
ALMANYA 
BÜYÜK BİR 
TAARRUZA 

ff AZIRLANIYOR 
Ankara radyo 

gazetesinin ileri 
•UrdüOU 3 ihtimal 

lngilteregi istila, 
A.kdenizde bir hareket, 

Balkanları işgal 

<'tJınanyanın - Balkanlardaı 
...,.ckete geçmesi ancak pek 
ll>:a.k bir ihtimal ıayılabilir» 

Düa akp.nılti~ Radyo cazete
lllııden: 
il\ Sbbat ayı yaklaştıkça dünya 
)' llt Uatı, Almanyapın ilkbaharda 
.:Pacağı söylenen büyük tııarruzla 
blieırul olmaktadır. Almanyanın 
h,,lce bir taarruza hazırlandığı mu. 

a·a.k a&yılmaktadır. 
tı •zuat Alman propaganda na. 
Q.ı.rı Cöbels, geçenlerde, Almanya. 
tı ~ tnüthiı bir darbe indirmeğe ha· 
Itır hndıfı bildirmiı, fakat tarih ve 

•
8 

al tayin etmemiotir. 

/ngilizler 
Der ne 

kapılarında h u sıralarda lngiltcre üzeıinde 
~llan Alman hava akınl(lrının da 
..... tnaııt ~imanların büyifk taar. ... z .. -diki 1~ benzin tasarruf etmek iste

rerı Yolunda tefsir edilmektedir. 
-...ok ihtimamla hazırlandığı ıöy. 

( Devanu 6 ıncı sayfada) 

Roman yada 
ihtiyatlar taUm 

için çağr 1 1 r 
Bükreşte saat 22 den 
sonra sokağa çıkmak 

yasak edildi 

fturnan kabinesinde 
tadilat yepllacak 
Dün lale ,_, R d littd ıamıı;ı a yo gazete. en: 

1 Bülcr,. .. t b·ıd· ·ıd·~· ·· oaf\r lt."l-v en ı ın ıgıne gore, 
Sı.ıb c 1 Antoneako, önümüzdeki 
tile a% •Yanda bütün ihtiyat ıübayla
'°et cd adı 30 günlük bir talime da. 

B c. ccelctir. 
~e ;:tün t~il edilenlerin de iştira
bcb ccbur oldukları bu tedbirin ae. 

ve rnahiyeti anlaşılmamıştır. 
81.ılc Sükiın iade edildi 

llit.ıh b~eı, 25 (A.A.) - Royter 

Na ırı bildiriyor· •za . 
tecaa· rn hemen hemen· tnmamile 
Bukru' ctrniştir. General Antoneıı'lco 
dccıit~ı Vaziyete hakim olmuo ad. 
Çİndc(' 1 r. Hükumet merkezinin i
~.ll\ sllcaklarda tanklar ve askeri 
'llclcr~~ ar fasılalarla devriye gcz
tilah c ır. Dün evden eve gidilerek 

t0aıtınnaları yapılmıştır. Ay. 
-!"ama 3 üncü sayfada) 

Alman asker:eri 
kütle halinde 

italyaya 
nak led ili yorl ar 

ilk müsademede 
lngilizler iki tank 
iğtinam ettiler 

Tobrukta iğtinam 
edilen büyük miktarda 
toplar tasnif ediliyo_r 

Kahire, 25 (A.A.) - İngiliz u
mumi karargahının tebliği: 

l..ibyada, ·dün akşam, kuvvetleri.. 
mizin ileri unsurları, Dernenin takri. 
ben beş kilometre şarkında düt
manla temas halinde bulunuyorlar
dı. Düşmanın orta büyüklükte tank. 
lardan mürekkeb bir kolu ile muha. 
rebeye tutuşulmuş ve bu kol dağı
tılmıştır. İki düıman tankı alınmıf, 
dört tank tahrib olunmuştur. Hare
kat, muvaffakiyetle inkişaf etmek. 
tedir. 

Tobrukta esirlerin sayımı devam 
eylemektedir. Esir adedinin yirmi 
binden aşağı olmayacağı tahmin e. 
dilmektedir. Bundan başkn, çok bli
yük miktardaki toplar ve h~r nevi 
liarb malzemesi de tasnif edilmek
tedir. 

ftalyan tebliği 
ltalyada bir mahal. 25 \A. 

A.) - ltalvan orduları umu~!. ka. 
rargahın•n 2 32 numaralı teblııtı: 

(Devamı 6 uıcı sayfada) 

Fiab S ntıJt 
--.._....-~ -

Doktor Refik 

1 Saydam hükômetinin 

r 

Matma.,.. 6 y •ccı 
o 4 
sciı~ • .. --'0 

__ <Y._•_ ... 

Deme ve Bingazide vaziyeti gösterir ~i 

Askerl vaziyet 
Afrikada neler 
oluyor, neler 

olacak? 

l Habeşistanda • 

da talyanlar 

Yazan : H. Emir Erkilet 

mevkilerini 
terkediyorJar 

Eritrede bir general ve 
600 ltalyan esir almdı 

İngilızler Kenya 
hududunu da geçtiler 

üçüncü yılı 

Muhterem Baıv~il Dr. Refik Saydam 
Muhterem Başvekilimiz Dr. Re!ık sarsılmaz bağlüığını tamnmen mu 

Sayd~~· bug{ln BnJ)vekAletlnin ikinci hafaza eden bir hareket tarzı dokto; 
senesını doldurmuş, 3 üncü yılına Refik Saydam hülrumetine Cümhuri_ 
basmış bulun~yor. . yet t.arihlnde parlak sny!nlnr temin 
Do~~r _Re!ık Saydam Milli Şef Is. etmiştir. 

met Inonunün yüksek ve isnbetli ten.. Avrupa buhranının blitü - k~ 
siblerile ve Büyük Millet Meclisinin it- latını, bütün ihtimallerinJ ~ ;;1~ ::
tifak ve itimadile 25 İkinckünunda tutnn Dr. Refik saydnm g h~:;n ~ 
bu makamı . işgn! ederken mühlm tedbirlerini a!lnı~ bulunmakta~~: 
memleket vazi!elerile kaı·şı karşıya Vatanın uğrıyabneceğı tehlikeleri k 
bul\ınuyordu. Başvekilli[;inin 14 ny -1 şılıyacnk kudrette koskoca muhte ar 
lık kadar bir znmanı milll kalkınma şem bir ordu hnzırlamı.ştır.' Memleke: 
hareketlerinin ileri hnmlelerile geçti. tin sft.y ve istihsnl meknnlzmasında 
Ondan sonra. beynelmilel hava. ka. - hiçbir arıza olmndan bu ordunun in_ 
rardı ve Cümhuriyet hükClmeti pek san kadrosu, iaşe ve teçhizat işleri 
nazik vazife anları geçirdi. mükemmelen temin edilmiştir. 
Dışarıda devletin itibar, kuvvet ve Dahili, harici siyaset hft.diseleri, i.. 

menfant.ıerini, içeride milli birlik! ve leri, büyük nice milletleri şaşırtan 
halkın iMilll Şe!e, rejime ve Meclise (Devamı 6 ancı sayfada) 

• 
iaşe Vekaleti ihdası 
etrafında cereyan 

başgösferdi 
Ayın 21 inde Tobruka hü. 

cum edilmiş ve İtalyan
lann bu meşhur Sirenaik kalesi 
ertem gün, akpmdan evvel, 
uptedilmişti. Alınan esirler ıim· 
dilik 20 bin kadar imiı. Bu aa. 
yınm 25 bine çıkması muhte. 
mel mi§. 

İtalyanldr, Bardiyadan daha Kahire 25 CA.A.> - İngiliz umuml Ankaradan verilen haberlere göre iaşe i§lerf için mUstakillen bir vekAlet 
geniş ve daha kuvvetli olarak kararglhının tebliği: iaşe iŞlerinin dllnya ahvali mUvace. ihdası hususunda bir cereyan başgÖI., 
inşa edilmiş olan, T orbuk müs- Eritrede, Keru ve Alkota 'nın şar. hesin de kesbeylediği büyük elıemml- ternıl§tir. 
t~hkem ~cvkii.ni!' bu derece ~nda harekAt şayanı memnuniyet yet karşısında Tıearet V W tın· Bu mesele hakkında hükiimetin na 
suratle duşmeaını, onun zaten bır tarzda terakki etmektedir. Şimdiye e e ın &l bir karara varaca~ı henUz malQm 
karaya kaışı müdafaa edilerek 1 kadar, aralarında bir liva kumanda.. İktıs:ıd VekAletile birleftirilmesi ve değildir. 
uzun müddet dayanacak surette nı general da bulunmak lzere altı 

inşa edilmemi, olmasile izaha yüz kadar esir alınmıştır. İki top ve B ,· t ı ı· s ha va ı ı· s ,· n d e çalışıyorlar. bir çok da otomobil iğtinam olun 
(Devamı 7 inci sayfada) mll§tur. • 

\ J en--
3 

üncU-oda) demir bulundu 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Bitlis 
ve Siird vilayetlerinde yaphğı araşhrmalar 

müsbet neticeler verdi 

a:_ Dün ak u 
'""'•den. famıı;ı Radyo ııazctc- Amerika OümhlllT~ Run~t AnnapoUs limanını rösterir bir harita in&'Uterenln büyük elç;sJ Balifaka 

A~ 
de cc ab jskerlerinin kütle halin. 
tdjıll\~~e!ı· talyaya nakline devam 

l~ı ır. 
~etı aj•n askeri teşkilatının tedri. 
~r \re ~anların ellerine geçtiği ha. 
'il. bu rı n:ıe.ktedir. Faşist makamla
btr i ~~ ılcı müttefik arasında sıkı 
tıa f:ah ırliği teklinde ltalyan halkı-

A.Irn etmektedirler. 
l't\iioa..,·an kurmay ıübaylannın da. 
Ve ilal ır. •ıfatile f talvan karargfıh 
tir. erınc Yerleştikleri öğrenilmiş. 

Halifaks dün 
ilk resmi 

ziyaretini yaptı 

RUZVELT 
HALiFAKS 

MÜLAKATININ 
AKiSLERi Büyük elçi garın 

B. Ruzvelte 
k Vaşington, 25 (A.A.) - Havas: 

itimadnamesirzi verec-:.e.. Ruzveltin İngiliz büyük elçisi 
- Lord Halifaksı kar§ılamak üzere 

r 25 (A.A.) - Reisi- Annapolise gitmesi, siyasi mahfeller 
AnnapRo 18

' ) Lord Ha lif aksı· A', üzerinde derin tesirler yapmıştır. 
cürnhıır uzvc t hıunda karıııla. Siyasi mahfeller, Amerikan milleti 
merikaya •muvasa reisinin ilk defa olarak böyle bir 

ınıııtır.. u··n-rı sayfada). · (Devamı 6 ancı sayfada) 
(Dev_. 1 "°" 

_.....W""l~-'llıı-'llıı--..~~~~ 

Bu sabah gelen haberler 
3 Uncu sayfadadır 

/ ngiltereye 
yardımın 

iki hududu 
Amerikanm eski Fransa 

elçisinin hariciye Ergani bakır madeni aahuına bir balat 
eOCÜmenİ00 beyanatt Adana 25 (Hususi) - Türk Maden !Bitlis vfi~yetı dahilindeki C.lkilı Ye ._ 

Tetkik ve Arama Enstitüsü yurdun ramnları netn:eslnde Slirdin Şırnak 
, muhtelit yeıfierinde mnden nrnştır -j . . . . 

Vaşington, 25 (A.A.) - Ame- malarına büyük bir gnyretle devam knzası dahüınde Sigerlk • Şirnak mn. 
rika Birleşik devletlerinin sabık etmektedir. Araştırmaların müsbet kilnde nstalt ve BiU'8in Kotum kaza. 
Frensa büyük elçisi William Bııllitt, neticeler verdiği şehrimize gelen ha. sı dnhllinde Tuğ köyünde de demir 
bugün meb'usan meclisinin hariciye berlerden anııuıılmnktadır. 1 madeni bulunmuştur. Tetkiklere dt. 

(Devamı 3 üncü ıayfadıa) Enstitü son zamanlarda Sllrd ve vam edilmektedir. 



2 Sayfa 

•• ergun 
Kiizzm Nami 
Durunun cevabı 
Karşısında 

SON POSTA 

Kesimli Dla.kaleı: Gelz"p geçen adam .. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMAl 
- i~ De olQOr? diye soruyorlar. kA.mlarmda beklemekte olan üçtinccü ordudan ses bile çıkmıyor. 
Mısır JQ11mu tatan elliderin nailı:tarı yüz bini eecı&i. ~- crdan da NihaJet Tobrult'11 mamfasa ile mükellef oıau Uçünci cırdu da eneıt;.. 

fimdideD Dıeme'Din inihv'edal'. balyaya ne olduğu meydanda . .Asıl soru.. lerin atıhetine lcanşQor. Geride, başkumandanlarının Başbuğluğu al -
J.u::alc ...ı: tında durmakı& olan dördüncü ve sonuncu kısımda en lttlçnk bir ha.. 

- Neden böyle olduğudur. reket bile )IOÖur. 
Bir «da ı-.nur ediniZ ki yekdiferi artasına dizilmiş dört parça ha. Askerlik ~en biraz olsun anlıyanlar: 

li.Dıdedi.r. Bat kumandanı da en .mn gelen dim6ncü 19arçamn '1.rumda. - Hiçbir devirde hiçbir :>rdu bu şekade ~. diyorlar. 
du. llüşab.ade le mü.talea doirucbu:, o derece doj:rudur ki. kendi he.sabı-

BiriDıcl oraı Bidi - .Baaanı!Qe mahfoluyor, geride Bar.&ya•da beldiyen mma biz ttaıyuılar .aruında, hiO 1>lma:mıa. ~a.ki İi'talyamr an. • 
~ ordlUııuı. yeri.ada kımıMadıiJ 1oktur. smda beniz llOlqlıılmıpıı p.Jrita.bil, aoormaı bl"ı' feJlerin dönmekte ol.. 

il$oi -- lludO'a~ ~esir difiiyor. tJeritle 'Tolnııt iBti!ı • dutana ~ • .,, olm:racu mm: 

iSTER J NAN, iSTER INANMAI 

lkincikinun 

Sözün kısası 

PAZAR 

~- JJ. Zilhicce 

28 18 

02 

w. U. Y• J.) w • -"'• 

\f, U ~ 16 Ol ·'8 l'I 
1411 ~ .. "" &:., 



...., ,,, ... , ''Mili SON POSTA 
Sayfa 3 

'l'elgra:f, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
"1akineye ı Egede toton alıcıları '~~~IQe_ı .. Cörçil sahil 
~erilirken arasında rekabet başladı e Hayale daya?.a:_ak rnudafaa h~flarını 
. muhakeme yuruten gezdı 

mütehassıs/ara dair Londra 25 CA.A.> _ çorça, dftn 
Y S . Douvres mıntakasını ve cenubu f&r 

lngi liz kuvvetlerı· . 1.unir 25 (Hususi) - Müstahsil sulümüzün görühncm.i§ bir ıüratle 

Arnavudlukta 
Yunan ileri harekafl 

devam ediyor 
. Manastır, 25 (A.A.} _ Royter 

aıansımn Arnavudluk hııdudundaki 
muhabiri bildiriyor: 

elinde n9efi8 cinsten az tütün lcalmıı aatıhnaaı parlak bir muvaffakiyet Derneye gı·rdı·ıer oldağundan alıcıler ara11ndıı. reka- addedilmektedir. Bu müsbet netice 
bet bıı.ıb.ml§tır. Gel~ hafta so. lıüHu~e~n zamanında . aldığı j. 

azan: elım Ragıp Emeç ~ sahili boyunca müdnfaa haUanni 
. 19 39 harbinden evvel gdcee~e ztynret e~fr. . 

/(, da tütün rekoltcainın hemen ka- N.betlı tedbırler ve bu tedbırlere kar 
~ olaire 26 ( A.A.) _ Jngi • :Ü satılacağı tahmin olunmakta- tı müstahsilin itimadı bu mu· 
J ~t'- • • ki dır.e:nBugünlcü dünya u.m.umi fBTt-l vaffak.iyeHe batlıca amil olmuıı -
co- ııerının Der~ve 5 • h ·•ıetr " lan dahilinde en kıymetli ihraç ma - tur. 

~ pek ~ok asken ve siyasi tah _ . Ruzvelt in hwrusl mümeaaa; Hop _ 
~ler yapılmıştı. Bu tahminlerden kins, bu Y.iyarette, başvekile refakat 
bır~a'? tahakkuk etti. Diğerlerinin eden zevat arasında bulunuy0rdu. 
de ıfl~s!n:ı §ahid olduk. Mesela tay 
yare aılahının müthiş bir tahrib va.. 
sıtası olabilcccğinı ıöyliyenloin cz
b~re lakırdı etmemiw olduklannı bu 
gun kabul edebiliriz. Fakat kompri
me .halinde birkar kiloluk bı'r bom.. 

Arnavudluk cephe.sinin şimal 
~ıntakaııı.nda dünkü hareketler dev. 
Bye faalıyetlerine inhisa? etmi~tir. 
Duna ~ukabil merkez mıntaknsında 

evelı va.disinde Yunanlılar İtal. 
yanla~n _!lddetli mukabil taanuzla
nnı puakurtmüşlerdır. 

~ k e 111e•aleye kadar yak- =-=------------:--------
d;,. ı T lo:rı haber verilmekte - 111 R d 
leı-d Q)'ycn-e ile yapılan kefil· ıv.ıanşla ve omanya a 

ingiltereye yardımın 
iki hududu 

b 1 k v (R4 
... araf1 1 inci sa-ada) 

Skumbi vadisinde YunanHar ta 
a~ru~da bulunmuşlarsa da b:1· ilerlC.: 
yış aydetmemişlerdir. P'QJ edDernenin ltalyanlar ta • k J • J ·hı· ff t ı· ,;;,~,an tahliye edildiii A uenızue ı ıya ar a ım 

"rn&,tür. 
a ı e oskoca bir şehrin hak ile .._. ,,. 

yeksan olunacağını iddia eden mü. encümeni huzurunda yardım kanun 
tehasısın da böyle bir yaveyi nasıl projesi hakkında fikirlerini anlat.. 
uydurabilmiş olduğuna hala hayret- mıştır. 

Berlin 26 (A.A.) - Alman orduları (Ba.şta.:rn!ı 1 inci sayfada) teyiz. Bulütt, ezcümle demiştir ki: 
8 , --- akınlar için çağrıhyorlar e!anik dün bir 

Karlı daglarda 
Atina, 25 (A A ) E . · . · · - Jstıa g zc. 

ıesının cephedeki hnrb muhab" . 
:ı:ıyor: ırı ya-

hava taarruzuna 
maruz kaldı 

başltumandanlığının tebliği: ni zamanda general Antoncsko ta. Gene bu vadide bizi derin derin -1 Amerika Birleşik devlC"tleri-
Aiman seri biicumbotlnn, fena ha. rafından neşredilen cmirnııme mu. düşündüren bir mcsei,., de Fransa - nin ngiltereye yardurumıı ikı hu.. 

vaya rağmen, İngiliz sahilleri boyun: cihince herkes evinde bulunan sil&- nın mağlubiyeti ile Afrik dnki ftaJ_ dudu vardır. Amerik.a Bırlqik d~ 
ca muvaffıı.kiyetli ke§İf hareket!~ hı teslime başlamışbr. Maaınafih yan ordusunun bir tele darbe yer Jetleri hıı.rb ilan etnüyecclt ,,e aııl..._ 
yapmışlardır. Bu hücumboUan, . bi: lejyonerlerden pek azının ailiihlıı.nnı Y.e1?ez darmadağın bir hnle gelme. ri ve bahri muhasaroata t~bfl. 
çok defa dll§manla tema.sa gel~~- - verdildcri görülmüotlir. s.ıdır. Franııanm mağlubiyeti önün- eylcmiyecektir. 

