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Arnavudlukta 
İtalyanlar yeni 

bir müdafaa hattı 
hazırlıyorlar 
Şiddetli 

muharebeler 
oluyor 

Elenler şiddetli bir sungu 
hücumu yaptılar 

Yeniden mühim 
mevziler zaptedildi, 

esirler alındı 
-

Ati na, 1 ( A.A.) - 1,i malfimat 
alan mahfellerden öğrenildiğine ıö
re, İtalyanlar bir kıımı merkezi Ar
navudluktan geçen yeni bir müs
tahkem müdafaa hattı yapmakla 
meşgul bulunuyorlar. Bu da göste
riyor ki İtalyanlar son ümidsiz bir 
müdafaa zarureHnin hasıl olacağını 
•nlaını lardır. Bu mevziler de elden 
ciderııc Yunanlılar Tepedelen, Ktis
•ura ve Avlonyayı iııral edecekler
dir. 

Avlonya cf9111'uncla 
halyan bu yeni müdafaa hatları 

A, lonyanın cenubunda bir yerden 
başlamakta, merkezde Beratın ıar
lcında T omor dağlanna dayanmak
ta ve oradan Elbasanın ,arkına u
undıktan ıonra tlmale, Yugoılavya 
hududuna kadar gitmektedir. Bu 
müdafaa hattına l~lyan takviye Ju
taatı ve harb malzemesi sevk.olun
maktadır. Yeni rpeyzilerin vaziyeti 
ve hu mevzilerin batlıca ltalyan 
müdafaa nolcta1an "1ia1'a diitmeden 
vücude tıretirihnell ltalvan 1>Atku
mand anlıiının ümldıiz bir halde 
bulunduiunu ıtösterir. 

Fena hanlar 
Maamafih ltalyanlann daha ıi

malde mukavemete hazırlandıktan 
ha'b~ri ıimdiki f talyan mevzilerinin 
yılı:ılmak üzere olduiunu ifade et
mez.. Yunanlılar mütemadi otlarak 
ltal:ranlara karp tabiye muvaffald-

(Devamı 4 Oncü 1aylada) 

Macar - Yugoslav 
munasebatı 

Budapefte, f (A.A.) - BaD 
Balkan mahfelleri. Macar - Yuıoa
lav do•tluk muahedeline, her ne pa
haatna oluna olttın. Alman aleyh
tan bir mahiyet atfetmek iıtemek
tedir. Budapette aiyaıt mahfelleri, 
Almanya ve ltalyanın cenubu .-r1d-
1lin iki mühim tlevtetl araımdaki 
dostluğu, anla)'lt zihniyeti ve 
tam bir aempllti ile karaılamı' oldu
iunu tel>arliz pttfıtnektedir. Macar
Yucoslav doıtluiu. Avrupanın bu 
k.-nında aulh&ia Wamewini tfomin 
etmektedir ki bu, Mihver devletleri 
taraftndan da liizumlu telakki olun
malttadır. 

s .. a,.ora•, 
mtlsterih 
olarak. 

ikdam ve onun öile nUehuı 
Son T •lıraf suımıya karar 

''ermitler. 
Biraz ıeç de olea menfaat• 

Jeri bakımından en doiru yolu 
timdi bulmutlardır. 

Ric• at edenin arkaeından 
'kurıun atma\ hiç bir zaman 
elimizden gelmedi. , , 

Yazık 1 Bir ltara1cterı ve hır 
'8hıı tam olarak anlatmak ve 
ll'l0kemmel bir 1M)rtre çizmek 
için baılanan yazı nnm ka -
lacak. 

F'akat ne zarar> 
fi ~ylenmi, olan lmnm da ka
dır ve gelecek newil tarih va

Zlır'lten matbu hir veaika bula
calttır, 

1\fı de ausuyonız. 
il~ •azifeyl yapmı• o1ma1c 
oı.., \'e tamamen müıterih 
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SoDum limanmm 

Garb çö~Unde 3 1 

hafta içinde 200 
italyan tayyaresi 

dUşUrUldU 
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! General diyor ki 
: 
İ Yeni sene bir sulh 
f yılı olabilecek midir? 
1 

1 

Y'-ZAM ----. 

Emelrll ••tnaal 

H. Emir Erkilet 
e90D Posta. nın ulttrt 

muharriri 

.. eni yılın bir sulh yılı olma
& sı için bazı scbebler olmak

la beraber bu hususta ümid 
azdır. Hele Amerika Cümhur
reiıi Ruzveltin yeni nutkundan 

umumi manun11 1 aonra. lnıilterenin Almlanya-

1 dan aulh istemesine 'eyahud, 

ngı•ıı•zıer Almanyanın sulh inisyativine 
boyun eimesine artık ihtimal ve-

T b k t 1 rilemez. Çiınkü lngiltere harb o ru un 1 gayelerini, aiyasi düıüncelerle, 
henüz neıretmemiş olmasına 1 

buna kadar 1 rağmen bu gayeleıin zulüm ve : cenu 1 iıtiliya uğnmıi milletlere hürri- : 

l ı d•ı yet ve iıtiklallerinin ıadesi ve : i er e l er 1 büyiılt devl.:tlerin küçükl~r üze- i 
rinde tahakktimünlin kaldırıl- •

1 maa1 gıbi bazı esaslı hatları ev-

şimdİye kadar tesbit velden malumdur. 1 (Dennu 8 inci sayfada) • 

edilen ganaim : 120 \. .................................. --·······-' 

Jdare itleri telefon•J : 20203 

B. Çörçilin Türk 
milletine matbuat 
vasltasile mesajı 

• 

[ 
lngiliz Başvekilinin J 
mesajından parçalar 

"Müşkül aylar zarfında Türk hükumetinin 
ve Türk milletinin değişmez dostluğuna 

mazhar olmak saadetine nail olduk,, 

«Ben eminim ki gelmekte olan iyi günlerde bu dostluk 
dünyanın istikbali ve bütün hür milletlerin emniyeti, saa
det ve refahı için pek büyük ehemmiyeti haiz olacaktır.» 

Ankara, 1 (A.A.) - lngilterc 
başvekili B. Çörçil, Anadolu a ansı 
vasıtasile Türk mat )"'ltına aıaKıda-
ki mesajı göndermi~ttı: ı 

Yeni yıl münasebetile Türk mil
letine Türk matbuatı va11tasite en 
hararetli selamlarımı gönderir ve 
1941 yılı için refah ve eaadet te
menni ederim. 

