
is!am Ansiklopedisi 
ııı~arif Vekilliğince neşrine be.şlanan bu bü.. 

Yük ilnıi kitabın 7 formalık ilk fasikülü çık -
ınıştır. 

ki !Ma.:arif Vekilliği yay~n evlerinde ve bütün 
ta.bcılar<l a arayınız. 

• 

Fiatı: 100 kunııtur. 
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o 
ROMANYADA 

VAZiYET 
KARANLIK 

lrilAyetlerde 
h&dlseler 

d.evam ediTor .. 

Bu sabah gelen haberler 

Libya'cl&D priiniifler: İtalyanların 
~:eri bir &bide ve yeril a.skerler tara.lmdan kull&nılan bir bava clafl topu 

/ngilizler 
Bingazi 

hava/isinde .. 
ltalyan tehi gi, " Bingazide 
tayyarelarimiz duşmanm 

makmeli vesaitini bombar· 
dıman etti,, diyor 

r··ERifREDE···ı Habeş ordusu 
iT AL y AN ! /talganlarla 
RİC' ATİ çarpışıyor 

8.000 kilometre 
murabbaı bir saha 

tahHve edildi 

Yerli muhariblerin 
davullan geceleri 
ileri harekatı her 

tarafa yayıyor 

/ ngiliz kuvvetleri de 
hududu geçtiler 

Ruzvelt Halifaksı 
karşılamak için 

Vaşingtondan ayrıldı 

motörlü kuvvetlerinin yaptıkları bir seçici ~ 

Bükrett• Alman • Almanla nn 

Londra 24 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, İngilterenin A
merika yeni büyük elçisi ile Lady 
Halifaks Vaoingtona gitmek ilzere 
bugün Amerikan tupraklarına ayak 
basmıılardır. 

General diyor kı Balkanlardaki 
Bulgaristandan 
beklenen şey 

YAZAN: 

Emekli General 

E. Eır.ir Erki:eı 
.son Poata• nuı uur1 

uıutıarrırl 

alkanlarda, her ntı za. • 
B b. hareket bahis rnan ır 1 .• 

l sa gözler Bu gans 
mevzd~rur Çünkü .Balkan ya -
tana d • cenub- ve doğusun. 
run a asınıa ·1.n inin ıimal 
da ve Balkan sı h es . t1· bir 

b da e ernmıye ı 
ve cenu un • ğ fya durumu 

k 1 i co ra 
•ev u eeYf 1 ket Balkan d ve bu meme 
d::ı~~İeri arasmda yegane re .. 

. · t olanıdır. l 
vızyonıs · onist o • 

Bulgari.atanın, redvızy w lub 
B.. "k Harb e mag 

rnası, uyu a·· ük Harbe 
ld ., ndan on.6. uy l 

o ugu '._ ..J rt:' rnilli eme -
· ie sev.ıı;.e,,.e ah L 

gırrne k •rüyasının t a.ıı;.. 
lere kavuı~~·,,ıe qumın, üste • 
kule etmeat lşo. ~manya, Yu-
1.k b zı yer eTın ''"v 
ı . a Yu &slavyava ve -
nanıstan ve g . . lir. 

planları 

Taymisin diplomatik 
muharririne göre 

Balkanlarda vaziyet 

Taymiı Türk erkanı harbiye
ıile lngaizler arasında yapı· 

lan mükalemelere ituet 
ediyor 

Londra 24 (A.A.) - Tirnes ıa. 
zetesinin diplomatik muhabiri yazı-

yor: d k" 1" Almanlann Balkanlar a ı P an • 
ları hakkında Londraya yeni haber: 
ler gelmiştir. Hitler, Romanyadaki 

amizonunu takviye etmektedir. 
~omanyada bir taraftan Almanya 
ile beraber çahfOlak istiyeo Demir 
Muhafızlar diğer taraf tan Almanya 
t . • de olr:ıamak prtile Romanya. 
ıpm . D • 
nın Nazi olmasını istiyen emlT 
Mubafızlar arasında kargaıalıklar 
zuhur etıni,tir. 

· · ·· k hükumeti ve er-

Lord ve Lady Halifaks Atlantik 
denizini cıGeorge S. zırhlısı ile geç. 
mi~lerdir. 

lngiliz baovekili Cörçil ve eıi 
Lord ve Lady Halifaksa İngiltere -
nin ıimaline le.adar refakat etmiı • 
lerdir. $imal sahilinde bulunan bir 
Uste kendilerile vedalaşmıelardır. 

«George 5 » zırhlısının hizmette 
bulunduğu ilk rtefa olarak bu suret
le reımen bildirilmiı oluyor. Bu ge.. 
mi ayni sınıfa menııub, dünyanın en 
büyüle, en kuvvetli silahlarile mli -
ıeehhez ve en iyi himaye edilmiş 

be, zırhlı11ndan biridir. 
Yeni ınrb1mm evsafı 

Londra 24 (A.A.) - İngiltere. 
(Den.mı ! nci sayfada) 

KUçUk 
okuyuculara 

Size aid sayfanın bu 
haftaki bilmecesini 

halle çalışınız 
Bir lıiıiye l O lira, bir kl.fİ· 
ye S lira ve 30 lıİfİye Je 

muhtelif hediyeler 
uerecei~ 

(TafailAt 5 incı sayfada) 

Büyük hava taarruzu 
denemesi önümüzdeki 

hafta yapılacak . 
VilAyet bir teblli' ne,rettl 
Şehrin başlıca meydanları tecrübe sahası 
olarak ayrıldı, alarm esnasında makineli 

tüfekler de ateş açacaklar 

Evvelce yapılan .,.aif korunma tecriibe.inden bir in.taba 
Dahiliye Vekaleti seferbnlik mü ıehrimi~e yapılaca!: hava taar • 

dürü Hüsamettin, önümüzdeki Sa. ruzlarından korunma tecrübeleri et
lı günü Anlcaradan ııehrimize gele- rafında alakadarlara talimat vere • 
cektir. Vekalet seferberlik müdürü (DnMD& 7 inci sayfada) 

Gıda maddelerinin 
kontroluna dair 

nizamname çıkıyor 
Nizamnamenin hazırlanmasında mahlôtçulu
ğun ortadan kaldınlması hakim fikir olmuştur 

Ankara 24 (Huıuet) - Umumi 
hıfzıssıhha kanunu esaalanna uya -
rak Sıhhat Vekaletinin gıda mad • 
delerinin kontrplu için hazırladığı 
nizamname projesi Devlet St•rasında 
tetkik edilmektedir. Nizamname ya. 
kında ,Oradan çıkarak Vekiller He.. 
yetinin tasvibine arzedilecektir. 

Nizamnamenin hazırlanmasında 
halkın her vakit her yerde saf aıda 
maddesi bulabilmesi ve müstehlik -
ler zararına hesabsız &aiistimallere 
mevzu teıkil eden mahlutlann n 
mahlOtçuluğun ortadan lcaldmlmua 
baılıca hlkiın fikir olmuttur. 

Yeni edebi te/rikamıza 
bugün başladık 

TALAN 
Büyük a,k romanı 

r-- NAKLEDEN --·, 

1 Mebrure Sami i 

1 
uO Kadın)) ve uLeylalılar 1 

Altında» eıerlerinin nlilıili 

'\., ...... -·-·············-················.,/ 
e Güzel, ince, heye

canlı bir mevzu 
e Sürükleyici bir tah· 

kiye tarzı 
e Canlı ve tatlı bir 

üsliib 

" Yalan ,. son sene
lerde okuduğunuz en 
güzel roman olacakbr. 

Mebrure Sami 
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Hergün 
Afrika harbi 
~---- Jbhitttn BlrgeD _J , 

T obrukun da İ.jgali ile netice. 
!enen İngiliz taarruzu. Af. 

rika harb sahnesi üz~rine yeniden 
dikkati celbediyor. İngilterenin bü
yiık bir emek ve himmetle hazırla -
dığı taarruz, Afrika sahnesi için çok 
büyük bir sürat ıekoru t~kil ve pek 
az bir zamanda büyük neticeleT eL 
de edilmesini temin ettı. Bu taar -
ruz nereye kadar gidecek, arka -
sından neler gelecek~ B:m, masa
başı erkan: harbliğine taraftar ohm. 
!ardan değılim. Bu suallere verile -
cek cevabbrı anı:.ak İngiliz erkanı 
harbiyesi bilir. Eğer onun İş h~ın -
da bildikleri::ıi, b•zim burada, masa 

başında yazı' yazarken de bilmemiz 
mümkün olsaydı, dünyanın işleri 
çok garib olurdu! Fakat, gördüğii -
müz neticelere bakarak edinebile -
ceğimiz basit fikirler vardır ki on
ları söylerken çok büyük bir lıataya 
düşmek tehlikesi ola.."naz. 

Görülen manzara ~udur: İn~dliz 
rkanı harbiyesi. bu muharf"henm 

tecrübelerini pek kısa bir zamanda 
kendisine malediomiş ve onu, çölle
re hakim müşkülit arasında bile 
tatbik etmek kudretini göstermiştir. 
Bugüne kadar elde edilen neticeler 
kat"i bir muzafferiyet temin etmİf 
olmamakla beraber, ltalyan duru -
şunu o kadar zedelemi.ftir ki, bu 
kuvvetin, yeniden bir mukabil ham
le yapabilmesini, hiç değilse bu 
mevsim ıçın imkansu: görebiliriz. 
Hatta değil mukabil hamle, bu -
günkü taarruzu muayyen bit h:atta 
tutarak İngiliz ordusunun ilerleme
sine mani olmak işi bile, artık ltal
yan ordusunun elinden çıbn!f, olsa 
olsa bir mevsim meselesi olmuftur: 
Eğer, Mıtıırdzın gelip Llhyanın hu -
cludlarını taşan ve istihkamları yı • 
kan askeri kudret, muayyen bir nok 
tada duracak olursa, bu İtalya or -
dusunun gö tereceği mukavemetten 
ziyade, mevsimin zaruri kılacağı bir 
hareketten ibaret bulunacııkhr. De
mek oluyor ki, Afrika harbinin İtaL 
ya tarafından kazanılrr.ası ihtimali 
ortadan kalkmış bulunuyor. İstikbal 
için kat'i hükümler vermek en -
mizde değildir; fakat, bugün görü. 
nen manzaraya bakarak. diyebiliriz 
ki, İtalya Afrika harbinin ilk aafha. 
sını kaybetmiş bulunuyor. 

• Halbuk.i, lt:ilya için bu harbin 
bütün ~an<ıaı Afrika üstünde top -
lanır. Italyanın ne Avrupa üzerin
de büyük !!melleri ve iddiaları ola • 
bilir, ne de bu shaada onun oyna • 
ması lazım gddiği iddıa olunabile
cek mühim ve esıulı vazifeler var -
dır. Biitün Avrupada İtalyanın rolü, 
nihayet yardımcı hir ıoldür. Öyle 
bir yardımcı rol ki, ifa edilmediği 
zaman dahi Almanya, karada ken.. 
disine düşen vazifeyi muvaffakiyet.. 
le haşarabilmi~ti. Onun ftrtlyadan 
gördüğü yardımın en büyük kıy -
meti. Akde!'lizde büyük bir lngiliz 
filosunu tutmaktan ibarettir ki, bu
nun da bir kara yardımı değil, bir 
deniz yardımı olduğu mal\ımdur. 

Afrika harbine geline~, Mihverin 
bütün hesablan İtalyanın dernhde 
etmiş olduğu vazifenin muvaffa _ 
kiyeti üzerine kurulmuş bdunuyor _ 
du. Afrika harbinin, hiç olın.?zsa bu 
ciddi safhasında İtalya tamfından 
kaybedilmesi, ayni zam<1nda Afri -
kada Almanyanm da mağlub mev -
kiine düşmesini ic:ıb ettiriyor. Bu 
vaziyetin par1ak olmadığını !-Öyle • 
meğe bile lüzum olamaz. Hatta, işin 
vahim taraflan da gözden kaça • 
maz: Gerek şimali Afrik:ıda, gerek 
Arnavudlukta cereya.ı etmiş olan 
bütün askeri hareketlerde İtalya or
dusunun seve seve harbettiğine dair 
alametlere lea::ıdüf edilmiyor. Bila
kis, bütün çarpışmalardrt bu ordu • 
nun, kendi ha:ımib kuvvetli bir ka. 
pışmıya teşebbüs etmediğini herkes 
görüygr. Bundan dolayıdır ki son 
zamanlarda Romanın yaptı~ bütün 
neşriyat, ltalyıu-ı askerlerinin çok 
~iddetle harbettiğine herkesi inan -
dırmıya tevcih edilmifltir. Bu cihet, 
gözden kaçmıyacak derecede va -
zıhtır. 

* istikbal \çin bir şey söyliyemeyiz. 
Almanyanın bu Afrika mağlubiye. 
tini kabul edip etmiyeceği, etmediği 
takdirde. elinde ne gibi müdahale 
imkanları bulunduğunu kestireme _ 
yiz. Fakat, bugün iı;in görünen va
ziyet, Afrika harbi:ıi sad,.. ltA.lyanın 
de~l, bütün Mihverin halen kay -
betmiş olduğu merkezindedir. Ha_ 
dise}; böylece kaydedelim Ye onun 
istikbaldeki inkiş:ıflıırmd bekliye -
]im. Afrika sahnesi, bu harbin eı;ıas 
sahnesi olmamakla beraber onun in
kişafı ve neticeleri bakımından çok 
mühimdir. Bu sahayı kaybetmek 
Mihver için cok şey kaybetmek de
mektir. 

Resimli 1'1&kale ı ;;;; Eski hakikat 

!nsan ne kadar k~rkak. olursa olsun, elbet lcendisinden daha kor- Bir ltöteye sıkıştırılan kedi ka~acak yer bulamayınca kendisini sı-
kagını da ~ulur, aynı şekıl~e en .c~suru r:ıldıracak dah~ cesur da var. k:ııtıranın üzerine atlar, istediğinizs elde ettiğiniz zaman 0 noktada 
drr. Fakat msa~ın m~nfaatı her iki takdırde de azamı hadde kadar durmayı biliniz, kartının köşeye sıkışmış bir kedi veya kılıcı kıran 

-'!~!!~!..~~!:~.~~: .... --... ·--·-----· .. -··---..... __ _!aya çıkabilir, fazla tamah daima zarar getirmiştir. --....................... _ .. _ .................... .._._ ............................. _. ____ ..... . 

C DENİZCİLİK~ 
·ngiltere için gUnün 

en mUhim deniz 
meselesi 

Söz Arasında ) 
Et yiyen 

kurbağalar 
bulundu 

A1e1ek.ser Kurbağaların et yemedi
ği söylenir... Amerikadan gelen bir 
haber bu nazariyeyi cerheylemi.ştir. 

Vaşington enstitüleıinden birine 
mensub bulunan doktorlar hayv&nlar 

Alman yanın 
Ak denizdeki 

hedefi 
(Bat ta.rafı 1 inci sayfada) 

de gemilerin Pas-de.Calais'ye de 
geçmelerine mani olmak istemi~. fa. 
kat bunda muvaf iak olamamışU
Halbuki Sicilya boğazı Pas-de.Ca
lais' den 8 kem geni~tir, bu boğazı& 
hakim olmak icin sarfedeceği ga:Y ~ 
retler. Alıuanyaya bel~i ağır zayiata 
malolacak, fakaı: Manııa ll.akim ola
madığı gibi bu emeline de muvaf " 
fak olamıyacaktır. Çünkü bütün vr 
ziyetin ana halları o1an esaslı bir 
unsur vardu: 

«Denizlerin hakimiyeti ı>. 
Alman bombardıman tayyarele

rinin birçok taarruza teşebbüs et " 
meleri dcrıil h:ıkimivetinin İng!lte " 
rede kalmasına mani olama:z.. 

Pas-deC,-a1ais'nin kontrolünü tr 
min etmek İçin sarfedilt-'l gayretlef 
bunun için muvaffak olamamıştır. 

Ayni sebeble Sicilya boğazında• 
gemilerin geçmesine mani olrnak. 
için sarfediJeıı gayretler de akanı• 
te uğravaı::aktır. 

İtalyan askeri trenleri 
Londra 24 (AA.) -Times g9' 

zetesinin İtalyan hudurtundaki hu " 
susi muhabirinin bildirdiğine göt• 
askeri trenlerin geçe<.:eği yollar~ 
serbest olması ve trenlerin azalJP 
süratle işlemesi için Romada şjd " 
detli tedbirler almmı~tır. 

Bu yeni tedbirler snyesinde başflo 
ca bütün hatların serbest kalac.ait 
ve askeri sürat katarlannın ccMih " 
ver devletlerinin büyük Akdenfl 
ıjayretlerinin besliyeceği Romacl• 
üm1d olunmaktadır. 

Halifaks 35 bin tonluk yen 
zırhh ile Amerikaya gitti Ticaret gemilerinin 

sürati davası hayati 
bir ehemmiyet alıyor 

hakkında tetkiklerde bulunmak üze- JBq tarafı 1 inci sayfada) 
re uzun bir sefere çıkmışlar ve bu se: nin Amerika büyük elçi•i Lord l-lr 
yahatle çok mühim bir keşifte bulun. lifaks ile refikaıınıı bugün Amerİ " 
muşlardır. Heyet, et yiyen ve yırtıcı kaya getiren «George 5 ı> zırhlı .. 
bir kurbağaya tesadüf etmiştir. Bu hakkında beyan olunduğuna götef 
yrrtıc;ı hayva'nı.ll iSlni Leptodacıtylus bu zırhlı J 9 39 ŞubatınBa deni?:e iır' 
Pendadactylus'tur. dirilmiş ve bu sınıffan yapılan "' 

("Son Posta,, nm denizci 
muharr:ri yazıycr) 

B uzveltb son nutukla Ç-Ok korkunç bir hayvandır. Zavi - 1939 da denize !ndirilen beş ;ı.ırh-
nndan sonra Ameri - yeli büyük bir başı, çok büyük ve par- lının ilkidir. Diğer zırhlılar «Prirı~ 

kadan İngilt•.!reye )ppılacak lak ve göz bebeği yerine kıpkırmızı of Walesn, «Duke of Yorkı>. «Yer 
yardım taraftaılarının miktarı şualar neşreden ke>rkunç gözleri, be- licoen ve «Be-ıttyıı dir. 
artmı11tır. Birçok ııazırlar, eıki veya yaz ve kw-şuni lekeli deri.si, kısa fa. Bu zırhlılar otu.z beşer bi;ı to ı 
yeni sdfrJer ve n-azete muharrirleri Kafile llalind eseyreden İngiliz ticaret gemileri kat çok kuvvetli ve a.daleli bacakları., nilatoluk olup başlıca son n•odcl l 
b_':' mevzu üzerinde pek geniş söz devletlerin kısmen veya tamamen, 1 1 _ Uzak emniyeti temin ede- içinden kendi vüeudü cesametinde pusluk on topla techiz edilmi~tir. ~ 
soylemekte, yazı yazmakta ve mü. bütün ticaret filolarına tcmellüx et- cek vasıtalar. koca bir dil bulunan a.~1111 vardır. toplann menzili daha evvelki zıl'P" 
n~aşa yapmaktadırlar. Bu söz ve miştir. Halen Amerikada bulunan 2 _ Nakliyeleri yakın-dan emnı- Bu sefere iştirak eden profesörler. lılarda bulunan J 5 puııluk topla~ 
munaka~ların, hemen hemen hep-, Mihver gemilerini bile kendine mal yete alacak vasıtalar. den biri bu kurbağanın hir opossmnu menzilinden daha fa~ladır. Bu ye 
ıi, lngiltereye yapıhc3k en miihirn etmeğe çalışmaktadrr. Burııda akla Bunlardan birinciler, Büyük Har- yakalayıp yem:-~nde hazır bulun - zırhlıların sürati ne 30 milden fa"' 
?'ar~ımın hava V'! de~iz vasıtalarına şöyle bir sual geliyor: Acaba ingil- be na21aran, inkişaf etmiş bulun- muştw-. KUl'baga opo.ssumun ba.şmı ladır. 
ınhısar etmekte oldu~unda mütte- tere. elinde bulunan bu ;ı~bancı ge. maktadırlar. Malum olduğu üzere yutmıya muvaffak olmuş, fa.kat bu Ruzvelt HaliFa.kııı k3rplamnğa -' 
fikt.irler. Yardım ne olursa olsun milerin hepsini kaybettikten başka, Büyük Harbcle hava silahı, henüz. hayvan, uzun olan kuyruğunu kurha- gitti 
lngıltereye gelecek malzemenin kendi filosundan da viizde uGunu inkişaf etmiş bir halde değildi. Bu ğanın ayaklarına sıkı sıkıya sannJ.Ş- Va~ington 24 (A.A.) - Reuter· 
harb sa~asın~a i.~ görmeden önce I mü kaybetti? Yoksı:ı bu memleket yüzden vazifeden avdt:t eden de- tır. Kurbağa bundan hiç müteessir Ruzvelt, bu akşam otomobille ' 
evvelemırde lngıltere topraklarına bizzat kendi filosunu11 yüzde üçünü nizaltı gemileri, limanda büyük bir olmamış, opossumun midesin - .şı"'ngton<J:ın hareket etmiştir. Re 
muvasalatı liıızm: dır. Bu na • mü kaybetti dr: ,.ı:nde ynbanc? tica_ ferahlık içinde k<tldıkları gibi tamir de boğulmasını beklemiş, ~J.akı~aten nereye gittiği bildirilmem~ştr. :Mııb! 
kil mese!esi, Jn~iJtereyr Jar- ret filoları !!ıığlam mı duruyor? !)üp- olan veya yeniden in,a edilen ge. de hayvan boğulmu.!J. k.uyrugunu ~el olarak sanıldı~ma gore, Ru~-
d~m e~ilmesi kadar :nühim - hesiz bu sual!erden birincisi İn.gil _ miler de, hiçbir <:Jiisman tehdidine salıvermiş ve kurbağa da a.nu yutnu_ Inguterenin yeni büyük elçi~ lord '; 
dır. 7.ıra AlmaJl!.·anın en e _ terenin çok aleyhine bir durum tev- maruz değill'!rdi. Fakat, bugün ha. ya muva.~fak olmuştur. .. li.fa~ Ue buluşmak üze:.e Anna?olal 
hemmiyetli addettiği ~~rb h~def - lid eder. Zir:ı yabancı devletlerden valarda yapıla':l mücadelelerin he • Profesor, Jıu kurbağayı pek muş- gıtmıştir. Eğer bu teeyyud ederı;e 1. 
lerinden bir tanesi de, Jngiltere ada- İngiltereye k:ıh.n remi adt:cl ve to. defi en ziyade bu gibi gemiler ol _ külatla yakalamıştır. Birçok profe - Amerika Birleşik devletleri reisi, dt' • 
ıının deniz yollarını kCAmf'k najı pek te u dcğilılir. Fakat f ngil. maktadır. lngiliz tayyarelc.-ri kendi sörler, huzurunda kafesine boyu bir let reislerinden başka bir şahıs ınu~ 
ve ( 40) milyon nüf•ısunu tere, yalnız kendi filosundan "ü7de ticaretlerine zarar vermek ihtimali metreyi teeavüz eden bir yılan bıra- sam.tında karşılamak özere BeJ .... 
abluka etmektir. Yari İn _ üç kavbetti de, yab1'ncı filola; elin- olan Alman denizaltılarını, daha kılmış, yılanın ıslık çalmasına, sıç _ Sarayı ilk defa olarak terketm~ bll
gilt~renin Avrupaya karşı yapmalı.: de bulunuyorsil, kendi he::ıabına çolı:: inşa halinde iken, herbetmek em'! _ ramasma hiç de aldırmıyan kurbağa lunaca.ktır. Maamafih şu cihet n~-
istediği bir ablukaya mukabil AL memnuniyet ·verici bir vaziyettedir, lindedirler. Almanlar da buna bir kolaynı ıbularak yılanın başını, rı dikkate alınmaktadır ki bir n:ı:1,1!!: 
manyanın da, muvaffak olsun veya demektir. mukabil lngilizlcrin ufak gemileri- boğazını ve bir kısmını yutmuştur. tin barieiye nazırı bir yabancı hll"~ 
olmasın, ba~ka ~ekilde Lir abluka C "' /A d I kl ni limanda yakalamak ve imha et- Tehlikeyi sezen yılan kendi.sini mü. tMt ne:zıdinde bu milletin müın~P 
f., · d · \1 · d · . ogra ı urum ar arı ı .. n var ır. ı- man emnltı fıloııu- · mek istemektedirler. dafaa için kuyruğunu bir ağacın kö.. olarak .gönderilirse, o zaman o ı ..ıı 
nun kamilen, hıwa filob.rının da kıs }r:gi_lter~;:ıin ~üyUk .. Harbdeki Bugün Alrnanlann elinde, lngiliz küne sarıp orada kalın!§, onu ora- herhalde laa.lettayin bir büyük ew 
men bu uğurda kullarııldığım ~öıü- ~0f'~ ~ur~mu ıle, bugun içinde ticaretine taarruz için üç <'ins dan koparmak iQi.n kurbağanın sarf değildir. 
yoruz. Su halde Britanya adalarına u u. ugu urum ar!lsmda büyük silah vardır: eylemiş olduğu bütün emekler bO§a 
gelecek veya getirilecek ol:ouı maL far~lar. vard~(. ~ ~ 14 . te Aln:ıf\nya 1 - Hava silahı. gitmiştir. Amerı·ka Harı·cı·ye 
zeme, mevaddı ;ptidaiye vesair yar- ~hılle.n. tabıat ı~ıba.nI;. İngıltere. 2 - Mayn silahı. 
dım vasıtaları böyl·~ cetin bir ab1u- nm~ ablukasu~_:ı gırmıştı. O 7aman 3 D . 1 'l{!h Kurbağa ·hiç teliş etmeden bekle- Nazır Muavı·nıı·gı"' • 

d - d d - Ok 1 - e~_ız~ lı sı " 1• • • miş, yılan boğulduktan sonra kuy • 
kanın tesirinden koru11mak mecbu ogru an ogruya yanus ara açı- Bunların uçune karsı da f ngıhz. rug"unu çozm-u··ştur·· . ~ · d d - lan bir Alman l'man d d Yalnız yılan, kur_ ..,..,_.,::..,,.ton ...... (A.A.) - Ruzvelt -
rivetm e ir. 1 1 ll'H!!Vcu e - ler, konvuva Sİ$temi ilt: ticaret gemi. v....,. .... ""' '"" -"" 
1 