6 ft l • lerd!r. Hücumbotıarmıızın hepsi US- Ölenler de şapkalmış olan yalnız bizler ol- Fakat Amerika Birleşılı: devletlc-
a yan tayyaresi madığımız ıç' in bundan dol;abı'l-ek ri bugün o derece tehlihdcdir ki 

d 
lerine dörunüşıür. .._ Kargaşalıklar esnasında ölen ?e ., ~"" ··d fa t 1 l 1 

Üşür "fd •• • ·ı ırena hava dolayı&1e, Alman ~·a:a yaralanıuılann sayısı hakkınıdn rn. hcsab ~anlışl•C-•;ı:ıın mahcubiyeti de mu a a vası a an ve net erinin h U U, sıvı kuvvetleri, 24 Kı\nunusanlde, faalı - ftamlar yoktlll da bunlann yekunu dftha ~vade mutehassıs geçinen ze- müessir surette kullanılması bahsin. 
alktan Ölenler var yetini müselllh keşif uç~arınıı. in. yüksek olduğu zannediliyor. YıJnız vata "'d olmak gerektir. Müstnk - kde halınacak kararlar. halen Ameri-

'•tır l b 1 h bd 1 1 n ücuma maruz bulunmuş olsnvdı l 'hisar ettirm"ll · te efon merkezinde ve civıuında M 8~ ~ ta yanın Afriknda ve ne kadar hayati bir mahiyet alacak 
tQJJIQrı - Atdenaıde Oiıidin garbında, Alınan vukubulan birkaç çarpşnada as.. . ısır uzerın~ ynpacağı tahmin e _ idiyse, 0 kadar hayatidir. 
Qo mukabil taarr~ı muharebe tayyareler~ ticaret vapur_ iterler arasında 200 kodar ölil ol- d~len taarruzla oynoynbileceği id _ Amerikanın bizzat kendisınln müdıı 

ali' ZQyı'atla pa"•L..l.!...tu"ld;; !arından m"'·e'"'"eb bir kafıleye hü- muştur. dıa 1 "'h' 1 J Rur .. ıu ~ 0 ..ınan mu ım ro c g<' incı-. bu faa_,ı adına İngiltereye yardımı 11\ 
Ati cum etmf§tir. Kataeye refakat eden Alma.nlarm vaziyeti gün, o zamanki yazılan yAzmı~ ~lan zımdır. Demokrasilere yardım kanu.-

da .. na 26 (AA.) - Dün bura. üç aıı.1r +~..::ı:.. cüzütnnıır.n bı-ok Alma 1-t' 1 P b .. ü v 1 f · · 1 • h f ' j -at I ı> .UJ.6..... ··~ n Jl[J a an erşem e gun e maa ese ısım en n ızamızda nu pro esinin kabulü, bizım ecdadı. 
'°ctilıtıi 1,40 da, bir alarm i§areti tam isabetler kaydolunmu4tur. Bır aaat .4 tenbeı;i h~kCimet merkezini' ka!mamış bulunan askeri muharrir. mız gibi, Allahtan başka h~bır efen_ 
huılll 1 ve anat 12,20 de nihayet düşman tayyaresi dil~ürillmüştür. altı kılometrelık bır kutur içinde ku- lerın muhakemelerini hangi esasa diye boyun eğmiycceğimlzi isb:ıt f'de-
llıııtırUŞtur. Hiç bir alem yapılma - şatmıt bulunmaktadır. Vilayetler. istinad ettirmiş olduklarını hala an., cektir. 
J:.. At;' 2 Almanlar Pari s den gel~ birçok lejyon~ grupunu lamamış bulunuyoruz. o vazılnr ki Eğer İngili'ı bahrjyesi ortadan kal_ 
~: 1 

a 6 (A.A.) - RC8!Tli teb- şehre gırmekte~ ~~ctmışlerae ?e Fransanın ma~lub olıı.bileceğini akıl karsa ve Amerika Birleşik ctevletleri-