Yerde tahrib edilen 
tayyarelerin sayısı 

havada tahrib 
edilenlerden /azla 

top, 70 tank ve 600 
mitralyöz 

Geçen sene zarfında lnailiz mil-ı 

Hl·ııerı·n ·ıtalya leti birçok elim tecrübeler aeçirdi 
ve öyle anlar oldu ki en iyi dostlar 
hile muvaffakivetimizden şüphe et- f -

Kahire, t (A.A.) _ Ortaprk- Kahire ı (A.A.l - Bardıya nunta- hakk da ti. Simdi böyle ,üphe eden pek az 
taki İngiliz pilotlan, Crazianinin kasındaki fogilız kararglhı nezdinde 1 n kimıe vardır, fakat lngiliz halkı ara-
tayyareeilerini ıimali Afrikada sü- bulunan Royter ajansının husuat mu aında bir tek kimıe bıl,. nihai zafe.-
ratle mailub etmektedirler. Noel habirı bildiriyor: •• 1 d · w • 50.. 'er den ıüphe etmiyor. Yeni yılın efİ-
münasebetile 24 saat aüren bir le- Bütün gece gurleyen toplar, bu soy e 1g1 Zı iinde bulunurken kartılapc•iımız 1 
vakkuftan 90nra lngiliz hava kuv- toplardan çık.arak gökyüzünü aydın- zorluklara ve mücadeleye itimadla 
vetleri, Carb Çölündeki taarruz lan- latan fimşekler, dem:re kolları ara - / ı.l J hd d d.. .. l' bakıyoruz. Biliyoruz ki harb vasıta-
n• yeniden ve daha büyük bir azim- sındaki müddetli çarpışmalar, hep <<.' ya a ~a a aıunce 1 )arımız hergün biraz daha artıyor I 
Je başlamıı bulunuyorlar. Bu hü- bunlar Bardiya muharebesinin ıun- zımam1dar bıf' demokrat sını- (Devam1 4 üneii aayfada) B. Çirça1 
cumlar neticesinde hava meydanla- lük resmt teblillerdeki kısa ctlmleler lının talyan milletine baılıa -------------------------------! 
rına büyük hasarlar yapı1mı, ve se- okunurken zannedildltinden çok da- bir tarula anlatt•i• bu harbe e· · · k B -

1 
· ı· 

ma. ~ü,man tayyareterinden temiz- ha h~raretıi hır muharebe oıdutunu deuama bizim 1ıac10, azmet • lf ~8ŞI U S808 ngı iZ 
lenm11tır. g~erır. • l L el 

Üç hafta e.vveı .~··lıyan büyük 20.000 ltalyaa ....... m•ı ""anma.da IJ'.)) Amerı·kanın hava kuwette..ı 
taarruzdanben lntrilız hava kuvvet• Bardiyada bulunan I0.000 İtalyan 1 1 
)erinin elde ettiii Tekor dikkate de- \amamile muhuara edilmif bir hal. Alman Devlet Reisi ordunun ,. ·ıı 1 h. ıh· b. 1 
ier bir mahiyettedir, ~U müddet dedir, Çilnttı fieri tollarınlll Uhil k • d• d V• • b"ld• • ngı ere e ıne mu iŞ ır aarruz 
zarfında en aaa~ı 200 dutman tay- mmı&kasmı tamamilı eıe ıecl11nil ta YIJI 8 ıl gını 1 ırıyor 
yaresi muhakkak ıurette dütilrül- bulunuyor Bu mıntab Bardiya - dı·pıomat•ık taarruzu ki 
müttür. Bu, vasati '!larak günd~ do- nın otuz kilometre tadar fi!Ull ıar- - . . geçece er 
kuz tayyare demektır. Tayyare mey- . . Berlİll. 1 (AA.) - B. Hitlerın 
danlarında ve hangarlarda tahrib bı.sınde Mersalulra civarında Tob • yıJba11 ıaünuebetıle nqrettıii be- Nuyork 1 <A.A) - Bayan Anne Nevyork, 1 (AA.) - Hav 
edilen veya ha,.ra uiratılan tayya- rut latikametınde Ul&JlP ııt.mette • yannamenın mabadiı Dhare Mac. Cormlk, Ne~ork Tımes Jık iılerile uiraJ&nlar tarahn 
rel.r hu rakamdan haricdir. dir. İngiliz devriye kollan 1'obnatun Garb •oferi bittiii zaman, haddi p.ııetesinde ,..11dıtı bir makalede, Bir pek tanınmıı olan •flyins and p 

Bir sübay pilot Royter ajanaı cenub mmtakuında muntuam ı..re- zatmda manaaı olmayan bu hark lefik Amerikanın İngiltere lehille bir pular Aviationı> mecmuuı, bu 
muhabirine 1'Jnları anlatm19tır: kAt yapmaktadır. Bu 11r Tr&lalua d•al nihayet vermek ve Avrupa diplomatik taarruza ıeçeceCini tah - lnailiz hava kuvvetlerinin mü · 

Cündiizleri alçaktan uçarak yep- topratıannda 120 kilometre tadar '- hallunı böyle bir harbin acılarından m1n etmektedir. Muharrir, taarruııın bir taarruza geçeceklerini tah · 
tığımız hücumlarda yerde tahrib et- çerlerdedlr. korumak arzusunu i7har ettim ve bu ali.metlerini ~velt'i.n Maref&} Pe- etmektedir. 
tiğimiz tayyareler havada tahrib et- «llardiyaıun sili• aefer lnciltereye müracaat ettim. tene hitaben yazdıtı Ye Amiral Le - Bu mecmuanın llcinciltinun n .. 
tiiimizden fazlfdır. BardiJ& fiddet.le bombardıman e • Aldıiım cevab, bu cevabı verenle- ahy'nin götiirdülil ,nektubda, büyük hasında fU .. tırlar o'kunmalı:.tadar: 

CündUzleri lngiliz hava kuvvd- dilmektedir, AJnca tanarelerimll Tt rin menfaatlerine tetabuk ediy~rd.u. elçi Philllp'in RQmaya aTdet.iııde bü- «lngilterenın 19-4 J aeneainde. b 
ieri Trablu111rarb aemalannda müte- harb ıemllerimiz tarafından da bom- Bütün demokrasilerin kapıtaluıt yük elçi Weddel'ın Madridde ispan. va kuvvetlerinin baıılıyacaiı bir 
madiyen devriye wezmektedirler. balanan Bardlya tehrinı bugiln top. harb miııtefidleri, o zaman mü~ı yanın harb harici kalması tart.ile İs- arruz neticeainde harbi kazanm 
Son zamanlarda ltalyanlar tarafın- larunıs tt.mamile hlklm bulunmak • kızdılar. Kendi harb 1nenfaa!lenne panyaya gıda maddeleri ıonderflmul bizi hayrete dü,ürrniyecektir. 1 
dan lıkenderiyeve hava akını yanıl- tadır. İtalyanlar bl1iln atefimill mu.- bir nihaye~ verecek ol~n mılletler için yapmakta oldulu münkerel~rde liz hava kuvvetlerinin ilkbahar 
mamış olmaıı ltalvan tayyarecili~- kabele için cenub müdafaa mmtab- aruında hır anlafma ~~: onla~ .0 ııörmektedil'. veya gelecek kıı yapacaiı taarru 
nin fena bir vazivett• bulunduiunu aına 28 lik biT top Jerleftirmiflerclir. derece kızdırdı k! en mühım lngı.lız Bayan Cormit bu diplomatik hare. ehemmivetini takdir edenler pek 
vazıhan vöst,..nneldedir. <De...u s lncia r.a,.tada) habDleri harbe nıhayet vermek fik- (DeYanU 4 6ncii aayfacla) (De .. amı 4 Gndl tayfada) 

rini bu kinle ve bu kızgınlıkla red· --------------~------------___. 