·ı~ -• • 1. d • · ğildi Fakat buaün Norv,.,. ve h bağarun midesinin iStlabında.n fazla kı' hazı·ne mı..,.~0"'rı Acheson'u bşv 
ng ıııerın ne RtJ ar gemuu · . . "" -,.. . lerini mu afa.ı:a etmektedirler. Bu ...,~ 

b t l b 
.
1
. ? Fransa snbı Okyanusa hakan sahıl. sistem şudur: çıktığından kurbağa. oldu~ yerde ciye nazır muavinliğine tayin et~~ 

. . a mı' 0 a . ' ır :. .. lerde, A1m:ınyu. üs yapmak imkan- ka.lmış bir metroluk yılanı ancak yır. tir. Aeheson İngiltereye her tiJJr 
Nitebm ı;az,.t·~lenn. bu~uk baş_ lanna ma!ik olmuştur. Bundan baır a - Gemileri bir arada scyrPt. ıni dört saat sarfında yjyebilntiştir. yardunda bulun.ulınasına 1:.araftat ' 

lıklarla mevzuubahs etbklerı :>ardım ka Almanya'lm, Akdenizde de. tirmbek. T l ..._ lngt'lı'z alaylarına Verı"len dır. 
l 1 · f k b' k" k" "k ' - op u nalde giden bu ti-mese e en, u acı ır ost-ye uçu nizaltılan bak•mındnn kuvvetli olan 

1 la 1 · h' b" h · caret gemilerini kendi muhrib ve yazı ar ya.zı mı'? :mi ım ır ava- bir müttefiki varck·. lrlandamn Al- "b • • 1 950 bin liralık ihracat .ı • 
disin. görünmesine mani. olmakta- manya tarahndan iııı:a1 edilmek ih- tayyarelerinin himayesine bırak- garı 1$1 m er Dünkü ihracat 950 bin lirayı !Ju> • 

dır. lngiliz tica:et nazın logilterenin I timali de ::o~rafi durumu )ngili1.l~r mak. İngiliz ordusuna mensub alaylar • muştur. İhracatnnızın en büyiik ~ 
edlinde. 1939 dakin_i~ (~r 97) s~ ka-

1 
alevhine pek ziyade dei{iştirir. Su lcl -dS~.sı~ koknvuvaların geçtiği dan birçoğunun ~i vardır. Bu isim- mını Alınanyaya gönderilen 350 _!';, 

.~r hcaret . ge~·~~ bulundugu~u haldi' ln;;;liz!er nakliyat meselesin. yo arı egt,tınne • ~ soylemektedır. Sozun, gerek çıktığı de Büyük Harbe nftzaran daha ti- Bu sistem memleket ticaretini ler alayın vaktile geçirmiş olduğu liralık tütün teıjkil etmektedir. O tif, 
ağız v. e. ~erekse s.o.'ylend.iği makam tiz' davranmabdır. Bu husu~ta ı'f'ör- çok güçleştirir. Çünkü kafile He mühim hadislere atfen verilir. ~acat meyanında, Macaristan:ı ~ 

S l
d A t k b ı b k " "eyretmek me~buriyetinde kalan Bunlardan bazılarını okuyucuları • tık ve pamuk, Bulgaristana bl) 

re m ır. r 1• • oy e ır ra ama cil) ne kadar dü-'insc azdır. Bence 0 
.;._ rl' 

d J 
..,- ·1 1 k k · · b' b' l mıza sıralıyalım · ~veçe deri ve tiftik, YunanıStana 

propaga.n ~ ı<~ırı söy ~nmi, deği1, İngilterenin. bu~n, en ziv~·de üze. gemı er. yo a ~ı ma ıçm, ır ır e. · 
f k t b r nakıkat 1 k b k 1 ı rinin dolma31nı beklemek zorunda 1662 senesinde Tancayı kahramanca lık gönderilmiştir. ,,1 a a ı o ara a ma t- rinde durd:.ı~u mese e de budur. • ............................................. .. 
dır. Ancak bu adede bakmak su- N ki" l . kalırlar. Böylelikle, ticaret alemin- müdafaa etmiŞ olan crRoyal West 
retile de, İngilterenin İçinde bulun- a ıyat nası .• emnıyete de, gemilerden beklenen randıman Surreya alayına bu va.k'adan dolayı 
duğu müşkül veya müreffeh duru_ alınabılır? azalır. Bundan dolayı Jn.giltere, sırf •First Tangerinesıı la.tabı verilmiştir. 
mu anlamak kabil değildir. Çünkü Bugün deniz yollarını emniyete bu yüzden, sulh zamanındaki tica- Bu alay elan ayni lo.kab Ue anılmak. 
İngiltere harbin baş;ndanber, Ho. almak için kullanılan vasıtalar iki ret filosundan bir miktar faı.la ge. ta.dır. «Birinci Tancalııı ıar alayı. 
landa, Fransa, Daniınarka veaair kı~ma ayrılmaktadır. (Devamı 8 inci sayfada) (Devamı 8 ioci tayfada) 

1 STER i NAN, i STER iNANMAl 
Bir dost1.1mıız var k;, maalesef kansile birlikte şeker hastalığına 

müpteladırlıu, yaşayabilmek için hergün insülin şırıngası yapmak 
mecburiyetindedirler. Kullandıklan miktar, kullanmak mecburiyetin .. 
de bulundukbrı miktar iki giinde bir tüptür. Bu dostumuı: dün bize 
şunu söyledi: 

- Evvelce eczaban~ye gider, herhangi bir reçete ibraz ebneden 
beheri S tüpü ibti.a eden kutulardan istediğim kadar ahı ve rahat 
ederdim. 

Simdi eczahane bir kutu değil, bir tek tüp veriyor, hunun için de 
reçete istiyor, iki gün sonra bu tüpü bitirdiğim zaman yeni bir reçete 
talebinde bulunuyor. Ben de yaşayabilmek için insülin fiatma ilave 
olarıık iki ı:ci.inde bir, biı doktor ücreti ödemek mecburiyetinde bulu
nuyorum, bunun için kaybettiğim vak.it te caba.>) 

İnsülini ltıt zama;unda teker teker ve anc:ık reçete mukabili sat. 
mak iç.in haklı bir sebeb görülmüş olabilir. Fakat bu anlattığımız 
vak'a bize gÖSt'!riyor ki bu usulde yapılması lazmı ufak teiek tadiller 
vardır. Biz buna inanıyoruz, ey okuyucu sen: 
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SON POSTA: 
Sayfa 1 

'l'elgraS, 'l'ele~on Ve Telsiz Haberleri 
akineye !Tıbbi ve ispençiyari müstahzarları~~rQe)Müstahsilden doğrudan- doğruya 

~erilirken kanununda tadilat yapı il yor • ~:~~::z:;::~1::ez tütün mübayaası için tahsisat 
Uzıer A-'-ra 24 (Hususi) -Tıbbi ve da toptan satı,ta okluğu gibi, pera- Yazan: Selim Ral'IP Emeç Ankara 24 (Hususi) _Doğru- Samsun 

24 
(A.A.) _Bu sene-

~ rla k k.ende •tıfta da fiatiann Vekalete dan doğruya müstahsilden tütün mu·· k 
· · ari miistalıza r anunu - b"ld' iJ . -···ı '-onma'-tadır. S on zamanda şayanı dikkat b O i tütün mahsulü kalite bakımından •peDÇIY _ı _ _ı_: d ı· ,..; en bir ı ır mesı ,__ ıı; "- ayaası .için Yerli rünler ve Tiıtün ~neye 60 baz1 maddeaısrnu e ıror T hlil . . d f w·· bir safhaya giren Romanya_ Ll . d Şi L sekiz yıldanberi görülmemiş dere -&"" Jayihanun L _ __. ___ ...... r. Serom ve ,afi a netıc.eem. e orm une uy- nın vazıy· etı· ..._.,.____ şu bakımdan mıte "rıı;eti namına tahsis olu • 

DADI"•-·•-<r- dard rtib d L--'- dd ı.nuuaa."H& an 2 'l I' l k ·· d ·ı cede çok yüksektir. Müstcthsil tütü-L,a • memle4etiınizde k.&fi mik. a ~ • nuyan ve te m e ucatıı;a ma e. nazarları üzerine çebnektedlr: n mı yon ıra ı mute avı aer-
~0Dıef;r8 tih I edilmekte oldaiundan hanç. ler bulun~u~ anlatı.lan yeri! müs • Ecnebi istila veya nüfuzunun her mayenin 4 milyona çıkarılması bak. nünü ambarlara indirıneğe başla -

ea -•- bu gı"bi maddelerin Sıla - tahzarlar ıçm kanuna nakdı ceza girdi~i yerde istisna.sız olaro.k hereü.. kındaki koordinasyon karan Ve - mıtbr. Piyaaamn yakında açılacağı ........ - •-.2 -! ten • .._.. k 1 aJtına a • k 6 killer Heyetince tasvib olunmuıtur. t h • dil k d - -.&at&V b t Veklletinin ontro u . . müeyyideleri ilave edilme tec:lir. Ce merç husule getirmesi. a mın e me te ir. 

~&91 bu layiha ile teman edıl • zanın mikdan 50 ili 500 lira ola. Filvaki bu istila veya hıılfll, hattl 1.-=o=-o-=-o-=--1-o_n_lu-k--b-ı·r---------===------
Esl·rıerı·n adadı· mektedir. rl' mtaltzarlar rak teebit edilmiıtir. dostane emel ve teminatla dahi VU- Romanyada Bundan baıka ye ı 111 tubulsa bu neticeyi değiştirınek mtim. 

25 000 kh Ruzveltin ~':f0~~z~~~~- bu husuata en bi- italyan iaşe vaziyet karanhk ' e çı '' italya Uzeri ne. Bir zamanlar fırka ~ttütıeri YÜ. • • b t ld 
ne l·ş aldı mumessı·ıı·ne aı·d zünden dahai iŞlerine bir türlti dil - gemısı a ırı 1 (B&ştaoafı 1 inci sayfada) lnnıJ• - J • zen veremiyen Romanya üç muhte. • sında, partıd •! mevcud ihtılifı hal. 

&• iZ müfreze eri ? • k 1 1 d lif şıktan birini ihtiyar etmek lilzu _ Londra 241 CA.A.) - Amırallık dai- letmek üz~re müzakereler cerevan 
Gazalaya gı·rdı·ıer ye ne yaptı .· ,, VBSI a ar Ç8 ınnıa 1 munu hi.Metti: re.sinin tebliği: etmektedir. · 

__ ı _ Büyük komşusu 8o-.,et Rus. Akde~izde ~izaltılarun.:z, İtalya.. Muhtelif kaynaklardan 11lırıan bu 
~ - A Do , yaya temayül. mn Af~~adakı ordusu. ile deniz mü. haberleri tahlil etmek surr.tile, An-

' Z5 (A.A.) - Orta §arkt&ki B. Atı"na gazetesinin lbay novan ın İn .. . . . nakalesını kesmek vazıfeleri:ı l muvaf- tonsekonun ya Horia Simfl il an • 
......._: bınetıeri bytumandanı it! • ır . • 2 - giltere ve muttefilderinin da- fakiyetle ifada devam etmekted"r !aşarak vey::ı Ho,.ia Simaya raö.m t'n .~ - ...,. k 1 t J b b vasmı benimSemek . 1 • ., ~ "'&Yel Pel'f8Jllbe g1ln6 TobrU .• d"kkate <:ayan fflQ at.eSl gaze eCJ ere ey ana Akderuz b~kmruı.ndanı, Parthıam hakimiyeti el:- aldığı netıccıııne , a-
SGdaıaa ve Jat•bkAmlarlDl teftilJ l 1" 3 - Mihvere iltılıak. denizaltısının İtalyanın cenulbunJa rılabilir. 
~ Tobrukta pUrı1ıDıl olan . ~Atına ajansı bil- Belgrad 24 (A.A.> - Havas: . ~beral bir Sistem içinde yaş~.ak c~m·~n 7~ tonilA.t.oluk ağır smetle Vaziyet karanlık 
~-;"" tamamen ~iırülm.~ . ~~ M < ~une.l~n Be.lgra<la gele~ huawl ~yen ~ma~n~ rejim ayrılığı yu. - yüklu bir _I~yan i~ gem&.sıni ba _ Londra 24 (A.A. ) Bugün Lon _ 
Ilı llM!-~ kabili •ltln bir ~· . teli. İtalyanın mat mumessili albay Donovan, dun sabah ~den bir turlü Sovyet Ru.sya ıle tırdığını bildırmektedır. drada beyan olunduğuna göre Ro _ 
~-oll!IYe çal'fllJ'Attadırlar. 'l'Ob - ~a~: ttili başmakalesin- başvekil tarafından kabul edilmiştir. munasebetlerine dostane bir ~ekil ve_ Londra 24 CA.A.) _ Asscısiated manyada vaziyet çok karanlıktı r ve 
~ alnıan esirlerin ırJJtta.rı tama. ldbi~M ~ e Mülikat yarım saat sürmiiftiir. remedi. Bunda, muallak Besarabyıa Press'in bir telgrafına göre Marıa Gi_ son günlerde Romanyada rerevnn e
._ ı,a ..... e~if olm9k'

8
. ~ de. dıyor ~rine ne i§ aldı ve ne ap. Albay Donovan, gazetecilerle yap. ~~elesi~~ hallini mütemadiyen ge - ova~n~ ve 'Iiberio ~~!erinde 400 t~n.. den hA.dıSeleri tenvır etmek ımd ıl ık ~ ~e balill <Mdutu tahmin edil- Italyaubi .FranSada hiçbir şey yap. tığı gorüşmede, Belgradda iki veya cıktırmesı~ın ~ırı .. de ~rdı. ~~ mın- l~~ ıkı İta~>:1n motörlü gemiSi bir In- ımkansızdır. 

f(..ı.._' 2 1 ·~ k. t.ı? cenn· k İtalyan turşunu sıkılma - üç gün kalacağını, kral naibi prens takanın ı§galı, böyle bır politıkanın gılı!. muhrıbı tarafından Libya sahili General ~ntonesy,.,... lejyoneri ı ;., "etletii!Ql'e 5 (AA.), - ngınz. uv madı. naa kıldı. Paulü, ba.şvekil muavini Maçelti, har- ~rtık .tahakkuk ettirilemlyeceğinln de açı&.ruia zaptedilmiştir. ,efi 
'" ~len Tolmsk un 70 kıl~.: dan ""~1 ~utlar bir aciZ iÇınde biye nazmnı ve diğer muhtelif uke- ışaretı oldu. . . . .. • • • Bükreş 24 <A.A.> - Horia s rn • Jnt 
cLıt;r, ~ın. Yarmıı baiunmakDe e. Akdenizd ""- • . mi kafile _ rf şahsiyetleri ziyaret etmek arZU3un_ Roman~a Ingilte~e ile olan. muna. Mussolını Yaiudı yoner teşkılatı şefli&i va zıte i den n • 
..._ U11 mesafe T obrulda rn fırpındı darda. ıngUııı ge . da bulunduğunu bildırmiştir sebetlerinı de tanzım edemedı. Bun. l h b• ledilmiştir. Lejyoner hnrPkrt ı ... f'1 

~ Yarteıdw. İnsilizler timdi Derne- lelerinin geçmesine mani olamadı, hıç Alb Do R l~· da, komfu.ru Sovyet Rusyanın rolü a ey tan ır nazırı tını bizzat general Antone ko de h 
~ arıc.k 60 kilometre uzakta bu.. bir kontrol tesis edemedi. ay novan, uzve ın . prens bulundutunu zannetmek yersiz olur. J • de eylemi.ştir. -
e-_ -··6kta.Jırlar L -'liz mtihezelerf . k :ı.~A- dayak .,.. Paulle hmmi bır mesajını hl:nıl olup Fak t De . M h f l büyük t az etti ~-· • uıgı Afrikada daya -·w"" .rv • olmadıtı al" b kt a mır u a ız arın e- Bük t 
~ 1~ ginniflerdir .. BQrMlf ev - di ve dayak yemekte de devam edi • im.ti yleau .• ne ce~ vermezif . ~n sirleri olduğunda şüphe yoktur. Bu Londra 24 CA.A.) _ Müstakil Ftan Bükre.ş 24 (A.A.>'"':_ ~Havas 
taL.a,- &UWyan ktn"?etle.ıı taT• mcsan na e miŞ ve ya nız va esının "ki .atyasette h"çbi · · tah kk k t 
~ edilm· 'r yor. . . e Sumner Wellesin vazife3ine hiçbir su.. 1

• _ n . 1 rını a u e - sız ajansı bildiriyor: General Antonesko, ordP ı ın m i _ 

Ha itti • Yunanistanda, fillldİ)'e kad9:1" g - rette benzememekte olduğunu söyle- tı~.k "?1umkün ~!mayınca, Roman. Daily ExpreM gazete.sinin İtalyan zaharetae, vaziyete hA.kimdır v,. a 
1.,, k A •k neral detiştinnekten bafka bı.r şey melde iktifa etmiştir. ~a 1~·~. ıh~lyar edılecek ha:tı. ~are~e- hu~~dundak'. muhabirine gbre, Mus- lerin ~ebbü.sü tıamamae kır•lm" _ a Si merı a yapmadı. Alb h ti . b d tın uçuneusü olması zarurı ıdı. Çün_ solını yahudi aleyhtarlıtile tanınmı~ tır. Bukreşte halkı tedhiş eden <"ete_ .hLIUer Ru it ifıe fimdi de İtaı.1& aneunu .açmJ,f k' may, :~: ad nı~ ~. a~ .. sonra- kü siyaset ufku, bu üç imkD.nla tah- olan devlet nazırı Toberto Farinacı. leri sillhtan tecrid eylıyen ,,,. mu-

~ ·ınd8 ZV8 mftttefitinden aadaka i.ltiyor. Itaı -
1 mı a ın a em"!l.ır 1

• did edilmiş gibi bir yanlış kanaat M._ yi vazifesinden affetmiştir. kavemet göstermek istiyen l"iV"ner _ 
)'Allm adı arllk İtalya değildir. Or.un Belgraddan sonra Atina ve oradan sıl olmuşta. Demir Muhafızların gün Frankfurter Zeitung gazetesi Fa leri tevkif eden ordunun sadakntı ' 

b rzza• t k J • .il adı Mihver olmuştur. Artık ken~isin.. da sır_a ile !firkiyeye, FilıStine ve Mı_ geçtikçe kuvvet bulmaları, memleke- rina.cinin t.ayıyare yü.zba.şı.n ~ıfatil; disiplini sayesinde memlekette ni .. ::: !':l 
arŞtlilU den bahsetmez olmuştur. Hep mutt.e_ sıra gideeeğım. Şubat or~alarına dot. tin tedricen bu noktaya do~ru mey. Arnavudluğa hareket etti~ini bildir _ yeniden tesis edilmiştir. . , 

tikinden bahsediyor. Artık büyük söz ru Mı.sıra varmış olacagımı zanne - !etmesini intaç etti. Derken Uçlü pak- mektedir. General Antonesko, halk:ı hıtaben 
~-• • 1 • • • • lere elveda. O büyük meydanlardaki diyorum. Bilahare Avrupada başka ta iltihak safhası geldi. Romanya ikinci bir beyanname neqretmi'"tir : 
...... mgılız Harıcıye nutuklara, b~lkonh.rda'l:l yapılan o bi_: ~.yahat yapmak:lığım da müm - bunu yaparken hududlartnı yabanc~ Fransada milli meclis General A~tone~ko, bu beyan~il -

a,~tlıiiı•Mııil!•,~ h parlak hita.belere hep elveda ... •Bis tw1dur. kuvvetlere açmJ.Ş olduğunu pekAll .h-" •1_.. mesinde, mıtralyozlerle ve top 'l'"h ---7-· İtalyanlar. .sözü yerine «Aman yar- Al- l>onoftn, aynca, yolda biliyordu. Zira, bu paktın bir madde. J as edııoı hfl~~ bin~an "Dzerlne. ateş ecten 
l.ondra 25 (A.A.. dun• sözü taim oldu. l"akat ne yar-~ ~at.ek veaaıaıarm delil. 8i, pakta girenlerin m11tekabilen ten- Vichy 24 (A.A..) - Bugün resml 800 6.sinm tesııın olmaya ıcbal' edil -

'-reisi R > - Amerika Cöm- dımı? Asli:er mi? İtalyanın sekiz mil.. fakat paaaportanun taybolmllf bu. di arazilerinden bu paktta mü.tteret gazetede çıtan emırname fle mım dıltlerlni ve memletetın her tarafın-
....._~ uneıt, beraberinde hııausı · . 0 . .1 1· bm Junc:tutunu möphade ettffini taarih .ıı.ır.er ...... _,_ istifade edebil....-. ...... meclis ihda.t edihniftir. da devlet otoritesinin hüküm sürm .. ır ~ al!»ay ••-- am· al yon askerı vardır. emı mı ca - . ""6' ~ ~· ._ te ld .. .ır... bildirm=-+· 

0 1 
bü ~' ~. il' Strak ol - da fazla mi maliktir? K&fi dere- eylemiftır. 81111 ileri aürmekte idi. Bu hal, b&tU. • • 0 _, .. nu . "ıl~ır. enera • 

~ halde Amerikaya m11vualli il" ye İtalya &- fqist olan UD8U?'lar arasında dahi 1- Temyız lahkemesına tnn Rumenlerı, resmi makamlar, dev '-c1 Lord Halifax•ı kartılam]ftır. cede _ta~la:°k -dese 
7 

• J A 
1 

k ti1ilc uyaııdırdL Nitekim bunlardan do I k Iet ve ordu ve kral etrafında birleş • 
~ llalitax ve :refilı:uı Cüınhar .,lan so,ı if . ifa ya rnavud u ta bir bmı tam bir nuyonal .so..yalimn SJ8 ar ~o sansız meye davet etmiştir. 
clat. . Jatı Pot.omak'a çıtnuıpar - Be~~ haıya, yard~ ~arat • • isterten diterleri memleketin. bön • gUnderalecak Vilayetlerde 
~~üınhur, Lord Halitax'a •hot t~ndiliD~e. olmıyan ceaareti mutter._ yenı hır lecrUbeye J8Sine his bir dittatörlllk kurulmaaı Demir Muhafız tefkilAtına men ub 
lftte 