L~~ı ~"alfa~y4tle neticelenen ma.. poıı·s mu·· durunu ça~ışmalara hıç ııtuak etmenuf. ve hayale dahi getirmiyor ve Af - nin ıki Okyanus donanmasının hazır 
,L · nar le vuk O lerd.ır. rikadaki ltalynn -:.rdu!unu. Tunuıı olmasından evvel Atlant.t:: veyahud 
~ f 1 e at ubulmu,tur. 1 O Evleri yağma hududlarındn müdafanda bırakn _ Pasifikte hakimiyet totnliterlere ge _ 

~~~L~ü~~:i:e;~~k·ı:~n:c: t~;:8: fevk if ettiler Bülcreşte zorla bir Yahudi mek- rak Mısıra karşı taarruza geçiriyor, çerse, garb yarını kUresınin lstılli.sı 
cf\i~ "'Yetli taarruzlar ylapmı• "e 3 tebine girmeğe teşebbüs eden bü- bu memleketi znptettiriyor, Akde • hemen hemen muhakka:C olacaktır. 
~la ~n tayYaresi dü,ürmüşlerdir. Vichy 26 (AA.) - B. B. C.: yük bir lejyoner grupu tardedilnüş.. nizi ikiye böldürüyor ve böylece in. Amerika Birleşik devletlerınin bahri.-
~arı nıge hücum eden diğer 3 ftal _ Öğrenildiğine göre u:ıun zaman - tir. Falcat birç~k lejyoner hususi ev. giliz mönakale!lİnİ felce uğrattıktan yesi, bugün, hücuma karşı k:>ymak 

t~:~~"! de düşürülmüştür. danberi Pariste polis müdürlüğü va- lere girerek yağma etmişler ve için- sonra bir çok kehııntotlere kr.lkıcıı _ için hazır değildir. Amerıka Bırleşik 
A .~ bombardımanı zifesini gören Langeron, Almanlar dekileri de öldürmü,lerdir 'Veya yordu. Halbuki lngilizlerin ltalvan _ devletlerinin hazırlanmak için za _ 

ltiic tina 26 (AA.) - Dün, &IA. tarafından tevkif edilnıiştir. Bunun bunlara çok fena muamele yapmış- lara kari!• vaptıkları son mukabil mnn ~azanması Ulzımdır. . 
~IQ Yapılan akın hakkında verilen sebebi henüz belü değildir. Lange - lardır. taarruzda hiç hir Fransız Afrıka Bullıtt, hıncahınç dolu salonda, in. 
~tış :at~ .göre az hasar vukubul • ronun P.aris halkı arasında büyük ·Bükrcşin Yahudi mahe llesindeki müstemlekesi c.<ıaslı bir rol ovnaına. gllterenin mağlubiyeti takdirinde A.. 
dcdil~i~~I h•lktan bazı ölüler kay- nüfuzu vardı. hasar çok büyüktür. iki havra yan. mıştır. Tunus, bl"lki tasvibkar, fa _ merika illirleşi~ devleUeri l~in bun -

l•alyaıı mukaba R,oma,nyada g~~dan .t~mamile harab olmuş ve kat herhalde ııamit Lir vaziyetteıdnn. ~ayet agır n~~eler çıkaca~ım 
Atina 26 (AA ) laarruzlan ?ı.ger bırı yıkılmıştır. Bu havraların j k~lmış, hütii:ı h~reket ve faaliveti ~il~ırmiŞ ve sözlerını şöyl" bıtinr.~ -

itli &Öz ·· •. 1 · · - Yunan re&- ıçınde her ne varsa !>..:ıknkta yakıl goateren de, Jngılterenin Mısırda tir· 
~nt kcusu, tal)fanların. T epedclen B h. l d k kl kl ' mıl"tır .. so. nra gerek Ya. hudilere ... ge-1 yığdığı k.endi kaynaklarına ınensub Mağl.übiyetın on fi.ne ge,~met için 
...... laa. asında •ı.ddetlı' mukab·ıı taar _..,. ıe ır er e arııı ı ar k L 1 k k 1 A k B k d ...... "' - re nınstiyan ara aıd bırçok ma<>aza as er ıt 8 arı olmu•tur. Bu kıt'alar en emın çare, merı a ır.eşı ev -
• ra tev ·· ı ''-1 - d d' H · s· .. ı ~Unların pu··~u .. u .. ~~~ .. er.~"lİ,, fıı.kat evam e ıyor, orıo- ıma da ya~ma ve tahrib edilmiştir. Bir vürüyü .. e kalkar knlkmaz, ltnlvnnın eUer,nin harbe girmesi olurdu. Fa -
tir. D" aıı: rtuldugunu bıldirmiş._ tevkil edildi ara, leivonerler ~ehirde şıı,.lcınlık Libya sah;Jleri:ıdeki mevkileri, bi? kat memleket, h:ırbe sürüklenmeme. 
ltı.ııtır UDahn ıı.ğır zayiata rdaruz kal varatmalc için tramvay yollarına çorabın ~ökiilmeğe hMlıyan ilmik _ ~e azmetmiş bulunmaktadır. 
l'a.rı t~ 8 a

1 
şimalde yapılan Jtal _ Bük.reş 26 (A.A.) - Demir ır..uhafız benzin dökerek :ıtes vermi•IPrdir. leri gibi birer. birer clii•mcfı-. baş _ 

~an da tard .. dilmişrir. teşkllltının eski şefi HoriO.Sıma'nın Almanlar, Yahudi mahallesinde lamı,lardır. elçiliğinde Bükreş 

d 
Müfrezelerimiz ileri hnrcke•lerine 

cvı.ın etmektedir. 

Diı~ .<la~lann tepe$ind~ vukua 
C• lr.1, ılr.ı muharebeye şehid oldunı. 
Mı~harc~eler, ekseriya karla Örtülü 
da~ pntıkaları üzerinde ve•rahud 
daglann sarp eteklerinde yapılmak
tadır. Askerlerimiz fevkalbeşr kuv_ 
vetle ve cesaretle çarpışıyoılar. Bir 
tek taburumuz, bugün tam bir düş.. 
Yan alayını kaçırmıştır. Diğer bir 

unnn ~abur:u, ge__ce, mevki "11ınış 
hulundu:U ~ır ~ag tepesinden ge
çerek curetli hır çevirme hareketi 
yapmış ve çok aşağıda bul.ınan bir 
vol üzerinde bir lıniyan cüzütnmını 
kaçırtmıştır. Bozguna uğrıynn f tnl
ynn~ar, burada birçoK harb malze.. 
mesı bırakmışlardır. 

Demirmuhafızrar 
petrol borularını 

kestiler 
MoskoYa, 25 (AA.) _ Royter· 

. !as ajansı, Bulgar Zora gazetC.: 
sının verdiği bir haberi }'aymaktn. 
dır. Bu habere göre, Demirmuhafız 
azası, Plösti-Bükreş petrol borulan
nı kesmişlerdir. 

Gene Tas ajansının Bükreştcn al. 
dığı bir habere göre, kıt'alar üniver. 
sitede araştırmalar yapmışlardır. Ü
niversite etrafında tank kıt'alann

dan bir kordon tesi! edilmiş bulun. 
maktadır . 

Halifaks dün ilk resml 
ziyaretini yaptı 

b dün teYkif edildiği bildirilmektedir. "'""''"n ha sarf arın büyük bir itini! Bardiya'nın diişü~üni: T obıuk ta 
qa,} lf&kSlD Bükreş 26 (A.A.) - Hükumet ile fotografını almı•lardır. Cen~ral kib etmiııtir ve lngiliz süvaıilrrile 

vaziyete hakim olmakla beraber, Antone9Jco, i!yan f'•nasında y .lpılan motörlü kıt'altlnnın oi:ndi de Dernı-. ikJ.DCi Ploeşti, Köstence, Braşov ve Kra - bütün hasarların filme alınmaııını kapılanna vı:ık!a~tıklırn ~öriH,iyor. 

b 
yovada Jcarışıklıklar devam etmek. ı-.mretmi•tir, ta ki rnemlekrt lejvo- Demek ki o zamanın aııkeri tah-e""a,n ~tı tedir. ner müfritlerinin neler yapmış ol. minlerini yapan miiteha"sıslar hC' -

~ ~ duğunu gön-i.in. 11ab ve takama değil 11adec,., ha) al. 
''Lı - ı ·ı· t 1 • • Af 'k isyan.an sebebi !erinin genişliğine j,ıinad ederek 

Ankara, 25 (Husu!i) - Bükreş 
elçiliği konsolosluk iolemıi tedvire 
memur izzet Medcnı me·ke:r.e, mer. 
kezden konsola~ Ragıb Rauf mez
kur elçilik konsolosluk subC!li mü
dürliiğünr nRkil ve tayın eriilmiştir. 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
~uzvdt lngiltere büyük elçisile 

refıkasını getiren «George 5 ıı zırh
lısının demirlediği Chesopcake ko
yuna Potomac yatile gelmiş ve zırh.. 
l'.ya yanaşmıştır. Lord ve Lady Ha.. 
lıf8:k.s .. z.ırhlıdan yata geçmi lerdir. 

Nafia müfettişliği ~c.ıs'.cum~u.r yeni İngiliz büyüle el-
.-ıuf} b .. ngı iZ ayyare ertnın rı a isyanın sebebi leJyonerıerle r.ene _ kalem vürütmüıılet. Bu hal, ihtisas 

ve en umumı b b ı \':ı.. ve Akdenizdeki hava ral Antonesko arasındaki ihtilAt ol_ er a ına o an itinıadı bir defo da -
'" ~ıyet hakkında duğu söyleniyor. Bu ibtilAt mmn za... ha sarsacak bir hadi .. e e:ıyılabilir. 
"'nı f•k . meydanlarına akınları mandanberi mevcuddu. <; & ~ 1 rı taşımaktayız ı · .. Binbaşı Döring'in katli müne.s$e. ......... I! ı IH a9Lft- ntllÇJ 

Lt v-ilıi - Kahire 26 (AA.) - Dun ne~ tı1e lejyonerlerin cıduydukları infia _ --------------
<ıııU il:ıt?.n .. 26 (AA.) _ Dün rcdilen rcşmİ tebliğe göre, İngiliz: li• göstermek ~in teşebbüs ettikleri 
liaıifak, R0ruştüktcn sonra, Lord bombardıman tayyareleri ayın 21 nümayişler kat'i bir hesab için bah:ı- T obrukta esir edil en 
~ liuıı ~bbeyanatta bulunmuştur: inde Maraona tayya•c meydanına ne olmuştur. f talyan generaJlerı· 
.: llda ay"'~ en umumi vazivet hak- hücum etmişlerdir. Atılar. bomba - Alman paruı kabul edilmiyecelı: 
·~l: nı f'k · · b ı 1 t a top ki ı rı taşımaktnyız. Ame. ~r. yerde .. u .. unnn tayy~r~. er ara - Bukr~ 25 (A.A.> - Romanya ban. Londrn 25 CA.A.) - D:ıil Tele 
~da rejr~ .. arına ayaic bastığım 81 _ sına düşmuştur. Çok buyuk ha~r kası, halkı Alman parasile yapıla _ raph ?.etesin' T b k' .Y 1 % · 
h 1)-a Rct~uınhunın beni selamla - husule getirildiği zannc<lilmektedır. cıı.k tediya~ı kabul etmcmcğe dc.vet impar:~rluk ·~uv~e:ı~ri u ~!:dined:~ 
"-aiıı b ış1 ınden dolayı çok müte _ Derne !tayyare meydanında da 8 eylemektedır. Alman parasını k:ıbul h b' . b h' •~~• 1 k 

ı u u . . 1 ı ç'ndc . 1 1 b mu a ırı u ~e ır .... ~ım o ur en e 
L <..<>rd Lı nuyorum ltalyan tayyart:Sının a ev er ı ~.L etmı.ş o an ar u parayı 31 K!hıunu_ &"r edilen "ks k tb 1 . .r't 1 .. • 
°'t .-ıat·r k L _ • .. 1 .. .. M tayY"'re . k d R b ö yu e ru e ı a yan su. 
~ aöyicn/ ~ s oarb hakkında şun kaldığı göru muştur:. agru sanıye a ar umen. ank~ına g - , ba,yfannın i.simlerini bıldirmektedll'. 

-ııı°ıı ha.rb:~tita~: "h' " d meydanında ~azı duşman tayyare - türe.rek Rumen parasile değıştırecek- Bu sübaylar şunlardır: 21 inci ana 
ı 9 ıtııılaeek ." ı yazıldııı:ı sıra a, leri ha!ara ugratı1'?1ıştır. 2 3-ı4 ge. lerdır. vatan fırkası komutanı enernl Del 
~b~O li.a"l.i~ır kı. Hitler bu harbi cesi. Rodosta Marıço. tayyare mey. Romanya bankası verdiği aiğer bir la Mura Tobruk deniz ~ k -
1' !)'etini ~ıQda, F ransanın meğ. c.~nı büyük muvaffakıyetle bombar- kararda ecnebi paralarının Alman danı a~iral v· t uman. 
tft ttrned'"~utcakib lngiltereyi isti- dıman edilmiş, meydanda yangın - pıı.rasile değiştirilmesini de yasak et. bensen ıO ına ve general Bar. 

'r. IRınden dolayı kaybetmi'" - lar çıkarılmıştır. miştir. . 
o ~ Biikrette sükUıı 

~crı~ı;;hdba ku~vetli değildik bi - Nafıa V;kili bu sabah Bühcş, 25 (A.A.) - Havas: Habeşistanda da l'alyanlar 
fi). "'-.ttı f .u Hıtler içiı• ideal bir ld' Romanyada sükun tecssiis etmiş- k ·ı • • 1 k d' f 
4.cıı hc .... cngılte~e.de, lıepimiz he. şehr:mİZB Q0 1 tir. General Antonesko. m,.mfekeı. mBV arını er 0 ıyor ar 
"td ... n ern lı: te, şu vqya bu gibi hadi!elerin te-bu il ıtd 1 ınız i Hitler ilkba - Nafia Vekili Ali Fuad Cebesoy kerrürünü ~mlc8nsız kılacak miiıe. CBaştarafı 1 inci saylnd;ı) 

hı ıı edecek arıfrnızın istilıhına t~eb. bu sabahki Ankara eksprcsile şeh - canis bir hükumet kurmayı hazır- Habeşıstnndn, Metenımn'nın "ar -
C<llrıır · akat muvaffak olamı- r k'I I :1 d v ı. lotd · 

11 
rimize gelmiştir. \ e. 1 ny arpa - la~aktadır. Bugün isyan esnasında kında, d~man üzerine tazyik art 

o.q)~ı rıal.if k 1 şada Nafia müessest"J,.ri erkanı ve ölen askerlerin cenaze merasimi ya. maktadLr. Memleketin daha ziynd; 
~- "fllerı'n· 8 ea. n~ilterenin acil f d k rşılanmıştır B k b ·çıe "nd H b .... ~ ın I dos•l.arı tara ın nn <ı • pJlmıştır. ü reşte iitün normal 1 rı e, a e,, vatnnpcrverlerınin 
ltı.i ~il bü u"nkt" 0 .duğu sorulduğu fanliyet yenidt"n bao:la.mı,ııtır. Bütün muva.ffnkıyetlerl bildırılmektedir. Bır 

tı... Y elÇl şu cevabı ver - e<Georg'e 5» Atlantikte halk, l'lutad işleri :ile meşgul olmak- çok It:ılyan karakolları terkedı.lmış 
~~ 5 zin h.: .... d"' . k tadır. Halk, müttefikan general An. bulunmaktadır. 
I~ l?ın ııef L vu.,. e•ı ııstrı uvvet- A apulis 26 (A.A.) - <ıGeor • toneslconun arkasındadır ve müc- ============== 
.. rı ......... er..., .. ,. olaınlr bı'z-. ı~~ım n ff h b ı'•ı' Annpulisten 
t, • ·••I v,. d"w l'h ~ u-; 5 ıı sa ı ar gem "'' rimlerin süratle cezalandırılmasını sarın çok muhim olduğu teyıd edıl 

"'~"Q
·ı,..,, __ '-'.:.ı;,. l[(er es ı nnın senan :;~lmış ve Atlan~ık'ğe a~ılntılıştır. Cet- arzu etmektedir. mektedır. Bu mahalllelerın en mil : 

mi. elv~\·m Atlantı te sura e aeyre - L . 1 . -~ H . Si 
J ~ e1yoner enn şc:.n ona ma, hınunıni t~kıl eden Vncari.c;t,'de ma. 

oeı· :Şaf Pe•ain Amerika mektedir .. ______ hala ara tırılmaktadır. ğaznlnrın tlçte biri yn yn~ma edılmış 
Q ır d Genit tedbirler alındı ya yakılm"'tır Şeh: .. c va ı d k 

ne h · B .. 8 1 rı'ıtan a k · h' tte ı t dbi ı ..., · .. ' r 11 a at-V1 
1 

lr ziyafet verdi u~n u ga ço genış ma ıye . po ıS e re. !edilmiş olan ıoo yahudıni · 
M ... c"Y 

26 
( a ılacak toplantılar ri alınmıştır. ButUn tıyatrolar, sine_ ~ n cesedı 

t•ıı, d'" AA.) - Mareşal y p B .. malar ve diğer umumi yerleı saat 21 morga kaldırılmıştır. Dıc;er brr çok 

t
Ctinin bu~ A .. merika BirJ .. caik dev. Sofya 26 (A.A.J :--- uguln, de kapanacaktır. Saat 22 de sokak. şehırlerde, ezcümle Braşov, Plooti, 
~k ll k ..... 1 . 50 den zıyıı.de yeı e- •~ Ib. il' 

Ankara 25 (Hususi) - Nafıa mü. çısının elim hararetle sıkmıştır. 
fettişliğine Ankara Vilı\yeti yapı işleri Bundan sonra yat sahile doğru 
müfettişlerinden Lütfi Fikret tayın y~l ~lmıştır. Öğle yemeği ynıta ycn-
cdilmişti.r. m~tır ... Kal~~alık bir halk ve ca:ı:e.. 
•••••••••••••••••••••••• ...__.................. tecı kutleaı u'kclcde bekliyordu. .......-..-...... .....___. ........ _.....__ ........ 

o 
o 

o u 
u ~ 
p u 
u·o 

un 
J /1 

ı.. "llc b" Yu elçisi Anıirnl Leahy Bu ganstanın b' 1 f ıarda kimsenin buluıunaması Uızım. Ga ..... ç ve ra de buna müşabih 
'Y11fctt .. ~r ö~le ziyafeti vermi•tir. rinde nazırlar ve m~b us adr'ltaraktı!1- dır pogromlar yapılm~tır. Dığer taraf 

• ... 11a • • "' 1 t 1 r tertı e ı ece ır. · -
l ~·~c rıa rıcıye nazırı Flandin ilf' dan top ~n ! a t dahili ve harici ai- Öldürülen Yahudiler tan hastaneler asker veya ası nra. 

1.>~lurı ıın Amiral Darlan da ha.. Burada huku_mahe d ktı'r Blikreşin yahudi mahalleıerinde ha Warla doludur; 

- Şili •elareti ba,katibi bir haltaJanberi ortada yok
muı .. 

rnuotur. yueti halka ız e ece · - Sakın brı adam bir yerwle tramvay bekliyor olma.anf. 



SON POSTA 

( Şehir llaberleri ) ''D 
'' urupu resim sergisi 

Bir a~'kaJ~;J~~den EQe tn n~ piyasasında 24 ( .. ~] .... , 
yaralayan de.ikanh mılyon kılo tntn satıldı ! oıcmtUc; 

= MEKTUPLARI ı .~.= 
Bir hah desinatöriln"ln 
Sümerbanktan dileği . 

Katle teıebbüden yakalanan 
suçlu, vak' anın olduğu .aatte 
lxııka yerde bulunduğunu, 
t~yik karıuında hak:kate 

muhalif cevablar verdiğini 
söyledi 

Bir müddettenberi 2 nci Ağırce-

Almanlar 11 milyon kilo tütün almak istiyorlar 
Amerikalılar, nakliyat güçlüğünden dolayı 
büyük partide mal alamıyacaklar, buna 
rağmen tütün rekoltemizin dörtte üçünün 

sahlacağı ümid ediliyor 

İsim ve adreslrun nesrini iste- : 
miyen bir okuyucumuz gönaerdi_ 
it mektuhda fU şlkiyette bulun. 
nıaktadır: 

za mahk•neesnJe ~örülmekte elan Ege tütün piyasaaanda satışları Hük.umc:tin tütün satıılanna gös. 
bir katle teşebbüs davası son nfha. memnuniyet verici biı ık.ilde devam terdiği "llaka ve icabında fiat dü. 
ya girmittir. Hadise ~rlur: etmektedir. Şimdiye kadar aatılan ! ~üklüiüne mani olmak için bu işe 4 

Bir RCU .. at sekiz buçuk sula.. tütünlerin miktan 24 milyon kiloyu milyon liralık bir avans tahsia etme
nnda Behram ismir.de bir genç, U- geçmiJtir. Satılan tütünlerin ilk par. ai müstahsili çok sevindia>n.İıitır. Bu ' 
lclide T .ıtY}'Bıc aparhmanlar~ ön:in- tileri yüksek kalitelerden olmuş ve vaziyette müstnhınl dindeki malının 
den geçerken ani bir taarrun ugra. bundan sonr.ı daha aşağı kalite ea. tamamen .atın alınacağma emin o
mış ve meçhul bir şahıa taraiınoan tışlara geçilmiştir. Alakadarların i- larak beklemektedir. 
tabanca !le a~ır surette yaralıınmı~- fadesine göre bu sene piyasada fiat- Bu aenc'.:i rekoicem!z 34 mil
tır. Hadiıe birkaç gün ayılınlaıuı.ı:ıe- lar geçen seneki fiatlara nazaran yon kilo olara" •ahmiu edilmekte. 
mış ve ni'"ıayel failin Ce-lal Nal- 7.1 O kuruş arasında lehte bir fark dir. Haricden yapı),,n talelılere göre 
bantoğlu ncımında Bchrnmın bir ar. göstermektedir. Bütün mıntakRlar. bu miktaıın hemen 4 de üçü aatı]a
k~daııı ~lcluğu nnlaşılmı~;ır .• İdciiaya 1 daki tütü~ler sah1":11ş, ~alnı~ Ku~- caktır. Almanlar Elle mıntakası tJ
gore, ıb genç Perihan ısmınde bir dası ve cıvanndakı mustehlık elın- tünlerinden 1 1 milyon kilo kadctr 
kıza aşık ol.nuıılar, ımılanııda baş. de orta ~afüede tütlinler kalmışhr. 

cBen, Sümerbank Ereğli fabr'
kMında halı desenleri Çizen bir 
ressamdım. Harb dolayısile faa. 
liyet durdu. ~ta taldım. Dev_ 
Jet f::brikalarından birine alın 
maklığım için. İstanbul Parti 
ba.şkanhğ:ına bir dilekçe vereim. 
Dilekçem ta vassutıarile İktı.sad 
Vekfiletine gönderildi. İfı:t.ısad Ve 
Uleti de diplomamla yaptığım re: • 
sirn.1-0rin nümunelerlni istedi, rön. 
derdim. Beğenildi, Sfımerbank 
Umum Müdtirlüğtine bir vazife _ 

ttD ı> grupu •e::im ~ind m bir köı" 
Güzel San'atlar Akademisinde Sergide şu sa n°atkurlnnn 

«D)) grupu san°atkilrlan tarafından tşehir olunmaktcıılır. 
hnzırlnnan 9 uncu resim ~erı::isi dün 

1 
Salih Urallı, Nurullah Berk. 

saat 15 te, Akademi Müdürü Bür- mal Tallu, Elif Naci. Zeki lzer 

lıyan bu rekabet tthlikcli bir safha- Ayrıca bazı mıntakalarda, müııtah. satın almak tcııebbüsünde hulun. 
ya ginni~tir Nihayet Cdal arkada- silin elinde çok yüksek kalitede tü. muşlardır. İngilizlerin bu tütünler. 
Jlnı vurma~.1 karar verc•ck, bunu tün bulunmalttcıdır. Müstahsiller aı- den ne kadar alR::ash henüz malum 
tatbik mevkiine kcymuştur. in bir cephe teşkil ederek ellmindc- değildir. Cünlcü ln;Jilizlcrin ayni za-

Suçlu, m ahk.-medeki soıp:usunda ki yüksek tütünlı-r~ iyi fiat ist~mek. manda Marmara ve Samsun mınta
hakkındal i iddıayı külliyen redcle. tedirler. Bıı sene satışlara iştirak e. kasından dıt büyük partide müba. 
derek, p o li!!.-: tazyik edildiğim ileri den mü~cııeler ekııeriyede y~~JHir. yaatta buiunacaklar. öğrenilmiııtir. 
sürmüş ve· Amerikalıhr geçen seneki gıbi ge- Amerikalıların bu sene Ege mınta. 

cı- V .a:C' a aksamı l\"kndfl:ılanm. niş mikyaata !!alı!!laTa İştirak etme- kasından 8 milyon kiloya yakın tü-
1• Topha neden tram\'nvrı binerf"k, miıfe,.dir. Bunun sebebi nakliyat tün aJacakbn zannedilmektedir. 
Saraçhant"baş:M ~eluik. Saat s,.kiz- meselelerindeki rnü<külattır. Buna Diğer alır...ılar arnsındR Fnlnsa, Fin
d.- evime döndüm ve dokuzda yat.. rağmen Ameribn T obnko şirketi j landiya, Çekoslovakya, Macaristan 
tım. Bü•üı ı ev halkı vr k•rncıhı.unıız fazla miktard.ı tütün almı~ır. ve Jsveç bulunm'lktadır. 
bnna Pahiddjrler. Halbuki, hadise 1- . . . . 
saat 8,30 da olmuş. Ru vak'a ıle be. nhısarlar Vek11hnın Dünkü ihracahmız bir 
nim hichir alakam yok.n h . . d k" t tk"ki . 

Demi,tir. • şe rımız e ı e 1~ erı milyon 400 bin lira 
Dünkü celsede miidafaa~ını va. 

pan suçlu v~1ı:ili Besim ~rif tı-, ~ü
vekkilin=n bu hf,di!\e ile laiiknsı ol
madığın: İ7.ah etmıctir. Durusma 
bitmiş ve kamr verilm~k iizere baş.. 
ka güne ':lırakılmıctır 

Değirmenciler ekmek 
fiatlarına zam iste .iler 

Üç günd.-nberi cehrimi:tde btılun. 
makta olan Gümrük ve lnhJFarlnr 
Vekili Raif Karadeniz dün de tct.. 
kiklerine dev:t•n etmiııtir. 

Vekil, Öün s:ınt i ·) dn Cümti.ık
ler Umum Müdiirlüğü;ıı: gideıek bir 
müddet mC{~ul olr. ·ustur. 

Dünkü ihrac~ ımı~ 1.400.000 li-
rayı bulmu,ıur. Dün bilhassn biiyük 
partide ihrıı.cat yapılmıştır. Roman
yaya son anlaşme ahk~mına uygun 
olarak 1 milyon liralık pamuk sevk 
edilmiştir. Bu suretle şimdiy~ kadar 

E 'h 'kA f bu anlaş.nayn göre Romanyaya te$.. 
.. t. 1 tı arı yapıyQ.1'11lUf • lim edibn pamukların miktarı 2 
Usküdarda Hakimiyetimilliye cad • 'I l' · · o·w ih 

Değirmenciler Belediyeye müra. d ind ....... b İl F k 111 t 1. 1 mı yon ırayı geı;mışlır. ıger ra-. es e -a ya a açe , e ı. d 1 00 b" 
caat ederek ekmek ~ıatla~ına o_n pa- atlarında ihtikllr yaptığındnn yaka- ı cat meyaailn n A manyaya l m 
ra zam yapılmasını ıstemışlerdır. Bu \lanarak adliyeye verilmiş Te 25 lira liralık tütün, İsveçe deri ve Maca
zamma ... b'!b olaıa'lı: ta. T ~pıak. O- a~r para cezaaına mahldun edilmiş_ riııtana tiftik, Yunanistan ve Bul-
fisi tarafından verı1en buı;dayJarın tir / · 1 b ] k d ' · · 
b . k f J k" t b ' k · garıstana tuz u a ı sevke ılmıftır. 
ır ısınının az a e ıs ra, ır ısmı- _ _ _ _ 

nın da mo::vad 1ı ecnebiye nisbe- ~ 
Eminönü 

gençlik 
Halkevinde c ün bir 
toplantısı yapıldı 

tinin çok olduğunu '-:e evvelce Hny
darpa~dan . verilen buğdayların son 
zamanlaro:ı Derinceden verHd.iğin:i 
ileri sünnektedırlcr. 

Aynca, Ofis tarafmd:an verilen 
buğdayın. kat .ırnamc ile tayin edi. 
len nisbetten fllzla mevaddı ecnebi. 
yeyi havi bu!Jnc.İugu iddia edilmek- ı 

d. 1 te ır. 
1 

Belediye hu iddialan tetkik et-ı 
mekte ve !Iİ~ndiye k~dar Ofıs tara.. 
fından v er!l !n buğdnv analiz fark. 
lannı te~b"t ettirmektedir. Bu td-ı 
lcikler netic•:•inde k •t ~ kcırar ' 't•ri
lecektir. 

Asherlik işleri: 

337 doğumlulann muayen'eleri 
tisküdar Askerlik Şube.<dnılen: 
337 doğumlu gençlerin birinci yot.. 

lamasına 3 Şubat 941 gününde baş
lanacaktır. 

Yoklama hergün ~eye kadar de. 
vam edecek, Cumartesi, Pazar gUnle
ri haricdir. Erler kcıyıdlı ı:ılduğu ma. 
ha'llelere uğrıt.arak yoklama günle. 
rini öğrenmelerini ve mektebde oku. 
yanlar okudukları mekteb vıe.sikala -
rile san'at sahibi olanların da hnngi 
san'attan olduklarını, şoförler ve mu 
avinleri de kendi ~şlerine dair ehliyet 
ve ruhsatiyelerile b irlikte ~ubeye gel. 
meleri illin olunur. 

Şubeye davet 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 
Sınıf 6 adli müşavir Yusuf oğlu 

Ziya 311 Bolu. 
Sınıf 6 adli mü.şavir Aziz oğlu Mus. 

tafa 315 İstanbul. 
Kayıdları tetkik edilmek üzere nü -

fus hıivıyet cüzdanile birlikte şubeye 
müracaatları. 

J 
Dünkü toplanbdan bir l'Öf'ilııif 

Eminönü Halk.evi reisi Dr. Ya-! konferans, temsil ve spor sahaların. 
vuz Abadan, yükl'Ck tahsil gençle. da genç.illin faaliyet gösterm~aioi 
rinin Halkevi ile daha yakınClan ala. istemittir. 
~~sını tem;n etmek ma~sadlle dü~ Halkevi re.isi müteakıben 11:ençle
ogleden sonr!l Halkevınde husuııı rin Halkcvi faaliyetine a:<l düaün-
bir toplanh te:tib e•nıiş ve gen!:ler- ı · · ı l : 
ı b h d h b h ld 

ce erını ve ne er yapı ması lazım 
e u mevzu etra n a as ı a f' eld·v· h d fık" 1 · • 

b 1 
g ıgı ususun a ı ır ennı aorı.. 

u unmuşwr. 
Halkevi reısı bu toplantıda, muştur. Gençler J:Jalkevi faaliyetile 

Halkevinde çok şümullü bir faal;yet daha yaktndan alakadar olacak1.m~ 
sahası m~vcud olduğunu. Eminönü nı söyliye:f'.k bazı mütaleaJarda Lu
Halkevinin vaziyeti itibarile bütün lunmuşlardu. 
yüksek tahsil gençliğinin bu faaliyet- Ha1bvi reisının ~enÇlerle bu 
te ehemmiyetli bir y.-r almaııı icab hasbıhali iki aRet kadar de\•am et
ettiğini s:>ylemi~. Halkevı mecmua. miı ve dnvetlilt•re bir çay ve:-il. 
sının daha canlı bir hale gelmesini, miştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

ye tayinim için emir verildi. Biı. 
l~ik yün, ipekli ve dokuma !abri 
kalarmda açık yerler var.mı.ş. Bu: 
raya göooerildlm. Fakat, açık yer_ 
lere rağmen bir türlü tayinim ya
pılamadı. Bir aile reisinin uzun 
müddet açıkta kalması ne de • 
m ektir, takdir edersiniz. Saniyen. 
ben bu kabil fabrikaların isltfa 
de edebilecekleri, miltcaddid de: 
falnr takdirname almı§, savarona 
yatı halılarının desenlerini çız • 
nııŞ bir ressamım. Açık yerlere 
rağmen beni oy.:ılamaları doğru 
mudur? Nazarı dikkati celbebne
niı.i rica ederim.> 

"''···············································' 
Genç kız, 100 rranm 
dolandırlldıgma değil 

evlenemediğine yanryo~ ı 
Üç R:!n evvel adliye binasının 

içinde garib bir do1andın<:ılık vak'a. 
sının cen·yan t.t. 
ti;-inı, Cemile a

dırtdn aaf bir kı
zın, 1 00 liı-asının 
evlenmek vadilc 
kendisine avu. 
ka• siisü veren 
bir snbıknlı tnn

fından dol1and,.. 

rıl<lığını yazmır 
tık.. 

H&dısenin tah 
kikatile tncşgul Cemile , 
olan zabıta, bu kurnaz doland ıııc. 
nın Nazmi Cemil adınd abir eabı~ 

han Toprait •arafındar açılmıştır. 'f K Bed · R h · 

1 
Açılış töreninde, ,chrimizde bu.. E - b n~t:rn,H ~ D"k a mı, A 

lunan meb'usiardan bn7ılcırı, profe. :U og u, . a: 1 ·~c~ 
sörler, gazetecileT ve ıan·at ;,lemi- Dıno, Zek1 Faık ve Z uhtu M cc 
ne mcnsub birçok güz.ide zeval ha- lu. 
zır bulunmuştur. 1 Sergi bergün halka açıktır. 

Bir &enç kız kamyon altında Ünivers.ite Talebe B'rl:i' 
kaldı talimatnamesi 

Beşikta§ta, Osmaniye cadde..-.!nde Tetkik edilmek \ı:ı:ere D hılıye 1 
26 numaralı evde oturan 16 yaşların- kfi.letine göndert!en Ün ,,·er , e 

ı
da Nazmiye adında bir kız, dün Be _ be Blrliğı n.znmnamesi bu 
~ik~ caddMinden geçerken, §Ofor Vekiı.lcttrn Unıvers eye nd r 
Ist.epanın idaresindeki 4167 s..ı.yılı ve umumi bır talebe kon"re · . 
kamyonun çarpmasac başınd:m ya . lıırak birl ık faııl ıyete g ç ~e: if'. 

t ralanm~t.ır. Kazazede kız. t edavi o.1- Birlik iç in, Unıvemt.e ar 
1 tına alınmış, şoför yaknlnnarnk hak.. bir brnn tamır edilecek ve B rl • 
kında takibata ba!J'lanmıştır. ~ olunncııktır. 

Bir ihtiyar yanarak öldü 

k 
Günduz snnt ı .sa 
A .ın 

APT;\11. 

Arnavudköyünde bir kulübede t ek 
başına yaşıyn.n Ali Ki\hya isminde 70 

yaşında bir adam, dün mangal ba - ı 
şında ısınırken birdenbire başı dön. 
müş ve ateşin üstüne düşmüştür. Vü
cudünün muhtelif ycrler.ndcn feci İstıkliıl CQdde:ince l<:o c:ı, k•_,.'11 
şekilde yanan Ali, bir müddet sonra Gilndfiz saa t 15, 10 da 
ölmüştür. Ak am 3:ıat 20 30 da 

Cesedi muayene eden Adliy~ Ta - KİRALIK OD \.1 • R 
bibi Enver Karan defnıne ruhsat ver.

1 
Hergün g;şede çocu' tem 

mi§ tir. bılet \ erılıı . 

SUMER s· 
Mddiriyrii: İzclihama maruz kalmamalannı temin~n ., ... Vl 

·ertnin bugün trun ·eans zamanl:ı.nnd:t tcşrıficrfnf 

MlilEILLE BALfN - E L; V. , 
t:ırafmdan revk:ı lide bir tarzda yaratılan 

TEHDI 

rı 

kalı olduğunu tcsbit etmiştir. Müstesna. falm her seansda salonunu baştan başa doldur • t d' 
Fakat arad21.n uç gün geçt:iH hnl- İliveten: fo'EVKAl.ADE H~\RB HABERLERİ: Anıavudlu.k ha~ •. 'Jf' 

de. açıkgöz dolandırıcı yaklanama. l ııa.n onhısıı.nan aledemesi... Goric~rıin zaptı ... ita. y:ııı esirlu ı ... ı\&i 
mı~tır. Dün adliye dairesinde iki gö. nada zak r şenlikleri. 
zü iki çeşmr. hu adamı bulurum ü- Seanslar: 11 • ı . 2.;o • 4.30 _ 6,30 ve 9 da 
midilc dohşttğını söyliyen Cemile Bugün saat Jl de tenzilatlı matine 
elinde Nazmi Cemile aid bir ç;ft 
eldiven oldui;u halde etrafına top
Jnnana]ara bir hayli derd yanmış 
ve: 

«- O kl\da: eık \'e temiz giyin. 
miş ve bana karıı o derece kibar 
hareketlerde bulunmuştu ki: onun 
bir sabıka:ı 1-r.rsız olabilf"c~ğinf. u. 
la inanmamıştım. 

100 lira paramın gittiğinr. değil, 
mes'ucl bir yuva kuramadığıma ya. 
nıyoruml» demiıtir. 

Genç kızdan dolandırdığı para
lan yemekle meıgul olduğu tahmin 
edilen sabıkalının bugünlerde ele 
geçirilmesi muhtemeldir. 

Bir beraet karan 
Türlt maarifine yarım asra yakın 

bir zaman büyük hizmetlerde bu. 
!unmuş ~ski uŞemsülmrkatib11 ml"k. 
tebinin müdürü Hasan Tahsin Gü
neş, ağır b:r itl.amla İ•tanbul 2 ı•ci 
Ağırceza mahkemesinde tahtı mu
hakemeye alınmı~tı. 

Bir senedenhcri devam eden bu 
dava dün neticey~ varmıştır. Mah. 
keme, Hasan Tahsin aleyhindeki id. 
diayı sabit görmemiş ve beraetine 
karar ve"tllişt.r -------

Kadıköy Halkevinde 
konferans 

TAKSİM SİN ~ ıv! A · ı 
TORKÇ~ .SÖZLO - MÜZİKLİ -- DANSLI Cılm 

BİR TÜRKE 
GÖNÜL V~ 

Büyük takdir, alkış ve ratbet gördü. F'Jmdeki aşk, tahassür, ~ı.ı" 
manlık sahneleri buyük a :ika uyandırmaktadır. 

Ostad SADETTL~ KAY.1'K ve EYYUBI 
RIZA'nm tertib ettikleri şark•Jar 
hN ·~ Aynca: ld.1A.1 l\IAUS ve Yıuunşa.rt Janıalda YullAllista.n hidi9ekfl 

Bug-ün saat 11 de teozUit.h matine 

# Gülmek JDi istiyor.ruııuz?...... J 

2 aaatinizl sevkine doyulmu bir neş'e i.e geçirmek mi istedin"" 

Bugün L A L E 'ye koşunuz 
Amerı1ca.nın en yiİ)q1ek :san'a.tkirlan 

iRENNE ltU:'lıN • CARY GRAND'ın 

G EL" -e·ARan iŞ A i: "i"r.4 
(Franslzl'a) _,J 

Baş döndüren bir lüks ve ilıti.ş:un_. Gönül çekeı bir müzik :ır:a9"" 
hepinizi ka.lıkamadan al;l:ıtaca.k. .. Neş'eden bayıltacaktır . .,ı' 

DİKKAT: En soaı gelen Pa.ra.ınunt Junıa. da son bomba.rdım:ın 
yaptığı taıi"ibat... Havada., denizde, çarpışmalar, senenin el 

Kadıköy Halkevinden: 27/ 1/1941 
Pazartesi saat 18,30 da Bayan İffet 
Oruz tarafından (Doğmn istatistik _ 

rı====:===::==::~==;r:==::rr;r==:;;:;::;:::::;:;;~;::=:::====;::::;~=:::;::;:;;-,===========~:ı l 1eril mevzulu bir konferans verile -
cektir. Herkes gelebilir. 

1 
" 

büyük bava zufert ... n tekmil harb .•. 

Bugün saat 11 d ~ tenzilatlı matine. 

- Hasan bey şchrill 

aıhhatine 90k itina edili. 
yor doğrusu .... 

... İşıtt-ığıme gorc Bey. 
oğlunda da ... 

. . . Birkaç modern ha • 
mam yapılacaknıı~-

Hasan bey - Hamam 
yapılmadarı da oraya çı. 
kanlar ıe.rte.m!z olurlardı 
oğlum. 

DONY ANIN 8 İNCİ HARİKASI 
inaıulmıyaca.k derecede müthiş ve muazzam sahneler arasında en nerıs bir 

AŞK MACERASI, FEDAKARLIK MÜCADELESİ 

ND RüYASI H • 
1 

Bas rollerde: TYRONE POWER MYRNA LOY .- GEORGE BREN1 , 
TÜRKÇE 
1 PEK 

Ve on binlerce 
S Ö Z L O niiahuı 

Sinemasında 

flgiiran 
FRANSIZCA 

MELEK 
S Ö Z L 0 niiih,
Sinemasın dB 

Aynca.: En son FOX diinya havadisleri. Bagin saat 11 ele ıemaith matine. 



-s. Denizaltı harbinin 75 nci JıldOnQmnnde - .. 

a ari e au anan a e a ir 
Denizaltı gemilerinin ve bunlara karşı 

· açılan mücadelenin tarihçesi 
Denizaltı t.arb·nin 76 ir,oi 

Jıl dönUrr.U 
lllU J1lın4- ŞmaU AD!Ofita ile 

~nubt Anıerita aruında ~ • 
ren ıııQharebede, ~imalliler, Vı-

:. berinde hareket edep adin • 
li bir tahtelbabir yapmıflardL 

~IC0töı-. vazifeain~ gemıniP iÇind~ 
.,;ıunau in.sanlar ifa ediyorlardL Ta
ta.h bu, çOlı: iptidai tekilde yapılUUf bir 

teJt)ahir <>imasına rafmen., bta -
:nıı:tı tahtelbahirlerde feTlı:allde 
1 klrnüJ ettlrilmış bulunan ayni aınıl
::e iltlnaden, fakat tabii çıot atır bir 

kDde, .suya dalıyor ve su yözilne 
~kıYordu. itte fimalliler böyle bir 
hteıbahır YUttaaile 1114 yılında 

::hubıuıarın ıRaustanilı:t adlı bir 
._,l'Jıetını batll'mlflardı. Tabii bu ara_ 
., biıat tahtelbahir de mah\IOlup 
... ın· ti. 

'I'ah~Jbahfr daha 1820 yılında ie9d :S hn, ti. T'ahtelbtıhlrln icadı şarki, 
. ernenıı: alımle.rinden Van.Drebbel 
;rn nde birine aiddır. VanJ>rebbel'in 
t tahtelbahirt, tahtadan yapılmt4 -

ve suyun nüfusuna mlni bir deri ile 
lı 1 ü. Felemenlı:Jı altmı:ı, lı:ayı. 

n d lıp çıkması ı~ın kullandığı U!UI. 
n de tatbik edilen u!uıtln ayni-r· .,,, 
n. Yılın iç.inde, kayıtın batı ı a.. 

nı da .ııu ile doldurulan lczanlar 
ç u du; ta11tm, auJUıı yüzıine 
J ası icab ettitı zaman, bu t zan-
Y td ki auıar, tek&lf edilmif han ta1;., 

e botal~lmakta idı. Van-Drebbel, Sa a.tüncle Myreden Jenizaltı gemileri ve bir denizaltının lıamanda kalesi 
b f edilmı~ havayı. tayıfma aldıit ....... ı d B . . . 

kaç körük tul te . ediyor:/_., aletler iOad edilmiye ....,,.an ı. u O devır ıçinde Alman tic:ıret 'e harb Fransayı istilAsına kadar geçen mtıd. 

Say(.., s 

1 HAdiaeler J 
Şundan bundan 

'Yüm• ylü kir m.n ___ J • 1 E .- .. 
;;;;:--~._...-.:::.:.....=:::•:-.ıqcı=::.:·U=ı rteaı gun de gclzetede okudum H avadi~i kelime kelime kop. «Ekmek fiatlarına zam yapıl 

yo edıyQrum: mıyor. ı. 

tBeyoğl~nuo ı.kaitlo muamele Methur sözü hatı~ladun: 
Y&pan ve lıat mürakabc kom' - Cen .. bıhak sevındirmek iste 
nunea lülca addedilerelr ki ısyo .. - diii kuluna eıeiinı kaybettirir son 
do ...::- •ıA · nna )\iZ rada t k '- Jd ' 

~ ... ı av ... ne meıunlyet verilen n e rar ou unırmu1o 
hl~. ma~a~nın bu kAr" da iktifa et. * 
nı\Terea yukaek fJatla kk b Ot ,, .. l l 
mak suretile ihtiU •Y~ • 1• sat 0 '" er aza ryorm111 
d·ı · b. r yaptıgı teabıt e-

ı mı§ r.» Bir ~eteden: 

Yti~t1la~alı: lı:~··· Falı:at hanaül>. •Otoi»Uıler gittilrçe azalıyor.• 
• e lı: Y z aft 'la mU...do etmelerj Havadisi okuyan bir zat• 

i:ı.l~ıa .. e::U =·!!~• )'(iz Ur - Çok tükUr. · 
mı) ,,. QKar >"•PDaaaı Dedi. Sordum: * dini;; Otobüslerden ınüıteki miy. 

'"""""'IJ'llN' Aaoa.lı. 
- Bana ayle b.ir h.vadia ver lı:i 

hı•a ribıaaada söne de inanma ~ .... 
- itte iatedilin ıribi hW llaYacH.. 

Ben de bir ruot.de okudum ı 
• Y enikapıdaki :rollar eeaah • -

Jette tamir eclileoekmı., • 

* Seoôwlinred ~ 
Gazetede okudum: 
•Ekmek fiatlanna )'anndan iti. 

haren zam yapılacak• 

Cevab verdi: 
- Otobüs )'OzGnden aaıl ieınl 

mi bile unutmuştum da) 
-rrrı r 
L-..ı~ri~n kondüktörü ha,ovr aae 

ru~ wye ıçeri •lırdı. Bir b .. kaaa 
nın kondüktörü nerede . un; 
uka11ı derdi. o.ı.. bU ı:eck e 
k t 1- .. fk_ ' ...... on ro oru, ruıPoft ner-e bil t '-• Ü • -.T e 1t• 
ae~ım sua nı •oraıdı. Bu yeni ieim-
lenmd~n kurtulup •ki İmnilne b. 
vuşacagım demektir. 

r::J ",,,,.1. ::; 11 uLU..Ji. 

[ Bun lan biliyor mu f diniz ? ~ 

insandan 

misli daha i-

ve beyaz boya
lann nevilerini 
tesbit etmıştir. 

Onun iddiasına 
RÖre 300 nevi 

ricfü. aiyah Ye beyu r-1: mevcuddur -------------... -··· ···-·· --- . 