Alman matbuatı 
Ruzvelte 

hucum ediyor~ar 
Berlin. 1 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Bu kadar mühim hadiselerle be

zenmiı olan 1940 yılının bu son gü
nünde çıkan Alman matbuatına en 
mühim mevzu teıkil eden vak'a A
merika Cümhurıeisi Ruzveltin rad
yo ile netretmiı olduiu nOcak ba
ti• konupnaeıdır. 

Riyaıeticilmhur sarayının ıomı
nelİ önünde aöylenen ve Ruzvelt ta
rafından 120 milyon Amerikalıya 
hitab edilirken crdoıtlarım• ttibı çok 
demokratik bir hitab ile baılıyan bu 
nutuk karııeında bütün 'gazeteler 
fiddetli infiallerini aaklamamaktar 

(Deftllll S lnd sayfada> 

"Peten Fransız 
imparatorluğuna 

güveniyor,, 
Londra, 1 ( A.A.) - aMatin» 

gazetesinin eski baımuharriri Phi
lippe Barras imzasile ,,Sunday Ti
mea» gazetesinde çıkan bir maka
lede bilhassa şöyle denilmektedir: 

«Hitler, Fransa meydan muhare
besini kazandı. iki mı1von franMZ 
harb esirin; eli"de bulunduruyor. 
T op,raklarımızın üçte iküini i1tral 
etti ve aiır bir mütarek"' imzalat
maia muvaffak nldu. Bu mütareke
yi İmza eden Petain. mukavemet et
meli hll& naııl ümid edebilir) Bu 
sualin cevabı tek bir cümle ile veri
lebilir: Mareşal Franuz hnparator-

(Deftmı ' acı •7'ada> 

Ankara- lstanbtl hattında 

dettiler. 
Demek oluyor ki harb, mes'ulle

rio imhulna kadar devam edecek
tir. Alman orduau kl)'IDetini tröster
mittir. Fakat ben. Alman ordu•u
nun önümüzdeki aylarda daha mü
kemmel olmasını kararlattırdım. Bu 
karar, durmadan ve tam surette ye
rine getirilmi• olacaktır. 19-41 sene
si, Alman ordusunu, bahriyeıini ve 
hava kuvvetlerini, hiuedilir dere
cede takviye edilmiı ve daha iyi 
techiz olunmu, bir halde ıörecek
tir. Alman ordularının darbeleri al
tmda. harbculann aon cümleleri dfJ 
ortadan 'kalkacak ve bu euretle mil
letler araaında hakiki hir anlapna 
için lüzumlu prtlar vücud bula
caktır. 

(Deftnu 1 inci sa,.taü) 

Alman -Fransız 
mozakereleri 

lnkıtaa uğramış 
Lizhon. 1 (A.A.) - Burada at

reıuldiiine zöre, Vicby hük6meti 
ile Almanya aruandaki müzakere
ler kesilmittir. Bu hab. kardı ibtl
yatla verihnektedir. 

Bu sabah gelen 
---H-a-be-r -.,.-ı 2-;;i~:rihinden itibaren on haberler 3 Uncu 

Ankara, l (A.A.) d layısile gün müddetle Ankaradan eabablan 
dığımıııa ~öre, bayram d oartacak saat 8,20 de ve Haydarpapdan..se- sav4adadtr 
Ankua - lsta~bul ~m•k ve ne .. bald~rı ~· 9 il!' IWeT ıı6adütı J 1 
olan yolcu ihtır~cını mek ~n. tıeai tahrik edilecektir. """""~~""'"'"',,..,,,,,..,,,~""'"'"'"""~ 

bayram için unndoz 
trenleri tahrik edildi 

halkın iıtirahattnı t 
'"· . 

Akıl hastanesinden 562 
basta taburcu edildi 

Bunlardan birçoğu hasla olmadılılar 
halde uzun milddettenberl hastanetlı 

yeyip içip istirahat edlgorlarmıı 



.. 
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Hergün 

Bu harb nekadar 
Sürecek? 

Yazan: MahiUla llirSft 

B • suale, bu ıeklile, anca\ 
bir falcı cevab verebilir: 

Bir hafta mı desem) Bir ay mı} Bir 
sene mi) Yoksa... Bir asır mı} 

Hadiseleri kabil olduğu kadar 
objektif bir gözle mütalea ettiğimiz 
zaman, hiç şüphe yoktur ki, bu su
ale doğrudan doğruya ve kestirme 
Lir cevab vermenin ımkanS1z oldu
ğunu teslim ederiz. Harbin sonunu 
getirecek olan amiller o kadar muh
telif, o kadar girifttir ki en keskin 

1 

zekalar bile bunların 'içine girip doğ
TU bir neticeye varamaz. 

Ben, harbin devam müddeti ile 
ne zaman zihnimi me~gul ettimııe, 
kendime çıkacak bir yol bulama
dım. Yalnız şunu iyi biliyorum: Bu
günkü ölçiide ve bugünkü karakter
de bir harb buladıktan sonra onui1 
sonunu görmek, bizim gibi uzakta 
ve kı-narda duran insanlar için de
mi hatta bunu idare edenler ıçın 
bile imkan9ızd1r. Fakat, şu kadarı 
var ki bu harb çok uzun sürebilir 
bir harbdir. 

Harbi en kısa sürdüren memle
ket Almanyadır. Muharebenin de
vamı hakkında en kısa tahminler o
rada yapılmı tır. O kadar kısa iti. 
eğer bu tahminleıin ha\cı'ltate uyma
sı lazım ge!seydi, şimdiye kadar 
harbin bitmi olma'!t iktıza edecek
ti. Hadiselerin !ıakikatlerinden dc
Y.il. sadece anulann 9'aTeketinden 
ilham alan bu tahmini Almanya içi.ı 
tabii görmelidir: Orada harbin kısa 
bir zamanda bitmesi matlubdur; bi
naenaleyh umumi matlub da bu ar
zuya gÖTe işler. insan mantıkı, ekse
nvetle. insanın gönlüne bailıdır. 
Biz. umumivetle hunun farkmda ol
maVJz ı:'a'ltat bakikat budur. 

Harbi daha fazla devam ettiren 
görü, te lngiliz görüşüdür: lngilte
re, tarihte. bütün büyük muharıcbc-
1eri uzatmakla kazanmıştır. Su hal
de, lngiliz zihni. lı.ısa devamlı bir 
harbi itaı; ramaya haZJr bulunmaz; 
o, bug;inkü çaptaki biı muharebeyi 
geçmi,te ltaç ~nede kazanmış ol
duğunu hcsab eder; yeni mücadele
nin şartlarını ölçer ve nihayet eı.ki 
şartlarla yeni tartları kanştırrırak, 
ken<Jisine göre harbe bir devam 
müddeti tayin eyler. Bu, daha rea
list, isabetli olmaya çok daha yakın 
bir tahmindir. 