111
• demiştir. BilAhare hepli bir- kinden istı70!'. . taraftan görünüyor ve bunu ajan&- Ankara 24 (Huauıi) - Temyiz valilerin yerine albaylar tayin olun_ 

~le ~ak yatile Anapoliae geJ,. Bu i8tediti yardımın Akdeınlzd~~ • • • k? Jar illn ediyor. Demek ki hiçbir mem. mahkemmne dosyalann noksansız mUıŞtur. Bunun üızerine vilA.yetlerde 
~ır. R~elt ve Lord Halifax -valiyetini dtlzeltip dtizeltmiyecetını mı gırışece • letet i9in yab~neı Jtuvv~ten isılane l!!!~n::ri::;d~~:aı:~~;I:: -v;;~~~ bazı. h~._,ele~. vukua gelmiştir. Bu 
~ lteisiclimhurun otomobilile bilmiyoruz. Fakat zaman ıreçmeden ederek mftstakil Ya.tı7&bilmet müm. hldiBelerın birınde lejyoner §eflerin-

na haretet etmttlerdir. hArt~ye bir tarih koyup te.sbit etmif Londra 24 (A.A.. _ Müsta • tfin detlldir. edilm.iıtir. den Salagio ölmü.ftiir . 
._!:rd Halifak k d"sile göriifel' olmak için fUDU kaydedelim ki, bu • kil Fransız aıansı bildiriyor: Bu vaziyeti ihdas eden Romanya • Z Kabinede deli§iklikler yapılması 

_tecilere Şunİ~rı e;;,;lemiıtir: günden .it~bar91! İtalya Almanyadan Libyada uiran;lan mağlilbiyetlcr lıların büY_lt hatası, maıı hüküm - igana yolu açıldı bahsinde muhtelif mahtellerde ka -
~ «.lnailiz harb kabinesinin bir yardım istiyor. Italya kat1 ve mut • üzerine MUflOlar..inın pmdı Dalkan- ranlıtm nıyabet kabul etmez oldu. Gümüıhane 24 (A.A.) _ 12 naat, general Ant.oneako'nun buhran 
,, llf•tile. ve büyük elçi olarak ıak olarak maıınt> olmuotur. larda bir muvaffakiyet elde etmt'"ge tunu unutmal~dır. Böyle hayati bir gündenberi kardan kapanmıı bu • esnaaında cesaretle kendisine müza. 
el. ~R~tnıı bulunuyorum. Bura - karar verdiği tahmin edilmektedir. hata, elbette ki hayati zararlara ae. lunan Zigana ve Kop yollarından haret eden ~rlardan ayrılmıyaca • 
• >'•rd rıltanın lngiitereye yapaca • Veygandın riyasetinde Libya muv~tfakiyetaizlikleri Ama - beb olur. ZİgaDa Y.o!u açılmııtır. Kop yolun_u tı merkezindedir. 
ile le .nn hakkında ve bu yardımıa -vudlukta hıç bir muvaffakiyetle tf'. S [im , tD ı;; açmak 1ç.1n ameleler devamh bir . Telc..t m•herah 
de.ir, ~e Yapılmllsı icab ettiğine Cezay:rd3 iktisadi bir lifi edilmemiıtir. Fakat Amavudlult " • V~I' '-#1.119 suret~e çalı~aktadırlar. Bu yolun . Büt~ef 24 <A.A.> - Rumen P. T. T. 
~erıft °' gelen izah.ıtı vereceğim. k0!1f&ranS topl~n"ı dağlarında çetin mevzilerde tutuna. da bırkaç .güne kadar açılması bek. idaresı, telgraf servislerinin yeniden 
~ne anın Yardımı ne k11dar genit " u bilmit olması Mu110lininin bu ha • Alman esı·rıerı· 1~~1!:!~.~~~!: ........... -... ba4ladıtını badirmektecUr. ~ar it.dar seri olursa Nazizmi o 2 ..ıı (AA ) D N B rekat sahasında daha iyi gıinler ' .. _.______ • --
L - ~b k d Tanca ., · · - · • · · ~i...:n -.ı ezebileee~i:r:. Müca e - h bi b·u· gönneği ümiJ etmesi =çin kifi bir K d .... le 1 ~ ajansının hueu9i mu • "ri uaıri - ana aya tolttur. e: ay .. olmı:vac~ğına tü.~e yor: sebeb teoltil ettiği a_nla,ılına.ktadır. 
a._e.i d nuı-:adelenın uztsn eur • General Weygandın riyaseti al _ Avlonyaya tak.vıye kıt ala&nnn 
1-illeti İa·'b~hterneldir. Fakat f~liz hnda Cezayirde iktıeadi bir konfe.. akını fiipbe11z bu 1Uretle izah edile- gönderildiler 
~'-!eaa ·l •r vakit bugünkü kRdal' TilDI toplanmış ve timali Afrikaya bilir. 
'-aten kı v~ azinıkir olmamıştır. aid yiyecek meeeleleri etrafında ııö- Bu noktay:ı itaret edildiktera 90n. 
~ •a~zanacaitmıza kat't ima - ra turaımı da ilave etmek lazım ge. 

•·<tnr. • riitiilmüıtiir. lir ki ftalyclnlar, Yunanlıların ilt'r -
'f-.... Konfera111ta General Weyııend. lemesine mani olmaia muvaffak ol-

Unanhlar yeni Cezayir umumi vali~ .\nı!raJ ~ - salar bile. yına, }liVllŞ P.:Vftİ miit -t rial ve vali Chatel bırer haube ırad külit ile kartıh .. caklardır. Dııhfl 
. epeler aldılar ederek ıimall A~d~ b~lanan müeaid hava .. rtlan içinde hart'"ket 

llııi A.~ 25 (AA ) Y Framu müatemlekelerın111 lıaJı "- - edecek olan addece failı: kuvvetlt• .. Je Kanadanın garbinde bir liman 
24 acs... ~ · · - uaan res.. ! __ L • 1 b" k b'I 1 d it L 

d.ll 2.., .... , ~ dün, 21 fkmcikanun _ 211 vaziyetini kısaca azan etmıı er • ır mu a ı taarru:r: yapsa ar ı a (A.A.) _ Reuter: 

Esirler arasında 56 
tayyare düşüren 

bir pilot var 

h .. _, kıııc·•.. kad I d' yanlar mıi,külitla mücadele etmek Burada karaya "tkanlm•• olan bir i-cJll Yiik ııı:anuna ar ara a • ır. • ... 
~y bul sek ve orta rütbeli 1 7 sii- k mecburiyetinde kalacaklardır. Eııa - kaç yüz Alman harb esiri Kanadanın 
c1tiırıı •. ~n1duğu halde 5 30 emr aıın. Suryeden açan sen dağ1t1t arande bu faik kıt' aıarın içerilerinde üsera tamplarına gön 
~nde f oy erniıtir. Merkez cephe _ ta ı•mafar yayılması da oldukça mü11kül bir derilmiştir. Bunlann ek.serıaini, tngi 
rlll\anlİna hava şartlaıınA rağmeft, DJDMJf S iıtir. tere üzerinde yere indirilen tayyare-
.J.Iİatahİc ar taarruza geçmİf Vt' bazı avdet ediyorlar Binaenall'!Yh ftalya için Alman - eller teşkil etmektedir. Bunların a -
'lir. ftaı .. ern tepeleri iı,gal etmişler • . lann yardımı olmadan Balkanlarda rasmda sübaylar, erbaşlar ve bir mık 
~ buı ıllnl!lr mukabil bir taarruz - Londra 25 (A.A.) - Müstakil Fran- hiç bir muvaffakıyet ihtimali yok - tar da den~tl. mü.rettıebatı var 
liııl.urtu~IR'lu3Ja!ss da bu taarruz .mı ajansının ötrendi#ine göre, Şeb,. tur. Fakat Almanya yardım etmt>ği dır. " 

A.t· u rrıi"stür bende ·n öHtınö emuın<1a Iraka ati- kabul etse bile bunu ltalvaya Bnl • Alman hava kuvvetlerinin en mil_ 
i: •nll ~5 (A:A.) _ Resmi teb. ea eıı:ilJ olan Suriye Teşrt1 Meclisi _ kanlarda bi .. imparatorluk hediye him üç Pilotundan birisi de e&ırler 
~ahan· in ga.bık reisi Lfttfı Bey Haffar, Şa- etmek icm yl\pmıyacak, baııka yer- g~u arasındadır. Nizamlo.r, bu e-

o"' .....,U\':f~ar.t!ka! esnastnda mü • :ıa dönmti.§tür. Cemil Mardam Bt>yin lerde olduğu gibi bu mıntakada bir sırın isminin ifşa edilmeaıne ml.nidir. 
O esir I :\kıvetıer kazan lmı,tır. d bugünlerde Şama dönmesi !>ek • Alman 1ı~emonyuı tesisi için ya- Fakıat kendisi 25 yaşındadır. ve Ber-
~eRlf! ~ .. '•~mı, ve bol miktarda 

1 
e ektedir pacakbr. line nazaran İ&pan;yol dahili ha~i,. 

...:..._;ına:n edilm;,t..ir. enm · Hüli.sa f talya. Arnavudlukta ta.. nin bidayetinden beri 56 tayyare dti., s· . . t mamile ezilmekten kurtulmasını tec şürmütür. . 1cılya tayyare Sovyetler ve Macarıs ~n rübe edebıli1', Almanya, Avr.JPanın P'ransa, Rotanda, Bel~ika ve Ingil-
flıy i So etler Bir cenubu ~arki kısm•ndaki büyük e - tere ü~rinde uçuşlar ya;>mış ve ni.. 

't a""'1nda yangınlar Moskova 
25 

(A.A.) - vy • mellerini tahakkuk ettirmek ar:r:u - hayet Ingiliz hava kuvvetleri tara • 
'
1ta 2S . Iili ae Macaristan arasında dotru • • ı tından d .. ilrfllm"-+ .. 
töre ... 5A.A.) - Royt.er muhabt- d d .......... va münakale tesisi i9in mil- sunu gö--tenrse Yunnn lıt a arım ve U.Ş ...,vur. 

ltfia....-· ••alta ahaliai Bicilyada • an "&• .. ,,. lngiliz hava kuvvetlt'1'ini Arnavud. Kanada polisi, iki harb esirinin kaç 
.... ~ tarnre meydanlanııda zakerelerde bulanacak Macar P. T. T. lultta oyalam~k mukabilinde Al • ID.1f olduğunu bildirmektedır. Bu hu,. 
J't.~?,areıeri tarafından çıtan.. ve demirYOlu he79ti. dün Moatovaya manyadu bi.. ınüUfat almaiı ümid auata başta hiç bir taf.s.illt verilme -

-u&n mtifahacıe edebilmif - ırelmifti.r. edebilir. melttedir. 
- Nereye balıaam iara •öriQıoram. 
Ba, ,_,." MfNlqa latulmtınua Mtieeai olacak! 



so" POSTA 

( Sehir Daberleri J ( __ K_u_·. -o;,ç_u_· _K_H_A_B_E_R_L_E_R __ J 
e Devlet Limanları İfletme Umum e Dün memleketimize mühiın dl'# 

Müdürlüğü, tahmil ve tahliye işlerin- tarda sellüloz, kfı.ğıd, analin bO,.. 
de çnlıştırılmak üzere mavnacı \e sun'i ipek ipliği, karpit, muhtelif :::. 

.. 
Genç bir kadının 
cesedi mezardan 

çıkarı'dı 

ı ş; u konsoloshanesi kAt'binin 
tegayyübü hadisesi esranm 

haıa muhal aza ediyor Hastalanmak öldüğü için def
nine nıh.at verilen ~enç #tadı· 
nın, bir ha.tanede yapılan 
kürtaj ameliyatı neticesinde Sili konsoloshanesi kit.ibi Miki - doğu bugünlerde Mi.kici.ki her teY-

öldügu" - ihbm edildi ciskinin ıe~r.yyübu hacfüesi cLra • den bihaber, bir zevk ve eefabat i-
-- fındaki tahkikat devam etmektedir. leminde mi yiizmdttedir. 

M-dd · ·ı·- _,_ b' Evvelce bildfrdiiimiz gibi, bu Kayıp iltibin zevk ve sefahate 
u eıumumı ıgc yapmtn ST A • • karp la · h" ki · k" b" 

ihbar üzerin~. dün Yedikıılede bir luıybolml a hadıs~!ed çolk ya~ından 1 1 oh n m ıcimah nı .!a L ~~en l ıb.· 
1 b . k d •. ancqgu olan aı.a~.ı ar ar Şimdiye en er, unun a ı mumıı;un o a ı-

mezar açı mı~ ve genç ı.r a ın o. ' ı -· · ·· ı k d" ı 
lüsü çıkartılınııtır. Hadisenin mahi. 1 kad~r bu '1'le~u etraf~da yapılan ece.gıy ~ı so$ili>: ~k e tel ırle~. ı_ A t"b· 

· d DCfllY•hn hakıkatten zrvade 'bir ta. 011.aa on.o o• ugu a.a ı ı pa 
yetBı ?'1 ~~d: d I S d l kım hayali \ahminlere ·istinad et • rMllUl tamun bir cinayete mi kur-

ır mu et evve, amatya a m k ı...ı .. .. L L _ _ı· I b "tti> 
rahor mahallesind~ oturan Kostan- mc te oıougunu 90)'eeme..tcoır er. an gı ·.: A • • 

• · · · F k t b"" - b - 1 1 Tegayyu~ hadısestl(. pek :takm-tin kızı Katına mnmde 20 yaşmda a a utun u soy enen ere ve 1 d l ) b b"" 1 bi 
çolı: güzel b.ir kız b..talanarak Or - bu vadicle yürütülen mütenakız tah- ih~ m

1 
~u . odan dza ıta O}k. e r 

• ' 1 • 1 • • • ı tuna uzerm e urmama ta ve 
tak3y Şifa Yurduna kaldın1m11tır. mm ere Tagmcn; ortada hır hakikat b · • ·· ektedir 
Ka · b" k ·· ··ı ·· ·· d k. d Ş"li-k lowl .. kA l unu vana gormem . 

tina ır aç cwı •0~ra 0 :,O~· va~ ır . 1: ? . a. 1 ?ıuo ugu a: Bunlardan ba~h M!kic.iakinin 
Hastane rapo~u ıle ureTTU • tı"bı Mılcicıskıntn biT haft.adanben 1- L t" • d m hul b• k"I 
d ··ıd··-·· b. d"L ka ı_ _ _ı •• •• • k ~ mern eıı:e ımız en eç ır şe 1. 

en o u~u uı ıt e 11en genç - orta111roa gorunmemesı ve enw • d ki b- t h · ·
1 

de ·1 · -
d d En h ·ı L y e uza a, gı a mm ı en .su -
ırun e ıne ru sat ven ereıı;, e- sinden bir haber almamamuı key • ··ı ktedir 

dikulede Balaklı Rum mezarlıitna 1 fiyetidir. Gen~ bu mevzu etrafın - ru Aİ&kada;lann bu mevzu etrafın
gömülmü~tür. da yüriitüleu mUtalea ve tahmin - d.kj \etuwn;,,etleri lı:.ar..-ında bu • 

Fakat, arad":ı on gün .,._.h"\ten 1 d -· • .._. L_ L!ltiib k h ,_ • .,,.. er en ogyenıyonız ııı:ı: -yıp uı nun da ıtıhhati ve im &nı aııı:kın • 
sonra müddeiumumiliğe yapılan bir çolt paralı ve o ru.bette de qlerı • da bir hüküm 1"el'IDdt mümlı:.iin de
ihbar, hidiseyi ye,ni bir safhaya sok ceye dü,kiin bir adamdır. Acaba: iildir. Alakadular. bidisenin ya -
muştur. Ru ihbara nazenm Katina akıbeti ı.ukında binbir kötü ihti • kında ayduıletacağını söylemekte • 
himile o1aTak hastaneye b\dml - malin bahiı mevzuu ec:1ilmekte ol - dirler. 
mıt ve çocuk düıürtmek için y..,._ ~----------------------------
lan müdahale esnasında öhniiftür. 

Dün Balıklı Rum mezaTlığ?fta gi. 
dilerek, müddeiumumi 111Yeyjni E
dibin huzurunda kabir a~ı, Ye 

cesed çıkan1arak, morga nakleflil -
mittir. Otopf.İ neticesinde verilecelc 
rapor vak'anın mahiyetfoi a.,,dtnla.. 
tacalc.tır. · 

Yeni iaşe teskilAtile iktısad 
mlldCrl~gU i~birliği 

yapacaklar 
Teşkilatı \ıazırlanmakta olar. ye. 

ni iqe müdürlüğü faaliyete geçtik. 
ten aonra, bebdiye :ilctısad miidüT
lüğüne bağlı konholör ve müı a -
kib1er ia~ teşkilati]c mesailerin! bir. 
leştireceklerdir. 

İktısad müdürlüğü mürakib ve 
kontrolörl~ıi, piyasada yalnız fiat
ları kontrol vazifesini görec:dtler, 
nporlannı hern belediyeye. hem de 
iate müdürliiiüne verf!Cellerdh-. 

lnlaisarlar Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

tki ıründenberi şehrimizde bu • 
lanmakta olan Ciimrük ve inhisarlar 
Vekili Raif Kar.deniz. Vekalete 
bailı müweeeler4ie tetkiklerine de
vam etmektedir. 

Raif Karadeniz, dfin saat 1 O da 
lnhisarlar um11m miidürlüğürıe gide
Tek bir müddet meşgul olmuş ve u_ 
mvm miidör Adnan Halet T aşpınııoı· 
dan muhtelif meseleler etrafnıda 
izlılıat almıttır. 

Vekil, ,dıl'in:ııizde daha hirkaç 
gÜn Uıiarak tetlciltlerine dewım eck. 
cektir. 

f Dün denizde bulunan 
cesedi er 

Dün biri Sanyer açıklannda, di
ğeri de Beşikta., sahillerinde iki ee
sed bulunm:ı,tar. 

Sah"h TeİtÜn idarcsioddd bnlılçı 
ltayığı dün Sarıyerde Kefeli köyü 
açıklarında avlanı :-ken ıağa büyük 
bir cİIİnı takılmı§tır. Bu ağırhğın ne 1 
olduğunu anlamak Üzere ağ ~ratle 
yukanya çeken halkçılar, uzun müd 
det denizde kaldığı anlaşılan ya,lı 
bir er1ı:ek .:esedile karşılaıµıiışlardır. 

Cesedı kayık!arına alan bahkçı • 
lar, keyfiyetten ı>01m haberdar et • 
rnişlerdir. Yapılan tahkikat ve te'J -
his neticesinde, :nağrukun Teoda -

Eminöntt Halkeviniı güzel ris adında biri okluğu anlaşılmıştır. 
bi t .J..1..0 O Bir kaza neticesinde boğulduğu 

r 8'"'"' S te11bit edilen Tcodariain mücicleiu • 
Eminönü Htdltevi memleketim.iz- mumilik-çe ~ömülmesine izin veril 

de ilk cWa olanı*, çok f-rdal& 'bir mİftİT. 

tayfa almaktadır. düğme, demir tel, &gara ıcAğıdı, 
Talihler, deni7.cilik ehliyetnamesi ve ta makara, muhtelif cins makine -"' 

··~ diğer evrakları ile birlikte Liman İt. sa'mı gelmiştir. 
letmesi Enspektörlük servislerine ı.1ü. e Hapisane hastan~inde )'llttdS 
racaat etmeğe ba§lamışlardır. Bu su. sırada, bir yastık çalan eroinemarı,. 
retle tahmıl ve tahliye işlerinde biraz ikin duru§Illıw, Sultanahmed blri11° 
dalın sürat elde edilecektir. sulh cezad:ı b.i~miştir. Mahkeme; 

Bir mekteb 
talebesinin derdi 

• Sa.nyere tabi Ayaz:ı~a köyünde luyu ~ ay muddetıe hapae rna 
Tahire aid 23 sayılı iki katlı a~ab etmışttr. ro~· 
evden dün yangın çıkmış ve eVin kı- e Memlekette b.u. sene fazlaıı:~ 

lsa bir zaman zar.tında içindeki eşya_ tarda çorap eskıSı bulunma ,,., 
1 ıarile birtıkte ynnmasile neticelenmiş.. Bu sene men.sucat f&brı"kaları afi' 

Tepeb;&fmda. Pehlivan aokak tlr. çorapları kullanmadığından burıl il' 
28 DUmiU'alı evde olunu, oku- Yang~nın ne sureUe çıktığı mahal_ ihracı i"in tücca:ıar teşebbiislerd~aıı' 
y.culanmıulan Y. Kemal Erde- 11 Jandarmasınca ara§tırllmakt.adı;r. lunmuşlardır. Iç pi~ada bu~ ıJfl 
.nİz yazıyor: iStihlCı.k edilmemesi uzerine tıs • 

ııGeçen dere yılı lise bitirme e Tak.tim :k~lumm meydana ba. 56 kuru~tan 30 kuruşa kadar diişııl 
imtihanında iki dersten muvaf kan kulesinin yıkılmıwna karar Te - tür. Her sene memleketimize ~ 
fak olamadım. EyJü) devresin. rümişt:r. Belediye, bu i§i müzayedeye milyon :lira tadar döviz getiren 8' 
de de rahatsızlığımdan dolayı çıkarmıştır. \.maddenin ihracına :alı.tılmaktadıt 
imtihanlara giremedim. Bu yüz- e Şoför Şükrünün idaresindeki o. e Şoför Bahaeddinin klareain~ 
den bir aene beklemek mecbu- j tomobil dün, Gazi köprüsünden ge - ı kamyon, enellti gün. Yedi kule cad' 
riyetindeyim. Fakat beııim gibi içerken o civarda oynamakta olan 7 nesinden geçerken, o civarda ot~ 
pek çok talckl•r de bir .sen• yaşlarında Sami adında bir çocuğa 13 yaşında Lüsi adınCla bir kıza ~ 
bddiyece&ler. Yapılacak başka , çarparak başından yaralanmasına se parak ağır surette yaralanma.sına 
bir şey olmadıi'b için bu 7aruri beb olmuştur. ı' beb olmuştur. 
intiz.ar devre.sine katlanacağız. Yaralı çocuk tedavi altına almmış, Yaralı kız U<tavi altına alınnıı~ ~ 
Y alııız bir mesele var: Biz, ka1. Şükrü ya.t:nlaınarak h:ıkkında t.aki _ ı för yakalanarak hakkında takılll"" 
dığımız de~lerden i"tifade '"t- bata başlanmı§tır. lbqlanmı.ştır. 
mek için mektebe devam ede- - _ _ ________ _,,! 

fatile dahi bizi kabul etmiyor. Dokuz verem d:ıpanseri Talebelere M'Yacılık 
mivoruz. Mektehl-r samiin Si· 1 

Jar. Aneak bütün derıolerden s•. İ açılacak konferanılan 
nıfta kalmış ndclediJm,.iri knbul 1 Veremle Mücadele Cemiyeti veremle Hava Kuruma, mekteblileri ha1f 
edersek bu müm'lciiı!ı. Bunun rla ! mficadele işlerine büyült b\r hızla de_ cıııta .teşvik iÇin, Halkevlerlnde 
bir t~lebe içi_:ı ne 1cada_r miiş~l i vam etmektedir. Cemiyet Kasımpa - feranalar tertib et.mete karar "fi/ 
ve ftf?JT oldu~ınu takdır cdet'SI- 1 şada da bir verem mücadele dispan. • • · 29 
• K ,__ 1 -'· · ı -t c mift&r. Ilk konferan&. bu ayın mz. anYe era · 111nema a,. a • seri açacaktır Mücadele programı a-

vakit geçireceğiz. bu kabil tale- l rasında, şehrin diğer semtlerinde de da. Eminönü HalkeTinde ...erilec 
beler. samün taleb.. ola~.rılc : 

9 
kad dispa ılmıw da bu_ Konferanslarda münhasıran taıelll 

mektebe devam etıeler, bildik. i lu~~dır. nse.r aç ler bulunacaktır. 
lerini de unutmH;ıılar daha fav. : 
dal Jmaz mı? Sayın Maarif E Diğer taraftan, .sanayiciler V<:remle • 
Vek:i~mizin, bu derdi naTan i Müeadele Cemiyetine esaslı bir yar - Asfalta ~Jecek me~d~ 
dikkate almasını Tiea ede - i clım yapmak mak&adae, önfnnüzde. Belediye Fen lşleri Müdürluğu, 
rim. » : Jci Salı günü Sanayi Birliğinde bir t.anahmed ve Ayasofya meydanıtt' 

Cevablanmız i toplantı~ y~parak, ~ tekli etra.- nın ~raıtıanmaaı iline aid ha 
. i fı.nda gorii§eceklerdır. ıara ba§lamıştır. Bu iki meydana e .Ka.unpaf a Bahriye cacl- ı 

d iNI s. Hürriyete· • • k' l projeler .bazırlanm.ır. Havaı:ır 
es :., .. ··yanı · · b" ·d · Grıp ve kızamık va a arı zeld'k•An ... soİıra derhal faaliyete - vul'UJ'CC ennıZf! ız e ıo- ı """ 

tirak ediyoruz. Ancak bu me. Son zamanlarda şehrlıı muhtelif çilecelctir. 
seJenin halli bir zaman i~dir. semtlerinde bir Ç<>k k"ıınselerin gripel a..ıı _..__edl Be d 

t ı ... ~ .. fil .. t- 10 - "719tan-.uu e yazı ar Sarih adresinizi bildirirııeniz tu u uU13U gor muş ur. gun evve- . ~ 
mektubunuzu alakadarlara tev- line kadar adeta bir salgın halinde yolun da aJıfalta çevrilmC$! ı.şı dl' 
di ederiz. bulunan hastalık son bir iki giln lçin. yıl içinde başlanması muhtemel 

.................. __.. _ __. • ._ • ._. ........ / de hafinemiştir. 