~~~ 
Eğlence hakkı ... 

du, ınuharr lı: T:S~t eoıa::1 da .ti huaata :au mucidleri de allka gös. gemilerı limanlarında mahpus k.aldığı det zarfında karalarda esaslı her • 
k ku lanı;orduu ' ıerdiler. cDemna adını taşzyan ilk için, bunlardan tahteıbahırlerle batı..., hangi bir astert harek .. t vukubulma.. 
1' hteJbabirin daha miUetlnıil .,. R~ tahtelbahir~ ~ufnof ve Belemi.. rılan miktar mahduddur. dıtı halde den.ia:lerdeki asiı:eı1 hare
Uharebeye yarar teklini Amerikalı fef ın plinlan dahilınde Almanyada ı ~914-1918 D~~ya . Harbi, bir harb klt bütün şuddetile devam edegel _ 

~ bert.Fuıton icad etmifti. Robert _ l yapılını tı. silahı oiımak ıtıbarile tahtelbahirler mlşti. Me.sell harbin ilk aylarında 
:-:ton, bu ;veni ieadile Napolyonu alL f 9 J 4 _ 1918 O ınya için mükemmel bır tecdıibe ve imti- Alman denizaltı gemileri İngi]i?lerı'n Blr' kadın okuyucum, B&J&n 8. D. Eter ortada böyle blr aebeb mev • 

dar etnıetı ummuştu Fakat No _ • • han devri oldu. Harb devam et i-i .Ruayal Ok. zırhlısını, cıKoreyces• 'kocasının pek mtlmıeTf bir haya\ ce. cud de~il ~e münzevı hayat ge ımıe :n n. her nedense, bu kıymetli Harbınm tecrühesi müddetçe, tahtelbahirle.r miıtemadi _ tayyare gemisin~ ve ıRuayal Pıııdi• çirmette ohnumdan IJikAYetQi: ~ eskimiş bir ıtiyaLLan dofma 
ti Robert..Fuı ._... ıalcdir etmemif- 1914 Dinya Harbi patıadılt aman yen tekAmü.l ettiril<li. Her iki mubarib yardımcı kruvazorile bırkaç distro - - TiJatrcıya bfttün ha mevsım olabilir. 
duğu al~ka ~· llt.pol:vondan, um.. İnlilt.erenin 'il, P.ranamn 661 Al _ tar~f da, taybettitlerı tahtelbahırler yer l>atlrml41ardL Oeret hıcilts _ içinde ancak bir illi dılıra IPderlll. ...._ l:ati ~ .tııaUı ıe. Jallhl alı ledilla, 
b vurdu .;1 goremeyince, ing·la&lere ınuıyawn JB, Ruayanın 28 tahtel • 1eruıe~ mütemadiyen ;,eni yeni tah - Jl'ranaız..Ylınıanhlar, ~. Alman maya da 6yle, 0&7, ~t. &oplantı bir atalar dıd oııara.t hay canuı al. 
ırıeu, ·. alta~. İngilizler de, bu kıJ- bahiri Tal'dL FUtat !»ana ratmen telbahir er 7aptı. ve İtalJıanlara akl ta!rtelbüirler ıa.. .tıse biale PriUmemlf 181• ~ Jere tındadır, deN....., l>eD bu b h te 
it aletın duımanıarının eı·nde aha.rib emlebtleı'Clen hio biNlnde 1914..1918 Dunya Harbi bittikten rafından IHl )'l1ma bdar batınlaD Sa°tmeJiS ti. plip CideDimi& oınn. 4 hJaeWmıetaisin. belli etmebian dlı>.. 
1 ~~· fılolanna karşı ne 1ı:unetl ~ :u a0t.ıu:1 eiddl iliz' harb lil&bı ol _ sonra da tahtelbabirlerin t.etlınülü ticaret ft nakL)'e npurlanmn tonajı JOr. fikAJ'etinde uu itibarile hatb.. lomatıoa barnet eden bir kadının çot 
llıe te ~ edeceğı.ni fyice tatdır ede- dulu batt,.,,... ....ıı bir imanı Yok. d~ Bı1ltia ~~temadl;,en arttı f mi!JoDu bulmaktadır. dır. defifıôtUtl• J9P&biMellilnt tanıım. 

ınişlerdi. Veyahud as takdir tu Birinca Dünya Harbini tatJb eden dev- Alman ve İtalyan ha$ Solan Jıer Du itibarile decHm, zira .mln..t Hayatta w yuvada eğlencen· d 
•tın !erdi, fakat bu ' h = takib Aım.an ille def olarak 1114 71lı.. rede tahıelb&hirleriD telı:lmtllAnde Mbmdaa İnsililr ı.rb fDoıran• bir _,., ~ .....um neden ,.ı Te hatırı Tardır l.nan ·: ~ 
et klerı usuı us ya • . taydediJeıı en esulı merhale, bunla.. dununda oldulu iÇin bucine tadar tendilini bundan ma' en 

ıao. ıl Y~b. nm 5 Byl6Hlnde ıahtelbahir kullan. nn uaun mesafeler tate-Jebilme ta.. denizle• nna selen haredt cJ.a.. dolnı111 oldutuea her _.... enel etm elidir brum edemel, 
\1 D.set Y ında Ingaa amiralı Sen _ mıya bafladL Bu tarihte cN.Jlb nu.. bil~et.ıeıinin antınlmaadır B11ndan ha Ziyade cdenil&Jtıa harelltı olmUL tetlrilr etmek .. eder. em · 
kınd Robert.Fulton'un icadı bak - maralı bir Alman deruullı gemisi eçılı: maada tahtelbahirlerin tekAmülilnde tur. AJmenJar bi1baua ba belnmdan Erkek :Vatlı. baata 'VQ& bderll mı.. * 
tek i::n:unıarı yazm14b: cFulton'un denisde, İnlil~z knlTuörtl .. •Patfayn- taydedilen dıter noktalar da pnlar- senelerce bam"an•.,ar, t.ahtellla • dir, J&hud da bnlile birlikte ptmalt, Bayan B B. :re: 

1 kuJat asmayınız! Ve bu - derai tıorpilledı. Kruvazör dort d&kllı:a dır: Bunların ailraUerinın arttırılma birlerin çıtardıklan dr'tlltl74 uaıt. bir )'8rienle g6rtlnmet Jateme:rifl b8.s - Çocuk Jstememet mut.lak er 
1ı a hıç ali.kadar olmayınız!. BiZ iÇinde battı. 1914-1918 aeneleri zarfın.181, suyun altındalı:i durma miidcıe: nuya dratlerlnl oolalt.mııa. bu p.. bitin bqta hilal, m&ııe.S bir lfibeb. htın kansını aemıed tine del t eı: 
di r: ailAhını kabul ettıtimiz tat - da Alman denisaltıları naıta.sile, İ~ tinin uzatılması, daha derinlerde aey mner'c1e lrulJanıJan tol'piDeri Jllab et.. den mi ileri' geHJor? " - me:r. B'ustıısile sız de bu t tirde delil., 

l> • ~ r devletler de bunu kabul lif devletler.ne ald 250 barb ıemisi rıisefer edebilmeleri. miJe, hio c:hlrmadan alrafnullanbr. ftentlerin Oonpelae .. &iniz, tortudan istikbal d. 
kuUanacalı:lardır o zaman bi- batırılmlftı Bunların mecmu t.onaJı, • • T h lbah"rle L... d inferiot6e d d t bilir ' en i.1eSinden 

t Otnuz için ciddi. bir tehlike b~ş aoo bini buluyordu. Yenı Dünya Harbtnde a te 1 re .uu-ŞI deditlert. bir bndinl t1lçtlt drme .:rnr~ :Ü . ::te halı:lıaınız, füat 
p hilır • Gene 1914.1918 yıllan içinde, Al • t ht lb h• 1 ocadel il • blılt•lılt ftl'dır ki, ~ Dtbnunelerı"ni • e en fU beylik WIWe 

kat, İngi}'zlerın bu zahiri alaka man deniZaltılan Tasıtuile 19 milyon a e a ır er m 8 usu en &amnm. ODanla maltı o1aııian el - neden muracaat etmiyesiJlis. ıcablD, 
lal a ve bu silAhı körletmek iste. ton hacm nde, bitaraf ve muha.rib Şimdiki Dlnya Harbine ilk afha,, Tab&elb&birler aıkilaf elı&ili Dil - bana kl.smiJe anbcler, el'tet ~relı: d~Uç be§ ay aonra hatitat.in r.nla , 

l!l'ine ratnıen tahtelbahir tedri- tftccar ~iSi batırılmlftı. Bu gemi,. sında, denl'zlerdelı:f hareklt karalar- bette, banJara brll olan mtleadıele tendi.9i, terek tana hesabına ba;Jle ~ tt18 bQfladıtı zaman bir lı:adııı 
ll tek"nıüı eu;,ekte deva~ etti. ıerden, 13 mılyon ton hacnıinde 8 bin dati hareklttan ~t daha mtlhimdi. ual ft ,.ıthJın da biO dmmadan iD.. bir hi.we mi Wtabnlllt.r, blktm ftl'- ~;vardıınını da neden t.enıiıı 
tırıen hemen her yerde buna ben.. ticaret gemLsf İtillf deTletıerine aiddi. Polonyanm yıtılqından Alm:uıların (0..- 7 İılcİ ~) meden eneı dlflntlp aramak 14sıın ' 

• TEYZE 
•Son Posta. nm tefribBı: 2 ğınızı biliyorum, artık kurdupnuz Müıe tuk Tilayetlerimiaden lııi - l»olhak içinde olmad.ıklan halde Mi 

hayali bozmnia utanmm, peki, is - r~de, 'bir bt ~babı diinyaya sel • DeDİD ihtiymıçlanndan. heYeelerln _ bir his veren, daima yağmurlu, ka 
J>:-nılc yüzlü fe1ıre q ve benzer fe : 
kilde Yaıatmağa başladı. MAN ~ 

tediğiniz gibi yazacağım. di Ye hemen biraz IOIU'll da, Naam den hiç bir teT eeirpmiyor Ye 'böy: 

• 

İkinci benlijime, alıtılmamıı beyin gencecik kanaı, lolıUll cllSte • lelikle ele daracık biitçelerindeJti 
çok k.ullanılmamlf DMll bir Mim bul iinde öldü. Kaderinin bu feci da • kendi ,.hal muraflanm aaliba. kıa
malıyım) Y aşanınq bq ömür ile, a. kikunula, Mine, hiç bir f8Y anlam1- tıkça kısayorda. 