Son zamanlaıda harbin devamı 
bahsi etrahnda bir de ltalyan naza
riyecilerinin sözlt>ri görülmeie ba~
ladL Bu da şudur: Bugünkü karak
terde bir harb ltolav bir neticeye 
varamaz. Çüpkü, Mihverle lngjltere 
arasında cereyan halinde bulunan 
mücadele, alelade bir askeri müsa
deme değildir: bu askeri çarpı§mn
nın arkasında, iki rejimin mücadele
si ve bu iki r,.jimin arkasında da ay
n ayrı iki ideolojiyi tt>msil eden iki 
dünva kıt'aaının çarpışıiıası vardır. 
Bu kadar büyük bir davanın ise kısa 
bir zamanda halli miimkün olamıar
cağına göre. harb bir aralık nihayet 
bulsa bile, bir müddet sonra tekrar 
başlıyacak ve devam edecektir. 

Son zamanlarda balyan matbua
tında göze çarpan bu tarzdaki ne?
riyat. bir taraf tan Bay Mussolininin 
fqist felsefesine uygundur; ma
IUın ya, Dnce muhtelif zamanlarda 
harb ve sulh meselelerine temas et
tikçe. daima harbin b~ri bir zaru
ret ve tarihi bir realite olduiunu 
söylemekten hali hlm14 deiiklfr. 
Bizzat hayat bir mücadeleden ve bir 
harbden ibarettir. Ayni zamanda, 
bu görü•. lta}yada bugiinkü harbin 
devamı hakkında ilk zamanlarda 
yapılmış olan tahminlerin pek safi
yane şeyll"rden ibaret bulunduğunu 
bilahare isbat eden hadiselerin bir 
reaksiyonunu ifade eder: ltalyan
lar, bu harbin kolay ]'°lay biter bir 
!Jey olmadığınr, şimdi daha iyi an
lıyorlar. Fakat. kim bilir, belki de 
kısa sürer ve hatta ltalyanların ha
len tahmin ettiklerinden çok daha 
kıaa. Çünkü uzunluk, onlann neti
ceyi kendileri için mü.Let farzet
mekte olmalanna göre yapılan bir 
hesalxfn: eier 1ta1ya, mukavemet 
bahsinc:le halen gÖtlteTdiği zifta de-

(Dnuu • blel •:Jfada) -------··----·------··-· 
TAKViM 

khci '<lnııu 

~ •n.t 2 Arabt ... 

UlliJ UIP - M .. ıaİ MU -ı ............ K.. .. 
20 1941 66 

PERŞEMBE 

Zilhicce ~. 

Ş, L> 

:t v6 4 6 40 

. 2 •S 

uıı ... A q• .. 
.... ..J -· J 

i. ~ . ., .7 61 .,, 
~8 

.:.. • . ., "' ~ • 

Resimli 1'1akale: = Saadet ve felaket ölçüsü .. "Kışı geçirmek için 
hapse giriyorum 

sanma Bay Hakim,, 
Hırsalılı aaçıınJan mahlnıtrl 
olan bir sabılıalı mahkemedd 

çılıarien böyle söyledi 

Sult&nahmed 3 üncü .sulh ceza bt.. 
timi, dün garib bir hırsızlık vak'a • 
.sının duruşma.ruıa bakmıştır. Suç}S 
Şeref Araboğlu, Kapalıçarşıda Ropeıl 

isminde birine aid elbiseci dukkünın.
dan bir kat elbise çalarak. suç üstti 
yakalamn14ID". Suçlunun üzerinde bir 
arama yapılmış ve ba,ka bir diııckan 
dan çalınm.ı.ş bir Çift çorap bulun -
muştur. 

Adliyeye verilen Şeref Arnboğlu 

1 

BuJtanahmed 3 üncü sulh ceza mah
kemesinde yapılan duruşmasında d 
funu tevil et.mtşse de, neticede ı a1 

Hayatta h~r olçü nıhayeı; bir nisbete dayanır: Her .iyinin t:ir üstü, her Saadette veya felakette ~~cal etmekte olduğun yeri tayin etmeden evvel ıs gün müddetle hapse mahküm e -
fenanın da bır altı vardır. bir defa etrafına bakmayı unutma. dilmiştir. 

·[Aske-ri Tetkikler]-· .... -......... _ ....... -.~·;· .............. ~-. ·-ı::j:·~~;;~~;;;~~ 
16 May.,ıa. -- Tannay ve Sıov- san ışlerı ye bana kimse .. vermiyor. <atat elc-

Sambre nehri Fransa neden ne' den geçerek mek paras:ı 1!1.zım .• 
şimalinde. Jngj- Meuse ile Chiers Demfı ve lllve etmiştll': 
liz orduaile düt- bukadar atasında uçuncü r- k · b b •- Han~ aklınıza bir şey gelme • 
manm oiddetli ordunuu sol ce- ur c e ve ya ancı as ııin. Bazı sabıkalılar gibi kışı geçir • 
tazyiki TC Braia- cab-"- nahına mülaki mek için, içeri düşmek talan, hatı -
ne le Chateau D- • iL& oluyordu. Bu or- nmdan geçmedi. Bay hrYl:inı.• 

tİJtamerinde ta- .x.aı A b ld du düşmanın ta- ı·sı·mıerı· nasıl yazacau-ız? arruz dolayısile ma15 ' u o u arrozlanna rnu-
aynlmak tehli - ~aveınet ediyor-
kcsi alhnda bu - - lS - du. Nitkeim 
lunan birinci YAZAN : -·-••• .. •• Stonne alındıysa 
Fransız ordusu Emekli General da tekrar iııtir-
geri gitmişlerdi. ~ • . ./- dad olundu. Bu-
Birinc, ordunun W. ~~il/: nunla beraber 
Charleroi üzeri- altmcı ordunun 
ne ric' atinde ve •Son Posı&-..ıın Askui muharriri Soissondaki sol 
müşkül anlarda ••••••••••...................................... cenah ile Cene-

süvari kolordus.unun. zuhL araba -1 nal Giraud ordu_:runun sağ 
lan yardım etrn~lerdL ecnalunın bulundugu Hiuon 

Sambre nehrinin cenubuda, Oiae me~kii arasında takriben 80 Km. 
ve Aisne ırmaklannın membalan Jik bir açık mevcuddu ve . .\Jmanlar 
arasında gittikçe derinleşerek kor- büyük ve hızlı kıt'alarilc buradan 
kunc; bir hal almıya b~l•yan düş • garbe d'oğru yürüyorlardı. 
manın yarmasını durdurtmak ve Almanlar, ıimalde, v11ni Belçika· 

buradaki gediği kapr..mak lazımdı. da da tazyiklerine devam ettiler. 
$imdi, Giraud'nun kumandasına gi- Fakat Charleroi kanalı gerisine çe -
ren dokuzuncu ordu ile hunun sa - kilen birinci Fransız ordu ile fngiliz 
ğındaki altıncı ordu bu işe mı-mur ordu.u arasmda irtibat ınevcuddu. 
edildiler. Birinci ve ikinci zırhlı tü- Anvers müstahkem ordugahına gi -
menlerle de Gaulle'iin zırhlı müf ~ ren Belçika ordusu bugün taarruza 
rezesi tarafından Marle - Signy l' Ab- uğramııtır •• 
bay istikametinde bir taarruz yapı - 17 Mayısta Franstzfarm 