Metresin:n kocasını öldüren 
kaf 1 mahkemede suçunu 

inkar etti 

.Ayrıca, muhtelif malıallelerde lu -
zamı.k vak'aları tesbit edilmiŞtir. Sıh.. 

hat işleri müdürıütü icab eden sıhhi 
tedbirieri alm.lfbr. 

29 
2 nci 

Kin un 
Türk 

Ay·sofıa ~aıuunt tamir 
ed·lgrek halkı açdlcak 

t~ gİrifmiş, lstanbvl tevkif. O.men adında bir baJıçkı dn dün 
hane ve hapİlbHesinde bir kütüb. Be,iktaı emniv~t amirli~inc müra - Eminönünde, Mammud isminde 
hw iM"__-. lt.rar voamiftir. Bu - caat ederek Pafa'llahalle aahiHerin- ( TiYATROLAR) 

ç 
A 
R 
ş 
A 
M 
B 
A 

Filmciliğinio 

Taclandığı 
""Y-- le birini bıçaklıyarak öldüren KaZUDJ11 

rada. .. ......,.r an. ettilr.lıeft e • de biT ce8ed gördüğünü aöy mil • durupna11na 2 nci eğırcezada dün 
serleri okuyarak. fwyctaı..c.klm • lir. 
dır. Aynca mahkend.a .... 1ı: teT. va1ı:·. yerme giden zahtta me devam edilmiştir. Hadise, tahJcikat 
biyeri konfaanelar da verilecektir. murlan. Pa<tamah .. tle ;ı~ fıılcele ara: safahatına göre, oöyle cereyan et -

.. nclalti sahilde f 2 yularındıa kadar mittir: 

ŞehİI' Tirakoıs• 
Tepeba~da dram 

kısmında 

Ak.fam aaa t 20, 30 da 
APTAL 

- En 80n hafta -

Bele<liye, evvelce levazmı de -
polll olarak kuJlamlan ve Mıircıar 
Sina11ın eeeri olan Ay..ofya ba -
mamırun tamir ~dilmCIİni ve mo • 
dem bir ha:nam haline rıretttilmeaini 
kararlaştırmıştır. Şela.ircilik miite • 
hasaısı M. Prost bu husu.ta bir pro;e 
hazırlamaktadır. 

Zorla p9yair h•n1 
yaratılmak ist?n:yor 

tahmin olunabilen bir kız çocuğu ce- Maktul Mahmud, Fatma iuniDde 
aedile kar.-lqnutJardrr. Hü,,iyeti he bir kadınla dört !ene birlikte yata
nüz anla"lamıyan aıenç kızın iistün. mııtır. Bir de kızlayı dünyaya ~1- İaUJcllJ caddesinde Komedi Jwmında 
dC'ki elbMteknn mazotla aiyah bir mittir. FU.t, bu anada Fatma Mab Gündüz .saat 14 de 

Pe7nn tüccarlan•ıo itirazları Ti
caret oduı ile hdediye ikıı.d :mü.. 
dirlüiü tan.hndaa tetkik edilmek-

haİe geldiği göriilmü,tü-r. muddan aynlarak, Kazım isminde ÇOCUI[ OYUNU 
Bir kazaya mı yolı:ııa herhant(i bir birile evlenmiftir. Mahmud, Lu va • Akşam saat 20,30 da 

cinayete mi 1nnnan gi~ği teııbit ~ ziyet üzerine çocuğunu yanına al - ıthtALDt ODALAR 
dilemivım rnn2ruk kızın ceaedi ad - malı: i.temiı: ötekiler__!enniyerek, Hergün gifede çocuk temsilleri için 

Hamam, kıta bir zaman · İçinde 
tamir ~dilerr:k, her türlü noknnlan 
tamamlanacak, bir lt1smı panik ola
rak halka. bir kısmı da paraaız ola. 
rak fakirlere :.ıçılacrıktır. Bu "8..."11anı
da banyo te!l!,:ıtı da yaptlacalttır. 

tedir. Ticaret oduı Trakya Ticaret 
odalanndan peyair etoldarile, imal 
ve nakil malftflarını bildirir bir ra
por ietemittir. Bu ra.porlıırdan sonra 
TJCaret odaeı ve belediye ıktısaJ 
mödiirl6iü peynir fiatlan haltkında 

five doktoru EnYer Karan tarafm - çocuğu Anıtdolaya kaçamıak iste - bilet verair. 
dan muayene edilmi1. adli tahlcika- miılerdiT. f şte bu yüzden çıkan kav- --------------

G0 nç Fransız ressamları 
s3rgisi b11gün açıltyor 

ta eu.a olmak üzere moTıra lı:aldml - ga, ciaayetc kadar varml§bT. 
mıftıT. Suçlu Kazım muhakemesinde 

Bugün saat 18 de Beyoğlundaki 
Anadolu hanında, muasır genç Fnn 
sız Tessamlannın eseTlerinden mü • 
rek keb bir sergi açılacaktır. 

Sergide teşhir olunacak tablolar, 
F ranaa harhinden evvel Pariııten 

Sofyaya g .. tirilmi,, burada altı ay 
kadar kaldıktan sonra Ja şehrimize 
gönderilmi•tir. 

Sergi. 15 scün kadar acık kala -
cak ve herkes ziyaret edebilecektir. 

Fransı7. snn"atknılarıt'ın ~erleri 
buradan Budııpeşteye gönderilecek.. 
tir. 

komieyona bir rapor verecellerdrr. Ameribdan gelen 1'am 
Diğer taraftan bilhassa peraken- köseleler 

de peyoİT aabflannda birçok ihti • d b k-
1_. u _ı, ı · ·· ··ı ek d" a· k Bura yolile Amerı1ta an am o • 
a.aT nauıae en g?ru m te ır. ırço sele gelın~r. Bu yeni malların gel -
bakkallar elleıındc m~vcud olma- ı mesi üzerine pi)'aaada deri rıatıan 
dı~nı söy_llre?.ek . ~ır ııatmaktrın 1 % 5 flA. ~ 10 ara.ııında düşmtlştür. 
imtma ettiklerı aibı yarı toptancı • Bu suretle ayakkabı imal fiatlarında 
lar da küçük bakkaOP.ra peynır ver dn bir miktar tenakus görtlleeeği a. 
memeie başlamışlardır. Bnzı uzak lilıladarlar tarafından bildlrllmekte
aemtlerde ise peynir, kflmisyonu • dir. Diğer taraftan aöylendiline göre, 
nun tayin etmiş olduğu 5 O kuruı gene Basra yolile Amerika.dan mühim 
fiattan yukarı satılmaktadır. miktarda deri gelecektir. 

Çikolata fiatları 
ucuzlayacak mı? 

Mahmud Eıad Bozkurdun 
konfenmıı 

Çikolatacılar dön Sanayi Bı'rllğin.. 
• -..M e~· T"vzih de toplanarak son defa gelen kaka_ ._...,uw;.u • 

tarihli sayımızda Karako oların tevzii işleri üzerinde göriişmüt- 1 - _31.1:1941 Cuma günü _saat 17,30 
m!~~;:Oda bir sura hinin fazla fi -1 lerdir. Yeni gelen bu parti kakao ile, da Evımizin. 'I'.epebaşı~dakı merk~Z 
atla satıldıftndan bahseden bir ya - kakao buhranının öniine geçileceli binasında Izrnır meb uau proff'.sor 
zı intiŞar etmişti. Mezkfir müessese - ve bu sureUe 9Uı:olata imalAtının r.r. Mahmud ~ . ~zkurd tarafından 
den aldığımız bir mektubda, .~urahi- tacatı anla.şılma.k~adır. Çikolata ba- ıAtatürk ihtil~ının anlamh m_evzu • 

. 1 fi tl ad'ğ"n· ve mn.. ..ında birer kuruş kadar yükselen fi unda mühim bır konferans verılecek-
nın norma ıa a verı ı ı ı • "" - ... • 
terinin bunu b:ı.şkasına yüksek r.atıa atların da düşeceği zannedilmekw - tir. . 
snttı~ı bildirilmektedir. dir. a - Herkes gelebflır. 

Pazar -11a Hasan Bey Diyor ki: 

Mahmodu öldürmediğini aöyliyerek, 
aleyhindeki iddiayı ltamikn reddet.. 
mi4rir. 

Duruıma. bazı pJ.idJerin celbi 
için, talik edilmittir. 

Ayakkabıhra sabş fah 
tesb·ti için hazırhklar 

Fiat müraltabe bürosu, piyasada 
e.vakkabı fiatlan üzerindeki tetkik -
lcrine etraflı bir fekilde başlam•ftır. 
Fiat yübekliğine aebt"b olan amil 
ler ehemmiyetle araşhrılmaktaclır. 
Bu meyanda. Eiat mürakabe büroııu 
hakiki bir fiat tl"..sbit edt"bilmek için 
Sümerbank, Avakkabıcılar cemiye
ti ve kooperatife müracaat ederek 
ayakkabılar ima! masraflarını ve 
kir yüzdelerini sormuftur. Gelecek 
raporlara giirc bundan evvdki nor
mal seneler fiatları da nazarı iti -
bara alınarak bugijnkii ayakkabı aa. 
tış fia tları tesbit edilecektir. 

H"zin bir ölüm 

MiLLi 
BidiD. iİİnpalll 

)Mil t ,.~ eUiit adam 

CHARLES BOYER 
ill 

DEmiRHAPI 
sma İstanbul dökülüyor. 

(Türkçe sözlüdür) 
Ayrıca : 

Yıldızlann en şuh ve en güzeli 

ALiCE FAY'zn 

2 Ateş 
Arasında 

ALEMDAR 

KAHVECİ 
GüZELi 

ı-m-iı ......... ıi~I ye 

f .&lemdar] "' 
BAŞLIYOR! 

H 

Renkli ~ 
T 

Film : 

1 

1941 . 
zn 

Renkli 
Şaheseri 

BİLLDll 
aöştı 

ve 

1940ın 
Renkli Şaheseri: 

TYRONE POWfi 
in 

SEViMLi 
HAVDU1' 

Devam ediyotl Orman Mektebi İdare Müdürü mer. 
hum İbrahim Türkün ~lu ve .cüm_ 
huriyeb refikimizin başmuharriri Bay ,~•••••••••••••••••••••••••-"" 
Yunus Nadinin kayınbiraderi Gündüz s A R A y d 

- Hasan bey ilk :nek
t.eb taıebelerinın hayati 
malü.maUarını :ırtırmn.k 

içuı.. 

. . . Öğretmenleri hafta
nın muayyen günlerinde 
çocukları, grup grup ala
rak. .• 

. . . Konserve ve turşu 
fabrikalarına ııötürüyor -
\armıt-

Hasan bey - Zahmete 
ne haceti Bir bekleme ye. 
rinde halkın tramvaya b&.. 
nip inmesini göstermek 
kafidir sanırım! 

Teztürk müptelfı olduğu kalb hıısta- Sı"nemasJn a 
lığından kurtulamıyarak henüz on 
sekizden ibaret çok genç yaşında dün 

Bu ııana tamamen renkli mu•mm ve muhteşem 

~~t:a:.:~~:~n~~~:~:~;~~ sı~~~n: V A H Ş ı• K O ş u 
do. b~unuyor ve memlekete ıyi bir 

san'atkar olmağa hazırlanıyordu. ""'-:-:- •österildJti her seaıısda salonu tamamen dolmaktadır .. 
Cenaze no.nnzı bugün öğleyin Be. .............. • 

yazıd camisinde k.~arak nl§ı Mer- bulamayanlar geri donmektedir_tt. Baş rollerde : 

kez.efendi hatiresinde ~zırhı.nan me. CLAUDETTE COLBERT - HENRY FONDA 
~arına. tevdi olunacaktır. iıiveten: FOKS JURNAL son diinJa ve lıalr'b haberleri 

Oünduz Teztürke Allahm ro.funeti.. Buc'iin saat 1 de tıeımlitlı maUne 

iDİ diler, kederdide ailesine taziyet.le ·ılııiiı......-..,.••••••••••••••••lliııı•••••••.,... rimizi sunarız. ~ 



25 lkinciki.nun 
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Sayfa 5 

cocu [ HAdiaeler Karflstııda J 

Ne desem oluyor 
Lorelle Bardi 

A şafMaki &ıtırları 14 İkincika dikka te aldılar da bunun üzerine '11 

C F dal bl.1gı'ler ) .. nun Salı cunü çıkan Son Pos.. kapıya giden tramvayları ç ap ay 1 tad:ıkı yazımdan kopye edıyorum: döndürmek ıkararmı verdilerse 
...._ __ .-, __ v _____ h_·-ı• «Sekiz otuzda n sonra tünel müş - diyeceğim almaz 

Yirmi radyoyu birden 
çalmanın cezası 

Kurbaga ze ır 1 terilerinin azalması da tünelin bu Diye düşündü~. 

ı 
, saatten sonra i§lctilmcMesini ma:ı:ur Halbuki ben o yazımda bir tavsiy 

hayvan mıdır ? ~üterecek bir scbeb olarak ıleri sft - de bulunmuş değil sadece bir ~ak Hediyelerimiz: • yor. yapmnk i.stemişUın 
Zehirli hayvan, denilince aklımıza H ~kaya giden tramvaylarda d o. Evvelce de bun~ benzer BlR K1Ş1YE 

[ 10 Liral 
hemen yılan ve akreb gel,r. Halbuki ıırc ~den sonra nl iı.şt<ıri nzalır. Be. ları yazml§tnn; 
zehirli hayvanlar yalnız bunlar de - beğ _giden t.rnmvaylarda ise Arnn - Tramvaylardan birkaç kolt 

Lorel, Hardinin odasına girdi: . 
Lorel _ Haberin vıır mı Hardı, bi-

ğildir. iBaZı hayvanlar vardır ki. ze • ;~dkoyünden sonra nneak iki yolcu knldınldığı zaman: 
birsiz addettiğimiz halde zehirlidır _ ır. Topknpı, Yedikule tramvayla • - Bütün koltukları 

BiR KİŞiYE 

[ 5 Lira 1 
zim karşıkl komşunun rady<>.ro nr; 

Hncdi - Kendisi bana baber ver 
ler. Mesela kurbağalar, onların sırt - r~ g~n:~~r_b:ızan son !stas- daha iyi ederleroi. Tramvaylar kır 
lanndakl gışayı bıraz kazıyacak "e ~ di M ka goUlrmezıer. Aca. kişilik vagonlara benzer, <laha fa 

medl. bir şırıngaya ıkoyup bir tavşana şı - ~ ne ye aç tramvaylarını Har yolcu alırdL 
rınga edecek olursak tavşan derhal ::;n! 1:bek u;m~yl.:ı.nnı Ama - Dcnı~tim. Sal".ın bunları da c<dd' 

30 lô,İye muhtelif hediyeler 
Lorel - Senin kulağın duymuyor 

zehirlenmiŞ olarak ölür. yun en, op apı, Yedikule nlQ> koltuksuz kırk kişilik tramvay 
mHu?ardi _ ..._n aptal mısın Lorel, se. Kurbağa niçin ııehirlidir. Bunun se. ;:aın;;,yl~ il ~~ad?an Samatya - rnbalan ihdas etmeğc ~bbüs ct.m 

!t ·.-: . "· .. ıı= beblni anlatalım. D şleri yoktur. De.. an n .mı yoruıır • sinler .• 
lneıerd: .. a-'-ada.,.,z. İyi bilirsin ki, be- .a...,ıç.,dakı Mt.ırlan d" 16 ..._._Ci.kA A...,ıç.,d 

.. c,. ""Y' risinde diken kabuk bulunmaz. Böy. ~...,. ... J1.&1I1 ~ - ~ akJ havadisi .,., ik·n..:ı..A-
~ d yar ' nun no-:e.mbe - fi ... A_ So .- t .... JLAUU 

nim kulnı;ım u · le olunca kendini müdafaadan fı.ci.&- ~ "'"' gun Çol"-'Uı n Pos - t.nraın bir gazetenin tehir habe.rl 
'.c .. :::"·.· .... ,'~>'•· •• -~ .' .•. ~., l ·. .. •. • • 

·~. .. ·' 

~- . :· .. , 
Lorel - Öyle diyorsun amma Har- dir. Gerçi zehrile hiç bir hayvana ta.. tada~ yazımdan kopye ediyorum. sütunundan aynen kopye ediy0rum: 

di. Kulağın iyi duy.sa, k~mşunun r~d. arruz edip onu zehirlıyemez. Fa.kat •Dun Sult.annhmed me~kiinde du - c.Şe~iıniz tramvaylarından dingil _ 

,ı~·i ···· _:· 
.: ... ~ ••••... yosu olduğundan haberın olur.~u. çarız. Seyreyle sen gtimbürtUyü; itom bu zehri kendini müdafaa etmesi cı - ruyordum. Beyam clheUnden gelen krl mü.safd olanlarda bütün otura 

Hardi - Ne ıb!leyim bana soyleme. tık - üU-d k d' d j bet.inden çok faydalıdır. bir tramvayın kırmm beyaz ile\•hası cak yerlerin kaldırılması ve böyl~ 
di. §U ar . gur u en en ı ra yosu - Vücudunde bulunan zehir, hatiç - nazan dikkatimi .celbe~. O A.na ka - daha fazla Yolcu nakli imklnları eL 

Lorel - Sana söyleme& mi l,Azıın, nu da dinleyemez. Eşyası, radyosu ne ı ten gelecek zehirlere kar§ı koruyucu dar bu re~tte bir tra.nıvay levhası rafında tetkikler yapılmaktadır.D 

. ,..-·· ·· . 
.... ,,m oldu mu radyoyu çalıyor. aa-'s.i varsa hepsini toplar başka rnahııJ.. tesir yapar. Kurbağa b\r yılan tara _ gönnemi§tim. DikbUe battım ve o. Şaka yapt.ığmıı tasrih ettilim halde 

a_.,. lı tna kudum: •a .. ft-• d . 
\ '· .. . . ... . . , ~ .. 

baha kadar uyuyamıyorum. eye -ııınır. cSlrkeci ~ -.u.u gene el dıye alnılflar. 
Hud' Ha:t:tm var Lottl t~n de 1 Hardi - Sana aptal, derdim am - Ben" - ÇaJ>b /--ı / ı ... . .. ·: .. 

. · .. ·t·· ' - . -·=. . ; ' uyuyn~ıyorum. Amma dfi.şiinmüş d~- 'ma, o kadar aptal değilm~in. - ıID JUdılmı YB.Zl)'l naıarı • v 41N-• t d--J...u.lı4.~i. 
şfinmüş de neden uyuyamadığımı bır Lorel - Dediğime geldin Hardi. 

Yutnrıdaki dört köşeleri harflerle türlil anlayamamıştım. Şimdi ne ya_ Ben buraya gelmeden bir radyocuya 
0 tarzda dolduracaksınız ki okundu pacnğız. . rad alalım Hardi. gtttim. Yirmi tane radyo getirdim. 
tl1 2anıan soldan ~"~a ve yukarıdan Lorel - Biz de yo Şimdi onları çalarız. 
lll. .. :ı. • ~ • Hardi _ Sen aptalsın Lorel, kom_ . 
~1: d bizi uyutmuyorsa biz Hardı - Radyolar nerede? 
Birınci sıra: BlY.den ~.ok evvel dün- eunun rn Y:p\u seter de kendi 'rad- Lorel - Odamda haydi gidelim ca. 

Yad b de radyo a lalını. 
l a Y~amı.ş olan inSanlann har • kendimizin uykum~ mı mil 
erde ve avlarda kullandıkları bir yomuzla Jf 
Silahın ismi olacak. ni olalım. . cBir saat sonra:. 

İk Lottl Hayır anlamadın Hardı. 
. ınei sıra : Her okurun gittiği yer. . - ğız. Hardı - Başımıza geleni i5rdün 

Uçüncü sıra: Talihe yahud da te. Biz bır _ rady;aaık~~:ıyo alacağız. mü Lorel şimdi nereye gideceğiz. tından sokulsa, ölmez. Be!ki gönmtş. 
&a<iure bağlı memuriyete tayin veya Hardı -

0 
on rad ir Lorel _ Kabahat bende mi? süntizdür, Hind domuzları vardır. 

hediye tevzii şekli. Lorel - Beş rady 'b 
1 

!!'· ~a- Hardi _ Ya bende mi? Yırml rad_ Bunlar bazı ıtecrübelcr için hastane -
O.. mi radyo Ne kadar u ursa" 0 - 1 rd b ı B nl rd .... · i öldür ordüncü sırıı. Bir notn. ... yoyu birden çalınca mahallel' to e e u unur. u ıı an uırın o 
Dö - • dar. ' 

1 
P - meğe kafi gelen yılan zchirinln elli 

tan rt koşeleri böylece doJ?urd~k- - Hardl _ Bu kadar fula radyoyu landılar; bizi dayak kötek radyoları- misl' fa:rJası b'r kurbağaya .c:ırıngn e.. 
sonra "ekli kesip biu gonderınız. mızla '-'ırlikte soka,.a a ... ılar ı 1 

"' .. 
Doğru " . . . . ne yapaC!lğtz? u 6 vv • dilirse aneak kurbağa o zanuın <ılur. 
b· k . bilenlerden bır kışıye 10 lıra, Lorel - Radyo ne yapılır ki, çala. Lorel - Ben komşu kaçar sanmış. ---------------. 
ır Sıye 5 l irıı ve diğer otuz kişiye de ~.. tını. Geç n bilmecem'zde 

ayrı ayn gijzc.J V-O kıymeUi hediyeler caı:..... . . . -
vereceğiz Bu bılmecenın cevablan, Hardi - Aptalsı~, dedım ya, bir Hardı_ - ~n de_ oy!e sanmıştım. kazan ~nlar 
en .,ft _ ü k radyo «A.fi değa mı? Amma ış tersıne dondu. Gece y:>.rısı ~ 

uvn 7 Şubat Cuma gun ne adar .. .. .. d k 
ınatbaamıza gelmiş olmalıdır. Bilme. ~l - Ben duşundum, kô.fı de - sokakta kaldık. Şimdi bu radyoları • Geçen bilmecemiz e ·aza-
ceyı bıze gonderdiğiniz zarfın üzerine ğil , bır tek radyo Qalarsak komşu mızla nereye gidip, nerede ya tnrn _

1 

nanlann is.imleri Pazortesi günü 
bilmece kelmesini ve bamecenın ga _ farkına vnrmnz. Halbuki beş, on rad- ğız? . çıkacak ımyımızd:ı ilan edile. 
ıeted cektir • ....... : .. ~=~~~.ı .. ~:!~!.!~~!!!:_ .. ___ !~.~ .. ~!:~:.~.!~ı-~~tasyonları _!!:..._ ..................... ~ •• !. ................ m•••••···-· .......................... . 

- Kendimi çok kuv 
Yet.siz hi&ediyoronı. 

l:.<>kantamızoo 
bır kınakına şurubu 
vardır. Bir bardak i. 
9en nıütJıiş kuvvetli 
Olur, Siz de ı.sterseniz 
beınen bir kadeh ge
~ıteyim. Bakıa ;çer 
•Çınez nasıl kuvvetle. 
nece kain iz. 