• ME1316LIRE SAMI c:dı. •zıh hir lı:aJbi hediye edivere - yan ltiiçücük ,-avru bir h~ aibi Küçük Lz 1ekızini dolduruyordu 

M"me dağları sevmezdi; onlarda 
tzla. ~~r ba,h, lı:ihirh bir hal bu • 

'• ıçnıın gan"h bir OrkOntC ıle • 
lrı,hitnı hissederdi. • • c:eiim bu kuklaya, nwJ bir ad tak. idi. k Hatt:.::l~j3~felaketied, • ~~ii ~· binb~ı Nazım bey bir mirasa 

D k fiflemit J.nk ÇJ. malıyun) eev. ..,. ı e .. aezem .L "'°" 1t?Ddu. Olen amCUJndan epeyce n •ı kısmın hullsası binizin yükü M 
0 

••zle ~. . ... Bir aınıf arkadapu, J 6 yatında IMlll ODU, daha dunyaya getirme • bır para iJe verimli bir aeytinyqı. 
) Bazan o azametle dilcılen tepe • 
erin, keelrinleşerek yülr~len zi"'e 

lerin ondan neler •ltladıfın bıl : 
mel:: isteklerine kapılır ve dı.*'ara, 
~nk! daha cazı1>, daha tılsımlı bir 
alemı ondan kaçınyor. gizlıyorlar 
Mlf _.. femı •İJ'etl~ kondurur..: 

~ karllDIL Sonra .da «O ~ ed iken dünyasına gÖZÜPÜ yu.muvenDİf den evvel çerkee dad181Da emanet Abun fa'!:arikaaı ltal~ 
'll:ahr nın kahramanı genç tadın, den çevirip, korkmadan. urkm. ~ bir zavalb arkadaeum J.amhyonun. ~ Vie~•.? c!~d~. Miı:te'n~~ a~ • Bunun üzerine teltaiidlüfünil 111 _ 
"2eee haata delilim, çıldırmadım ca. ileriye atiye ~sz. f>1'~1 

Mine'ydi "dı. Bu iami ..verdim. Fa- nemnı de buyutmuftu. Bir 1run bıle tedi ve ordudAn aynldı. A alılc • 
bir b 0 IDÜtbif gecenin sababmda y&flnda bile desihiaiz pze. · kat benim rahmetli ııüzel arbclapm ondan ayrılmamış, sonra da Nazım taki fabrikaııuı hasma trv it 
"' llınınaya tutuldum• diyor T8 ba.. Canla batla ;.tediniz mi, aizı·=·ra güneı vurdu mu, alev .ıe. ,. ..... bey •. memleket içind ... oradan oraya dadıyı wak, valrtile rab=~Ji:. 
ler ~ hatırlıyor: cBirÇOk aaat - 8 etirea elerdi kola}'Ca ~ ruz. altm pmlhlı •çlaril .. utanpıç. çe - mekik dokurken. Vıcdan dadı da cuının otunnu, oldqu ça I lctaki 
t"'ea Udünı atqler i9inde yandım. _ Beni.-n derdimin tıfa yolu y~k kingen, gösteriteiz bir mineye cleiiJ onlarla l>eraber, 'bir aürü n .. Je ip eve yerleşti. m 1 

~ bi iizerııne bira qiliyordu ve ben Peri hanını: benim derdim~~ de hapnetli. 1&'.-Jı bir pembe SÜ- tatmmalar ara11nda eoluk almadan, Bu ev denize lram, aiaelar eun. 
biı- be r nden tİbıDİJOrdum, sonra mit bir ömür. Dolabnn~a ıki le benzerdi. heo ~l-.ııp durmu,t•J. lar arasında, srenis. iki iatlı. kulla , 
rlhat Ya'Zlı tadın goründü. Bu beni i!'lenilmit güzel, .fil~ iti bir atkı var~ Her lı:adm imıi, tqayana uyar Dad~m~. koruyucu ko!lan, •~fkat nuılı tirin bir teYdi. Bahçesinde sö. 
ll1ı ettirdı. Oııa alıftım, peri ma - YanJıı ahlnut bır ıfne, Y\ d'k ub'! yabtma bir .ii. olur ••• Her lradma dol~ ymegı, anuı~ çocuga öyl~ tat- ğüdü bol diye, adını , Söiüdlü evı> 

1lrındaki ae.saizlilı:leri aradılunl tulup kalmıt fazla vey• .. e 91 ö k kendi ismini aeçmek bakb veribno- lı l>D' meke açh ~. epey zaman bu. koymutlarcfı. 
l'ı nı rn Sonra beni aldılar. Bu pe. iplik, bir hiç ufu111na butün rJn~ li idi .• • itte ben, birini biJirim ki, raya, küçük. kı.zı üzecek ne lrfl!dH, l,te Minenin abçlara duyduğu 
bir b 11 rıncıatı töftlere benr.iYen kantb bozuldu, kayboldu .. , k' e- cMiae» iemini bir aüa, bir müeev • ne d~ acı rnrdı. . • • eeygi, ba {(Sl;ğüdlu evıı de ba,lar. 
ela ıll&;va RÖtilrdtuer Kırlar ortuııı.. meyi ;eni haftan sökmek ve te. !aı ber sibL yakqtJrarak tq1yabilirdi. V1edan dadı Mıne ıçın han'ka • ihtiyar dadının anRea bakıştan 
,~tıa, guzeı bır yer .. tıte burada batlamak lbmı ırekli. Ydzılc lticlı: ........ , . ...., t -• ~r !8ratb ~~. ~uhaklca~ ki küç~k altmda o vakte kadar gördüklt!rin 
~ l kadınıa, beraber yaf&Dlaia .... laayab•ı ae a5ker ae e .yen ..ı maRJ:. nm ıuıvus:..x '!it~, b~n]ıgının tl dennlerde, gız. den büsbütün batka olan bu dekor 
~ ctıt. Ona •Peri• ismini toydum, batlıyabilirl Amma ı,..ı bir ma li bu ekaiklık dU)'Jnadı. Ancak son- içinde, Minenin hayatı PGntz M 

c1ıtıe:mıı Yarısını... o bana bilıne • gibı anlatarak, cök!'_~~.:Ukiia!: BIRINd KISIM ;:· çok :d~ 90!'18
• tiç b~. ~le mu..ı hat ve uude ger.ti. Husu i bi:uh'o: 

illi lı:el1dia&ne aoy1ememi tetlif ZIClk ltafiflte•ek• aaan- •• a>'.e.ed ld ı e]mıyece 't_ ı~ lbr. 'ey e tutuldu. Küçük lcız, c;alı"lma zevki. 
l'eddettim.. -ak mümkün olur mu bilm. em. - t - yen o uru amıyllC'.aK e19ız ır var- ni lı:itıth ~e~ishti art k • 'd . . 

- iL! b ko.. hktan, çocukluğunda, kızlığında, ta~axa La·ladı 1 ıyı en ıyıye 
(...._ ...... ..,_.) İfte birkaç ırün ene ıu u • .., K L- L-k b d IS u ~ • 

U 
alanmıı: zihnimde hemen .,~ Mine"nin babası iızun ~· ıus ü!'"' ömrün e mahrum ltald iını; Babası rısk~rhn. birh d [ 

----'-. Öyle ise 110» diye aıılatın. 
~ b•:ı:dan ~eçeni tahıalan uydur-

! ır ro~a:ı gibi yazın. Bütün L 
d ~ deiiıtirin... Evet sizinkini 
teçt ii •ttl ıtnlatacağını::r: valc

0

anın S Yerleri bile fazla tasrih et
~ h • Hem bir ıeyle oyalanınıt o. 

' enı de ıonunda bu jetan kal-

n fl1t übim• • bir iz bırakmıftl ki. &ç yapna kadar orduda kahnıt, e • danna da hlacaiını anladı. değj,tinni~lerd' M' d ç c a yer 
__ ..... m L _L L • L• b 1 L Ladar -L ı-- le •L - ı··:n ı. ıne e o Zll:-tll\n -
~b h dola!Jaında, ti medeu me1t verm14. um &fi••• 1t ııw-- re anca o zaman Oıtauz u5 .. nü far küçüktü 
bu • a '--- bluı _,.fala,. mıt. e.ki bir zahitti. OddJ, çaLfkan. lıiuetti ve «anneıı •İne ağladı. Bir müdd t .. d""-l ri 
eiiDleriaıden ~ .;.zeı bir dü,&nceH, eftli ae'9'fll', biraz çatkın, Dunu)annı açığa vurrnağa o.lı • tehirlerden n':üıl::yrp Jcgor k". e 
nna blhim biraz utuır.i, oldukç~ da dalgın 11k ohnl)'an b0nbaşı, bu yokluğun hbalarla avnlmı,h. S::eı~n:toe;: : 
defter bhuldum. etYalarnma içinde Wr adamdı. naanlann d1tl sMnü - ~ ~k d~ha ~iden bildiği i- ce, bunların hepsini de, h&fızıa.ında 

Peri anım, hyan llizai _ pme göre bir fikir yfirldl 1e, o, u. cın, lmna düıldmdu. Bütün şeflca • en son oturdnkfan vülı:aek dallar •· :;u ~P =,!k'b...u J'APb • fteNen çok bir Mime 'bnzercll. thd om Terrnfttf. Paradan Jana pel: ıumda trl:rlıp holuluyormuı glM 

Yerı..tıklerf zeytin belde nele, 
: meçhul ce."tneti bulduğunu aan • 

•Si~d-:n ao!'"'• buradan Mı 
~~ Cltmiyece~z ! > diyor , e ha 
duıunce ıle de içinı adeta bir •e~ 
ürpertisi bürüyordu, 

. .Her ne lcadar ırahmetini. eziye • 
tinı duymadı ise de, ıeçen çocuk • 
luk yıllanndsın, bütün 0 <tvazife ıe-. 
~1 ». ~ Y~r~ ~eiiefünıelerdeıı öyle 
maıyakı bır ıhtıv ~ ve itteie kapıl _ 
mattı ki. llrtık aynlmamacaaına Wr 
:vere hailamp temellenmek y~ o""' 
da. neJ'i beltlednni bilmeden helıı
lem~k isth·or; bt-lki de dadı ...._ 
satlanndaki sonlar sibi Hnlar e • 
miş muradlanna ... )• ya benn ~ 
teY dileıoorda. 

Aradan iki yıl treÇtL 
itte o •tralarda idi ki, elllafne 

yaklaşan Nazım bey tekrar evi n • 
dı. Fabrikadaki emektar memurlal'" 
dan birinin, yirmı beı yaoındaki b. 
znu alıyordu. 

(Arbaa var) 



SON POSTA lkincikimm 2t -
Memleket Haberleri ) SPOR Almanya buyuk 

bir taarruza 
hazırlanıyor 

İngilizler Derne 
kapılarında 

Dlardinde 
Kansını hançerle 
öldürüp kaç.an bir 

lcatil yakalandı 

1 Sındırgıda 1.100.000 Bugünkü spor 
hareketleri 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 
T obrukun garb mıntakasın~ 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) düşman taarruzuna nevmidane nıu. 

Mardin (Hnıtmı&) - MarclhUn 
Musiki kö~ Ali oğtu Remmo 
adında biri.llİ bundan üç sene evvel 
l:endi.aiadea kaçarak [)Jyarbakırda 
İbrahim adında beıka bir ukeğe 
varan bmm Hanseyi .DiJ.arbabrda 
hançezlc öldGımii§ ve Suriyeye firaı 
etmiştf. 

O zamandan beri Suriyede btıhı. 
nan ve zaman zaman huchıdumuz.a 
sokularak fenalıklar yapan katil 
Rcmmonun gizlice Mardine geldiği 
haber alınmış, komiser muavini Hil 
mid Okay ft maiyetindeki polis 
müfrezesi takibtne koyulmuştu. 
Cünlerdcoberi lliddetle aTanmakta 
olan Remmo yakasını zab1tn'nızın 
elinden kurtulamıyaral. e\"'ı>llci gi.in 
şehir haricinde bir m~ •. :;,1zmck 
W:ere iken görülmüş vr :ı,ı;a'-t~amnış
tır. Adliyeye teslim edile:ı ~ der. 
bal tevkif edilmiştİL 

Mersin Halkevinde res · m 
ve fotograf sergisi 

kilo tütün sahldı 
Mütebaki 80-100 bin kilo da bugünlerde 

sablmak üzere Müstahsil çok memnun 

!enen bu taarruzun tarihi, büyük bir kavemet eden müfrezeler de dibi 
ketumiyetle muhafaza edilmektedir. teslim olmuşlardır. 

İstanbul lig maçlarına. bugün Fe - ihtimaller T obruk müstahkem mevkiindeki 
nerbahçe ve Şeref saha.lannda de • kıt'alar bir piyade fırkası, bir oıw 
vam edilecektir. Alman taarruzunun nerede ve man muhafızları taburu, bir siyab 

İki haftadır ligde dördüncülük ve ne şekilde yapılacağına dair şu ih- iÖmlekliler taburu, bahriye v~ toP
sonuneuluktan kurtulmak için ya. - timaller ileri sürülmektedir: cu müfrezelerind,.n ibaret idi. Bun
pılmaktn olan heyecanlı maçlar bu. 1 - Geçen sonbaharda Alman. lar cem'an 20.000 kişilik bir ku~
gün yapılacak oYUnlo.rla hemen he- lar, İngiltereyi istila teşebbüsüne ha- vet teşkil ediyordu. 
men tnmamıanmış olaca.ktır. va nkmlarile başlamışlardı. Bu usul Tobruk'tan sonra muharebe garbi 

Hatta arası mınta.ka. merkezini Zi.. bekJenen neticeyi vermediğine gö. intikal etmı~ ve bu mıntaknda dil, .. 
yadesile aldkadar eden oyuncu alış. re, bu defa Ahnanlann ayni zaman. manın zırhlı vesaitile yaptığı akınlar 
verişi pek hara.retli bir şekilde devam da hava, deniz ve kara kuvvetleri. ateşimizle ve tayyarelerimizin botn • 

nin i~rakile İngı·liz adalarına kar"' "-'•~ etmiş, bugün de birçok takımlar ye. vu v• baları ve mitralyözlerile tardedwu.•..-
ni elemanlarla sahaya çıkmak imkA.. harekete geçmeleri muhtemel ttayıl- tir. Av tayyarelerimiz düşmanın Bteı:ı 
nını elde etmişlerdir. maktadır. heim tipinde bir tayyaresini düşür • 

Bu müna.sebetle buglin yapılacak Maahaza bu şekilde yapılacak o. müşlerdir. 
olan bütfln maçlar, baştanbaşa zevk- lan bir teşebbüs akim kaldığı tak- Yunan cephesinde gayri müsaid 
li ve ooyecanlı olacaktır. dirde, bunun Almanyadaki akisleri hava şarUarına rağmen mühim ıne'f· 

Fenerbahçe stadında yapılacak o - çok ciddi ve tehlikeli olacağı gibi, z.1er işgal edilmiştir. Mevıı1 mahiyet. 
lan Sfileymaniye • Altıntuğ maçı haf Nazi rejimini de yıkabilir. te harekat yapılmıştır. DüşmandAtl 
tnnın sayılı oyunlarından biridir. Bü- Akdenizde mahsüs m lktnrdn esir ve otomatik 9-
leymaniye tnkımı bu maçı kazandı~ 2 - Almanlann, böyle bir tehli- Ul.h alınmıştır. 
tnkdirde ligde sonuncu olmaktan keye ırtılmak istemedikleri takdir. Şarki Afrikada sudan cephesind• 
kurtulacaktır. de; Akdenizde lngiltcreye karşı bü. Cheru ve Aicota mıntakalarında bıı. 

Ayni sahada yapılacak Fenerbah • yük bir taarruz tertib etmeleri ihti- va rnüfrezelerimizin kahramanca if 
çe, Beyoğlı.ıspor maçı da lig dördün. mali vardır. Almanlar, bu bahiste birliğile muharebeler devam etmek • 
cülü~ yeri için mühim sayılacak bir ispanyanın ve bilhassa Fransanm tedir. 
oyundur. müzaheretini temin etmek için ça. Alman hava kuvvetlerine mensub 
Beyo~usporun !beklenen mağlft'bi • lışmaktadrrlar. bombardıman teşekkülleri dün öğle. 

Bir tütün tarlası ve kunıtma hangarı ile Sındırgı yerli ürünler yeti tahakkuk ederse bu takım için Kolumbia Amerikan radyosu, den sonra orta Akdenizde düşme. -
mümessili Şani ~ mUll kUme kapısı kapanmış demek. Almanların, son zamanlarda Fran- nın bir denfz teşekkfil(ine taarruz ~ 

) Hük• .. hail' yü " " güldürmüştür tir. sızlardan Tunusta bir Ü9 i.~tedikleri. mişlerdir. Alınan ilk haberlere görf 
Mersin (Husuai) - Halkevi aa. Sındı?gı (Husaai - .. ume • mıuta ın zunu • Şeref' sahMındaki Beykoz • Topkap ni bugünkü neşriyatı arasında bil- düşmanın bir ağır kTuvazörtinün pu.. 

lonunda bir r~m ve fotograf sergi- tinizin ve Ticaret Vekilimizin ola- Müstahsil Amerikan kumpanya • maçı da bir hayli all\kalıdır. Bu o. dimtlştir. pasına büyük çapta bir bomba isa~ 
si açı•-·-hr. kalırı netı'cesı' Sındwaı tütünlerinin lar girınedikçe tütünlerinin lıüku • yun Beykozdan ziyade Topkap için O 1 Al 

ınMgl.ı .... Ayni radyo, amiral ar anın - ettiği zannedilmektedir. 
Valimiz Saip Örge, maarif mü. bir milyon küosu satılmıştır. Müte. metimiz tarafından satılabileceğine milhim addolunabilir. manlann bu talebine muvafakat et- AtJantlk'te denaaltılanımzdan ~· 

dürü Şefik E.rgündüz. Halk Partisi bak 80-100 bin kilo kadarı da bu iman etmiş ve bayram yapmıştır. Geçen hnfta 4 oyuncusu ho.kem tiğini, hariciye nazın Flandenin mu. ri 6000 tonluk .:Eleniıı lsminde bir Y'd
kaza reisi Abdullah Ersoy ve daha gün yarın k:lmilon sııtılmok üzere. Yerli Ürünler mübayaatı devam et- tarafından sahadan çıkarılan Top - halif olduğunu, mareşal Petainin nan vapurunu batırmıştır. Diğer bit 
birçok münevver ve öğretmenleri- . 1 kap ayni zamanda hllkmen de ma~. ise henüz hiçbir karar vennt>diğ.ini denizaltımız çetin bir muharebedeO 
miz açılış merasiminde hazır bu - dir. Piyasaya Amerikan kumpanya- mektedır OT. lftb sayılmıştır. Çok m~kül vaziyet.ta ilave etmiştir. sonra asker taşıyan 7000 tonluk bit 
lunmuşlardır. lan .un girmemesinden istifade etmek • k • • olan Topkap y mnğlüb olduğu takdır. Son Hitler • Mussolinl mülı\katının İnglliZ muaVin kruvazörünü batırıuJf 

İstiklal ıuar~ndan sonra Halkev:i içiı. propaganda yapan ve zürraı Düzcede bır yan asıcı de sonunculuga doğru adım . o.tlnış da, başlıea Akdenizde yapılması muh tlr. 
reisi SükQti Sözen açılmış olan mü- teteddüd ve heyecana düşürerek yakalandı sayılacaktır._ Bu sahanın ıklncı maçı te~l olan bir hareket etrafında ce-
tovazı serginin gaye ve mokaadını, ellerinden ucuz mal almak. isteyen Düzoo <Husu - ı ~~~~;:~~=e~~ı~ds:üır: reyan ettiği söylenmektedir. 
g~zel d~~:atı!1 k<:=umf huriyet dehvrnıl· Jd~ bazı tütün ticarethanelerinin yerli ~ .ı;k bir efor sarfeden İstanbuı ..... ~ • Balkanlarda 

Ruzvelt - Halifak 
mülakatmm akisleri goster ıgı ın ışa ve nıcr a e en 1 •. • • , • , • •. 
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anlattıktan sonra valimiz ı.erginin mumCSS)llerı ılk. ve ık.incı gunler 3 , uıh yankes~ • run lig lideri karşısında ne derece 3 - Diğer bir ihtimal de, Ba an.. 
kordelaıını kcami§tir. 40, 5 O, 60 kuruşa Bigadiçten ve bu- rinden Ramazan bir muvaffakiyet elde edeceği tahmin lan işgal maksadile Almanların bu (Baştalra.fı 1 inci sa.yfada) 

Sergide cidden güzd eserler tq.. radan tütün almışlarsa da bu alış buraya gelerek edilemez. kıt'aya karşı yapacağı taarrumur. jest yapmış oldu,runu tebarüz ettir 
hir edilmektedir. veriş 80 _ 100 bin kilosunda cere • cedidiye mahal - io;tanbulspor sa~dnn, soldan bir Romnyada yapılan askeri t1ahşidat mektedir. Bu jest, bilhassa alb•~ 

lesinde bir oda hayll oyuncu alarak takımını hergün ve Macar harbiye nazırının A man - Lindbcrgİn yardım kanunu projCll' 
yan etmiş ve Yerli Ürünler Tütün tutmuş ve Dilz • biraz daha takviye etmeğe çalışmak.. yayı ziyareti, Balkanlarda yapılacak hakkındaki beyanatındl\n sonra yit' Mersinde altın ma~alye ile 

taltif et!ilen bir şirk~t 
Mersin (Hu9Usİ) - Türk Hava 

Kurumu Mersin şubesine bin lira te
berrü etmek suretile yüksek vatan. 
severliğini göııteıen Anadolu İnki
şaf ıirketi Türk Hnu Kurumunca 
altın madalye taltif edilmiıtir. 