Almanları tevkif ümidi 
azah1or 

lacakb, yahud hiç olmaZ!'a böyle 
arzu olunuyordu. Fakat birinci zırh
lı tümen 15 Mayısta pek yıpranmış
tı. İkinci tümen de. büyük kuımile 
geride La Fere ve Wa!sİgny aruııı
da Oiııe nehri ilı- Sambre kanalının 17 May1ata. hilhaua Oiae • Sam
köprulerini muhafaza etmekle meşe bre bölgesinde birinci ve dokuzuncu 
guldü. Yalnız de Caull~'ün zrrhlı orduların geri alınarak kabilse Va
müfrezesi taarruza hazırdı. Bu dr:- lenciennes - St. Quentin - La Fere 
recclerde va51tasızlık yüzünden Ce- hattında bir cephe kurmak isten<liy
neral Giraud, ahvalin İcab ettirdiğJ se de Almanlar taarruz kamalannı 
veçhi)e hareket hususunda se:best Le Gatean. Bohain ve Guize mev
bırakıldı. kilerine kadar sürmüşler ve cenubda 

Bu suretle, General Gamelin'in 15 Marleye kadu ilerlemişleTdi. Buna 
Mayıs sabahı düıündüğü ve cer.he ra~en b~rinci v~ ~ördüncü simali 
kumandanlığına tebliğ ettiği veçh~le Af!'1~a kıt alan hala Maubeug: ka: 
Sambre nehri üzerinden t"enuba doğ ı l~sı~n prkınd~ .. muharebe ettıklen 
ru Alman orduımnun gğ crnahına J gıbı, de Gaulle un .. zırhlı gnıpu • da. 
yapılacak taaTTUz akim kaldığı gibi tek başına olmak uzere 1..aon cıva
dokuzuncu ve ikinci ordulu arasın- Tından Notre Dame de Liesse üze -
da açılan biiyük Sedan fıediğ:nin rinden Montcornetye. yani Marleye 
zırhb kuvvetlerin multabil taarruz- doğru ilerliyen motörlü ve zırhh Al
lan ve altıncı ordunun cepheye gir- ma? kı!'~nnın gerilerine .n1u;·af .
menle lcapatılmft91 keyfiveti de müm fak.ıyetlı, guzel ve fakat neticesız hır 
kün olmamı~tı. Bu sebcble, ordu ka- taarruz vapmıştır. 
rargihın1 Bobaia'de kuran General 18 Mayısta Al a la 
Giraud t>line geçen birinci ve dör - m R r 
düncü ııimali Af~a v~ beşinci pi Somme nehrine varıyorlar 
yade tümenleri, Möbuj kale 1tıt'aları 
ve birinci •Üvari tümeninin tabive -
lerile Maubeuge kalesinden Hirson 
doğutıuna kadrır bir cephe tesis ede
bilmişse de Hirson'un cenubunda 
yukan Oise ile Aisne nehri arasm • 
da, Almanlar halk nrası'la kansaralc 
kaçan eıki Corar ordusunun baki -
yelerini önlerine katmış, at~ ctme
ğe ve esir bile toplamıya lüzum 
görrnekaizin Marle istikametinde sa
dece yürüyorlardı. 

Almanlar ayni zamanda Möbuj 
i.tı1tametinde de Miratle ilerliyor -
lardı. J 6 Mayıs saat 20 de Sorle le 
Chateau cen:.ıbuna taarruz ettiler. 
Bu esnada T ouchou ordusu ( altmcı 
ordu) cephesi fimale mütev,.ccih ol
mak üzere Oise arkasında Soiaons' -
dan Attigny'ye kadar bir mevzi al
mışh. Onun emrine 6 tümen ,relmiş 
ve mevzie Vl'!rlemıi•lerr.li. Diğer he~ 
tümen de ~dmekte idiler. 

Bunlardan ba•ka aoldalti O"dıı • 
lardan alınmış bazı büvük birlikler 
dokuzuncu ordunun gerisine gelme
ie başlamışlardı. Altınrı ordun:.ın 
Attignideki sağ cenahından itibaren 
ikinci ordu başlıyordu Te cephesi 

Yedinci ordunun Holandada işi 
kalmamıştı. Bu sebcble kumandan
hk, bu ordudan yalnız J 6 ncı kolor
duyu te~kil eden 60 ıncı ve 68 ind 
ikinci sınıf ıhtiyııt tümenleri Belçi -
kalıl,ann so1nunda bırakarak mü -
tebaki kuvvetl.:ri cenuba getirmcie 
karar verdi. Bu ordu j),., pek lehli -
keli olan Oiae - Paris yolu tıkanmak 
isteniyordu. Onun için bu ordu Oise 
nehrinin iki tarafından olmak üzere 
alttncı ve dokuzuncu orduların ara
aına girerek Peronne - Coucyle Chat 
hattını tutacaktı. 

Bu ordunun gerisinde de C.om -
piegne - Amiens arasındl' , bilhassa 
Majinodaki ordulerdan alınacak e
hemmiyetli ve büyiik bir manevra 
(taarruz) grupu toplanacaktı. Bu 
grup 11 tüm~nden terekküb ede -
cekti. 

Fakat bu tümenler ancak yavaş 
geleceklerinden o zamana Irada: 
Almanlar, durmayıp ilerliyecekler -
di. Nitekim 18 de Siı.mbte nehıini 
ve Mormal ormanını geçtiler ve Va
lencienncs ovasını aştılar. Daha cc-

(Devamı 1 inci sayfada) 

Yazan : Halid Ziya Uşakltgil 
- 5 - olan isimledc İnsanlara aid olanlaı. 