~ 

- Şu kınalcı. 

na şurubundan 
bir kadeh içıe • 
yim bakayım .. 
Garson doğru 

mu söyledi, yok 
sa yalnıtı mı 

söyledi anlarım. 

-Son Postaıo nın t.efrikJW: 1 

- _ .... 
, .. ,, . ., ........ . ..,, ... .. ... 

- Size bir blf 
tek yapıp getir
dim bay. Kına. 
kına §urubu e -
sasen SİZİ kul' • 
ıvetıendirmiŞt.ir • 
Bu bif~ği de 
yerseniz bir miıS 
li daha fatla 
kuvvetlenecek 
Siniz. 

- Kendimi kuv 
'fet.lendim sanı -
yanium amma. 
nafile.. . Kuvve -
tim bir bifteği kes 
meye bile kafi 
gelmiyor.. Bu ka. 
dar da olmaz ben 
ne yapar, ne ya_ 
par, bu bifteği 
keser, afAyetJe ye
rim. 

- Ha §imdi kesiliyor, 
ha şimdı kasilecek .. He
le bıçağı biraz daha 
kuvveUi süreyim... İş • 
te, işte fimdi kesiliyor. 
Garson doğru söyle -
miŞ, kl.nakına ıurubu 
insanı çok kuvveUen • 
diriyorm~. 

- Kim bilir .•• Belki de bulu.. 
nur! dedi. 

- Garsonun dofru söyledi~i r.ıu
hakkalı:, nihayet bifteği kestim. Fa. 
kat biftek de kınakına ~ubu iç -
miş galiba, çfinkü o da kuvvetli i. 
di. Fakat altımdaki tabakla masa 
kınakına §lll'Ubu içmemış olacaklar 
ıkı bıçak bifteği Usip tabağa doku. 
nunca tabak kesildi. Tabak kesilin. 
ce bıçak masaya sürüldü. masa da 
kesildi. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ::i 
3083 sene hapis 

ispanyadaki 
Alba tehrinin 
belediye reısı 
l 893 aeneainde 
ba:zı evrakı tah. 
rif cürmünden 
mahkemeye ve
rilmiş, ve muha
kemede üç bin 
seksen üç sene 
hapse mahkUın edilmi~ti. 

1 
DöğUmlU ağaçlar 

Habe~atanda 
yerliler, bazı 
mıntakalan ta-
yin için oradalci 
ince fidanlara 
düğümler ya. 
parlar. Bu fidan
lar, büyüyüp a
ğaç olduk lan 
zaman gövdele.. 
ri düğümlü kalır. ........ _. ........ ......_ _____ ... ______ .. __ _ 

Bir kadın okuyucum bana uzun j Nice aile sofraları bilirim ki, ai. 
bir derd anlatmış, hususi mektubla lenin chadınıı, hele çocuklanna tam 
cevab istemiş, arzusunu yerine ge - kalori verirler, lezzetlidirler, göz 
tirdim. Fakat )'azı.11nda aaıl meae - olqıarlar, hakikatte pek ucuza mal
leyle doğrudan doğruya al8kaaı ol- olmutlardır. 
mıyan bir nokta var k.i, 1ıözüme Nice roblar bilirim ki, çok iyi ku
~rpU, onu burada bahis mevzuu ı maıtan, ço.k. pahalı garnitürlerle tch. 
yapabilirim. rin en tanınmış terzisine diktirilmi" 

Bu kadın okuyucum hir arkada - ~ yahud da gerçek bir modelden kop.. 
11ndan bahsederken takriben ıöyle ye edilmiş sanılırlar. Hakikatte bü
diyor: ı yük bir maieazanın artık kaldığı için 

- O elbette benden iyi giyine • ucuza verilmiş kuponu ile kenar ma
bilir, elbette evi benimkinden daha hallenin küçük terasine yaptırıl • 
muntazamdır. Elime geçen parayla ~ış_lard~r. ~vin idar~sinde olduğu 
eline geçen para arasındn her hal - , gıbı clbıserun bu şckılde ucuza yap_ 
de mühim bir fark olacak. n tınlmış olmasında da başlıca meri-

Ojkkat ettiniz mi~ Bu kadın o - yet ev hanımının bilgisinde, zevlti-
kuyucum arkadaş.ının eline geçen ı nin inceliğinde, terzile birlikte ça • 

paranm kendi eline geçenden daha lı$1lllş olmasındadır. Uzım olan da 
fazla okluğu noktasına emin değil. budllf. 
dir, kadının dllha iyi giyinmekte ol Yok.sa bilgisizin eline binlerce Ji.. 
masına, evini daha iyj idare etmek- rayı veriniz, sofrasında mide bo • 
te bulunmasına bakıyor, öyle olması zulur, elbisesinde bayağılık •ezilir., 
ieab edeceğini düFinüyor, öyle söy- 1 bütçesi de her vakit açıkla kapanır. 
lüyor. Bayan cZ. 7- ıı ye bu nokta üze _ 

Halbuki hen bunun mutlaka böy rinde bir hayli düşünmesini tavsiye 
le olması icab edeceği fikrinde de. edeceğim. 
ğilim. . 

nim için hazırlanan odaya götürül
düm. 

TEYZE 
ismin, Perihanın yarısını verdim ve 
bazı bazı, C<Peribı diyorum. 

YALAN~ 
N A\<.LEDEN: .MEl3~t.JRE S.4-'"I 

- Öyle ise oraya gitmek için, 
bize bir de tılsımlı, büyülü araba 
ister, değil mi> 

- Bu araba !ahiden gelivenıe 
bakalım siz biner misiniz? 

bir ele, ya doktorun, ya da abeyazlı 
arlı:adaşımınn eline vermek, görme
den, bilmeden, dü~ünmeden yüıü. 
melı:, - bilhassa unutmak • istiyor
dum. 

Kimseyi görmeden, «Allaha ıs. 
marladık demedenı> gitmeği dile
dim. 

Burada gözlerime koyu renkli hiç 
bir fCY çarpmıyor. Koltuklan, aedi. 
ri kaplıyan, pencereleri, kapılan 
örten yeşil kadifeler, dışarıdaki a
ğaç, yaprak, su dekoruna öylesine 
uyuyor ki, güneş içeriye doldu mu, 
bütün oda korunun bir köşesi gibi 

Elim kolum düşük, bezgin bezgin 
oturuşuma üzülüyor. Kitablar veri
yor ... uSalonda piyano var ... Eli~. 
yün Örgüleri insanı oyalar! Bahçe 
çiçek dolu .•• Koruda papatyalar 
yabani meneltşeler açını~ bekliyor~ 
larl .•• » diyor. 

-Gelişigüzel k1raladıklarım· 
dı li:ayır, hasta değilim, çıldırma
<> rn da.·. Sade o günün. o müthit 
... ecenj b 
tutuld n sa ahında bir humm~_ya 
ler uın. · · Birçok saatler ... Gun. 
.. •• • Ne bileyim, belki de aylar 

•uren .., . h 
Ya 1 agır uyu,turucu bır umm~-
ti • · · Hatırlıyorum: Yanımda ccbı-

J> vardı, başucumda; usulca bir 
leyler h 1.. _ •. 
Ça soy uyor, saçlarımı opuyor, 

Yır c;n 1 d v• -du. Ylr yanan a nıma egıyor 

d Neler söy}ü)·ordu? Anlamıyor
.., urnd. · • Sade ,, eli n dudakları iti-
.. or • l k urn ..• Daha doğrusu ko umu 
ıpırd . 1 ·· li.i l atarnadnn, yalnız içım e, gon. 
rn c on . . d S u ıtıyor um ... 

,._ onra, - amma ne kadar sonra~ -
.... Yır Ü · 1>·1 Çayır yanma dındi. zerıme 
l'Q.

1 jn Yeni yüze gülümeedim. Be
ka~ ara bürünmüş, güzel. ışıl ışıl bir 

ın Yüzü ·d· b 1 . 1 J u. 
l\e ~?1e. cş9jz bir emniyet doldu. 
l'tıı n ırnı bu müşfik güzel bakıcı • 

~ellerine bıraktım. 
llttı ?tık ıı.ğrım acım knlmamı§b 
Şekf1a Üstümde görülmedik bir gev
N ık, ht\lsizlik ve isteksizlik vardı. 
d e rYor, ne kıpırdayor, hattfı ne 

e S onuşuyordum. . 
abah oldu mu bir hekim gelıp 

tagı" mın yanına oturuyordu. 
ya .... d çocuk 

Kırışıklı yorgun yuzun e 
bakı~lı gözleri vardı. ~~ylayıdp a~=~ 
la 1 ho•umıı gıdıyor u, ma an .,, 'h ) 

1 k sorgu ve na!ll et e-
hırçın aştıraca .. ..1 re kalkışmadığı için de ona gonu -
den borçlanıyordum. . 

B k kimseyi hele <ıo» nu hı~ 
aş a d B' ·· beru görmek istemiyor um. ır gun 
k kaldırmak dolaştırmak 

~ta tarnlıya:ı beyazlı 'arkadaşıma: 
ıçın zo . . . 

- Ben yalnızlJk Jsh}'OruJn• •. 

B 1 d schirlerden uzak. kırhk ura ar an, . . da. 
koruluk: hir yerde, ba1~~E :Cık sız bakacak çok tat ı "":"·~· . . 

1 bembeyaz melek gıbı bir ın-
sır 1, ) L-

1 Evet sizinle beyazı ~nım 
sana... ~ A" la 

ayalnız kalmak... gaç r ara-
yapd .. de çıt duyulmayan koca.. 
sın a, ıçın • .. 

b . evde _ nerede oldugum•J 
ınan ır • k · • 
hi bilmeden! - vaoama ntıy~ 

ç M Hardaki gibi tılsımlı hır 
rum··· asa 
diyara gitmek· .. 

Orada haftalar ve aylal'Gil. ''ı,; 
Söziirnü bitirmeden, <ıgôyn 1 » . 

kahkaha a!tım. delirdi sanmayın. 
- Benı ~ene . . bulun-

Bu dünyada ~?yle hır yenn 
mayacağını bılıyo~_m .. • d' tadı 

Htr; şaıkınlık ~o.terme ı, 
tatlı ııJ.ilümseyerek. 

- Hem de hiç düşünmeden. 
- Peki, bu sözlerinizi unotmı-

yacağım, doktorla da konuşacağım: 
ve kim bilir? Bakalım? 

Bir hafta sonra, ihtiyar dokto
rum, tılsımlı arabanın do, büyülü 
köşkün de beni beklediklerini haber 
verdi. 

Evvela şaka yanıvor. gene bana 
takılıyor sandım. Sonra o, büsbütün 
hoşuma gitsin diye masal renkleri.. 
ne büründürerek, bulduğu yerin na
sıl da tam benim hülyalanma uygun 
çıktığını anlatıp dururken, ben de: 

- Bütün bu harikulade iııleri tek 
başınıza, nasıl yaptınız? Yoksa size 
tılsımı, sihiri ile 7ardım eden bir 
bi.iyücü mü var) dedim. 

- Elbette ya! Bu kadar şeye 
benim giicüm yeter mi) Hem bun. 
dan sonra da bu kudretli büyücü 
hep senin rahatını düşünecek. sev
diğin o peri masallarındaki gibi, bir 
dediğini iki etrnemeğe çalışaCllkl 

O aralık: teBüyücü kim ..• Sizden 
başka kim olabilir k.i? » diye soT. 
madım. Saşırmağa, düşünmeğc, ne 
takatim ne de hevesim vardı. 

Sahiden masallurdaki gibi blsımlı 
sihirli, henı de akıllı uslu bir büyü
cunün ömrürrr:.in dümenini ele aL 
masırı: ne kadar i.st:,Yeçek bir halde 

idim. . . v 

Gözlerimi yummak, elımı aaslam 

Beni alıp götüren araba, peri 
masallanndakine benzemedi. Ra. 
hat geniş bir otomobildi. Uyufturu
cu, sükun verici bir ilaç jçmiştim. 
gittiğimiz müddetçe, yarı uyur, ya.. 
n uyanık bir hal içinde ne yola, ne 
de geçen zamana dikkat ettim. Son
ra da geçtiğimiz yerleri, saatin kaÇJ 
bulduğunu merak edip sormadıihm 
•İçin, bugün bile, uzun uzun düşün. 
medikçe yolumuz.un ne kadar siir
düğünü, hatta tılsımlı arabanın heni 
hangi istikamete doğru götürdüğü. 
nü söylemekten adzim. 

Hem bu ı;arib yolculuk beni he
yecanlandırmıyordu. Bilmeden kö • 
rü körüne gittiğim yeri, evi merak 
bile etmiyordum. Onu gördüğüm 
vak.it te ne şasbm, ne sevindim. 

Halbuki his!lim bu kadar sakat
lanmamış olsa, ilk defa batının tatlı 
ışıklan içinde. yeni veşermeğe baş. 
lıyan yaşlı ağaçların zümrüdden o
ya)arile süslü gördüğüm bu evi, he_ 
le kocaman bir korunun ortasında 
saklandığı :çin ne kadar da çok se
vebilirdim. 

İşte bir haftadır ki, eşiğine bir 
kere, yalnız içeri girmek üzere bas. 
uğım bu evde ynşıyorum. 

Onun her bir yanını daha bilmi
yorum. Geldiğim zaman doğru be. 

yemyeşil ışıldıyor. 
Pencereler bahçeye bakıyor. 

Güller daha açmamış. Böcek kabu. 
ğu renginde go:ıcalnr balkona tu
manıyor. Kumlu yollardan kimseler 
geçmiyor. Bahçenin bittiği yerele 
koru başlıyor. Nerede bitiyor) BiL 
miyorum. Hoş, bir ucu, eonu var 
mı, onu da bilmiyorum. 

Odamdan pek çıkmıyorum. E
vin içindeki hareket ve adımlar san.. 
ki tılsımL bir kudret elinde, pamuk 
gıÖİ yumuşaklık v" sessi71ik alıyor. 
Beyazlı arkadaşım ÜZl"rime varma
dan, yormadan beni oynlıyor. Re.. 
simler, çiçekler getiriyor, hem de 
sevdiğim çiçeklerden: Kokusu ol
mayanlardan. 

Onunla sade sudan, havadan ko. 
nuşuyoruz. Hayat şeylerinden, inci
ten, yaralıyan ya da titreten şeyler. 
den hiç bahsetmiyoru7.. 

Evvela onn: cıBeyazl: hıın•ın'> , 

Söyle «Peri hanım!» istediğin 
kadar söyle... Ben yaban.iyim •.• 
Belki de yalan değil, 'ı altlını boz.
muş> biriyim! Beni ne kadar anl ıya. 
bilirsiniz, ne mi biliyorsunuz ki'? 

O gene gülümsedi. 

- Bilmediklerimi bana siz aöyU
yemez misiniz? 

- Söylemek mP 1.;imde uyuyan 
bu acıklı hikiıyeyi uyandırmak mı) 
Ne diyorsunuz Peri, onu kimselere 
anlatamam. Sesim onn fazla can 
katar ... Ses inler, ses ağlar, ses u. 
tanır Peri... Ben se!.imden korka
nın. 

- insan 
mi, yazar. 

söylemekten çekindi 

- Hatıra defteri gibi mi~ Dur. 
madnn, ben, benim, bence, benden 
diye! Bu da konuşur gibi bir şey 
Peric.iğimJ ••• Ins:ın yazdığını işitir 

ya da «bembeyaz ablam ı diyor- (Arkası var) 
dum. Asıl ismini bilmPyi hiç iste. ------------

duyar. 

memekle beraber ona bir nd vere
medikçe de üzülüyordum. 

Gülümsedi: 
- Bana ynkıştırncağınız, Miylc. 

mesi dilinize hoş ıı:elecek bir isim 
takıverin 1 dedi. 

O vakittenberi ona. eevdiiim bir 

~·············································, 

i Aşkla oynanmaz! 1 
• 7 • : (Tefrikamızı bugün ncı ! 
: sayfada bulacaksınız) i 
ı,. -·---J 



SON POSTA 

(_M_e_m_l_e_ke_t_H_a_b_e_r_le_r_i -J) 
Kozluda 

Bir işçi guoorlanan taş 
altında kalarak ezildi 

1 • 
lzmir Atatürk 

müzesi lıazır_lığı 
l 

SPOR 
Erkek mektebleri 

voleybol 
müsabakaları 

ldilılal Li-a Yiiee Vlldi7i, 
Muallim melrtebi. T almm LJ. 

Antalya Vilayetinden : 
1 - Antalyanm Serik kazaaına bağlı Çaltıbeli devlet ormanın 

bir sene müddeUe ve kapalı zarf mulü ile 1578 metre mik'ap gayri ma 
98.m atacı Yirmi gi1n müddetle artırmıya lronulmu~tur. 

2 - .Artırma 3/2/941 tarihine ruüaadif Pazartesi günü saat 15 de 
talya. Orman Müdürlll#iinde yapılacaJrtır. 

3 - Çamın beher pyri mamul metre mık'ap mııhammen bedelı 
kuruftur. 

4 - Muvattat teminat 579 lira 92 kuruştur. 

5 - Teklif mettuplan 3/2/941 gilnll aaa.t 14 de tadar behemehal 
tab'& ormım müdürl{i#llnde müteşeklcil komisyon .reiBliJjne verilmelld 

6 - Şartname ve mukavelename projesini gönnet istiyenlerin An 
orman ummn müdürlüğüne ve Antalya orman çeyirge müdtırlütiine m 
racaatıan. (278) 

Zonpldek, (HU9U81) - Kozlu
p., Ereili kömürleri :ifletmainin 17 
namaraL ocağında çok feci bir lr.a.. 
za vulıubalmQftUL Bu ocakta tu.. 
lamba tamirciliii yapan Hmeyin 
ollu 1-tü.mettin Şen iMninde 20 
)'aflarında bir amele. galeri tava
mndan düten biiyiilr. bir tap akrn
dııa kahmftır. Feci bir k~ ezilen 
Hütamettin ~ derhal almüttür. 

Şhudlye kadar toplanan kıymetli eserlerin 
tasnifine devam ediliyor ...a.i yenJiI.r. Boi~içi • Da- -----------r-------------l 

..::.--$-L.- ••-Jw-..1 QaJllntenlrpl sa&IŞ il&lll ._,,...111111 nlGÇ1 ,,...,,_._. BİGA İCRA MEMURLUÖVNDAN: 

Konya yeRi ltir eczaneye 
kawuştu 

KODJ& (Husuııl) - Uzun seneler -
denberi modern bir eczaneye ibtiJ&Cl 
olan Konya, nih..,.et Mustafa Cevdet 
aaıaaI isminde mlleşebbie bir Kon -
rahnın ıteşebbüsile böyle bir sıhhat 
miiesaeeeNıe kaVUfDlQftur. Şerefed • 
cin camli brşı.sında çot gtizel bir 
bina yapılmış, bWlun alt katı da ec.. 
sane olarak inşa edilmiştir. Bu .suret
le Konya modern bir ecza evine ka -
nfmUftlır. 

Erkek melr.tebler ara11ndaki vo
leybol maçlan, dün. Be,oilu ve E. 
minönü Halkevleri salonlarında de.. 
vam edilmiştir. 

Beyoğlu Hallı:evindeki maçlar, 
Boğaziçi Li9e8i - Darüff8faka ve 
Haydarpafa liaesi ile hık arasında 
idi. 

Takımlar, muayyen zamanda aa
bada iabatı vücud ettik!eri hftlde, 
halı:emsizlik yüzünden bu maçlann 
yapılmasına jmkiin olamamııtır. 

Eminönü Halkevi salonunda ay. 
nanan ilk maç Muallim mektebi ile 
Taksim liseııi arastnda oldu ve Mu. 
allim mektebi iki seti de 1S15-1 S /3 
kazandı. 

İkinci maç, letilı:lal n~ Yüce Ülkü 
araaıada oynenmı,, bunda da İstı1'-

Adanada Sak rr ı lalliler 15 / 7. l 5 / 6 galib gelmiıler-
kır kOfUSU ı.a.ae Matürkin anwintn w öır. 

A<I (H i) C...L • • de İzmir (Hu.sus!) - Birinci Kordon - ardaki pavyonlarda çal14anlardan \'e!' Beden terb·yesi mUkellef-
CL ,_ ·~- k~ - ~~~.-J% da AtMürk köşktinttn cAtattlrt Mti _ gi aranmamaaı, reldlmlardan resim 1 • • klar 
~arya.": ;;:na~. ~oncs:; zea. haline ifratı ic;in Beledi,ece sa- istenmemesi h11.1118unda bir tanım 1ı:a erımn yapıca ı yOrOyUş 
liazaK rta ·L'ya·ı::t: • Y~-~~ Çalı: • tm almdıtını ve hazırlıklara başlan- bulü için de Ankarada alAkadar 111a. m0S8blk8SI 

a n. rıuncı...- lmvl ar, ,5 ... u. ._ __ , d' de •-bb"-' d b 
il;üacüliiiü Haaan Ericekler, dÖ!' - d-&ını yutn"'i-· -.uuar nez iD ..... Y"' u.ıuer e u - Beden T~:.---: lltanhul n~•-.; 
ctmciı1ölü Cel&l Ko la L-.:.-....:1;·" Buraya lı:onmat üzere. pet c;ot ta _ lunulmuşt_ur_._______ ..,._,.~ .uuıqs 

• 18 y, Ll"ql""-"' ga rihl ?e kıymetli eaerler bulunmuttur. 8e"'8nhfmdan:. 
Nacı KaUtat 1ı:azanmıt1arc1u. Bunların tasnifi devam etmektedir. Ed.rneya halA el ktrik 1 - 2611;941 tarihine müaadif 

Ed• b' la IAL Oç bmir Miisesi •1 d" Pazar•günü saat J O da yalnız mü-
lrlt8 me us rı SIJ1a11 Kültürpa.rktatl .üç İmıir MÜZMİ• C9reyam y -rı em( 1 kellefJere ınahsus olmak üzere on 

lal'-- da 1 11."kat ,.nl eserler illYesile çok zengin ha. Edırne (Huausi> _ Edirnenin e!ek- bet kilometrelik bir yürüyüf miiaa-
mlft~lft 81AI ıe setirilmiftir. trik zıyasından mahrumiyeti devam bakuı yapılacağından iştirak ede. 

, 8ptJOrlar İzmirde eski tarihlerde kullanılmı.t etmektedir. Her iki motör ve dinamo cek grupların behemehal saat do. 
. bfr90lt paralar, fototr&filer ve gayet temizlenerek kurutuıdutu ve mon _ kuzda $işli tramvay deposu önünde 

F.dil'ne cırusuat> - ~ mmta - kıymMli eserler elde edihni.f-.r. Bulu. taj}ım yapılmıt olduğu halde şehre hazır bulunmaları. 
baını 118 aeylAbBedeterln dmumtUlu nan meakft.ltltın ta.miti ve kıymet _ bir türlü cereyan verebilmek imklnı 2 - Grup arrürleri mü•baka 
tncelemel: bere meb'1lıllanmuıdan Jendirilmeli menuu Ü9ef'inde bir hey. haaıl olam&DlJ,ftır tertib heyetine müracaatla ellerin-
dolttor Patm& Memik ~ Paik ~ et meflU} ohnakta41r. Haber aldıtun~a göre, fabrika.nm deki resmi listelerini stöster~ek nu-
~n ft ~el N8cumi Oölmel te~ g~ r... lyet mühend~ maıkinelertn lnzasız 14le _ mara almaları liizımdır. 
llJiBe ge)miflerdir. KWtörparkta vücude getirilen ne _ mekte olma.sına rağmen beton kıs _ 3 - Müsabaka tam saat J O da 

lleb'ualarımız au f>utımna u~a - batat bahçesi, halkın ve talebenin,mında hAsıl olan bir çatlaichk yüzün- ba,layacağmdan vak•inde numara 
1ann~~~!'_~ndeti. mahalleleri pet 90t allkuını çekmektedir. Yur - den cereyan verilmesini tehlikeli gör- almadıkları takdirde müaabeka 
W _,..,. 'IUl.JY4•" tezmi'1er halk ile dumuzun her tarafında yetifen muh- müş ve keyfiyet Umumi Müfettişlik hakkından mahrum kalacaklardır. 
Ye seyllbledelerle temulard& bulun- telif nebatlarm nfimunelerini burada tarafından Nafia Vetlletine bildiri _ 4 - Müsbakayı idare edecek o. 
mutıa~ır. görmek mtımlı:tındtır. Hatıl göl ve 1 Jerek tetkiklerde bulunmak üzere bir lan asaiıda isimled yazılı hakem 

Ayni samanda elektrik fabrikallnın batatbtıarda yet.iten nebatlar da di.. ı mütehassıs iatenmiftl ark.adatlann hltfen teşrifleri rica o. 
bucüntil ftZ!yeti ile yatın.dan allt&- tilmlf ft :ret"9tirilmiftir. ı Mütehassıs bugün .şehrimize gel _ Junur. • 
laııaraık tetkikler J'&pmlf}ardır. ıKültürpal'k daha güzel tezyin e _ miftir. Yapılacak teCtilt netice.sine gö. Adil Giray, Hüaamettin Güreli. 
~eb'~·. ~e POlta gaze • dilmektecifr. Bu sene Puara iŞtirak re cereyanın verilip verilmiyeceli an. Zelı:i Cölu'1k, T~vfik Röke, ~üru-

tıeei refikimizin idarehaneeinıe c\e gi - edecet ve Fuarı ziyaret eyliyecetlere !aşılacaktır. zan Tekil, llh•mı Pulate'l", Nemnan 
derelt memleket ihUJ&9}an Te derd - Münakallt VetAleti vaaıtalarmd& her Umumi MllfettiŞ General Klsun Tekil. Cemil Uzunoğlu, Süleyman 
leri menuu etr&fmda hubiballerde Y1l oldutu gibi gene tenzlllt yapıla - Dirilt bu aabah elektrik fabrikaaına Tekil, Fethi Dinçer, A'bbas SakaT-
bulunmUflardır. caktır. Ayrıca Fuar meYalminde Fu - giderek tetkiklerde bulwımQftur. va, Şekib O~çuo~u. 1. Balı:rT, C. 