Mersin, Tarsus ve 
Silifkede zelzele 

Mersin (Huauai) - Salı günü 
Vilayetimiz dahilinde iki saniye 
süren bir yer aarsıntu.ı ol:nuıtur. 
Şehrimizde hiç bir İıasaı· "':~. 2'\.0r 
yapmıyan zelzele v:iliy~ fi. 'd:· ~ 
de zarar ika etmemiftir. 

Tarsus {Hususi) - ~:!n· sa
at 6,37 de iki s;ıniyc S:hen oldukça 
şiddetli ik:i yer s:ıraıntı::ı oL:">~. 
Nüfusça zayiat ve zarar :ı.İj'an yok
tur. 

Silifke (Huıusi) - Bu sabah' 
saat 6,3 7 de iki saniye sür~ bir yer 
aanıntısı olmU§tur• ~ ~. 

Edirne Valisi peynir buhranı 
ile meşgul oluyor 

Edirne (Huauai) - Peynir buh.. 
ranından bahisle gazetemizde çıkan 
yazıyı vali Ferid Nomer ehemmi -
y~tle nazarı dikkate ahm§ ve mm -
taka t!carot müdürlüğü ile f.iat mil.. 
rakabe komiııvonunu ite it üzerinde 
harekete geçirmiştir. 

Edirnede mevcud olduğunu btl • 
dirdiğimiz stoklar da tesbit celile -
cektir. 
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Benim adım Carrisondur. 
Cenç kızın hiç aldırmadığını gö

rerek, o da peşinden koımağa baş. 
ladı ve gittikçe geri kalıyordu; 
genç kız bir gazal gibı çevikti. 

Milyoner durdu ve kendi isminin 
çağınldığını i itene kadar onu göz
lerile takib etti. Geriye döndü ve 
arkasında yüzü hiddetten kıpkırmı. 
zı olmuş Vcrity·i gördü. 

Philippe, Steve'in yanına geldiği 
zaman: 

- Aman Allahım 1 diye bağırdı. 
Başımdan geçenleri sorma. Sizi ara
mak için şu murdar tepenin ta en 
üstüne lı:adar çıktım. fşte belmuz: 
Kont, şatonun sahibi bu akşam 
dönmek üzere gitmi~. fakat ben Ja. 
miesonu Jt"Ördüm. Her şey yolunda 
cidiyor. Şatoda biz.i ~aya bekliyor-

müessesesinin mümessili Sani Köa - çede faaliyete tadır. olan bir hareketin hazırhklnn mahi.. pılmış ohnasından dola} 1 bir k•' 
menin faal bir surette piyataya li • Bütün bu gnyretıer lig lideri karşı_ hiyetinde telftkki edilebilir. daha ehemmiyet kesbetmektedir. 
mil olması zürraı uyandırmı1 ve pa
niğin önü ahnmıth1'. Tütün' zürraı 
ve halk hükumetimi:ze şükranlarını 
teltrarlaınıt ve Ticaret Vekilimizin 

beyanat ve telgrafUıru:ı memnuni -
yetle kaTŞllamışl.ırdır. 

Şimdiye kadar beş yüz bin kilo 
kadar tütün alan Yerli Ürünler hiç 

geçmeğe karar .:ı 
vermiŞtir. Bu a • sında İstanbuLspordan beklenen sür. Almanyanın, Bulgaristıın ve Yu - Filhakika birçok siyasi müşahi?" 
racla s gün için prizin temini için herhalde ka.fl gel- go.slavya üzerinde tazyikte bulundu. ler, hükG.metin bu ltanun projesi~ 
de .şehrın mulıte- miyeeekti.r. ğu ve bu memleketleri kendi siyru;eti- bugünkü şekli ile kabul edilmeJll"" 

Şerc! sahıı.sında son maçı Galata.. ne µyrnaı;tı. icbar ebmek istediii gö • i•tenıckten vazgeçeceğini sanıyor-lif yerlerınde dült l 
Unlardan usta • sarayla - Vefa tatnnları yapacaklar. rülmektedir. lardı.. BE\.Zt müşahidler, ngilteTe,-

Fakat dı~. BulgaNtanla Yugoslavya arasında giden gemi kafilelerinde Amerika• 
lıkla. muhtelif eşya. aşırm~ır. Ilk devrede 1.1 berabere kalan bu bir ebedJ dostluk muahedesi mevcud. harb gemilerinin kullarulm~ıııl 
zabit& derhal harekete geçerek Ra - iki takımın maçı haftanın en çok dur. Geçenlerde, bu muahdenin akdi meneden yeni bir metnin nihayet 
mazanı yakalamıştır. Çaldığı eşya göz tutan bir oyunudur.~mer Beslm yıldönümü münasebetile iki memleke. reiı tarafından kabul olunacağı°' 
da bulunm•"••ur. Resim Ramazanı Halkevlerı· müsabakaları ti idare edenler, aralarındaki dos. Uu- tahmin ediyorlardı. • bir zaman piyasayı kırmamış ve na. .....,.. l 1 hf ll · di. tu teyid yolunda telgraflar teatı et. yi haber a an ma e er, şun 

Zlmll'- vazı"f .... :nı' hakkı.le ı'fa etmMı, göatermektedir. C H P t•-ı ,..._ ı S •·- •-1 :JOr· •~ 1 • • • b h ·-.. .._ .,,. . . ar ~ u.::ne eıüe...,,.,"', -- mişlerdir. Annapo iı meraSJmını::ı u ta rrıı;· ··c ................. -.............. _._ ........ ---------........ ratınd~n hazırlanan Halkevleri ar~. Diğer taraftan Macaristan da, Al _ lerin aksine işaret etmekte olduğtl 
Manisa köylülarinin Hava Kurumuna teberrüleri ) sındakı halat çekme ve voleybol mu- man nüfuzu altında bulunmakla be fikrindedir. Bu mahfellere gfüe reİ'o 

_ _ sabakalarının dömifinalleri l:ugftn E. raber Yugoslavya ile bir dostluk aO: projenin şekle akl ltısımlannda b3S' 
minönü ve B1eyoğlu Halkevleri salon. la.şm~ı atdet.roiştlr. Yugo.:lav bari. fedakarlıklarda bulunmağa haıı' 

1 larında _ Y.~rn acaktır. ciye nazırının yakında Peşteye gidece. olmakla beraber, hemen henı~ 
Eminonunde: ti bildirilmiştir. mutlak bir lnıı;iliz - Amerikan t~ 
Eminönü - Fatih Halk:evlerl halat Bu noktalar gözönünde tutularak, nüdünün mevcudivetinden kat'i _. 

ve voleybol takımları karşılaşacak • Almıınyanın Balkanlarda harekete rette mutmain bulunmaktadır. 
!ardır Entemasyon&I dostluğun beyec.-* · geçmesi ancak pek uzak bir ihtimal 

Be::rothmda: sayılabilir. sahnesi 
Beyoğlu - ~ikta.ş Halkevleri her Ayrıca, Balkan memleketlerile ik • Vaşington_ 25 (A.A.} - Lord !~~ 

iki mÜ8abalı::a. için kar.şılaşacaklar • tısadl bağlarla merbut bulunan Al- faks, reisicumhur Ruzvelt'le uu ~ 
dır. manyanın bu münasebeUerinl SE'kte şiddetli bir yağmur altında otomo 

Güre~ müsabakaları ye uğra~cak bir harekete geçm~ le Annapolis'ten Vaşi?goona _dün ~ 
Y .. doğru olmaz ce saat 21,15 te gelmış ve buyilk ~1I 

İstanbul Oureş Ajanlığı tarafın • · çlliğe imni.ştir. Reisiciimhur, RU'&'P"" 
dan tertib edilen kafa, kol kapma Halen Romanya. petrollerınden isti_ İngiliZ büyük elçisine ve bayan 11"' 
~vik müsabakaları bugün Güre§ tade eden Almanya, Balkanlarda har lifaks'a iyi geceler diledikten sonra .ı 
Klübü salonunda yapılacnk"tır. be giriştiği takdirde bu petrol kuyu. rılmış ve bu suretle Amerikan taıi" 

Büyük yürüyüş ıarının ibo?1bardıman edileceğini, hinde enternasyonal bir dostluğun ti' 

b k 
Rumen demıryollıınnın harab olaca. heyecanlı sahnesi kapanmıştır. 

mUSa a alarl ğını pek iyi takdir edebilir. Bundan 

t.stanbuı mmtakMı beden tabiye.. başka, diğer bir çok ıhtiyaçıarmı dn Doktor Refik Saydam 
si mükellefleri şubesi tarafından ha. Balkan memleketlerinden temin e. 
zırlanan yürüyüv müsabakası bugün den Almanya, harb vukuunda. bu hükOmetinin ÜÇÜOCU ydı 

M&ııDi&a CHuusij - Manlsanın Kul- banlı-k koywı teberrü etmişlerdir. 
Şişlide yapılacaktır. Müsabakaya yal imk!indan da mahrum olacaktır. (Bq tarafı 

1 
inci sayfada) 

nız beden terbiyesi mükellefleri işti_ Bu itibarla, Balkanlarda sulh ve u1fl' 
dere iköyiflleri kurban bayramında Resim koyunların Kuruma teber - rnk edecektir. Müsabakanın mesafesi sük\lnun muhafazası, Alma.nyanın cilvelerine rağmen, şa.şmaz bir s 

te milli istikamete sadık kalmlŞU::. Hava Kurumuna. 20.22 kadar kur • rüünü göstermektedir. 
15 kilometredir. menfııati icabından sayılır. Cümhuriyet hükiimetinin bugnıır 

Y '1Zan: Valen tin W iUiamı 
lar ve hükumet mümessili bizi saat 
dörde doğru nlmağa ~elecek. Ba. 
gajlarımızı taşımuk için de bir ara. 
ba gönderecekler. 

Fakat dostu onun bu aöyledikle
r.i,ni dinlemiyordu. 

Burnunu kaşıvarnk: 
- Phil, diye sordu, Bery bir Ya. 

hudi ismidir, dP-ğif mi~ 
- Öyle olrluğunu sanıyorum. 
- Bende Yahudi hali var mı? 
- Siz bu eski elbiselerle her 

şeye benzetilebilirııiniz. Öyle ümid 
ediyorum ki Dwight~ yakııacıı.k su
rette yeni elbiseler yaptırır ve onla. 
rı giyersiniz. 

- Mac Reayın bir kızı olduğunu 
biliyor musunuz? 

- Çocuğu .,)duğunu zannetmi
yorum; biricik oğlu da ölmÜ§lÜr. 

- Peki, Jamiesonun bir kızı na da iki dizi inci tRkmıştı. denizde iken göstermemiştiniz, de. kudretll mevkii vatandaşlarımıza ~ 
vırr mı~ Kabinenin aynası önünde bir e- di. duğu kndar Türkiyenin dost ve lll~, 

- Evet, var. ıarp bağlıyan kızına: Annesi süklınetle cevab verdi: tefiklerine de tam bir emniyet V 

- Uzun boylu, zarif bir kız mı? - İskoçyada bi:- kostüm tayyör - Yavrucuğum, 9 j 7 de be-nim mektcdir. 
Vcrity gülmeğe başladı: giymeğe daima iyi not verilir di. yaşımda olseydınız bir çok şeyleri Devlet · mekanizmasının ba.şıJI~ 
- Bunu ııize söylemem §imdi yordu. Böyle olmakla beraber biz hesaba b~maic lo;zım geldiğini faz- Milli Şefimizi ve ondan ilham al • 

mümkün değil, zira onu bana talc. bu derebeyi şatosunda oturup kalk- l . . Dr. Refik Saydam hükftmetlni gOt 
elim ettikleri zaman henüz beşikte tıktan sonra, öğle yemeği için giyi. ~sıle a~lardmız. ~ır kere ben de • mckle hakiki bir i~irnh ve ntiye ıt.ı• 
:idi.·· Saatin ilci olduğunu ve henüz niriz. $ato sahibinin, kilt giyeceğini nızden ıkr:ıh ederım. Sonra bir y,e· şı derin bir itminan ve i~imad dU1" 
öğle yemeğini de yememiı bulun- (lskoçyalılam :nahsııs eteklik) u- miden etr":lh seyretmek beni hasta ıoruz. 
duğurnuzu unutmadınız ya? Yata muyorum. Mac Reayın armasında eder. Fakat kızımın saedeti mev • 
dönd>iteceğimizi aklınız hsiyor bulunan renkleri terzi bize göster. zuubahs olunca kendimi nasıl kur - Söz arasında 
mu? Yoksa çalılıklar anl!ında, öl. di: hepsi de bana çok munis görün- b d Y• • d k · · b'l 
meğc mi niy .. tiniz var? düler. an e ccegımı e ço ıyı 1 İrsİ:lİ;?, (Baftarafı 2 inci sayfad•Lt-

Dostu içini çekti: Böyle olmnlda beraber, diğer taraf. oklardan ağır surette yaro.lanını~11 Sonra sözlerine a'L•nadaki güzel d 11 ] ı h k f l hl!S1"' - Gidelim, dedi. Sizde his deni- J tan genç e i ~an ı ar da çok iyi teı- dır. Ze irll o ·Jar bir nevi e ç 
1 yüzünt- bakarak şöyle devam etti: t 
en şeyin zerresi yok Phil. biyeli idiler. Sizin ynsınızda oldu • ge 1rmektedir. . . ...,. - Bu mevzu üzerinde, cicim, bu d·~ vr V crity neş' eli neı' eli cevab ver. k d h ğum :zaman, sevimli bekar bn a • Zehirli okların tevlid eyle ıı;• , 

di: memleket için, şimdiye i\ ar iç d S• • k d . b" felci gidermek, tedavi eylemek b~.4 
k k bir yerde göııtcrmemicı olduguv nuz am - .ep.'l:l·1' a ar zengın ır Ü ·· b l' d d ~ildi Trtl'JJV: 

- Bere ·et versin i size karşı .. adam- bizi davet etmişti, a·ır.crn g nku tıb m ke ın .~th' e6 hirr'. ~ .., .. )Jl-
var. bir alaka ve istivnk göstereceğinizi . . derililer bu ço mu ilJ ze ın .., ... 

Ve her ikisi de her valcitki gibi ümid ederim; Edimbourgıı terketti.. ve ben '?nun bu dav~tı~ı. knbul e • yetini bildirmekten istink:U et.ınif " 
dostça konuşarak sahUe doğru in- ğimizdenberi homurdanmayı kes- derek bır el ~ıı•:t. gezıntısını:, çıktık. !erdir. Amerikanın en büyük do~ 
diler. mediniz. Korktuğum şey şu ki Step. Fakat ben a~ k.alsın, bogu)uyor - !arı bu beş ynralıyı kurtarıunıya~ 

iV 
Mra. Dean şatonun sahibini ziya

rete gidildiği için yeni elbiselerini, 
Edimbourgdan satın aldığı kareli 
kostüm tayyörünü giymiş ve boynu. 

hens bunu İşaret ederek her şeyj ao- dum, bu.nu. ~ı~bır z~man unutarnam. larını, tıbbın bu hususta Acil b::;: 
na erdirmesin... Phyllıs ıc;ını çektı: duğunu ve bu adamlann Olftme p 

Tırnaklarım parlatmakta olan - Y ole"' yeniden başlıyacalc kftm olduklarını söylemi§lerdW· .,_ 
Phyllis cevab verdi: mwn.ız) diy3 ıordu. dJ.se bfttnn Amerikada ~ 

- Bu ittiyakı aiz de bu aabah (Arba ...-) tib edilmektedir. 
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Denizalh harbinin 7 5 inci yıldönümünde 1 

1 

( Ba,tarafı 2 inci sayfada) V • t 
Lisan işleri Askeri 

A.h gemi tahtelbahirin de tayfalar gibi yırtık, pırtık giy'inb"-flerdir MeselA. bir defasında uraktan miş olacak zannına benzeyen bir azıya 
kı.,ar e~~ ~ .inci ~ad~) /ya . mime~ ğ su bombalarının hede-] ler. İşte tahtelbahir de tek b14ına j ctica;et ~em.isi>ni gören bir ~mnın tete~büsl. .. Ve bunun için türkçeyi (8af tarafı i inci sayfada) 
ler· ır. Ingilizler, tahteloahir- ıızerıne at ı ı . . . uyun yü.. seyahat eden bu « masum ticaret tabteıbah. . diği h us1 bir temız konuşup yazan fasahate dik. 1 T J d 
n~n,nı~ÜYtik Britanya iınparatorlu;tu.. fe iaabet edip :tm~=m~an ve - gemisi:oni batırmak için suyun yüziL ı le mttretfe1ı::un der~aı gemi;~~:eı!: kat eden, hatta halkta ekseriyeti te§ ra knu~v~trr . ~· ?~niı:. Jbv~·le. k~ 
tehlikey~akaıe yollan için tqı~arı ztıne çıkan I.Y&k barcılr:lanndan anlar. ne çıkar. Tam bu sırada, bizim cm&- li;e etmesini emre•-:• ,_m· U:yfa kil eden kimselerin itiyadına hür • birJigvi sayer~nıdıı ıyı teraf~ ke ı nul ş il 
h 

1 takdir ettiklerinden ötttrtl. yahud bava a t· t · · bil · · . . . .....Ll'l·· .. ~ 1 
• met edilece w i l ·· 1 . esın e muv .ıa o duk 

arbin b.,. . . n sathına çıkan yağ sum• ıeare gemi.Si, vıyetını e&eğlf. lan bu emre itaat ederek sandalları ~ ne, avam nası soy er. dıyorlar. Bu m h b l d h haL 
~n-- ı"ayetınden ıtiba.ren bunlara Maamaf"ıh suyu tirerek kamüfle ett~i :f:oplarU tah . . . - . . . se onu taklı<l etmeğe yeltenildi: d u. arc e er e er 
-qı nıiieaoele usuller· ve vaaıtaıarı tabalı:alan veyahud bava kabarcıkla. e - ındırm;şler ve büyük bır teılş ıçınde, Müdür .. 1 1 .. k.. d ·ıd· e Avustralya pıyadeleri çok iyi ae 
aranııya koyuimuşl rdıı İngilizler bU rJ her zaman tahtelbahirin batışına telb~~ire ~aldırır ve ~~ defa tahteı.. can hevlile .sandallara hücum et • Sebebi ~u~.tk 'ı-m~ h~k. enı 1 ı. ker oJduklannı göstermiflerdir • 
hUatısta birçok ted~le; ttiha.z etmiŞ v~ya yar.alan.ı.şma delllet etmez!. Bu bahırı gafil avlıyaralt ıfı neticeler eı_ mişler .. fakat bu arada, gemi tayfa. hareke ü ~~r J. ım t""ek ~m ~~an ltaJyanların izah tarzlarında. hel-
buıu ' ı .. ı tmak de eder. l . . d d h ıı. kka 1 b l r ıye ur çenın llllen- .ki b h k"k 1 d , . <l .nınaıctadı:rlar. İngilizlerin, umak keyfiyet bazan duşrnanı şaş .r • • arının ıçın e a a soe;u . n ı u u.. ge uygunluk usulünü bu Arab keli- azı a. ı at :r var ır. '\anı fob-
eniZlerden gelen ticaret gemilerini için tahtelbahirin kull:rndığı bır hile Harb hılesı nanlar arkadaşlarında~ .bir k~ın.ın melerine de tatbik etmekle onlara/ ruk: karad~n zıyade denizden ge. 