Bütün dünya lisanlarında tabii bir Birinci nev' e aid olanla: için j}k na
tasnif olarıik kabul ed.1-'iğj gibi zarda yapılacak it pdt sade gôı Ü -

türkcede de isim. eski tabırleri hı - nür. Memlekt~t. §C."hir, dağ, nchiT 
rakmak sutetile has isimler ve cins isimleri 'çinde bizde f>tr.denbeıi a -
isimleri namile ik: umumi sınıfa ay- lınmııı ve lcitabl ucl.ıı ver leşmiş isim
rılır. Bunlann bazı takdirlerde iltti- lr ne İaP. onları aynile mubafazıı d

sab ettikleri şekillere ve aldıklan 1 melidir: Mesr..Li Fran:m, Par:~. A -
manalara göre ikinci derecede nevi- penen, Elbe, gene öyledir: bunlara 
]eri olur. Maarifin Kılavuz kitabın-! F ransızbr, A!manla:, Jngilizler, hal
da bu bahis gayet vazıh bir r.urctte yanlar ne detler'e desinler; btt on
hülisa edilmiştir. Bu hülitsa yapıla- lan hep bu suxctle tel:.ffuz ettik vo 
cak Türk kaide kitabında pek mu - yazdık. Paris jçin Almanlar Pariz, 
vafık bir rehber vazifesini görecek ltalyanbr Paıir..i, bat.3 Frans:.dar 
mahiyettedir. Yalnız partitif muka- Pari diyorlıu diy~ blz ne tela'fuzda, 
bilinde ötedenberi kuJlanılmış olan ne imlada bir değişildik yapacak ck
teh'ızi ıstılahını teklif ederek bu ba- ğiliz. 
histe durmadan has isimlerin yeni iş bundll-:ı ibaret olsa kc.lay; fa
yazıda çeşıd çeşid kanşıklıklanı se- l:at hergün, hele son 1'ılla.-u, hı\di -
beb olan imlasında tevakkuf ederek sclcıi arasında bıre yeni yer.i. şehir, 
bunu mümkün mertebe tcsbit ve dağ ve nehir isimlcn gcliy.,r. Il:.m -
tensika medar olacak çarcJer araş - ların bir kısmı me~ela Arnavudluk
tıracağım: tan. Trablu•ts:ı, Fe.s•ıv\ gelenler biz

Türkce h?s isimler 
En evvel türlcçe has jsimlerinde 

en büyük yanlı~lığı. Celaleddin, Sey
füddin gibi isimlerde goruyoruz. 
Bunlarda iki türlü yanlıı yapılıyor, 
doğrusunu yazmakta nası? bir fa'ide 
görülebileceğini kestirmek mümkün 
de-il 

fkinci nevi yanlıılık b, c, d harf
lerinin istibdaline dair kabul edilen 
usulden teveUüd ediyor ki bunu da
ha ziyade türkce has isimlerde gö -
rüyonız: 

Necib, Cali':>, !:).;"ib. Lebib isjm\e
rini Necip, Calip, sa ip, Lebıp diye 
nihayctlerİAdeki b yi p ye kalhede
rek yaz.dırıyoruz. Çocult)anmıu kü
çülr. ya§la•mda bir telaffuz hatası 
a§ıladıktan ba§ka .kelimeleri., aslına 
karşı da bir giinah i,Jemiş oluyoruz. 
Bu isimleri i ve ı lı, yahud e ve a lı 
mef ul ~k:ine koyunca, hatta buna 
lıaeet ltal:nada:-ı Rvni isimlerin ka
dınlara mctı.sus sekline müracaat e
dince görii!üyor lti b, b dir, p değil
dir. 

Nihad, Cevad, Bü)end isimlerin -
de d, d dır, l değildir. \'<"did, Sa'id, 
isimlerinde <le gene öyledir. hatta 
bu son iki isimle emsalinin kadın -
lara mahı:.u<J olan şekillerinde Vedi
de. Sa'idıe diyoruz. 

Nihayetlerinde e bulunan Behic 
ve emsalin:le de c. c dir, ç d,.ğildiı, 
ayni muayency~ tabi tutulunca ç niıa 
çatlıyan mukabıl sesine mukabil c 
nin yumusak sesi zahir olur. 

Türkce hM iııimlerin imin vanlış
lığını clü~eltınck küçük bir d:kknt ve 
himmete mütevakk•ft•r, asıl zorh•k 
ecnebi haır isimlerdedi,. 

YabanCI has isimler 
Bu mesele ötedenberi yuı alemin

de birçok tereddüdlere sebeb oldu 
ve hiç bir zaman kat'i bir ncticeyt> 
vasıl olamadı: hergün, huııuı.ile mat
buat aütn:ılarıncla, bu yabancı hns 
isimlerin imlasında her kalemin ba•
ka bir u~ule teb'!'iye• ettiğine t=ahid 
olmaktaYJZ. 

Yabancı has iııiml .. ri iki büyü'· 
kısma ayırabiliti7.: Coirafyaya a:-I 

ce Türk ta~ihinin mazbut isimlerin
dendir. Bun~an garb liaanlannın 
tahriflerindcn ueçmiş şe.IUJlerinden 
ik.tibas ederek değil, biz< e malüm 
'yt! mazbut telaffuzundan alma\ 
doğru olur. Onun için mesela Fez 
demiycceğiz. Fas deyip öyle yaza -
cağız. Uk.in Finlandiyadan, Nor • 
vcçyadan. Polonyadan, bülasa son 
harbin altını üst jne g .. :ird.$:-i diyar
lardan sı:el~n türlli türlü. şimdiyı: ka
dar belki haritaiarda bile kavde<lil
memiı L.jmler var. B•mlar ıçin ne 
yapmak mümkündür'> fhtta asılla
nnda naıul telaffuz edildiklerine bil~ 
vakıf değiliz. 7.annedİvoruın ki bu 
isimler bize nasıl bir vasıtft ile gel
mişse ve o va•ıtada nasıl yazılrr-ıpli 
öylece nakletmekten başka çare 
yoktur. .4.shnd:ı yan! bu isimlerin 
aid oldukhn miUetlerd~ nıunl telaf
fuz edildiklerine '\0İılnf olmamalı.!a 
beraber imllıstnı bize gelen şekilde 
kabul ettikten sonra y.anına bizce 
nasıl oku:ıabiliyorsa onu kendi va -
zımızla i~aret etmek el' :nuvaf1k bir 
uııul olur. 

Ecmıbi şahıs isim!eri 
Şahıs iıimlerincle zorluk biraz da

ha fazladır: 
Bu zorluk ~ki yazıda elbette çok 

daha :üyade idi. Hatta meşhur 
Gladstone-iin imıi eskı yaz.. ile A -
rab telaffuzuna ve şiv~ine muvafık 
bir aurettc okunabıldiğinden bu .İ&
mi softaların Galladı-sütön diye o
kuyacaklan gençliğimizde ba~lıca 
latifelerden biri olurdu. Bu zorluğun 
yeni yazıda za'il olacağ.na hi:kme -
dilebilirdi, fakat öyle olnmadı. 