--- - B"earan, Saldr Baroer. 

lzmir Verem M ca "ela 
Cemiy ti bdnsu 

fmıır < Huaual ) - 22 Şu • 
llat Cmnarteai ctınii aktamı 
Veremle Mücadele Cemiyeti tarafın.. 
dan .senelı't en gibel bt balolarından 
lılri verilecektir. Şimdiden hazırlıkla.. 
I'& batlMmlftır. Balo, Çok etlencell 
tıe feytallde parlat ıeçecelttir. 

Kaş yeni kaymrkam1111 
sabırs.z•dda bekryor 

Kat, (Hu.uai) - Kazamız kay. 
maklıima bundan dört ay kadar 
eırvel aetirilen Oamar. Tekin lmroz 
laaymaklıjına ta7İn olunarak ma
halli memuriyetine hareket etmiştir. 

İnhiW eden kazamız kaymakam
Liına da Dahiliye Vekaleti vilayet. 
ler idaresi merkez memurlarından 
Sabit Koeabey oğlunun tayin olun
duğu bildiril:nipe dl!. mumaileyh 
•enüz vazife9i ba"na ırelememiftir. 

Ümrana muhtaç kazamız bu 
ıenç kaymakamını aabırsızlıkla 
beklemektedir. 

( Cumhur:y ..t Halk Partisi Mı 1isa vi Ay J kongresi ) 

Manisa (Huau•İ) - Cimlwri • blk aöylemiflerdir. Resim Va.. 
yet Halk Partisi Maaiea Vili,ret Ji Faik ve Parti Müfetti • 
konıırai faydalı knarlar ver...k ti doktor Hasan V uıf ne de-
toplantılannı bitimüftjr. leaeleıi bir arada g<:iatenaek-

Vali ve Parti Müfettiti bİTer nu- tedir. 

Erkek mektebleri futbol 
• 

şampıyonası 

( La W erDk mekt.w.i futbol 
Jic 1ie7eılinclsı 

2S/l/1941 Cumartesi günü Se
ref stadında yapalacak. maçlar: 

Kabatq L • Darü ... faka L, aa. 
at 13.30. hakem Hu.mL 

CaJatuaray - Vefa L, 1aat 
14.4S, hakem Ha.na. 

Km &.eleri ..,.._ ........ 
2 7 / l / 1941 Pazarteei günü E

minönü Halkevi •lon1111da yapıla.. 
calc volevbol maçlll"l ~ 

Kız Öğretmen • İnönü L, uat 
14, hakem S. Açıköney. 

ltık U.esi - Kandilli L, aaat 
14. 30. hakem S. Açıköney. 

Hakemlerin topl"n'ısı 
l.ianbul Fatlaol A;iın'llimdan t 
Hakemler ara11nda yapa)makta 

olan toplanblann ikinciei 2 7 / l /941 
Pazarteai alı:tamı saat 1 R de bölııe 
merkezinde yapılı.ıcaktır. 

Bütün hakem ve hakem namzedi 
arkachı,lann tetrifi rica olunur. 

Oelaboluda Necibeye borçlu Biganm Demetolca nahı)'eısinden Ali oğull 
Ahmed ve Mehmed Kargının mahcuz olup açık arttırma auret.ile para 
çevrilmesine karar verilen, Biga tapuaunun 22/8/939 tarih ve 35 No. 
tayıdlı bolunan Biganın İatilclil nıahallesinde .satı doktor Ziya zev 
Saime hanesi, solu Cami Şerif "'vluau, arkuı Medreae ve önü yol ile r.e 
rili hamamın M hWeden 60 buçuk hissesillin 2178 hi&Se itibarile • 
hiuesi. 

Muhammen kıymeti: 4000 Ura; Tamamı: Mesaha.sı 569 ıc. mesa 
hadadır. 

Ev.safı: Cameklnlı müteaddid soyunma yerleri, mermer şadırvanı ile; 
kanına odası, 5 kurnası, 1 halveti, 1 helA, 1 temizlik odası ve dış taraf 
bir su hazinesi, külhanı şamil olup bina tq ve lizeri kiremit örtültld 
hllen su haricden tedarik edilmede ve gerek hamam ve gerkae su yol 
tamire muhtaçdır. Mevkii kazanın en işlek caddesi üzerindedir. 

Biga Tapu.sunun 23/11/939 tarih ve 2. No. da kayıdlı bulunan Bigan 
Bozlar köyü Yumrugür mevkiinde §arkan Hacı Abdul2ahın Mustafa gar 
ben Hacı Abdullehın Halil tarlası, fimalen ve cenuben aahibi .,ened tar. 
la.sile çevrili 9-190 M2. mesahadaki tarlanın yan hiaaeaırun bet hisse ıtıb 
rile iki hisse.si. 

Muhammen kıymeti ve tamamı 50 lira. 
BTBafı: Köye yatın dtı• bir meTkide toprafı az kumsal ,.., lruvvei in 

tiyesı orta derecededir. 
Biga Tapu.sunun: 23/11/939 tarih M 3 No. da kayıdlı bulunan Bozlat 

köyü, Köy iÇinde aatı Hacı Abdullahın Halil evi, arkası ve önu yol ile çe 
rili 919 M2. mesahada araanın befde iki bi&sesi. 

Muhammen kıymeti: 10 lira: Tamamı, 
Bvaafı: Köy içinde döz bir arsa, 
Biga Tapusunun: 23/11/939 tarih ve 5 No. da kayıtlı bulunan Bozlar 

köy~ A;yvazdere mevkiinde şarkan Şehir cadde.si ve dere, garben kum yol 
ve Uveyk mezarlıtı ve Demetoka caddesı. şimalen Demetoka yolu ve SeY
lW mezarlık ve Hacı Abdullah kuyusu, cenuben Ayvamere ve Kurtdedeli 
mevkilerile çevrili 89 hektar MOO M2. mesahaaındalti mer'anın aülüsan hi.1-
.seısinin bet hisae itibarile iki hiase8i. 

Muhammen kıymeti: Tamamı, 2700 liradır. 
Evsafı: Bu mer'amn yarı kt.smı bir koru halinde olup içinde pırnal ye 

meşe alaçlan mevcuddur. Diler yal'l81 mer'a. halinde olup hayvan oUA. .. 
tiyesihe pet elveri§lidir. 

Biga Tapusunun 23/11/939 tarih ve 6. No. da kayıtlı bulunan Biga.nııa 
Bozlar köyiinde A;yvalldere mevkii Koçakı.lla yerinde şark.an Şehir cadde. 
ai, garben ve şimalen ve cenuben u:er'a ile çevrili 11 hektar 318 W. mesa
hadakl tarlanm sillüsan hissesinin be§ hiase itibarile iki hiaeesi, 

Muhammen kıymeti: Tamamı, 800 liradır. 
Ev.safı: BAien ziraat edilmekte olup mevkii Bayır, kuVVei inbatıyesi or

ta. Biga Tapu.sunun 23/11/939 tarih ve 7 No. da kayıtlı bolunan Bozlar 
köyü AyvaBdere alam tarla mevltiinde şarkan dere, garben mera, fıma
len Hacı Abdullah kuyusu, cenuben aahibi aened mer•aane çevrili 8 het • 
ta. 4111 MI. mesahadati tarlanm ıtuüsaJ! h~nin bef hisse ıtıbarıle iti 
hissesi. Muhammen kıymeti: Tamamı, 400 liradır. 

Evsafı: Ylllr.selt bir meYkide olmaamdan Alan tarla namı verilen ba 
arazinin kunei inbatlyeai birinci derecede ve her neyi ziraate elverifll. 

Bip Tapuaunun: 23/11/939 tarih ve 8 No. da tayıtlı bulunan Boalar 

köyii A;yvazdere, Bostan '9l'i meYtllnde f&?ltan .sahibi sened meraaı. ~a.r
ben Dem.et.ota yolu, fİDlalen ve cenuben aahibi .sened merası ile ('evril 
9193 M2. mesahadaki tarlanın ı:ıillüaan hiaııeainin bet hisse itibarile i1d 
hissesi. 

Muhammen mymett: Tamamı, 20 liradır. 

lhufı: Yeni ltöklenmif Dil arazi olup topratı kumsal tuVVei inbatiyeal 
orta derecededir. 

Yukarıda yuılı gayrimenkullerin aatlp açık arttırma ne yapılacatın
dan ve aabf bedeli de pefin olduiunda.n aoıt arttırmaya iftira' edece~ 
lerin muhammen tı.Jmetmiıı ~ 'l buçult Disbetinde pey akçesi vermeleri 
WJ& m.ilJl bir bantanm teminat mektubu getirmeleri icab eder. Bu gay .. 
rtmentuılerin mtlterakim vergilerile hamamın tanzifat ve tenvirat ve va
kıf borcu borçlay& aid olup aatıt bedellııden ödenir. 

Bi:RiNct ARTl'IRMA.: 21/Şubat/941 -tarihine ra&Uıyan Cuma gtlnti aaa• 
9 dan 11 e tadar Bip. icra daireainde icr& tıhnacat birinci arttırma 10 .. 

nUDda pJ?imentullerin muhammen Qmetlerinin ~ 75 ini buldulu ta~ 
dirde ihale edilecek ve at.si halde aabf ikinci arttırmaya taliltan tehir e.
dilecektir. 

iıd:ırot ARTl'IRMA: 3/Mart/941 tarihine raaUıyan Pazartesi gtlol 
saat 9 dan 11 e tadar icra kılınacıık ikinci arttırma sonunda gayrimen • 
tuııer en fazla arttıranlann tlzerine ihale edilecektir. 3890 aayılı icra Y8 

ifiAa kanununun 126. cı madde.si muetbince hakları tapu &cilile sabit oı.. 
mıyan alacaklılarla ~ allkadaranın ve irtifak hattı sahiblerinin fail 
maarafa veeaireye dair olan idd'a ve itiraüannı ilAn tarihinden itı'bare9 

16 gön zarfınd& enıLkı mflsbitele:ile Biga iCra dairesine müracaaUa bil .. 
dirmeleri ve aJr.ai balde alacatıan tapu sicilile aabit olmıyan alacaklılarua 
a&tıt bedeli payl&flllaamdan hariÇ kalacaltlan ve daha fazla ızahat al .. 
mat iBteyenlerin de Biga ıcra. c!aireaiDJ mtın.caatıa Ml/89 aayılı d~ 
mevcud vaziyet ve takdiri kıymet raporlaırile 25/1/Ml tarihinden i;.'bareı& 
dairede a.sılı bolunacat aoall: arttırma prtn&melerini görtıp anlıyacatıall 
ilf.n olunur. ~ 

c8oa r.&&ıt nm tefrikaa: 4 IUbini b.lacak adamı buraya aeıir. 
ainl Haydi martl 

V erity, Gur:..onan köyYll içinde 
lr.eadiaine refakat etmeeiniD da1'a 
iyi olacağını bildimaftir.e rağmen 
her ikiai de taodllla bindiler. 

inen bir oğlan çocuiu gördO. 
Henüz pek Kenç olmasına rağ

men aubnda bir ~fte tüfeii ve bir 
avcı çantası aaıb bulunuyordu: ken. 
diaine çok büyük selen eskice bir 
apor elbise, yırtık bir ppka, ve iri 
av ayakkabılan giymi5tj. BiT köpek 
pefİllden geliyordu. 

Genç kız tüfeği bir omuzundan 
ötekine aldı ve 10juk aoğulr. cevab 
verdi: 

sonun dinlemekten boılandıiı J... 
koçya fiveai vardı. 

Çok dikkat.iz giyinmit olmaaaaa 
rağmen sene de arif aörünüyo .. 
du; elJeri ince ve ihtimam edilınİf 
ellerdi. aıcalt bir yüzü vardı. faka& 
ceketinin yanlarındaki deliklerd 
çıkan kollan bir çamaprcı kadı 
lülere benziyordu; eski fapku 
kenarlarından bir örgü siyah taç p 
kıyor ve bu. pııırlak gözlerile dal' 
bir lakoçya tipini meydana getid
l'ordu. Garriaon onu güzel buld• 
ğunu dliıündü. Mac Reayın bir ol
lunu kaybettiğini biliyordu, fa~ 
bir kızı olduğunu hiç işitmf"m~ 
Belki de o hükGmet mümess;lillİI' 
akrabası idi. Ne olursa olsun, geof 
kız sempatikti. Garriaona yakand .. 
atağı istihfafla baktı ve biraz ti~ 
yen bit sesle tunları söyledi: 

- O halde om.ı neıedc bulabili.. 
nz) diye St~phe!l •ordu. 

- Onu hükiımet müme-aailinclen 
Mrunuz) 

- Hangi hüküme• mümeasili> 
v erity a!ç ık aeal~ izah etti: 
- Bu, Mac Reayın emniyet etti

li bir adamdır. adı da Jamieaon; a. 
danı lıtana l-ondnadaki noter söyle
mi ti. 

Sonra kapının deliğınden jçeri 
10rdu: 

- Onu nerede ~örebiliriz) 
- Köyün öte 'baeındaki büyük 
evde. diye cevalt verdi. 

Bundan 10nra kapının üzerind..ıki 
~re türatle kapand .. 

Stephen: 
- Gidip b J •damı aıayaJun de. 

• •e cbu da ne).• demek içhl 

Y aun: V alenlin Wilfiaın. 
mevzuu birdeıabire deiiftirdi. Zira 
dağda akiıler bırakan bir ai.llh aesi 
duyulmuftU. 

- Bu, belki dıJ avlanan Mac 
Reaydır. Mac T aggartm dediğine 
göre ptonun sahibi bize misafir. 
perverlilr. gÖM'ermekle .. ad~ cuya.. 
cakmıı. Ben Min Dean111 ve Phyl
lisin geceyi yat•• ııeçirmelerini iste.. 
miyorum, Mac Kenzie bir fırtına 
çıkacaiuu bildirmQti Ben bu ava
yı aramaia gid "leeğan. 

V erity Lağırdı: 
- Fa.k:at aiz c;ılsıınamızl Bu adıı.. 

mın Mac Reay olduiuada.'l emin 
mWaiz) Soara Iİ3 İçinde u,bolu
na. 

Arbdatı .aku.ede cevab Terdi: 
- Size aidiaiz ba Wlr.hıet mü. 

m...m.ü ~ biııe .. tonun ıa-

Stepheae Nhildeki çimenli ya
macı tırmanmak çok müşkül gelrli, 
fakat dai yamacını bfr yılan aihi 
dolqa doleta saran bir keçi yohı 
buldu. Elleri böiürt\en dilcenlerile 
çizile çizik ve ayak!.uı yü:ümelcten 
au toplallllf bi" "•ide nefes 11ef<"H 
durdu. Fizik kuvv<'tine ciaimn emni. 
yetle balunaştı, fa1rat bu anda ıaınlı
yordu ki vat üırerinde hiçb.İl' vücud 
egzeraizi yRpmadan l(ec;en be, haf. 
ta vücudüllü iyice haınlaıtırm•ttı. 
Bir kayanın ü:rerine oturdu ve f'tra
fına bakındı: Güneş parlaktL kut
lar ötü,üyorlardı ve çakıllann üze
rinde kelebelder uyuyorlar-it. 

Garriaon yatamanın tadını yu
dum yudam içiyordu. Ph:rlliı ıçın 
meıı'uddu, zira genç kızın Torraydc\ 
eilenebileceğini ümid ediyordu. 

Birdenbire arkaunda bir ıahk ıe. 
ai duydu. Ceri döndü, aonra avala 
kalkb ve keçi yolundan atalı doiru 

Çocuk gözlerini yere dikmiıti ve 
Stepbeni. bndisini çajırdıiı zaman 
aörebild:i. 

Amerikah: 
- Aff edersin\z. diye aordu, 

Möayö Mac Reay yukanda mı) 
Delikanh ıalığını keati ve yaban

cıyı büyük bir emniyetaizlikb aiiz.. 
meie batlaJı. Stephen, hi-;bir za
man bu kadar mavi gÖ7 görmediği. 
ni dÜfÜndü; bu giizler uzun siyah 
kirpiklerle çevreleniyor ve çok 
muntaza:n J.:aşlarla birlikte çehresi
ne bir kadın ifadesi veriyordu. Ye. 
ni gelen söze başh\dığı zamıtn Gar
riaon büyük bir sürprizle karşılaıh, 
zira sesi bir kadın sesi idi. 

- T elııraf çektiniz idi deiil mi) 
Stephen: 
- Ah demek tefKT11fnnı aldı.. 

nız) diye cevab verdi. 

- Mac Reayı aörmeie çall.fllla
nız beybudediT. Zira o aizi lı:abul et. 
miyecektir. 

Çantasını düzeltti, içinde bir ka.. 
ra tavuk ııözüküyordu; IO:ıra yola 
koyuldu. 

Milyoner proteeto etti: 
- Bir dakı1t:ı olsun durunuz. 

Möayö Mac Reay beni belrliyor. 
' Genç kız ayni dü'"1an edaaile 
cevab verdi: 

- Ben h~r 4evi biliyorum. Fakat 
siz onu göremiyeceluiruz ve bUTadan 
uzaklaşıp !ideçekaıniz, en iyiai de 
budur. 

Stephen neıt'el• neıı'eli sordu: 
- T orrayda iyi bir ~kilde kabul 

edilmiyeceğ;mizi dürünürsrm yanıl
mıı mı olurum) diye sorda. 

Bütün bu kelimeleri söylerken 
balr.ıtlarını, bir hiddet ifadesi tafa. 
yan mavi g;jzleri üzerine diltnıifti. 
Bu kadın çok gençti, en fazla on se
kiz yqlannda vardı. Uzun boylu. 
ince yüzlü idi: tatL Mainde Gani. 

- Şunu anlayınız ki burada ıİfl/6 
hiçbir teY voktur. Allaha ıarn~~ 
dık, isminiz eğer Bery ise, Mösr' 
Bery. 

Sonra keçi yolundan •taiı ko
tarcuına inmeie bftl'ladı. St~ 

- Geliniz baraya I rlive bap
(Arbla ..,) 
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ka Revızyonculuk Bulgaristanı Bal CUMARTESİ 25/1/ 941 
.b~ m~sakınn g;rmekten menettiği a.oo Program ve memleket saat a. 
~ 1 

1
ta ilatcı olan Macaılarla, Al _ yn.rı , 8.-03 Ajnns h:ıberlerı, 8.18 Müzik 

se~k arl~ v_e ltalyanlarla İş birliğine hafif program (Pl.) 8.45 _ 9.00 Ev ka. 
d 1 et;nı~t~r. Bu dn zaten Mihver dını, yemek listesi, 13 30 Progrnm ve 

evç:tk e~nm aradıkları bir şeydi mrunleket saat aya~ı 13 33 '"ilzık 
un u onl . tü k a . . fü 

Balka 1 h ~~· ancak bu Bayedc r çc pi klar, 13.50 Ajans haberle 

'1tl ahıre 24 (A.A.) _ Jngiliz ha.. (Baf tarafı 1 inci anyfada) ı rakıle pencer;lc.rde1 l!arkması veya &§ 
Jlcnu~etlerinin tebliği: cek ve tecrübele.ri tak_ib .. e.d.:c .. ektir. k_~ru?~a yerıe~ınden çıkmnsı. ma _ ( tarafı 1 inci sayfada) 
giJı ... L_ k b d l - k k 1 t f k t h- _. f k 1 d Kahirede bildirildigwine uiiıc, Ha. l ... mıva uvvetlerine mensu v·ı· t sefcrbcrlık mu ur ugu, a - ıne 1 u o a eşme ccıe teş l e e- ,., 

oornb d ı aye d V• d hl"k ı·d· B"lh be"' vatanpc. l • 1· ·ı ·ı . p ar ıman tayyareleri dünkü ff ve pasif hava taarruzların an cegın en te ı t> ı ır. ı ussa buna " rver en, ngı ız ı en 
crvcrnb · ' 

1 
'd h k d"kk t d"l · IA d hnreketile büyük cesaret alınaktn -n. e glinü yeniden Appolo - k unma tecrübrlcrine aı azır • ço ı · a e ı mesı azım ır. 

burala~ ara. u. ul v~ nüfuz ederek ri, 14.05 Müzik: Türkçe plAklnr pro • 
. A dakı mılletl crı kendi iktısadi ramının devamı. 14.20 Mı.iz k· R' g_ 

ıaya h .. • or 1 M t•• 1·· t•• •• kiil dırlar. kı l I ucum etmi~lerdir. Bombalar, lıkları ikmal etmektedir. o or u ve mo orsuz na va -
ş a ar h · · · J? 1 sıt lann h k t t Kahireye Kenvadnn gelen son rı arasına ve tayyare meyda - Dünden itibıuerı şe nmızın - a m arc. e arzı: 

fil~~~! ccnub kı. smınn düşmüş ve in- sinemasında h.a v-ı _ tehlikesine aid .. 3 - A~~b:~iar, otom .. ob·i·ll r bil.· haberler, lnı.dl;,. kuv\'etleıinin Ha. 
"'it ar 50 k l b 1 t 1 t 1 t k 1 beş hududun:: Rndolf u,öliı mıntn -edilen ı ometreden müşahede filmler göstı::rılmegc aş anmı ır. cum e mo or u v~ mo. orsıız na 1 ~· 

A Yangınlar çı:Cnnnıstır. H lk ayrıca rııdyo ile de hnva ta - 'ıasıtaları alarm ışaretınden tayya- kRsında da birçok noktnfnra geçmiş 

aıyası ve askeri il . , ti flın ı . ıya. 
etti b·ı ki eme erme hizmet se c bur bandosu 15 00 MÜ"''· re ı ece e-di h3f f ' · .,...., 

Balkan ha:bl. · n k 1 program (Pi.) 15 30 Müzık, 18.00 
Avusturya Alenn_ ndnr Rusya, Program ve memleket saat ayan 

• manya J ·ı 18 03 Mu-z·k Rad ' Fransa v b. d ' ngı tere, · 1 •• yo caz orkestrası 
talya guy: B:lk:rece~ knd~r dn f- 18.40 Müzik:_ Snz eseri ri, 19.00 Ko: 
ve müstebid T ·· k ~ılletl.erını fena , nuşına, (Gunün meseleleri) 19.15 
himaye İçin B ~k j a~esıne karşı Muz.k: Halk türkillerınden örnekler 
veya münf • "da. ~n ar a müşterek 119.30 Memleket saat ayan ve nja~ 
!erde bulu erı] md udüahnlı: ve te~ir - haberleri, 19.4ö MüZik mfi•tcrek ve 