tahtelbahirlerin hücumuna kar§! Jr:o- de olabilir. Net.ekim 1914-1918 .. har - .. . bu ~ortakça hareketını takbıh lıile Türklük verilmiş oluyorsa müdir.in lebıJecek bu taarruza karşı muka. 
~ için en fazla mftracaat ettik.. binde U--M Alman tahtelbabırı, çok Geç~n Dunya Harbind~, . .gafil avla- etm~ler .. Bu «soğukkanlı parti» son idaresini, müdevver müı"takkını. v~met ~:Ce"... aur~tte tahkim edıl
lerı tedbir uka!ile usulilııdlir. İngiliz- yakininde patlıyan bir su bombası nan bır Alman tahtelbahırı, şu suret. dakd11aya kadar vapur<la kal.arak, müşkil.in, mü,kilat cem'ini, müm- ~~ o~abilir .. ~nku onlar. bugünkii 
ler, ınuayYen bir yerden gelen tıca.. dölayısile oldukça ağır yaralanır ve le tıa~ır.ı,bnl.j~ı: ~ma.n taht.elbahiı1i, gemiye ateş vermişler .. geminin nıuh- kin'in imkan masdarım dl\ törkçe - gıbı hır v~yet1.1 ~elebileceğini, an
ret gemilerini büyük bir kaf"ıle halin- bir müddet için stop ederek .olduğu kendlsıne. munasıh bır av arıyarak, telif yerlerinden infilakler başlamış .. le tirmiş oluyoT muyuz? Ya ayni ~ıılan, ~uç akla getirmemi !erdir. 
d~ toplıyarak bunl d i'ı tayya de kalmak lüzumunu :hısseder. açık denizlerde dolaşırken, oldukça en son tayfalar da kendilerini suya harekeye tôbi olan mühim mübriın u takdırde T obruku kara cihetin. 
telerile mücehhez ~b eı~eınilerin~ ~~at düşmanın bir ikinci bo~bısını Y~kı~ bir mesar:cı~n seyre~en, ta • attıktan sonra, tahtelbahir ııintiharı müshil kelimelerini ne için ü hare : !:e yalnız }'erli ~~şmanlann muh. 
hinıaye.sinde hareket ettirmektedirler. yememek için de hileye muracaat bıı!~tı ·~-eçhul kuQ'.ık bı.r tıcaret ge_ eden .vapurun mürettebatını topla - kesine uydurmuyoruz? i~ h ) bask~n .ve hucuml.annn karşı 
Su usuı, Şiınd' kad t tb"k edilen ed Ve tahtelbahir kumandanının m.sı gorur. Tahtelbahırın kumanda- mak üzere suyun yüzüne çıkmış .. ve, S h'f . f ? ~t ve bır iÇ ble balınde tahkim 
•koruına,, "''ulılye. . a~- a 

1 
hemen er:ıe O'enıinin kapaklarından biri nı dikkat edince, bu küçük ticaret iŞte o zaman şiddetli bir top ateşile 8 1 8 mı, S8J 8 mi etnıiBş olm.aları r.ıümkündiir. 

e,.., ...., ennın U<:'men emrı ' "' t I . . . .. rt . d ··ı t ka u •ekılde b" ı..L· 
.. ~uvafıkıdır. çfuıtü tek başına. açılarak bir miktar benzin akı ı .::· gemiSı~ı? gu~e ~ın e o en ayfala~- r~ılaşmı.ş .. Meğer gemideki infilak. Faide . fayda mı ? to lu y ır taıuı;ımatın, ağır 

aeYruserer edecek bir ticaret gemisi- Diler taraftan torpil cihazı vasıtasııe dn ı bırınt! flıd bir cenaze mera.simı- ler tamamen uydurma im~ .. ınfilak.. mı, lizfen' tab~I~'. ucaklı ve zırhlılı lngi-
ne bir harb .. t fit tmek mad.. d b" kaç masa ve sand::ılya kırığı nin cereyan etmekte olduğunu fark eden maddeler birer chavai fişek> i- Hele sahife için sayfa, fa.ide için b" d n. utun hı: vasıtalarının hep 
deten gayr· ge~ıs~·· er~ le aldadır e ·~ıratılır Bunları gören tahtel.,eder. Tahtelbahir cenaze merasimi - m.iş... fayda diyen yüzde, bilemem, kaç ır ken yapacakları bir taarruzuna 
Tahtelbahı ·mıum kun u ~· mue-". ııub Yh~ ·n· dl\•WW:nı olan torpido tahteı_ nin cereyan ettiği ticaret gemisine Almanlann m-h·•· N' oo tahtel b m~_ı:_':emetla göstermesi tabiatile del ır ere arşı en 1,,ı - a arı ..._.- • .. h" d h kl V k k ...., ~ -uu • ki§i var. Ben kendi hesabıma u muuuı;:un 0 mazdı Ancak b tak 
e vasıtaları destroyerler mayn ta- bahirln kat'1 slU'ette battığına huk - ıraz a a ya aşır. ;e ço ya ından bahiri, böyle bir hileye kurban '>larak kelimeleri hiç bir zaman ikinci fC - dircle, T b k b. · u • • 

l'aına gemiler· to larla • :nficehhez mederek iŞine gider. Tate!bahir bu mera.simi seyrctmiye koyulur. 'l'a. batırılmı§tır. Yüzbaşı Volter Şviger'in kilde kullanmadım. İşte şu ~atın de fı nı°k ~· akuu veya daha zıya. 
güratıi balıkçı

1

'gemI'er· ve ~caret ge.. bir milddet intizar ettikten sonra sa- bii, merasim dini bir mahiyet taJıdığı kumandasında bulunan U-88 tahteı_ yazarken bir kelime daha: Hesap, ruırur .~d ~r- vve~ npa~p. b~-
llıil 1 ·ç·n taht.elbahirın" kaptanı b b h 1 • k b ~ b'd ı· mu aı:a.a etme .. te ne gıbı hır eridir. Fakat şimdiye kadar edini.. limen üssüne döner. . . 1.1 

: • • .u !nera- a iri Lozitanya vapurunu .batıran yazı ıyor, ofr ere u, nisa ır. s. maksad takib ettik.le . 1 l I 
:en tecrübelere nazaran tahtelbahir- 44 u. tahtelbahirinin tatbik et tığı sımın nıhayetıne kadar gemıye do - meşhur bir tahtelbahirdir. tanbulda helki eks,.riyet hesap der, dan merakla sorul· b'f çt:!- ~~nar· ::e. kar!Jı en kuvvetli mücadele silA.lu, bu hile, çok te~ikeli bir oy~ndur. k~mağı ıınuv~~ı~ bu!~z!. İngilizler, tahtelbahirlerle mücade- fakat taşra halkı hısnb der. Sonun- lar görmüşlf!rdi kt i~~ilizl~~n u ~İ 

nız tayYareleridir. Çok derinlerde Çünkü tahtelbahı.r bu suretle uç~kça Ticaret gelllıSının butun tayfaları leye memur bu ctahtelbahir avcısı. da da p değil b vardır. «Ewas lstan. ordusu ayaklanarak onl S'di 
:Yl"eden bir tahtelbabiri bile yulr:an. yerini belli etmiŞ olur. Dikkatli d~ :- güvertede, bir daire ~kil etmışlerdi. gemilere cMüntehirler klübüıı iınva bul §İvesidirıı denecek olsa: .- E - Barranj, Bukbuk ve Sdl arın .. U:ı... 
r~n _ınü§ahaoe edebilen deniz tayya. man, ihtiyati tiir tedbir olarak, P~~,ıla Bunların o.rtaaında, bir yelken be2ine nını vermişlerdi. Bu gibi gemileri~ vet, fakat İstanbulım fasih olan şi. kem ordugalılarına bir ':;k;1~;rati.. 
ta er,, ~ahtclbahirin peşine takılmalı:.. birkaç au bombası. da~a sa~hybilır: sarılmış .o~arak .:cenazen bul~~uyor. tayfaları, tahtelbahirleri « avlamak , vesidirlıı diye r:evab vermek pek le atılmış, darmadağın ederek esir 
!"Jd ve hır Punduna getirerek. yuka • Fakat gere~ gemıleNl kafıle halı~. du. Gemının kaptanı . da . u~utevef. iÇin, hakik~ten bir müntehirin so _ kolay 1 Eğer öyle olrnasn fi'llerin etmi§tir. Ondan ıı.>nra da durma
ınt~ attıkları, suyun derinlıklerıııde de seyahatlerı, ger~kse taht;ı~ahır f~». n~n başında, dua ile, dm.~ mera _ ğ~kka.nlllığile hareket ederlermiş .. mesela istifham seklinde İstanbu - yarak ve Kapuzzo kalesini de bir 
b ~a.k eden su bombalarile tahteı • takibine memur torpıdo ve tan~.ele~-, s~ ~are etmekle meşg.!ldu. Mera.. Çıınkü hilenin muv.alfalt olabilm~ lun bazı tarl\flımnda geleceniz mi kı11tm kuvvetle ve bir hamlede ala-
ahırı tahrib etmektedirl'Cr. ı tahte1bahirlere karşı % 100 cmın bır &m nıhayete ererek umuteveffa yı için azami bir soğukkanlılığa ihtiya~ yahud istikb..ıl sigasını okuyacaoız rak Bardiya üzerine yürümüş ve 

. Su bombaları, daha geçen barbde vasıta .sayılmazlar. Çünkü kafile ha. denize attıkları zaman, tahtelb.ıhl • vardır. diye kullamldığım da taklid etmek burasını ı 7 Riinlük bir muhasaradan ;;:d edilmişlerdi. Bunlar • bil~il;.miz linde aeya~at, süratle nal::Iiyatı i:ab rin hiç -~nlıyamadığı_ bir h~dıse cere. Maamafıh, Almanlar, birçok tah - icab eder. so.nr~ kı~a .. bir hücumlu zapte le.. 
ı. lllbaJar gıbi olup fevkalade ınfılak ettiren vazıyetlerde, faydalı oln.ak yan ettı. Vapurun guvertesınde bulun telbahirlerinin üstüste habe . b t Ekseriıret sahifeden s!lha'if. mus mıştır. Butun bu acı tecrübeler ftaı 
"'Utiret· ' · - ti d b.. t l ' rsız a h f ·· t ki bT k h' 1 az. k • • l . ıni haiz, mesel! trinitrotolu - şöyle dursun, geçıkme yuz. n en .. u- mak a o an tayfalar, birdenbire, o tıklarım görünce, şüphe etnıekte : a muş a arım 1 iT en ıç o m yan sev ve :daresiııe, T obruk ka-
10l?l gabi, bir takım maddelerden yapı_ yük zararları mucib olan bır usuldur. zamana kadar tah+elbahirin hiç gö- çikmemiqler .. ve en ufak b" .hh ge sa sahaflar çar~ısına uğramı!'k~n raya karşı kafi bir tahkimata malik 
;r. Bu bombaların en büyuk bwıu.>i- Torpido ve tayyarelerin takibatına ziine ili~miyen ve tabuta benziyen bir bile ımı:m gönn'eden torpil ~~ tra sayfa diyemez. fa"ide" nin müfid. olmadığı takdirde, burada durul-
a~tleri ~e diğer bombalardan farkları, gelince, birçok vak'alar, ken~i~~ :~v-, se,•in başına koşarak, acayib bir ha. başlamışlar. a ıne fevaid tev'id. istifade v.s. müş'tak- mamak ve.y~ard.iy:ı muhasarasının 
1. Cak onceden tesbit edilen muayyen kalflde iyi ma.skelemiye ve gurultu • rekette bulundular.. Bunu müteakıb ı lııl larını bilen fayda .demez, amma devam ettı~ı muddetçe Tobrı.ıktaki 
..ıır .s ı bil -r bakkaldan ~ivri in~klerden kurtul • ıo-1-- · 1 r· . u tazyiki altında infilA.k etmele .. sünü a218.ltmıwa mu:vaffak o a ! ir. tahtelbahir, şiddetli bir top ateşile H h ld b h bd ~ın vesaııc ma zeme i1e lazla 
nidır. Bomba suya atılmadan önce, Birçok tahtelbahirlerin kendisini ta- sarsıldığını hissetti. Neticede tahtf!I • ol e~ a ek İ ;\ e de, karşılıklı mak çaresni ararken Favda aıar. krtalann Bingaziy.e gönderilmeleri 
~ ni.sbette bir tazyik altında patla - kib eden düşman torpi?olarından 'bahir, kendi müdafaa vasıtalarını m:~~ar g~e k ng. ıZ er, g~:ekse Al - Tenassur ettiri ea k iimelar ve Tobro.~ı.ın -~e bir ileri -kara.. 
le 1 nıatıdb ise, ona göre, ayar edi_ kurtulduğu görülmüştür. Iş~e bunu kullanmıya vakit bile bulmadan de _ mek : ırço hil~lere m.ur~c;ıat et.. ~~~ r:ne".:ku olarak tutulması icab et. 
r~k suya atılır. Bu bombaların tam tecrübe ile öğrenmiş olan Ingilizler, nizin dibini boyladı. tedırler. Mesela, harbın ılit ayla. Ba~an da Arab ltdimelerindşıı tıgım kan dereoccb göstermiflir. 

~ır Yapabilmeleri için tahtelbahirin daha başka bir usule müracaat et - İngTz t'caret il . Alnı t h rında Almnnlann kullandıklan mık. kaçmak :çin garb lisanlarından mu- Amma ltaJyau kumandanlığı ne ba-
aç metre derinlikte seyrettiğinı on- ı:Mktedirler telb ~l ~ . l ge~ e~ı.. an la - na tıslı maynler bir hayli tşlerine ya. kabil aranıyor: Müdir dememek. i . tı Mısır çöiündekı ve •e de Bardi-

b
ceden kestirmek lizımdır. Halbuki İngilizl~ tatbik ettikleri bu usul ı.- ahll 1 erındı avkalml ıçın daha &.§.j raınıştı. çin direktör, tabib dememek için yadaki hadiseJerden isbEad.e etme. 
un ' a.cs e er e u anmışlardır. Mese. B h . n . d v ı· E • f t u, her zaman iÇin kat'ıyetle tayin ticaret gemilerini toplarla ve ,c,u bom. !" b' - tad . . u arbde kullanılan harb hileleri. doktor denıyor. carı ognı te a - mııı '!· · : nı:~ oldukça güç bir i~tir. Tahtel • balatae silahlandırmaktır. İngilizler, b~· gene ır gun mu .. sere:ını .yapan ni, ancak bunları işe yaramaz bir fuz edil~ or yerine ör kullanıl~... ~ger. 1:' obruk ,vaktHe tahliye edi. 

~ a~ıtın kaçı metre derinlikte seyretti- daha bu harb ba..~lamadan önce, ti - t ar Alman .. ~hte~ahil\ uza~ bi~ ı"e. hale gelişlerinden sonra ôğrenebile - Tıb, tababet denip durnrken tab~b. lebıl~e. ıdı, B~.rdıyanın, - ~uha~ra-
d ı tayin eden muayyen aletler var. caret gemilerine konmak üzere 2 bin safe~~ huvıye,tı meçhu1 bır tıc~et ceğizl. dc,1 ne için kaçmalıdır? ATab lı - dan ıbbarezı .suren 17 guııluk ınuda-
dır. Bu aletlerle tahtelbahirin çıkar- h 1 l ·d B" 1 +"""larl gemısının seyre,;nekte olduğunu gor_ anlanndan alınan kelimeleri ele faaamdan hıç olmazaa bu huauata 
ı~ı , t.oıP azır anuş aı ı. oy e ""P a .. B' kl t· t . s l . t.f d d·• 1 ı.l H lb k" b ses tesbit edilir ve bu sese naza te h" d" . . . . .. muş. ıraz ya aşınca, ıcare gemı- H •• t h "f t el te bir zevk duyu uyor. ıs ı a e e ·ımrn o ur u. a u ı u 

tan d • C ıZ e ilen tıcaret gemilerıl11Il Ir.U- • • ·· ~~-· d t h f . erg a Ti e m • . . l d 1 1 ·ı· ı L 
<ler a tahtelbahirin suyun içindeki . .. sının guverı.-=ın e u a bir kalaba - un Direktif deniyor directıv yerme, o. a yapı ma\ll'Ş ve ngı ız er. Kere~ 

nı k c1erec .. -- -ilir rettebatı, tahtelbahir hucumu karşı. lı.lı:: far!ref.....:.O Tahtelbahirin kaptanı • • 1 k ' • l ısır I n uudeki \'e gerek Libyamn · .,._ .... • aınd •tt•baz eda :t tedbi l h k.. ...._... komohf denıyor o omobv yenne.. .,..... 
~te bunun iÇtndir :ıc· tahtelba . a 1 1 ece r er a dikkat edince, bu kalabalı}ın, gemi _ (&.,tı.afı 2 inci sayfada) . f çevrileceğine dair bir u- doğusundaki biitür. ltalyan müatah.. 

l?llicadele eden he 
1
' • birle kında uzun uz~ıya ders görür. Hııt., ilin güvertesinde, güzel bir bahar gil. b ta.ki d J k v nın yed b ·· ı a ılı or, sanki .kem mevkilerifo beraber Gramoi 

sese dinleme v d r. g~nıide mutıllr:a ti de~il yalnız Ingiliz ıemileri, bitaraf n•..: altında da.n.setmeJr.:te Olan bir u i ci i me.kteb kitablarına ~ul >:ok~a d~ oy cdyb~ ayt dersle ordaaun11 da almış ve eair et...,;..: ... 
.. e erınlık ta · •~ il . bi • ıı. d t htelbah· 1 .....,. kadar girdikten aonr.a, yeniden ıv cıvcıv ıyen, e e ıy • . -::--
.. ıetleri bu!und 1 Yın ewu.:; gem erm rçıo5U a, a ır ere tadın kafilesi olduiunu görmüş ay. kayL0ı_ -ya b••ladı. . 'd h' .' -d d bahaolunduğunu Bu hmuatak.i kuaurJann çogunu et uru ur F'akat b 111 le ticad l . . ilA.blanmışlar .. - g lllld ..,.. nn e ıcıv en e J al ' riod 1 1 b 

e YÜzde yüz . ·. u us arşı m e e iÇin s • laıdanberi kadın y6zilne hasret çe. Evet. biz münevverler, Türkün b"I TilTk çocuğu doğru telaf. t yau asıı:e en ve ta yan aii a.. 
İÇın tahtelb h" emın _hır USU! olmadıll dır. Daha geQenlerde bitaraf memle- ten tahtel.19ahiriıı kaptanı, kendinden dili ile otuz aenedeoberi bu volda fu enk biliyetinden mahrum imit- yıodan ziyade, bunlaıı ycıinde ve 
se1 11.h .a ırle mucadele eden mü- ketlerden birisine mensub bir ticaret geıµıliJ bir nZiyette bunları seyreder- oynadık durduk. Fakat, acab~, bu z. a f ve kalbolunuyor. Sebeb ;> yolunda istihdam e<lemem.iş olan 
ta.sile t;~~ıler ~e~ dinl~me aleti v~ı. gemisi, .k~ndisin~ hücum ederek b~. ken, şiddetli bir top atetile kendine dil, ne zaman hepimizin söylediği ceT:rk~e a, b, c de noksan olan bir l~l?".an yüksek . sevk ve idaresinde 
ce nı h .elbahırın yerıni tayin eain- tırmak iStıyen bır Alman tahtelbahı.. gelmiş. Tahtelbahirin t&ptan ve mil- ve anladıiı bir dil olacak ve ne za. b his de çihe harekedir: Buna goruyoruz. O yuksek sevk ve idare 
llıek ~telıf derinliklerde infiUik et - rini, güzel bir manevra ile tuzağa dü.. rettehatı teslim hayratını çekı"p de mao muayyen bir kalıb içinde istik- fr:nsızcada diphtongue deıler. oi. ki, yalnız Afrikada eleği], Yunaıüe-
bası bi/e ayarlanmış birçok su bom- şürüp top ateşile tahrih etti. ticaret gemisine esir olara.Jr.: geldikleri ~ bulup normal bir tekamülü taki. ui gı'bi... tan ve. Arnav~dluk muharebelerin-
bonıbal den atarlar. Bu 8Uretle bu 'fılHI ug 4ft11,a:1 zaman, kadın zannettikleri kimsele • ben, geleceğin büyük medeniyet diJ. Bu çifte harek" türkçe kelime • ~e da_hı asla bır sevkulceY§i fikir ae.. 
su t ~r. ayarlanmış derecelerdeki .... .., ., Wı rn rin, kadın kıyafetine girmiş r:*"nı ci - leri.nden biri haline gelecek~ İşte, lerde yoksa da Türk yazısi.le yazı - lamet~e md~ik. olmadığını aledde.. 
llllyea~ıkile karşılaşınca infilAk et • Tahtıelbe.Jlirieriıı iki esulı silihı Jer olduğunu hayretle fark etmişler .. bizim hepimizin zihnini işgal etmesi lacak yabanrı kelimeler için bunun ~am g~stermıştır. B~~le bir sevk ve 
tinıaı· aşlarlar. Bu §eraitte isabet ih- \'a.rdır: TorpU ve top. Fal!::at ta.htel - İngilizlerin Alman tahtelba.hjrleriM Jazım gelen bu auali bir zamandan.j verine bir çare bulmak lbımdır. ıdarerun orduvn ne ıtımad ve ne de 
letin 