Yapılat:ak itı nediT? Fikrimce en 
mantıki usul bu Y"bancı himleri as
lının imlasile almaktır. yanına nnşı) 
telaffuz edebilirsek onu kendi ya -
zımızla isaret ederek •.• Rus ve Al
man isiml~rinde t ... Jaffuzu işaret et
mek pek kolaydır, he] •• Jıalyan is.im
lerinde ... işte: Muıısolini. fakat o • 
nun damadı içi-ı öyle değil: Giano 
ismi nynile aiındıktan sonra C'~no, 
diye telaffu?.un•ı ayrıc-a kaydetmek 
lazım gel~c('k A.•nl zorluk Norveç. 
Çek, Sırb kabilinden üe döıt sesi bir 

iNAf\~MAl 1 STER 
Kullanacak başka isim kalmamış gilıi Bil'l'ban Qıhide benzer Bür. 1 kalınca bu sefer R. Halid imzasını. R. Sabit'e çeviriverdi. İ.şin garıb ta • 

han Cen.d, Refik Halide benzer R. Halid imzalarını kullanan ~ah~ 1 rafı Sabit namı müstaan da, Tasviri EfkArda U.Stad Velid Ebüzzi)aya 
puete, Refik Halidın kolay kolay yenilip yut\$ımu istihztaana maruz aid buhlnmak.tadır • 

1 STER i NAN, 
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Alacak meselesinden 
çıkan kanlı kavga 
Galatada Karaoğ)an sokai!ında 

21 numarah evde otuıan Mchmed, 
ayni evde kiracı Yaşarla dün bir a
lacak meselesinden dolayı kavga et
mişler, bu eınad.:ı. Yaşar bıçakla 
Mehmedi vücudünün muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralamı tıT. 
ifade veremiyecek bir halde bulu
nan Mehme<I tedavi edilmek i-zeıe 
Beyoğlu hasta~ine lcaldırılmlf, 
suçlu yakalanarak hakkında takiba
ta başlanınıatır. 

Prof Mustafa Şe~ ib ve 
Sad! ırmağın konferansları 

Tıb Fakültesi profeıörlerinden 
Sadi lnnait, yann akşam Eminöoö 
Halltevinde ( MiJJetler arasında ü .. 
tünlük davası) mevzulu bir konfe
rans vereeektir. 

Edebiyat Fakültesi profesörlerin
den Mustafa $ekib Tunç ta Pn:zar· 
tesi. akşamı (Halk n.-dir}) mevza· 
lu bir konferans verecektir. 

arada toplıyan isimlerde vardır; fa
kat hunlım bize gelen imlasına göre 
yazdıktan aonra artllc telaffuzunu 
Türk ~ivesbe '1ydurarak i~ret et -
mekten ba,ka çare yoktur. Memle
kette pek bilinmiyen lisanlar için 
böyle uydurma bir çareye müracaat 
zaruridir. lalcin telilffu7.u pek ::ıor o
lan İngiliz isimlerim, m~mlekette 
İngilizceye old•J!cr,a geniı bir ' 'ukuf 
olduğundan, doğru te)affn::ı ederek 
ona göre işaret etmek İcab eder: 
Mese1a !ngiliz ba•vekili ChurLhiU-in 
İsmi kendi in:lfisil • yazıldıktan ııonra 
yanına Çörçil diye telaffuz sureti 
işaret olunmalıdır. Gene bu kabil
den Amerika cümhur reisi: Roose -
velt yazılır ve yanında Ruzvelt diye 
itaret e<lilir. Sabır lngiliz kralının 
bugün ünvanı !)uc tle '\lındso• av
nile yazılır ve yanına Dük dö Vind· 
sor diye :şaret olunur 1 ürk oku\ u
cu lan için bunıı lüzum vordır, b11 
zahmet ihtiyar edilmezse kim bilir 
lisan bilmivenler:n dilinde bu isim· 
ler ne garib şekilJer alır. 

Bu usule lngilizler de riayet t>der
ler. fngiliz~,.rin telaffu:zunda, imla
sında nasıl garabetle:- olduğuna er
babı vikıfhr. &:r lnRiHze asıl imla
sile yazılmtş bir keli'llevi do~rn o
kutmak mümkün dciildir. Hattb 
Parisin me~ıur Champ~ Elvsees • 
Sanzelize caddesini lngilizlerin ken· 
di lisani te1affuzile Campsis Elayziz 
diye okuduiu söylenir. Bunu., i;in· 
dir ki Jngifü•:l~r yabanc1 ieimleri nsıJ 
irnlalarile aldıkta., sonra 0J1un ya -
nına bunun telaffuzunu ltendi yaZJ• 
lannın icab•na ı;:öre IGgat kitabin -
nnda işaret etmeğe lüzum görürler. 

Pek garih görlineceğine bükme -
derele buna c!nir Üç misal 2ikrede -
yim: 

Meşhur eski Fransız şaiti: Andre 
Chenier - biz bunu AmJre Sönive 
diye işaret ederiz. Bı.. ismi f ngilize 
doğru okutmak için yanı başına 
Ahn-dray• Sheh-nee-eh dlye j~ret 
edilmiştir. 

Tarihin meşJıu... mna,;:mnclaa 
Lucrezia Borıfr.ı, biz hunu itftlvanc:ll 
telaffuzuna göre yanında Lukteçya 
'lorca Öıye İşaret ederek gösteririz, l lngiliz Loo-krez-yah Bor'-jak cll,.e 
kaydeder. 

Büyu'"\ muııiki dahisi Beetfıo~ 
icin 'biz tellffuzu Alman tivf'ııi1e 
Berhofen dive gnsteririr: in~ 
Bay' -toh-ven diyf' f.a1-et ~r. Jlh ... 

HllDd Ziya Upıld .. 
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l Telgraf9, Tele:fon Ve ~elsiz Haberleri 
J 

akineyeı 
verilirken 

1 ~~~td"e· lingilizlber Tobruk'unl 
• 1-lAd· t . cenu una kadar 

a ıse erın ı·ıerledı"'er 
Duraklayışı 

İngiltere yeni 
seneye emin 
olarak giriyor 

Bardiyanın 
mukavemeti 

gittikçe aza'ıyor 

Bugün altı vilayette· k.ı.'!mi seçim raya bildirilecek ve yeni ıneb'uslar 
(Baştarafı 1 inci savf:ı.dal 

Yazan: Selim Ragıp Emec; Askerlerimiz kendi aralaruıd~ bu to

İngiliz donanması 
Akdenize tamamile 

hakim 

yapılacaktır. Parti namzedlerini ilan meclisinin önümüzdeki Pazartesi gün 
eylediğinden seçilecek meb'uslar hak- kü toplantısına iştırak ederek tahlif 
kındaki mazbatalar telgra!la Anka - edileceklerdir. 