Pp 1 · ' a h k'- d ı I h · ·· · ı· · k d olduklarını bıic:nnektedir. 
il b o onranın 80 kilometre ce. ı zlanndan korunma a Kan a re er şe rın uzeııne ge ıncıye a ar 
u u ı_. arru k -dd ~ _:ı ._l ı -- d O arıgsinde kwn Maraua ile I t vir edilecektir geçece mu et z.ırrncın şehirden ..- a.~ or usu 

b yneye de hücum ~ilmiş ve bom- en Büyük tecrübenin bütün safnhatı mümkün oldıığu kadnr uznkfasmağn Londra 24 (A.A.) - Habeşistan or. d: nr Dernedc bin.ıluı ve Maraua filme alınacaktır. Gerek aktif ve çalışırlar. dusunun ilk muntazam kafileSi A • 
~aYf'areler üssüne düşmiiştür. gerekse pasif korunma tecriihele - ~u mümkii~ .~!madığı takdirde, vustralyalı genç bir müIAzimir. ku _ 

c dısababanın 400 kilometre · de şehrimizde 1 O hinden fu7 ln yanı alarm vcnloıg. 1aman nakil manda.sındn düşman arazisinin i~ınc 
y erıubundu Negelliyc de hücumlar ~;tandaşın biHü! vazife göreceği vasıtaları şehirdrn uzaklaşacak va- doğru 240 kilometrelik bir yürüyüşe 

nur ar ı stelık b ·· .. k tek kıl "' 
devletlerin araları. d k' uyu {!ar ar, ~0.15 Radyo guetes· 
kan devletlerine d n .' rekabet Bal 20.45 Müzik f~ıl heyeti, 21.15 Konuşı, 

h apıJrnış ve şehirde resmi clarreler 8 laŞllmaktadır Bu arada bütÜ'.l ziyette bulunmuvorlnrea, yol ağızla. geçmiştir. 
..,:;;:a. uğrahlmış ve kamyonlar ~u z:bıta teşkilatı seferber olacak, ~i- nnı kap~t412amak ve ynngın musluk- Kassala, 6 gün evvel zaptedilmi.1-
tir. kıyetle bonıbardıman edilmış.. ğer ekipler hıaliyete. ~:çecekler~ır. la~nın. u~t;.ındc durmamak ııartıle ti. O zamandanberi İngiliz kıt'aları 

M w Gündiiz tecriibesı ır;ın -Taksım, munasıb oır yerde durup halkı bo - ~00 kilometre kadar ılerlemiş:lerdir. 

bunları b. b. 1 • le sı.rayet ederek mn CBıblioğrafya), 21.30 Müzik d • 
d. B ır ır erı a eyhıne sevkeder yo salon orkn<>+-- rn -

'· unun neticesi olarak v b • saat A ...., ... .....,..., 22.30 Mcnıieket, 
siv t 1 • a ancı uyarı AJnn.s haberle . 22 r. 
k

. ase cereyan arının Balkanlarda nuşrna rı{ il" n, .uO Ko 
1 tahribci tesirleri birinci v .k. : nnotasi1 )1 g ıZCe - yalnız kısa dalga 

J< ~_ralara a•ğman ha1yanlar Beşikta,, J:.n,iııör.ii, Harbiye, Top şaltırlar. In,giliz hava kuvvetJerinin Hııbeşis _ 
fo ahıre 24 (A.A.) _ Royter a • hane, Fatih, Aksaray, Sirkeci, Be - Arabalann hayvanları çöziilür. tanda GojJam'dıı kl\in Dangh ı İtal-

Balk h bl ,- "n e ı ıncı ...,..., e 22.50 Müz·k· C b 
.... an.. a~ eri t> oüyiik Harbdc (Pl) 23 25 ' . . az :ı.nd 

uoruldu. Bırinci Bnlknn H b. d = • • - 23.30 Yannkı proe:r:ı.m 
f,. ~sının Ortasark fngifo: kuvvet - yazıd meydanlarilc Üsküdar ve Hayvan!ar bir ağaca veya arabaya yan üssüne knrşı ynptıkları akından 
lı.ı n urnurni karargahı n~zd,nde hu. Haydarpaş.ı gnrı tathıkat sahaları sıkıca ba~lanıp torbaları baclar•rıa j72 saat sonra İtalyo.nlnrın hizmetin. 

yn hususi muhabiri bildiriyor: olarak ayrılmıştır. Gece tecrübeJeri takılır. Böyie durmuq nakil vaıııta _ de bUlllJ'lan binlerce müseIHl.h Hnbeş_ 

B 1 . S ıır ın e lh 1 . 
u gıınstan, ırbistan Ve Yunani:ı - su o sun ve sulh muh!lfaza en= 

~:'Jı aldlhimi[". it~Fak ederek biz~ hilsi~w!çi?, g~ri almaya teşebbü: ıc;: 
d R ı ar: kıncı Bnlkan harbinde m~dıgı~ız ~ıhi burasını da kendi

l' obradnr ara~ından sıyrılan wve için de Sirkeci.~~ Toph.~ne :ney - la:ından çıkan ~alk en yakın umu- li köylerine dönmek veyn Habeş va_ 
~l;ırı ukun garbınde bulu~nn mııga-/ danla~ seçilmşı~r. T ~cr~~-ıın y~- mı veya ?us:ısı ko.nmma ycrlenne 1 tnnperverJerine iltih:ık etmek üzere 
fa.le 1 n karanlıkl:ınnda gızfenen u. pılacagı 1:ece şehırdekı butun resmı, veyahud sıperlerl' gırer. firnr etmişlerdir. 

~· umelı ve Malcedonyada hırnk- mıze bır revizyon gayesi kılmııd k 
~Rımız. Yer!eri aralanndıı tnk,im e. .. B_?Ikanlardaki vaziyet §imdi ~~ 
.1 eyedıkle~ınd~n .bu defo Sırbistan 1!.uyul: Harhde olduğu ı<?ihidir. Gö-
1 e unanıstan bıyle erek Rulımr _ ~yanız ki Yunanistan iıalyıı cihe.. 1tı tıılyan gnıplan henüz teslim ol-ı hususi mÜeıtS eelerde iç ve dt, ten. .f - Tramvaylar da alarmla be- • 

la~rnı ~~rdır. fngı1iz piyadeleri bun. virat ve umumi tenvimt söndürüle- Taher halkı boşaltır ve münası"b bir 12 yaJmda hır vatanper"Ve!' 
l'l) .. d hucum etmektedir Tobruk cek veya maskc1r.necektir. En ufak yerde dururlar. Bunların adedi, bu mıntnkadıı 80n 
b~~dafaa~ınclan. bakiye ka1an şey 1 bir ı1tk dahi soka~? s~~dı~ılmıyn • Vapurla..-m hareket t!rz1: . günler zarfında günde yüzde 200-300 

larn kn~ .. ı h~rhetriler, ve Bi.llgarla - tı~den tecavüze uğradığı için t b. d. yendıkle.~ınden .Mnkedonyavı ken n~ıle, lngilizlerle birleııerek hn:i,e~ 
ı nralar~naa. taksım ettiler. Romnn- d!Y?!: Romanya İse Almanlaıln j 

ya ~Jn, hır mıra9a konmak için Bul bırlıgı yapmaktadır. Bulgnrista ·ı ş 
~~nstana Y.Üri~m~ş ,.e cenubi 

0

Doh: ~ug~~lavya ne ynpacaklardır~n \,; 
lıırı ,nn. ~barı-ttır. Bu ltalyan ıınıp-1 caktır. l!11khrmı so~clurrnıyen ve 5 -. Aları;ı ~uyuldugu v?kıt va. kadar artmıştır. Henüz 12 yaşında 
ttıl: ngılı7. taarruzu esnasında Tob. maskelemivc-nl,.r, pnsıf korunma ta· purlar ıskcleoc ıı.e hnlk o ıskell':ye olduğu halde 5 senedenberi bab:ısile 
be- !a!1 çıkmışlar, faknt İngiliz çem- limatnameai hükfönlerine göre ceza. boşaltılır. Yolda ise halk en yakın beraber İtalyanlarla. çarpışnn Habeş 
l'I) r)"1 Yarmağo muvaffo!. olama • landmlacaklardır. iskeleye uihnr.arnk bo.,altılır. vatanperverlerinden biri şimdi 1y 1 

h 
18 

ar ve sıfhndıl-ları sahil nokta • V'IA f" f br"'· Trenlerin hareket larzı: bir n~şancı oımuşı.ur. Hartum'dan Ti. 

1 r~v! nlrıbı lmıqtj. r nkat netic•de hır gun şu veya bu kampa mı ·ır 
Selı~nı~ h~ric. hütiin ... nrhi Trakya ~~k edecekl•rdir? HAibuki ;nj,.: 
yanı şımalı Ege sahillt>ri Bulgnris - ıçın en şerefli necat vohı arnJa d. 

l'l)~~~da ~l:'ndi avaklnrile tuzağa düş. 1 aye in 0 IQI 6 - Alarm verildiği vakit tr<?n- me.s gazetesine gönderilen ~Ir telgrıı._ 
ttı~ erdır. Kaçmaları ümidi yok lstanbul 24 (A.A.- _ lstanbul ler

1
, is1tasyLonlard::ı veyda g~rlar1da ~se, fa göre bu çocuk ormanda kurulan 

tanda kalmıstı. ve Türkiye ile anlas~ak 1 • 1rınbfn B .... k H bd .. d f sure ı e r 
h uSvu 1 dar e ise BulgarlaT, duw.la a~d~irlii:ri vücude getirmek 

em ırp ar ırn ve Elcnlerden inti- egı mı ır? ı 

kam. alm~k ve hem de milli vasfını ~:.r ~if!et, hnklı olduğunu zan. 
vilayetinden tebliğ edilmiştir: yo cu ar :ı"'mco tren e~ ıner er. ı~ - bir pusu esnasında öldürülen bır İ -

B f<a.:ad yakalanan Amiral 1941 lkbcikiinurıunun 28-31 ta. tasyon~n l:oru~ma yerıne V('YR ~ı • taJyan generalinin madalyasını göğ_ 
da <ırdıyada olduğu gibi Tobıukta .hl . d tayyare tehlikesine vardnkı umumı korunma yerlerınt" sünde taşımaktadır. 
tı· 11 ,." hrin .zaptı İtalvan mukaveme. 11 eni araSln. a 'f k d girerler. 

lcar§ı stanbuıda pası orunma e- . •w· • Haile Selisiye Habeşistanda ftaı Ve bılhassa şjcldetle harbeden nemeleri yapılacaktır. Alarm venldıgı zaman ısta yon -
aaniİcn topcusuna rağmen yalnız 36 B denemeinde nasıl hareket e. !arda, fakat harekete ha7.ır bulunan Hartum 24 (A.A.) - Reuter ajnn. 

l)·· adnr siirmüştür. d•J u v· • bildiriyoruz. Aşağıdaki trenler olursa ve yol açıksa bu gibi sının Habe~ • SUdan hududunda bu_ 
da b nkii tebl•i?de esirlerin arE'5tn- h~=~::~ı riayet etmiynler cezaya tren!er, yollarıııı1 devam edecek -ılu~an hususi mnhabiri bildiriyor: 
lll'I)' ulunduf.u haber veıilen fta}yan çarpılacaklardır. lerdır. Imparator Halle Selil.siyc'nin 15 Kli 

ırali karada yakalrınmı .. tır. Halkın riayete mecbur olduğu l~ık1aı1n maskclrnmcsi ve sön - nunusanide Habeşistana geçtiğinı §im 

f ft lyan tebliği hareket tarzı: dürülmesi tarn: di ifşa edebiliriz. İmparator Hartum.. 
ft 1 tafyadn bir mahal 24 (A.A.) - 1 - Alarm, yeni tayyare hücu - 7 - Denem= yapıldığı s::ünün da bir İngiliz bombardımo.n tayyare-
ıı n Yan orduları umumi kar.ırgah1 - munun başlangıcı cnnnvar düdıik - akoıamı ve g'!ccsi resmi ve hı•su~1 sine binmiş ve avcı tnyyarelerinin re. 
ırı./ 31 numaralı tebliği: lerile haber verilecektir. ııCanavar binalarla evler ve bilumum mnğu - 1 faka tile Habe.ş _ Sudan hududunda. 

hıı. kı~an cephesinde keşif kol1arı düdükleri kuvvetlenip alalan ses • zalar, dükkanlar ve nıti ... sseselr-r ıı,;ık jdinamiUer atılmak suretile ve kazma 
v/e atı esnasında bir mikdar esir lerle üç dakika devam eder.» lannı ma,kelemek mecburiyetinde. lo.rla çalılık bir arazide haztrlanım 
Y& )t0?1~tik silah alınmı tır. Tay - 2 - Alamı j areti olan canavaT dirler. bir tayyare meydanına ınmiştir. 
d .. r" enmı~ kHçük "npta bombaJ .. rJa _L 1 '-
uıırnan lm'nl rı b b d n düdükleri işltilır isitilmez halk, te - Işık maım;e enmesi ı:rrç,.nıd tec - İmparator burada iki oğlu, veliahdı 

l'l)i J,.rdir. n orn or mo.n et- laşa kapıJmadnn hemen evlerine rübelerdeki ~rtlar dairesinde yapı- ve Har dük.. . . . . 
B· . k .. h ket edecektir 1acaktır rar u ıle Sudaoo:ıkı Ingilız 
ıngazide tayyarelerimiz J•• gırme • uzere are ı· · \1" : h · d"• kuvvetleri kumandanının bir mümes. 

l'l)an1n k. ı· uş • Alarm başladığı zaman e,• erm- ıtrın, cep e tenvırııtı ve wer ili t 
t h ma ıne ı vesaitini ufak den uzak bulunnnlor, en yakın u - görünür bir h ide açıktaki anıp.•lle. s arafmdan karşılnnınıştır. 
.~ k0

'"". halarla bomh rdıman çtma~- eki k 1 11 · H L-- L_ w imi .....ı.i1d. ,.-c e,ıf b' • I e ı mumi kor.ınma yerlerine girec er- rin ya ı ması veya amou er iizenne a~ oıı.yragı meras e .,çUı ı 
ırıı,tır ır mıtra yöz ateşi altına al. dir. mavi, kırmızı, veşil krıi?ıdler koya • «Yuda arslanııı tnyyareden fnerlı:cn 

[)·: Alarm diidükll"ri çnlındrktnn son rak ışık aızmasın-ı aebeb olacak et-· uzun boylu, b~ı sarıklı Sudnn mü_ 
)'i h u~an hava kuvvetleri Derne- ra halkın tayyareleri görmek me - kilde hareket etmek y saktır dafna ortıusunn mell811b bar kıt'a ta_ 

ı-"'b ardımnn etmişlerdir. rafından seJamlanmıştır. İmparator 
Pdıtrb o ı:~~akmii<;dtnhkem mevkiinin lng]tereye yardım projesi-/ Almanlarm 8" lkanlardaki :n:tmyl:n:::~o:~ıııendgas~diş-atirb. tılinı;nunanjz 

Un b"· asın a müfrezf'lerimiz IA 1 
"'-'rnetut~~n ı:tün anııdane bir muka • OİO kabulü g·cik0Cf k mi? P TI arı Habeş kuvvetJcri yol boyunca <!izil. 

gostermislerdir. • • d ) (Raf tarafa 1 inci sayfada) miş bulunuyorlardı. Su,yu kurum~ 
Şft kA AL.!k .1 (Bat tarafı 1 2

•
0
• cı sayf~ ~ kanı harbiyesi ile yaptıkları biitün bir derenin yn.talkıın süratle ,·nen ı·m-Sa kA r ı rn aua k ı>• 

verdıklen empervnlist emellerine nettigı mülı bazı emellerin pı.-ş· d 
varrn~.k için bunlar nleyhindt> ol _ ~~§abilir; fakat bunlara kM·u~~ak 
mak uzere Almany.ı ve A"usturya ı~n, yabancı kuvvet ve em ·il 
Macaristanln itifak ettiler. Fakat buj hı:zmetkiirlık etmek bahis m c ere 
'tff ka . k . . b d olu . d W • b evzuu ı ı a gı.rme ıçın w iz en, pı.-şin o. nca ~~ egı~e ilir. Bahusus BaL 
l~~ak.'.. ~dım_e KaraRgacı ile, Uzun - kanlar. oyle bır memlekettir ki bu
koprunun şım:ıl batısındnki demir- nun b~l~assa Makedonya gibi türlü 
yolu köprüsünün doğu bnşı onlara nk, ~ılli?'~t ve din ve mczheb un
verildi. f\U~ln_rıle ıçıçe dolu olan ihtilaflı yer. 

Bilahare Romanvn dn Almanya lermı tam ve haklı bir adaleti ayır. 
aleyhinde harbe knn•tı~ı için, Bü • ~ak. kabil değildir. Bu scbeble 
vük Harbde, bütün Balkan devlet. şımdıye kadar Balkanlarda daima 
leri, muharib büyük devletler züm- harbler ?!muştur. Fakat şayanı §Ük-
relerine göre, iki kampa aynlarak r~ndır kı Bulgarların, milli dedikle
bi~irlerini boRazlamıslnrdı. Bulgar- 1J topr~k eme!leC:ne banş yolüe 
lar, evvela Almanlarb. Avusturya. v~rmagı kendılerıne prensip edin. 
lılarla ve Macarlarla birlikte Sırpln. mış. oldu~larını görüyoruz. Barış 
nn, Karadnğlıl!lnn ve Elenlerin ü- yolıle revızyon. emellerini tahakkuk 
zerine yürüdüler. Elenlerle Sup _ et~rrn~.k .. güç V• o!makln beraber 
lnrın tarafını lnı:tilizler. Fransız ve mumkunsuz degıldır. Vnktile Bal. 
dolayıgjfe ltalyanlar tutuyordu. Biz ~an ko~fe~~~lannın tahakkuk et
de, müttefiklerimizin bu muharebe. tırmek ıstedıı:ı Balkanlarda umumt 
)erine bfr kolordu ve bir müstakil anlaşma, barış ve birliğin düaturu
müfrcz:e iJe knrrşmJt ~e anca~ 2.3 nun bugü~ ~izz:ıt. revizyonist olan 
yıl e~el, B.:ılkan devletlerin(' bı - Bulg.arJar ~çın ~.e.. ne deTece kıy. 
raktıgımız yerlerde bir daha mu _ ~etlı _?.la~ıleceg•nı anlaınanınk laı
hnrebe etmek ·m:dy('tinde knlmış _ bıl degıldır. 
tık. H~rhalde Bulgaristan için, mem-

dl" "r 1 Afrikada Sudnn cephrsm- lahiyetler kanunu muza .eresının u- mükaleme1erde Türklerin Almanlar parntor burada bir rahib tnratındnn 
cUz·ı.ı·te Sornalide Ken\in cephesin.cle zamnsını fotaç edece.ktır.. Albay tnrafındnn cenubu şarki Bolknn - takdis edildikten sonra hazırlanan di. 
rıl"]j karnlarımızla düsmanın makı _ Li~db:rg?.in ~nvacılık ~~Ieı:ınde:ı ~~ )ardaki mcnf~at sahalarına yapıla - reğe kendi ellle Habeş b:ı.yrağını çek.. 
1 .. t e uvvetleri arasında muharebe - torıtCSl ao~lenne. h~susı l bır h kı} hal cak bir tchdıde karşı mukavemet miştir. Bu merasim esnasında boru_ 

t ereyan etmektedir. vermektedır ve mfırtçd ar Ü d -, hususundaki azim ve kararlarını Inr çalın11U§, erJer ecll'ım durmuştur 

Romanya ile hunu himaye eden l;k.e~ın tamamiyet, hürriyet ve istik
Rusyaya knrsı Bulgar. ATman. A • !alı~ı korumak gayesi her emdıJ_,0 
v~sturva.lı 

0

Vf' Macar müttefikleri _ ıl~rı gelmek iktızıı1 eder. Bunla r hiç 
nnzle hırlıktc- muharebe etmiştik. bır zamnn ne Ma.-edonynya ve ne 
P...k sarih A"Örünüvordu ki, Bnlkan- d~ Dedenğacına tekabül edemezler 
lırar, Balkanfonn mii,terek olan Bızce. Bulguristaııa cenubi Dobru. 
hakiki menfaati için değil büviik cnyı kan dökmeksizin knznnclırmış 
drvlctlerin davaları için kan dökü. olan tesadüfler tnm bir şans olma. 
lüyor ve neticede yahanc! büvük e. mıştır. Cünkü cenubi Dobruca her 
fendilere yapılan hizmete mukabil ne kadar Bulgnristann geçtiyse de 
Balkanlı komsulnnn zarnnna oln _ ~omanyn Almanyanın pençesine 
ralc bir innvet bekleniyordu gınniştir. Yani ezici kuvvet, tc.-hdid 

ları~Yyarelerimiz kahramanca kıt•n de bunu. el~ alacal: ar ır. kn . : müşahede etmişlerdir. Bu vakurane ve sade merasimde~ 
~ .. ıza Yardım etmektedirler. berghin ıddıalannı cemetmf ışı Bugün Alman tazyikine maruz sonra imparator Habeşistan dahiline 

?ıtırı .. e rnıntaknsında 22/23 SonkR.. şimdi kanun layih~sıno tara ~kr o- kalan Balkıın milletleri, Atmanya doğra ve seyahatine devum etm· 
t:ec · d b 1 nlara dü~mektedır. Amen anın tarafından Selii.n;;;.; ve Ege deni:r:i tir. i§ -

.l'l)ıı1 "Ilı" ea.1• ii man ta"'--ııreleri ir a B ıı· h f ..... rı,.. .r.r eski Paris elçisi 11 ıtt ka ~a sBonun. sahillerinin işgalinin kendi istiklal -
'"filakı n buzerinden ucarak birkaç da encümende dinlenece ·tır. unun !erine nihayet vereceğini anlamış - E "f d 1 
afifçc \ ornba ~tmış1aıdır. Bir ev Lindberghin iddinl~ıını:. ka~?1 ku::" - lnrdır. Yunanlılar, her türlü tavas- rl re 0 fafyan riC' afi 
a}'İat ol~sara ugramıştır. insanca vetli bir cevab tcşkıl edecegıne şup. aut fikrini metanetle reddetmekte cn-.d~-fr ı inci sa-f'n"'al 

Al amıştıT. h b d k d - ...,,.._... ;ı' " 
· rrıan h Malt~ u··s he yoktur. ve mu nre e e sonuna a nr mut - I.ondra %4 (A.A.) _ 6 """mmnz lİtıdnl- · ava kuvvetleri n ı J k ... ı: 

•ıtı h d fi tRarTUZ tt-fikleri ngilizferI,. beraher o nca • 1940 dn Roma radyosu Ka"""la'nın tl'l)i•l d" e e ere yeniden ·1 • fr ve J b·ıd· k d. J """"' ~ l.'r ır. fe Avustralynlılnra verı mış '. arını ı ırme te ır er. Sudanın anahtarı olduğunu söyle -
Ney ltl'.lya.nlıırın aldbcti Tobruku düşürmüş olmak şereh on· lngilizler Amerika ... an mekte, Sudanın bu ~ noktası 

tırıl) York (A.A.) _ rcNevvork lara aiddir. 12 'I f fd I nın işgali İngiltere iç:in meş'um b~ 
rtf; .. ~?kt~i. Trnblus harbinin gös ftalyanlann ileri sürdükleri mazeret ŞI ep Sa IR a 1 ar hMi.se oldu~nu iddia etmekte idi. 
Ö"Jeın .~"~.n~.r hakkında diyor ki: L<>ndra 24 (A.A.l _ Tobruk'ıın su- Nevyork 24 <A.A) - İngUiz t:caret Ayni radyo 21 İkineikAnun 1941 de 

ar" al llozukuyor ki. Nil ordusu O.Si.ermek istiyen İ . 1iloouna cem'an 107.000 ton vapur şöyle söylemiştir: 
illa)•, AGF&.razinni ordusunu biitün kutunu mazur g ktan bir taarruza ilave edilmiştir. Amerika deniz komis- Kns.sala esasen hududlarımızın dı_ 

k t.alyan radyosu, ş:ır . rı· tö ı . _._...._ ... A b "ıı~tr l rı adan çıkanp atacaktır. . cdiğ" ve iStihkô.m işle_ yonu Ing ıZ şrma r enne me ...... ux şınuu ulunuyordu. Yegfi.ne rolü iler· 
"tler· a Yalılar di~er lnııiliz kuv _ intizar. edil:_n d 

1~~pılamıync:ı.ğını be-, miktar tonajda 12 §ileb satıldığını bil bir tnrassud mevkii olmasına iııhQ; 
1 

Ya h·· r- d rı·n·ın bır gun e ~ dirmekted"ı.r. etmekte idı·. 8trf 1 rrı " UT rransız k•t'alan a 

Büyük Harb sonunda, Balkan- ve tehlike Rul~nristanın sınırına 
larda biz ve Bulı:?nrlar mnğlub tıı. ~elmiştir. Bunun İçin de Bulgar mil
rafta idik. Biz istikliı1imize varıncu. l~yetperverleri <!İlişmeyiniz BuJga. 
ya kadnr hemen her şeyimizi kav- rıstannlı diye bağırmaya mel"bur 0 _ 

betmiş idik. Bulgarlar ise bütün luvorlar. 

