' 

y 

nı 

.. 
4' 

a 
1 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

İKRAMİYE 
PLAN 1 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık - 2000,_.. 
s • 1000 l> - 3000._.. 
2 l> 750 l> - 1500 ....... 
4 :D 500 :D - 2000.-
8 :D 250 :D - 2000.-

35 » 100 • - 3500.-
80 » 50 • - 4000-

300 » 20 » - fOOO ...... 
Keşideler: 4 Şubat, 2 ıuayıs, j 
ğustos, 3 İkinclteşrin tarihle 

yapur. 

Maliye Vekaletinden : 
Gıimüş Yüz kuruşlukların tedavüldeO 

kaldırılması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuru~luklann )erine gümüş bir liralıklar darp ve P 

kafi mikt.arda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 
kanun/ 941 tarihınden 5<Jnra tedavülden kaldırılması kararlaştmlJll 

Gümüş yüz kuruşluklar l/Şubat l41 tarıhinden itibaren artık t 
etmiyecek ve ancak yalnız mal.sandıklarile Cümhurıyet Merkez 
şubelerince kabul edilebılecektır. 

Ehnde gi.ınıüş ytiz kuruşluk bulunanların bunları nıalsan 

Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdıl ettırmelerı ıl 
nur. «288" •380» 

tli 
R.o 
mi 

re 
lej 

Q 

d 

Buna da asla şaşmamalı . Cünkü Haddi zatında «muhayyel eser
özentisiz san' atkar olan, renkli mu- lenı sahasının en güç, ~n nankör 
hayyilecıinde realitelerin Ö7ÜnÜ ö- bir sahası oran küçük hikayecilikte 
ren Kenan Hulusi bize hikayesini tam manasile olgunlaştığını kabul 
dokurken bir riyaziyeci kadar man· etmiyen fakat hiç şüphe yok ki en 
tıklı, bir ressam kadar objektif ve ı istidadlı ve salahiyetli kalernlerİn· ı 
nihayet bir sair kadar içlidir. Onun den biri bulunan Kenan Hulusiden 
1.ahramanları sizin ve benim tanıdı- istediğim bir şey var: Gayet renkli, 
ğımız erkek ve kadınlardır. Su İm- ~r~ji~al mevzu.l.u hikayelerinin bi- 1 
ralı mahkumu «Murad <'ğlu Mu· tırımınde pek oyle acele etmemek .. 
rad n, ~azetclerde röportajlarını o- Filhakika bazı hikayelerinde bu 
kuduğumuz hakiki mahkumlardan sezişimiz pek kuvvet ve sarahatle 
biri kadar canlı, şu «Balık Osn'ann kendi'lini hissettiriyor. Bi.itün ince- ı 
her za~an rasladığımız halk çocu- liklerini tada tada, sindire sindire 

1 
ğu: ııu ı C. Cr>nson ıı. Amerikalı sev· okuduğumuz hikayenin point cdmi
yahların gayet tipik bir nümm1e~i- nant'ından sontaki bitiş pek ani o
dirler. Onun için de Kenan Hulusi- l~yor. Tıpkı s.aı:ısüre uğrayan .b.ir 
nin bütün hikayelerini okurken de-ı ~ıl.m . ~ar.~~sı gıbı.. bun~ ınuha_r:ı:ın 
rinden bir yakınlık bir sıcaklık du- 1çı tıtızlıgıne de bagışlıyabılınm 

T b. A ' • b Ab• . amma, gönlüm ra7.ı olmuyor. 
yarız. am ır vrupaı - u ta ın- * 
me itiraz edecekler bulunabilir - hi-

, 
EREGLİ KÖMÜRLERi kayeci olan Kenan küçük hikayele- «Bu kadar kusur k

1

adı kızında da 
rinde çok güzel ve akıcı bir üıılub olum diyece~s~~iz. Haklısınız. Ben 
kullanıyor. Fakat ne tuhaftır ki u u de bunları duşunerek Cliyorum ki, 
h.k. 1 ·ı lA O fi zdn J Bir Otelde 7 Kişi çok güzl bir se· 