1 fazl:Ua.şır. Esasen tahtelbahir- bahirler, ticaret gemilerine saldırır • karşı kullandıkla.n hilelşr pek müte- beri ~ndi kendime endişe ile sor- Fuvar değil, Tüvi'leri değil, bun • ku~_vet~i 
4

bir ideal telkin edcmeye
lilt 

1 
azamı seyredebilecek!eri derin • ıarken, um'IDlli}'etle te.-kallde pahalı nevvidır. Mesel~ Ingı1izler Alman tah.. makta olduğum içindir ki, bütün larda v voktıır: uar, üi ''ardır; ve ~egı aş.ıka~dı~. Bu yüzden İtalyanlar 

bira OO nıetreyı geçmediği için, hu iŞ olan torpilleri kullanmaktan HtiuUt t.elbahlrlerindeki mürettebatın iyi gı.. hayatımda daiına yeni şeyleri mü- bilmem l.:.i 0 iki harekeyi telvm e<le- oyle hır vazıyete ve öyle bir hale 
~ daha koJ.aylıkla başarılmış olur. edenek 1ıopla -iş görttner; \'o:! '11.llcak ila. .Jmadıklannı, konservelerl'C. ge - ~afaa eder bir adam olmama rağ. rek bağla•nıık için mrsf!la ııövle bir düştüler ki, nr. vüksek kumanda or

fe is nra, su bombalarının tam 'hede- nadir vekayide torpile mfira"'ııat çindiklerini bildikleri Jçin, bir defa • men, bu bahiıste her yeniden kork. iııaret kovmak muvafık olur mu? duya ve ne de ordu yüksek kuman.. 
tild a1>et etnıi.ş olınalan da fart ele • ederler. T.ıi>ii tahrelbe.hir, ticaret ge. sında, tahtelbahirlerle mtıcadele et _ maya başladım. Fu ar. Tü L. daya jtimad beslememektedir. Bu 
n.n~r. Qok defa tahtelbahirin yaki - mi.sini toplr. batırmak için mutlaka miye memur «ticaret gemisbnin gn - Bu korku iledir .ki ben artık, ne OçUz10 sesler da, ltaJ~an lıarb makinesinin sukutu 
tali ~- Patiıyan bir su bombası, onun suyun sathına çılı:mıya mecburour. vertesine, gilya hava alsın di,.e, buz Kizımın icad ettiği kelimelere veya demektu. 
l'apnı ır nokt~ı üzerinde tahribat İngilizler bunu bild~eri için, .daha gibi, kesilmiş koyun ve danalar u .. kaidelere ne de Kurumun Jugatine Bu çifte harekeden başka ikizli f:jdan $O~ra °:e olacak}. 
daki akıa tahtelbahirin :teniz altuı • geçen harbde, mıwıum tiearet gemile- mJ.§la.r. Etleri gören tahtelbahir tap. veya imlasına bakıyorum. Benim hatta üçtı;ı:tı.i sesler de vardır. Bun. . ya.nlnr .§1?lBI• Afrikada, Der.. 
ıallta seyrini imkA.nsızlaştırır. o ri Jekli altıncla, .Alınan tahtellıabir. tanı, bunları almak hevesine kapıl - için en güzel IGgat halkın l€igatidir. ları türkce yazarken başına bir i J ne ıle Bıng~zıyı. ':ak.ında .kaybede
llt.ş n tahtelbalıil' intihar etme - lerine bir yığın tımıklar turdıılaT .. mış, bunun için de suyun sahına \'il- En güzel grameri hallı: yapar ve en yahud ı koyuyorlar. Meııela Etra - cekler ve ag}ebı ıhtımal bu Alman 
sath Oltnak için bizzarure suyun M•nhasıra.ı t.ahtelbahirlere karşı karat, vapuru esir etmek istemiş, fa.. kuvvetli kelime mucidi halktır. Ben- pontin, spaghetti kelimelerini ter _ y~dımı .bu .ışte geç kal~caktır. ln
tlnı ına çıkar ve teslim bayra. mücadele ct;ınek üzere hususi bir. ~ kat suyun sat~a çıkmasile beraber, c~ <?-mani.ılık ~ir ke~ime .değildir; kim için baştaki lıeceyı gene str ... , giliz keşif zırh!ı oto~obıl .kıt'alan. 
Sin· Çeker. Küçük bir balıkçı gemi- gemi imal ederek bunları tecrübelı etlerin arasına gizlenen topların -ate- bır lllstemdir. Eger o ınstemı yıkmak ıp... ile yazıp bunları i yahud ı dın tiha şımdıden Bmgazı etrafın. 
aı-a'~ koea bir tahtelbahiri yedeğine sübay ve erlerin kumandası al~ şile karşılaşın],§... için bi~ in~ı~lb yaptıksa, miinevver- koymadan vazmağa, -yabancı dil _ a o aştıkları ve b~nlarla İtalyan 
lık ak fE:ı:zıı den·zcı bi İ gTz ba- rerek ve bu gemileri .masunı:o ii- Havai fişekler Jer, dıllenm halktan ayırmamaya !erde pek kullanacağı bu telaffuza, uç~kları araıund~ rnusa~emeler ol-
r;,.., çı gelllisinin b'r 'ı·tel r tnhtı ılb h" ve t g~misi kıhğına .sokarak deniz - dikkat etmelidirler. Aksi, takdirde, Türk çocuklarını alıştırmak müna • dugu ~aber :venlmek.tedır. 

411 e.s· 1 ayan a e a ı.. care · .,__._. Fa ... ~t b d ~ --'d tın - 1 lı · b" k"ld h J Dogu Afrıkada hır tarafta 1 ara ır edi.şi gibi) sürü ötürmesi !ere ç~kardıla:ı:.. Bu gemilerill IRLT1Dl ..... u say l5lllllZ -.. a a us..._ oaman ca, yenı ır şe ı e ort a. sib değil midir, o Türk çocutru ki o- . . -. . . ~ n-
a sıra ra.stlana h~l g ıl d. • aıarı pi& bir şilebi andırır. 1eri» her va~it müsbet neticeler ver- mıı oJurl 1 nun telaffuz kabiliyeti heı millet gıli~ ~udan._ku~ederınm tazyık ve 

bah•;l tayyare ~eyahud er ıt:~ı:ı· =~da h~yeti sübay, tayfalan as. mediği için, Ingilizler, daha ckidt hile- vf{u/,ilfin '2}.;. ae çocuğundan daha kuvvetlidir. . ~ak.ıhı tvle _d~ger lctıhtttenl Ha~eıı ı:nıd"lli 
~ e nıucadel ed . : - l bu gemuıin şahısları, :nırua- lere de başvurmaktan çekinmemiş • t!,. n Halid Zi:va u~ ld ·ı uvve e~ının a yan an ıçe~ı en 

- • e en bir t..orpıdo -ve.. ker o an a ıgı ve arkadan vurmaları saycsınde 

,.ı:ı.n PZ:::::::: tavsiyeleri haricine çıkmak kahil hiçbir şey olmayacaksınız. Nastl, 5 Habeııistandııki İtalyan idaresini~ 
"1U o t •• - aat tam on iki. Haydi sofra l l s a:tnın edebi romanı: <1 '• mi~ güzel bir prograın degıv·ı mi? b M""k l b ıürat e yıkı acağı ve 1-ıuradaki İtalya 

A~lo 
Oynanmaz! 

NalıledeAZ Mua~zez Talıı~n Ber~~nd 
O Acaba "b mi idD nu koğmuş olacak. T eşekkur ede-

na k . nıuztarı N . 
..... aşesıni v .. . 1 unut• rim e11rın. B ı'kı' 
··•Uttu) ermegı naaı Teşekkür ederim Nesrin. u 

l<end' · . . kelimeyi genç adam adeta muhab. 
811.ya k ısını Bffettirmek içm tara. betle söylemişti. Nesrin ~amarlarır~
ÇÖJttii. oştu, şezlongun yanına diz dan aıcak bir kanın aktıgını, kalbı. 

~;; Selinı, beni affedini·ı, çok u
~11.t rn arn_an ;aldım, siz; yordum: fa. 
~ Usıkiye o kadar susamıştım ki 
c!uitJ nekahat halinde bir hasta ol-

nuzu b"J C ı e unuttum. 
11.iJr enç adamın göz kapakları ağır 
~idi.açıldı, Yaşlı gözleri karnuna di. 

~ ..._ B d 
"-lrlu en e nekahat halinde oldu-

. rt sert çarptığım hissetti ve 
nın se . 

1 
.. 

sevinçten titreyen bır ses e şu soz-
leri söyledi: 

_ Selim, eğer tedavi tarzınızı 

değiıtirmek isteseniı;, ~~k du~a ça
buk iyileşece-iJruze emınım. Bır par. 

k nd. :...,; .. al•ndirmeğe gayret ça e ın.- ....... ~ 

ed
. . bir jeyle meşgul olunuz. Bu-
ınız, b _ı v. t' k 

ııün hayatınızı iraz oegış ırme 
arzu etseniz, akpm• ne kadar n&. 

aşına. u emmo ir yemek var. 
- T.abii kabildir. Size bugün - Evet, güzel btr program Nefis bir balık, siz:n i;;:n ala bir kül- kuvvetlerınin (taknben 80 bin as. 

için bakınız nasıl bir program tek- Bu cevabı kifi gören genç kadın bastı, sebze ve meyvl\... .ker) esir edilı.-ceklen muhakkak gi. 
Jif edeceğim: Evvela, burada karşı hemen yerinden fırladı. _ Masayı koltuğumun bidir. Çünkü bunun böyle olmamaaı 
kal"flY8 öğle yemegını yiyecegız. - Öyle ise bugün bana tabi ol..ı- yakla~tınnız Nesrin. yanına için bir mat:ıze ister ve böyle bir 
Benim tek başıma ıofraya oturmak. nuz, göreceksinız ki m~mnun kal'1. _ Hayır efendim, maalesef bu. mucizenin doğması ise uzak görii-
Jığımı bittabi istemezsiniz; çünkü caksmız. nüyor. fngilizler daha "İmdiden E-nu yapamam; çiinkü prngramıma v 
ben de sizin gibiyim, yalnızlıktan Bu sözlerden sonra içeriye koş- sizin sofrada yiyeceğiniz de dahil- ritrede Sudan hududundan 80:9-0 
nefret ederim. O halde şuracıkta, tu, hizmetçiye emirler verdi: dir. Artık tepsileri kaldıracağ,z. Km. içerilere nüfuz ettikleri gibi. 
küçük bir masa üzerinde karsılıklı - Küçük masayı tıırasaya ko. _ Zamanlardanberi uzun otur Haile Selasenin idare ve nezaretin. 
yemek yeriz. Sonra uzun bir istira- yacaks1mz. Sofra iki ki.Hlik olacak., " 1 1-I b kı • de olarak Hn~istan kıyaını L!L 

k b 
.,. maga a ıştım. asta a cı tepsiyi h 1J11 

hat ve onu miitea ı gezme. çünkü beyefendi yalnız yemekten kucağında tut•Jvor, hana vardım e- aasa (Tana) gölünün şimal ve ce-
- Gezmekte!l içim sıkılıyor hah. boıılanmıyor. Odamdaki çiçekleri diyordu. s.an. dalyada otu~rsam yo. nub ha-..alisinde hayli ilerlemiştir. 

çenin bütün ağaçlarını teker teker de buraya getiriniz, buncfan başka, rulurum gıbı geliyor. Arnavudlukta, ltalyanlar, bir Al-
öğrendim artık. sofraya çok rneyva koyunuz. _ Tecru"'be adı"rı. man yardımı gelmedi~i takdirde, ta 

B · LJ"f •V• p ~.· . yorulursanız "' - enım teıı; ı cttigım genntt - eki efendim. dedi~nizi yaparım. gerilerde bir hatta kadar yavaş ya. 
büsbütün başkadır. Sizi otomobile Nesrin tekrar eski Nesrin ~lmu"- N · il va.s. ric·ate mahlıt:amdurlar. 

" . . esnn e erini U7,atı, kalkması yerleştireceğim ve Beruta kadar gö- tu. Gidivor, geliv. or, emirler verL k İtalya "alnız başına kaldı;;ı taL - ıçın ocasına ynrdım etti c·· 1 J ... "" 
türeceğim. Gezme azami bir buçuk yordu. Biraz soma hizmetçi küçiik ··zı · k d · uze dir<:le her tataftu çökmeğe veyahucl 

k go. erı o a ar parlak ve crzı"bd1" 
saat sürece • masayı getin:li, flezlon~un yanıııa ı_ S ı· b .. Alman himaye ve istilasını lı:abale 

O L,ı ... N 1 1 N ıu e ım ilaihtiYRr itaAt etfı ve ya-- tomoou mı:- ıw o ur es. yerlettirdi. üatü~e gülleri ve yemiıı- mahklim ve mechındur. Bu sebebi. 
rin, mutlaka başım dönf'r, baygınlık ]crl koydu. vaş yavaş verinrlen kalktı. Jtalya için yeganıı ııelAmet ihtimali, 

. . • Öyl f k. Uzu bi d ,_ - Koluma dayanın. sizı· ve .. "ını'ze k l ·ı . 1 L- • 
geçırrrım. e zayı un ı. • • n r zamaıı anoeri tepsi i. gene anca ngı terenın ga eUC'aın-

Ba :&.:- d d" • Ç L .. • d -•- . S l götüreyim. Ha söv!•, rahats-ınız de. d d. - na muıa e ımz. o~ aA'f1' cın e yemaı; yıyen e im bu haZlr- v·ı e ır. 
.. "d . b d" Bir 1 kl 1 ırı mn Böyle,i "CZlonga U7.11nmı• r 

aefa tecrüue euu., eger •auy anmaz- e yemeklerini daima istih~sız Y"'_,·,._ .Z.:j) ... r. Lf 
-ld d T L "' n ııt• mı ı- '--1Çes; ere ve yemişler" ha • ..._ Unutmuıtu:n. 

......, Başa_.ğrınız;I 
Bugun gelmedi. Bethofen o. 

hat ederd:inU 1 
_ Doktorun ve 

agır gı enz, aşına onmez. ı ana &kail,. tRkib edivor ve~~ b -s ~ ~ 
., L_ .J~- v l.--l I .. ,,_ İr vaziyette v-m~kten daha iyj de- 11 r.~. 

sanız yan _,..,. an ~· öneriz. e1t. ği halde Pındi acıktığını lıissedi. '-- ._. • a.!L t · • , 
b k rar ediyorıım, bar.a emniyet ediniz, yordu. ııun ıu ışananız açı ınn. _. __...... · hasta a ıcının (Altm. ,...) 



8 Say& 

BUR LA 
BiRADERLER 

STANBUL •ANKARA - İZMİR 

Zonguldak Mıntakası Iktısat 
Müdllrlllğllnden: 

138 numaralı Çamlı ocağının imal ruhsat tezkeresi eski sahiplerinin 
ocak kıraya verilıneıden evvel vücude getirdikleri tesisatın kıymet tak. 
diri işi hususi kom~onu tarafından 3/31941 tarihinde ikmal edileceğinden 
tayin olunan günde ya bizzat ocak mahallinde bulunmaları veya usuli 
da~inde tanzim edilm~ saUhiyetnameyl haiz vekillerini bulundurmnları 
at.al takdirde takdiri kıymet muamelesinin huzurlarına hacet kalmadan 
yapılacağına dair e.ski sahiplerden adresleri malüm olanlara şahsen ilnıü. 
haberle tebligat yapılmış ise de Kara Mahmud oğlu Mahmud kızı Seniye 
ve Kara Mahmud ollu Mahmud mahdumu İkra'mın adresleri maliım 
olmamasından ve Arıt zade Cemalin hayli zaman evvel vefat etmiş ve 
varislerı de bilinememiş bulnnmasından keyfiyet kendilerince malüm ol. 
mak üzere ilA.nen tebliğ olunur. c550• 

"' 
Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir 

Amirliğinden: 
ı - Devlet orman işletmesi Çoruh reviri Borçka bölgesi Balıklı orman 

katıyatıııdan Hopa sahiline d9• kilometre mesafede şose kenarında fsti!li 
cı16S• metre mık'ap, ,450, desimetre mik'apa muadil c460. aded kabuklu 
kızılağaç tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma 1212/941 Çarşamba günü saat H de Borçka işletme 
bölgesınde yapılacaktır. 

3 - Beher metre mik'abın muhammen bedeli dh lira «66• kuruştur. 
4 - Munkkat teminat «144r.; lira 69 kuruştur. 

5 - Şartname orman umum müdürıtitünde, İstanbul Te Trabzon 
çevirge müdUrlüklerae Çoruh revir amirliğinde görülebilir. 

6 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte Borçkada bulunmaları Uln 
olunur. c482• 

1 RADYO I! 
PAZAR 26/11941 1 

9: Sa.at ayarı, 9 03: Ajans haberleri, 
t.18 · Karı.şık ve hafif parçalar <Pl.),

1 9.46: Ev kadını. 12.30: Saat ayan, 
12 33: Duğün türkUleri, 12.50: Ajans 
haberlerı. 13 05: Şarkılar, 13.25: Rad
yo salon orkestrası, 18: Saat aynrı, 

18 03: Radyo caz orkestrası, 18.50: 
Puıl heyeti, 19.30: saat ayarı ve 
ajans haberleri, 19.45: Şarkılar, 20.15: 
Mılli kardeşler (P].), 20.30: Avrupa 
halk turkllleri (PU, 20.45: Şarkı ve 
türküler, 21.15: Konuşma, 21.30: 
Devlet konservatuarı tiyatro şube3i 

temsili, 22.30: Saat ayarı. ajans ha. 
berleri ve ajans spor servisi, 22 50: 
Cazband (Pi.). 

· ANAPIYOJEN ·ı 
Dr. İHSAN SAMI 

latr•?tolcok, latafılokolc, pııömolco'c, 
lcolı, p ynairanlklerin yaptı~ çıban, 
yara, akıntı ve cild h ... talılcl11rına 

lcarıı çok tcsirlı taıe qıdır. 4 1 
•··················································· .. o l'ostn l\1'11 lası : 

lietri1•' Mudiuu: Selim Raaıp &meç 

IABİ.BLW: S. RacıP EMBQ 
A. &krem UŞAKLIQU. 

". nkıtra borsası 
25/1/1941 açılış • kapanış fiatları 

ÇEKLER 

Açılıf Te lı:a""a 11 
Londra ı Sterlin 5.24 
New-York 100 Dolar 131.50 
Cenevre ıoo fsvıç. rr. 29.7725 
Atina 100 Drahmi 0.9975 
Sof ya 100 Leva 1.6225 
Madrıd 100 Peçe,a 12.9375 
Selgrad 100 Dinar 3.11; 
Yokohama 100 Yen 81.1375 

:ın 100 ineç Fr. 31.0975 
Altın 23.65 

r.sham v" tahvilit 

Sıvas • Erzurum 7 19.50 
\,. 

t• TEK TAŞLI 
Kıymetli Blr Çift Küpe 

Sanda.lbedesteninde teşhir e _ 
dUmekte olan bu küpeler 27/1/ 
941 P,aznrtesi günü saat 14 te 
Mezad dairesinde müzayede su
retile satılacaktır. 

J 

' , 

SON POSTA 

rr======== 1941 iKRAMiYELERi 
T. İş Bankası ~ 

1941 ·Kuçuk 
Tasarruf Hesaplan 

iKRAMiYE 
PLANI 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 il 1000 • - 3000.- 11 

2 • 750 , - 1500.- , 
4 • 500 , - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- 11 

35 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - 4000.- 11 

300 • 20 • - eooo.- • 
lteşideler: t Şubat, Z !\layıs, 1 A. 
tuıos, a ikincıteşrhı tarihlerinde 

yapar. 

Tavuk suyu ile mamul bir tek 

ÇAPA R 
Sebze ve hububat komprimesile 24 saatlik 

Kalorinizi temin edebiürsiniz. 

Her büyülı Balıkcıliye maicaaaın'1a bulunur. 

Keskin Belediye Reisliğinden: 
Keskin kasalbasının elektrik tesisatını ifletmek için c80• normal be1Jif 

takatinde kömürle müteharrik kondanseli bir lokomobil satın alınacakPf• 
Böyle bir lokomobil nerede ve kimde varsa şeraitinin Keskin beledly.>tiol 
bir mettubla teklif edilmesi ilA.n olunur. c557:ıı 

Beşinci Tertip 

BiRiNCi ÇEKiliŞ 
7 Şubat 1947 

tJcra.mıye adeci" 

4 10.000 40.000 

4 5.000 20.000 

6 2.000 12.000 

30 1.000 30.000 

60 500 30. 00 

90 200 18.000 

300 100 30.0 o 
300 50 15.0CO 

3000 ı-0 30.000 

60000 2 120.000 

430 Teselli 12.132 
Müı..af.atı 

64224 357.132 
Yanm bilet Tam Bilet 

1 2 
Ura Lira 