"trni9tir. Faknt bnelıca vazL ynn etmektedir. 

•Son Po.sta Ve eski genç kızı hatırlatan bir 
çeviklikle içeriye qırdi, piyanonun 
yerleşmesine yardım etti, hizmetçi
lere, hamalldra emirler verdi. 

Garbr Trakya ile Karaağacı Elenle- Evet ynnn da, Dedrağal"ın veyn 
re bırakmak mecburivrtine girmi!I. Ma~edonynnııı Bıılgaristnna veril. 
lerdi. Biz bir fstiklSf Harbi yapnrak mesıni mümkiin kılnl:ıilecek vaziyet
büyük ve küçük düşmanlarımızı J:r hn.sıl olabilir. Fnknt tt-min ede
toprnklanmızdan dı~n nttık, ve nm ki o, bunlardan istifade j<:in 
1stanbu1 ile beraber doğu Trakyayı ynlnız Yugoslavya ile Yunanistanın 
geri aldık. Garbi Trnkvnyı da nl. zebun b.ir va7.İvete girmelerint- uzak. 
mnktn haklı idik. Cünkü evv,.lu 0 _ tnn seyırci kıı1mıyacak, kendi coğ. 
rnSJ bir Türk vilaveti idi. il: incisi rafi, siyasi ve milli mevcudi~ <'lin•n 
burnsı Balkan Harbinden evvel zn- de, ezici ve İnsafsız yabııncı kuv
ten bizim idi ve ı<İmdide de artık vetler tarafından ihata olunduğunu 
galib idik. Fakat burnsını. mnhza ve nihayet bunların tasallutun ı uğ. 

b.. r dığını görecektir. Romnnynda cc. u. tu.·n ruhile, bütün asnbile, bu·· .. -:~ •• k ki k d k la h 1 I •u.. goz apa nn ar a.aın an Nesrinin reyan etme ·te o n nhval. Bulgar. >nın edebi romıını: 7 J 

A 
Oyna 

1 
moz! 

T h · Berkand Nakleden: Muazzez a s•n w 

1 Sil'l)di b'l' . ·ı ı~ksdar olmara başladı. 
<' c" 1 .tkıs en makul teklifler mevzuı e a a 1 • • fd 
'"' "'nını k Yakındakı" b·ır saat on uırı çn ı. ,.,.~ • 81 ·ıyordu 

rırı ok • Bu ses kendi'!i.1i haliı hnsttı nınne-
Cctaını :.ırnağa başladı amma den gence l:ıaşai:r:sını hatırlatacak. 
~rcfu.11 Nnu dinlemcdeğini hisse- Tam 

0 
sırndıı tnra ;anın k pısı a-

l rı d . e z rar var) Onun zih- tı.ld h·zm·tçi k.z içeriye girdi, Se. 
ol-... aırn,, kendi hnstalı(;ile meş· çı 1• 1 ~ ) H ' 

··•asına A d lirnin şezlonguna ynk nş!ı .. • ız.me;· 
tıll b d mnni olnı k la:ı:ım ı. ·ı . ,a•ınd11. da Nesrınııı b.r 
"~tıs u akikf\d, j:{elecek olan çı erın ~ .... ~ 
~ ını b"k' i"•• b k mevcudiyeti voktu. . e ha 1 •• ı ı~ı Vt! ıztır.ı çe • B f dı· bir piyano gctır. 
Jı\itab Zır andığı bellı idi - eye en ' "' h 
illa.., Ço·lt· ıne•aklı ve eplenceli d"ler Ben y.:ı.nlışlık oldugunu, b a: 

'"•zu .. nııme.fendını"n bö.vle bir şeyd.e!) ızı 
tlı1 .. u7c•ine idi. Genç bir ) d 

... tnuh haberdar etmediğini eöy e ımbnm. 
1~tı tıı.hı· .ltriri 1850 senesindeki h mallar l!"TRr ediyorlar, ura-
~r iç• ıl edıyor, o zaman ka- daan t:lefon edildiğini söylüy~rl~r. 
Ctdcn ıb ll?'"ınn.ı addcdilon eğlen. Nesrin yerinden fırldd:, aeş e ıle 
cl:ııc k :lnscdiyor, en ufak bir 
i{~iirı·· ır aii-e kadınının dillere bağırdı: r .. · eL 
tı)or~ hoş ve znrif bir üs!Ubla - Jşte ıııirpriz Se mı, ıurpl'JZ g 

\J. Yavaş yavap Selim di. 

SeJim camlan.1 arknsıııdnn kan. 
sına bakıyor, onun telaşlı ndımlar
la yürüdüğünü, gidip geldiğini sey. 
rediyor, karşısında ya§ayan bir in
sanı görmekten menınun oluyordu. 

Saat onda bir arzu izhar etmişti, 
on birde bu nrzusu yerine geliyor. 
du. Buna şı=ışmadı. Nesrin için yapı
lamıyacak bir şey yoktu. 

Piyano önüne bir sandolyn koy. 
duktnn sonra genç kadın vücudümi 
arkaya do~ru iterek kocnsınıı baktı. 

- Büyük bir konser verf'Ceğim. 
Bu konserin biricik dinleyicisi sizsi· 
niz. Hangi artistin ı:serni çnlmnmı 
stiyorsunuz. 

Selim bilaihtiyar gülümsedi. 
- Tabii Bethofenin... En çok 

onu sevdiğimı biliyorsunuz. 

ıssı e çn ardı. Artistlerin ıuhu e. stüdyosunu görüyor, ornda glih ynl- lara ve Sırblnıa canlı bir ihret mi
serlerinin çalındığı yerlerde doİoşı- nız, giih diğer üç arkndnşlnrilc bır. !inli olmalıdır. 
yorlarsa mutlaka Nesrine knrşı ınin. likte verdikleri kon.s-:rleri hatırlıyor, Bütün hunlardan V<" bu Çf'kilmrz 
nc;tŞtar kalacaklardı. .lı:endi kemanını görüyoıdu. :.f1buslard11n kurtulmak için. Bal-

ezlong iızerinde yııtıın Selim Bu kon:!erJerdcn sonrn nişnnlısi- kanlıların mürncaat edebilcceklf'n' 
gözlerini kapadı. Bu nıu··...;k onu ı"lk 1 1 k 1 ._ b t b" k b. 
saniyelerde biraz şa•ırtm .... ı•, sonrn e ya nız a maı<;; ne ıı unmaz ır te .ır çare vardır ki o da hirlı.-ş. 

.. ,.. .. aandettil mektır ve bunun için zaman büsbü 
yavaş yavaş ihnta etmiş, biitün mev- Bugün Nesrin şjmdiyr kadar ç"'I. t"" · 1 • 

d • · · 'b • " un geçmı!l sayı maz. Ancak daha 
cu ıyetını acayı ~ir sarhoşlukla madığı kadar, belki de bundan son- k dd d · · s· d b ço tere ü ve vakit zıvnı, Bul-gevşetmıştı. ım i u müthi~ gün. rn da çalamıynl"a;'.;ı kadnr guzel ro. 1 J b b b 
leri Yn"nmıyordu artık, 0 t~kr•r J~ J d 5 1 '" gar nr a era er ütün Balkanlılar .. ~ ... ~ ıyor u. evgi i kocnsınn sövlemck · · b. f ıA1_ k 
tanhuln, Nesrinı·n od~sın~ av·.ıet et. · ed·•· b.. I · ıç. ın ır e a .. et ·avnRf.ı olab•l('cek-

" .. <:ı ıst ıgı utün tıey eri çal~ısile ifade ti B lk 11 b 1 mi•ti, o 7.nmanki hislenn· 1• ycnı·den tm w 1 r. n an ı ann ir eşme]e;i hiçbir 
.. e ege çn ışıyor ve buna muvaffu,'·. d 1 1 h 1 h buluyordu. Ayaldan '-'erden kalk- J d " ev et 8 ey veya t' inde olmnva. ~ o uyor u ..... \şkı pannaldarındnn dı- k f -d r k d'l 1 k mı•, bo•luk1ard:ı uçuyor ve ıztırnbı, f l ra · sır mu a an mn ·sn ı c o nen • 
,, " - şar.ı ır ıyor, parnıakla:ı ona "ıta~t 8 b bl .. Al 

sevinci, korkuyu, şefkati ve ümidi edrvordu. ... tır. u se e e eger manlar Bal-
herkesten İ"' hissettiren bu Tuhn E knnlnrdn hak;katen sulh ve ııükCınet 

J• vdeki hizmetçi ve a-ı. isler'ını· · · R J 1 I d'w 1 · perestiş ediyordu. Nesrinden bn kn b k ~ ıslıyor ve u gnr nr a ıgı-r rrıne 
ıra mışlar, piy noyu d·ınlAınnk kar•ı fen f"k· 1 b 1 • la sft kimse mevc·.ıd değildi şimdi ve ona .. - .. a ı ır ,.r es emıyor r " 

için salona gelmi•lerdi. soknktnn Balkanlıların •tt.hd _.ı~a muhnlef•t bu <>Üze) hülyalnn veren •an'ntk:'>n ~ 1 1 n ·• ' .. 
t> ...., u geçenler de bu fc\'kalAde kona~ •• d v•ı b"fAk• •• takdis ediyordu. ..... ve mumanaQt e~ı . ı a ıs nza J?OS-

dinlemek İçin bilıiihtiyar duruyor. tt"rmelidirler. FRkRt mnnlesrf övle 
Nesrin n~ama kı:ıdnr çalnhilirdi· 1 h J 

Selim onu susturmayncaktı. O • nr, ayret ve tecessüse pencerelere değildir ve bu sebehle de Bulı?nris. - Hakkınız vnr, Sacide size 
Bethofene n!iık derdi. 

Ve haftalardnnberi ses!lİZ duran 
salondan ölmez bir mdodi yüksel. 
di. Nesrin t.1m manosile bir san'nt
kardı. Piyanoyn otUTduğu zaman 

b·ı k l . • oto. bnkıvorlardı. tanın şimdilik revizvon emt-1lı:rini 
mo 1 w •ome ennd~ ha7ka bir aı-s Nihayet piyano sustu. Nesrin, bir tarafo bırnknmk Yuı;:o .. lavya 
duyd~gund~n mes ud~~~ _Öyle hirı S~limi yormamak lfizım geldiğini Yunanistan ve Türkiye ile bir 8~ ~ ~ hnu bulaklaru g .. oturuyor, oı;~: bmız geç hatırYnmırtı. Korku ile """'el ımTa-.arak mii'°'afna tedbir1•ri 
ır ıa. a u mayaca~ını znnnettwı şezlonııa baktı. Koc ... •nın gô7leri alma!t iktn:a eder. Abl v,. '''"'"tıkın 

sıcak hır heyecan venyorda. Kap lı kapalı idi (Arkası vnr) yolu budur. ff. E. Erlcilet 
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SU AKARKEN KOPONO DOLDUR 

Neden bu kadar ucuz r 

SON POSTA licinciklnun 25 

Söz arasında 
(Battıarafı 2 inci sayfada) 

1812 seneslılde İspanyada Bada
joz'da hart> etmiş olan Counaught 
Rangers alayına cDevils Ownt lakabl 
verilmi.ştir. Bu (Şeytanlar alayı) de
mektir. 

Kmm harbi sırasında. 25 Teşrini • 
evvel 1854 tarihinde Balaklava'da 
Rus kazaklarının hUcumunu karşıla
ml.Ş bulunan İngUiz ı Highlandera 
d'Argyll t ve cHighlanderA ot Suther-
land• alayları kutmzı elbiselerinden 
dolııyıı aRed llnes• lft.kıa,bı.nı alını.ş .. 
lardır. Bu da (Kırmızıhatlar) ml -
nasına gelir. 

Gene ayni muharebe esnaaında 
İngiliz on yedinci mısraklı alayı 
yapml.Ş olduğu çok cesurane ve çıl • 
gmca hücumundan dolayı c.Öltim ve 
$an ve şeref çocukları• ismini alınıt. 
tır. 

Hassa a.layına cPicadilly kasabları. 
Unvanı verilm'Otil'. Sebebi şudur : 
Geçen urın bidayetinde Londrada 
vukua gelen bir itti.faş esnasında 
h~a alayı efradı bir nümayi.§çiyi öl
dürmüşlerdi! 

General Wel1tn8tonun kumandası 
altında bulunan 14 üncü hüsar sü -
vari &layı efradı İspanyada harb 
eylediği sırada bir bahçeyi yağma et
miş idiler. HAIA bu alay cKiraz hır • 
sızlan. Lmıi ile anılmııktadır. 

On yedinci aaırda general Hama • 
ton'un kumandıısı ııltındıı bulunan 
İskoçyalılıırla harbeden İngilizlerin 
11 inci htisar alayı dayanamamış, ve 
rie'a tte bulunmuş idi. O gün bugün.. 
dür bu alaya ıHamiıt.on firarileriı adı 
verilmektedir. 

llorse ouard alayına. 1661 senesin
denberi cOxford mavilileri» adı vera. 
mişti.r. 

Birinci piyade alayına ttPonce Pila
te maiyet bölüğü. adı verilmiştir. Du 
ad takılışının şayanı dikkat bir hikA. 
ye.c;; vıırdır: 

-1\1/,. 
'"" ..... ~(,..s_A_B_IR_S_IZ_L_IK_L_A __ e_E_K_L_E_N_l_L_E_N __ P_O_R_T_A._T_l_F_, ... , 

7DECCA RADYOLARI GEL..MIŞTIR. BU TIP, ALTERNATiF, KONTINO 

CEREYANL..ARIL..E: VE AVRICA BATARYA iLE iŞLER 

(v ~ Q A N it R A. o y o o u R. a u R L A BiRADERLER, 

{M A Q A Z A. L A R 1 N O A TEŞHiR EOiLMiSTIR. 

J? Bunct.n -·-· ... Oıdekl 1f-l DECCA mHa redtoları dehi 
gelmlttlrı 

DECCA B. modell ı plnız batarya 
ıı. ,,,.,. 
O!:CCA BA modeli ı 1101220 Voft el• 
htmetlf cererenı •• arrıca balllrye 
ti• ,, • .,. 

~ oro.~o.a ı.ı.rtnla.. 

sorgularına cevabımız: Malflm olduğu üzere Ponce PHate 
Otomatik bir surette hazırlanan ÇAPA..'l\IARKA çorbalık komprimelerinlıl Hazreti İsayı çarmıha geren adamın 
temin ett,iAi kolaytı~ı, kazandırdı#l vakti, ayni zamanda nefaseti ve ka - adıdır. 
lor'i kudrett'ni muhterem vatandafla,ra tanıtmak maksadile kArsız satıldığı Bırincf piyade alayı vakti!e Fransa 

içindir. Büyük ~ mal~ bulunur. lehine ha.rbederken bu alay ile Fran_ 

---------------------------- sızların Roya.l Picardie alayı ara.sın-

Devlet damiryolları va limanJarı 
lfletmasi umum idarasJ ll~11l3r1 

Muhammen bedeli 39000 otuz dokuz ~bin lira olan altı yüz blıl desi
metre murabbaı dÖ§emelik keçi deriai 7.2.19'1 Cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında. aatın alıınaQilktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2925) liralık muvakkat teminat ile kanu
ıum tayin ettiği vesikaları ve teklinerini ayni gün saat H,30 a kadar 

da D.layın 'kıdemi mesele.si > üzünden 
münakaşa çıkar. Fransızlar al&;yla
rının vakttle Hazreti İsanın vefatının 
akabinde Kudüste nöbet beklediğin• 
söylerler. Onlardan aşağı kalmamak 
arzusunda bulunan İngilizler de alay. 
larının Hazreti isaınm vefa tından 

latanbul - Ankara 1 z mır 

evvel Ponce Pilate'in muhafızlığını ----------------------------:=-----:--:--------
yapmı., 'Olduğunu söylerler. Bunun K B l d• R• t• d 
üzerine bu alaya .e:Ponce Pilat.e maıyet. • ayseri e e tye tyase 10 en: 
bölüğth adı verilmiştir. eni 0 an )Mezbahanın 22.883 lira bedeli kVJif i elektrik, su ve ş~irme ~ 

Ellinci İngiliz piyade alayına da .................... 8/ 1/ 941 çarşamba gilnil sat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf ~ 
ıKötler a.'layı. denilmektedir. Sebebi lst&klil caddesi 392 eksatmeye vazedilmiş ise de yevmi me~kürun bayrama tesadüf etmesi t 

Şartnıuneler (195) kuruıa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl- şudur : Eskiden Mısırda glrişmiŞ 01 _ <Tünel civan) sebile 2490 numaralı kanunun 13 üncü maddesi mucibince llk iş gll#, 
maktadır. (383) duğu bir muharebede bu nlay efrad •••••••••••• _ • • k olan 1311/ 941 Pazartesi günü muayyen saate kadar bir teklif vaki oıın•, 

!kom~ reisliğine vermeleri llz.ıın dır. 

---------------------------- ve zabitanının hepsi göz hastalı~ma Der Cunulrtesi akşamı mut.ıkli yeme dığından mezkür kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 13/1/ 941 tari 
tutulmuştur. 1 dan!. hinden it ibaren bir ay müddet.le p~zarlığa konulmUf olduğundan talible : 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KuruJut tarihi: ıssa 

100.000.000 TUrk Lirası 
Şube n ajana adedi: 165 

Zira! ve ticari her nni banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 29.800 
LiRA iKRAMiYE VERi.YOR 

Z&rut Bankasında kumbaralı ve ihbar.sa tua.rr11ı he.sablarmda 
enu 60 liruı bulunanlara senede 4 defa çeltilecıll kur'a il• aptı -
dat.i pllna ıöre it.ramiye datıtılacakt.ır. 

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

500 
" 

2,000 .. 
4 n 250 " 

1,000 
" 40 " 

100 " 
4,000 

" 100 " 
50 n 5,000 

" 120 " 
40 " 

4,800 
" 160 " 

20 " 
3,200 

" Dikkat: Hesablarındaki para.lar bir aene içinde 60 liradan &fail 
dlilJniYenler• ikramiye çıktJtı takdirde " 30 tuluile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı JlflQl, 1 BiriDCiklnun, 1 Mart Tt 1 Hu • 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Essex alııyına da c Pompadour • Bilirdo vardır. rin Ankarada Nafia vekAleti yapı ve imar işleri re.isliğ'. ne İs~nbul :,. 
ismi verilmişt.t't'. Bu alay efradının lediyesi Fen Müdürlüğünde bulunan proJe ve keşıflerı tetkik ed tııı' 
vaırtlle elbiseleri Fransız sarayı ne - ~--••••••••••.. 131u 941 Perşembe günü saat U. de kadar Belediye Encümeni Riya.st' 11 
dimlerinden Markiz dö Pompadourun BELSA ·ıro müracaatları ilan olunur. ~ 
beğendiği ~nkten yapılnnştır. 

O. T. _ ~-----;::-

Denizcilik 
( Ba,t.arafı 2 inci sayfada) 

miye malik olmalıdır. 

En mühim meıele gemilerin 
ıür· atinJeJir 

Gemilerin toplu olarak seyıctme. 
si Okyanuslaın dağılmıs olan Al-

lcirar yolları iltihabı, had ve 
müzmin belııoğukluğu. idrar 
zorlukları, mesane ve prostat 
iltihabı ve böbrek hastalıkları
nın tedaviııinde tesiri çabuk ve 
kat'idir. Eczanelerden ısrarla 
BELSAMtrOL arayınız. 

Uınumi satış yeri: 
Anadotu Ecza Deposu, İstanbul " _, 

man denizaltılarının çoğunu hedef- ( ) 
siz bırakmı~ olur. Lakin Almanlnr Y enİ neşriyat 
konvuvaların geçeceği yolıı anlayıp "-------------
ta. denizaltılarım bu •ıol üzerine çı,tır _ 96 ncı sayl.'!ı zengin mün. 
teksif ederlerse, muvaHakiyet im. tl . t ' t · tir 
kanlarını ıı.rttlfm~ş olurlar. Buna derica a U't ışar e mış · 
kar~ı korunmak için de en mühim Deniz - Türk Ticaret Kaptan ve 
vaaıta gemilerin süratidir. Gemile. Makinistleri Ce.-;iyeti tarafından çı • 
rin sürati ne kadar fazla olursa. de- karılan bu mecmuanın İkincikô.nun 
nizaltı ve hatta tayyarelerin tehdi- sayısı &ntiŞar etmiştir. 
dinden lcurt•Jlmak imkanları fazla_ 
Iaeır. Hatta bu yüzden fngilizlere. 
en mühim ml\lrcmeyi taşımak üu. 
Te, sürati 30 deniz milini geçen ti
caret gemileri yapmaları tav~iye 
edilir. 

Denizaltı ~en•isinin ıu altı sürati 
pek azdır. Bundım ba"lka dt>nizaltı 
gemİ!\İnin silahlarını dü~mana tev
cih etmek için gemiyi çevirmek la -

zımoır. Çünkü denizaltı gemilerin. 
de torpil ko,·anları sabittir. Mezkur 
gemilerin preskop rüyet sahaları da 
pek dar olduğundan; ekseri ahval
de, daha ~emiyi çevirinceye kadar, 
hedef deninl:ı önünden kaçar gi
der. işte İngiltereyi kurtaTacak ta 
bu aüratli geçiştir. F. L 

Eskişehir Hava Okulu Komutanlığından: 
ı _ Eskişehir Hava Okuluna üç er :ek daktilo alınacaktır. 
2 _ Ma~ıdaki vasınarı hıı.iı olanların 28/ 1/941 tarihine kadar Eskişe

hir Hava Okulu Komutanlığına dilek~e ve vesaiki ile müracaatları. 
A - Tlirk olmak ve ecnebi ka:hnlarla evli olmamak. 
B _ Medeni haklarından mahkuıniyet cezasile mahküm veya dev-

let için muzır teşkilltlara. mensub olmamak. 
c - İyi ahlllc eshai>ındıın olmak, haysiyet ve namusu mühil fi-

illerle ve alelltlı\lc a~ır hap.;e H"ya o derece cezayı müstelzim oir fiil ile 
mahkfUn olmamak. 

o - Sıhhl ahvali vazife görmeğe mü.said olmak. (Raporla) 
E - En az orta okul t.ah&1l görmüt olmak. 
F _ Daktilo kursu görmüş olmak. (Ecnebi dilleri bilenler tercih 

olunur.) 
o - imtihanda muvaffak olmak. 
H - En az üç sene hizmet edeceğine do.ir noterlikçe musaddak 

taahhüd senedi vermek. 
3 _ Bu evsafı haiz i.rteklilerin imtihanları 5/2/ 941 tarihinde Eskişehir -

de Hava. Okulunda yapılacak ve kendaerine g~terecekleri iktidara. giire 
(IS0:120) lira ücret verilecektir. (1816) '530> -··-···················································-·-························· .................. . 

Son Poat.e Matbaam NetıİYat Müdürilr Selim Ra~ıp Emeç 

ŞAHIBLEK.h S. Rasıp EMEC. A.. Ekrem USAKUGU. 

1941 iKRAMiYELERi .,-

İş Bankası 1 T. 1 adet 2000 liralık - 200o.- , 
s :t 1000 .t - aooo.- , 
2 :t 75-0 t - 1500.- , 

1941 Küçük " :t 
500 :t - 2000.- , 

8 • 250 • - 2000.- , 

Tasarruf Hesaplan 
35 • 100 • - 3500.- , 

80 • 5() :t - (000.- , 

İKRAMİYE 
300 • 20 il - eooo.- _. 
Keşideler: « Şubat, ! l\layıt~ 

PLAN 1 
tustos, 3 İkincitqrin &aJ'ibl 

7&P(.tr. 