1
1 a:re en~ bes~. al Absb1·ano ar 8 -

1 
yahat arkada'"! uzun kı~ gecelerin

Lı ro:nbanın a lu dus u ırakz ydorucu, ı de bizi avutaca bir yoldaş ve ede-
natta azı yer er e can sı ıcı ır, O· b. k"t.'bh • · ·· J" '-' k h k d.. .. .1 ıy.. u u anemızın en oz u K8· 

i
ul yluc~, mu ad e°!ed ve ubşuncle sı - z<. ..... Ja.ından biridir. 

s e erı arasın a a eta una ıyor, İb L !_ H • 
diyeceğim. Halbuki, küçük hikaye- raru.m oyı 
lerinde bu müphemlik ort'adan kal-
kıyor, ve bizi ta sonuna kadar sü- Yeni Çifilik Lokantas 
rUldeyip götüren bir üslubun bütün 
cazibesi etrafımızı sarıyor. 

* Kenan Hulusinin son neşrettiği 
180 sayfalık ve içinde 22 hikaye Her 
bulunan a:Bir Otelde 7 Kişiıı isimli 1 
kitabını okuyup bitirince duyduğum 
aevinç ve aldığım haz çok büyük 

•............. , ..... 
İstiklıll cadd esi 392 

(Tünel clva.rı) 

Cuma/rtesi akşamı 
dans. 

Bilird.o vardır, 

KUŞ T0V0NDEN 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullamna.k lhem kesenize ve hem de 

~=~ BiR KUŞTOYO YASTIK 1 LIRADIR. 
YASTIK, YORGANLARI da PEK UCUZDUR. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar Ku§ Tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

-··-···································································································· 
Son Potta Matbaası : Ne,riyat Müdürü: Selim Rai'IP Emeç 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirnt Ban.kumda kumbaralı ve ihba.raız taaarruı hesa.blaruıda 

enaz 50 liruı bulunanlara senede f defa çekilecek kur'a ile ataıh • 
dak.i plana göre ıtramiye datıtııacaktır. 

4 Adat 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 

" 
2,000 " 4 

" 
250 " 

1,000 
" 40 

" 
100 " 

4,000 .. 
100 " 

50 n 5,000 
" 120 " 

40 n 4,800 
" 160 " 

20 
" 

3,200 H 
Dikkat: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.şaQı 

dtişıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde " 20 fazla.sile veraeeektir. 
Kut"'alar senede • defa, 1 Eylfil, 1 BlrincikAnun, ı Mart ve ı Ha.JI -

ran tarihlerinde çekilecektir. 

iŞLETJJ1ESINDE""'N : 
3 780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/ 1289? nu~ 

ralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşelkül eden ~S 
Havzası Kömürleri Sat:ş .Birliği, 3867 numaralı kanun ve 2/1 
sayılı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1. Kanunusani. 1 
tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş olmasına binaen 
geçen Birlikle tasfiye tarihine kadar aktedilmiş olan mukavele!~ 
kömür teslimi vecibelerı ve işbu vecibelerden doğacak haJd11~ 
letmemiz tarafından devren ve naklen kabul edilmiştir. Binll 
leyh 1. Kanunusani. 1941 tarihinden itibaren Kömür teııl", 
müteallik talebler için Zonguldakta mahdud mes'uliyetli Ereğh 
mürleri İşletmesi müessesesine müracaat edilmesi ilan olunut· 

' Bursa Ziraat lVlektebi lVludurluğündeıl ' 
Her sene olduğu gibi bu sene de 1/1/941 tarihinden itibaren 

cinsleri yazılı fidanların muhtelif nevileri mektebimiz fidanlığınd:J 
şa Qtkarılm.l§tır. 

Fidan alma"l iStiyenlerin Bursada melcteb müdürlüğüne Daf 
rica olunur. 

Mektebimiz de 

Muht.elif aıılı 

aatılmakta 

Şeftali 

Kayısı 

Erik 
Kır az 
Vi.Şne 

Elma 
Armud 

olan cinsl"r şunlardır: 
Muşmula 

Top ve adi akasya 
Maklora 
Gladiçya 
Oülibı·işim 

Mazı 

-.e aşıaız Amerikan bat pbuklan. 

, 