A rnavudlııkta ve Trablus -
garb hududlarında cereyan 

eden askeri harekat karşısında Al -

pa: «Bardiyanın giilü» adını vermiş. 
lerdir, 

. .T ohrukun cenubunda 

ingiltereye iki 
gece hava 

akını yapı: madı 

Kahire, 2 (A.A.) - Bardiyanın 
lngilizler tarafından bombardımanı 
gittikçe genişliyen bir mahiyet al - • 
maktadır. ltalyanlar çok :zayıf mu
kabelede bulunmaktadırlar. Keşif 
kollarının fnııliyetl devam etmC'kte 
Ve faydalı neticeler vermektdir. ltal- Loııdra, 1 (AA) - Cski sene
yanlardan harb mahınesi iğtinamı- yi yeni seneye bağlıytı.n dün gece, 
na devam ediliyor. Bunlar aras!n - Jngiltere üzerine akın yapılmamış
da 1000 kamyon, iO hücum araba- tır. Evvelki gece de akın yapılma
aı da bulunmakta ve bunlar İngiliz- mtştır. Görünüşe göre havaların fe
ler tarafından ltalyanlar.ı karşı kul- na gitmesi, Alman tayyarelerinin 
lanılmaktadır. lngilizler, Bardiyada uçmasına mani olmaktadır. 
ınahsur bulunan kuvvetlere tak - Alman tebliji 
Vİye ve İmdad almalarının önüne Berlin, ı (AA.) _ Dünkü res-
gecmi terdir. • mi tebliğ: 

lta'yan Ve Yunan Evvelce bildirilmiş olduğu üzere 
29 30 İlkkanun gecesi büyük muha-

ku vvetl er•I arasında rebe tayyare teşekkülleri Londraya 
hücumlarda bulunmuştur. Alman 
tayyareleri bilhassa ~hrin merkezi 

kanii Çarplşma!ar üzerinde askeri hedeflere büyük 
miktarda ve muhtelif çaplarda bom
balar atmışlardır. Manş denizinin 

Ati na 2 (AA.) - Son da ki - karşı sahilinden görülen muazzam 
kada alınan haberlere aöre, Ohri 1 k .. 1 ., yangın ar çı ını~tır 
go Ü ve Pogradeç ile Elbasan yo - 30 llklı:anunda Alman h.ıva kuv-
lun~ hakim bulunan tepeler üzerin- vetlerinin faaliyeti Norflok ve 
de ltalyanlar ve Yunanlılar arasın• Camhrigeshire'de tayyare meydan
!ji~~nlı çarpışmalar devam etmek- larile fabrikalara yapılan hücumla-

ra münhasır kalmıştır. Midenhall 

Mareşal Peten 1• n tayyare meydanı üzerinde alçaktan 
uçan müteaddid tayye1 rel~rimiz hü-• 1 k cumlar yapmış ve yerde bulunan bir Y .. en 1 yı n ut u kaç İngiliz tayyaresi imha edilmiştir. 

30/31 gece~i hiçbir askeri faali-
Vişi 2 (A.A.) - Yeni yıl mü- yette bulunulnıamıstır. 

'llasebetile ınillete l}itab eden Ma - Almanya Ü.Z4'r'İnde 
re. ~1. Petain, mesa)ında, 1941 se - Berlin, 1 (AA) - D. N. B. 
nesının bilhassa ia~e bakımından ajıınsı bildiriyor: 
çok. ~üşkül bir sene olacağını söy- İşgal altında bulunan arazi üze
leınıqtır. Mareşal, köylünün toprak- rinden geçen dört rlü~man tayya
~an her ne bulursa koparma .. ının resi dün öğleden sonra Almanya ü
lcah ettiğini ilave etmiş, bütün Fran zerine bir akın yapmak teşebbüsün-
aızların bi 1 l · · · 1 d b l . . r e~me ennı tavsıye eye - e u unmuştur. Vakti zamanile tea-
ını~tır Mare.,::ıl ·· l · ·· l d h" d'l " . · ' • . • ııoz erme şoy e e - ıs e ı en bu tayyart:ler ha va mü-
ı. aııı <""tmıştı • P 'bi · · h f ' za k r · r.erısı mızı mu a a- dafaa bataryalarının ateşine tutul-

F etmd azının.de bulunuyoruz: 1 muştur. Tayyar .. Ierin ikisi düsiirül-
« rMansa e ne parti, ne sınıf vardır .. ,, müştür. Diğer ikisi ıı::eri dönerek 

. areşal kordinll)'ITiati~i kabul et- bombalannı hali arazi iizerine at-
mı" • e sunlan söylemicıtir: mıştır. 

FranRa istikbalindt"n l"mİn - ---------
dir. •ni b\r dünya kurulusu 1c:ın 
tec~:•; mf"saiye hazırdır. Fransa 
dlir-• milletleri arasında Jc,..nclisine 
lav·' '>lan mevkii alacaktır. n 

Hitlerin italya 
hakkında 

söy:ediği sözıer 

Ileri Ingiliz postalarının gordi.ığü 
manyanın hareketsiz durmakta de- işler hayret vericıdır. zırhlı b ı· rievr 
vam eylediğini görerek bundan mü- ye kolumuz noel gununü T~bruk'u~ 
tehayyir olanlar az değildir. Bu ha-j cenubunda, bir İtalyan tayyare mey- Londra 1 · 
reketsizliği, evvela, İtalyayı kendi danında geçirmiştir. Bu meydan ev- (A.A.) - Ingıllere, v 
akibetine terkeylemek istemenin bir velce İtalyanların Mısırı bombardı _ ;eneye kara, denız ve hava kuv e 

.erinden emın olnrak gir yor. 
emare~i gibi telakki edenler bir hay- man için kullandıkları başlıca tay - Resmi Londra mahfellerınde l 
li yekun tutuyordu. Bilahare, bu yare meydanı idı. İtalyanlar ourada hz donanmasının Akdenıze t< m 
noktai nazar değisti. Denildi ki Al- muntazaman 50 bombardıman tayya. le bakını olduğu ve den zaltı ta 

(Ba.'.:tarafı 1 inrı sayfa.da) manya, iki şıkta;ı birini şu ~ünlerde resi bıılunduruyorlardı. 
1941 senesine bu imanla baslı- tercih eylemek mevkiindedir: En ileri hatlarda bulunan kıt'nların ne karşı esaslı b r mücadeleye g • f · · • t tıği tebarüz cttir&lmektedir. Bu .., 

yoruz. - talyaya derhal ve fiilen yar- ıaşesını emin eden müfrezeler n fa_ 1 .h 
dım etmek. aliyeti de her türlu takdirin üstmıde- ıer 1 tim~le ~ar~ı .koyacak Jenı 

İtalyanın vaziyeti 

1940 senesinin Haziran bidaye
tindenberi, faşist ftalya, yanımızda 
yer almış bulunuyor. ltalya da mah
dud düşünceli zimamdar bir demok
rat sınıfının ltalyan milletine başka 
bir tarzda anlattığı bu harbe deva
ma bizim ~adar azmetmiı bulun
maktadır. ltalyan milletinin müca
delesi de bi7.İm mücadelemizdir, ü
midleri bizim ümidleriınizdir. Harb 
müsebbibleri, ayrı hareketler ''ası
tasile bu mücadelenin neticesini de
ğiştirebileceklerini san;yorlarsa, bu 
çocukça bir ümiddir. 

Çörçile hücum 

? l . . .. dir. Yollarda uzun kamyon knf lele - ordu techız edılmıştıı·. Tayyaıe ku 
- - ngılız adalarına hucumda rini geçdik. vetlerinin Almanyaya a."lkeri bakı 

devam eylemek. G dan verdikleri zarar Alman tayya 
Al b" · · kk 'h · anann • • 
d

. mlan~l~ ıdrınlcı ~ı.. ı ! dtıylcar het- İtalyanların kamyon ve top g;bl l lerinin Ingiltereye -.erdıklcrı zaıar 
me ı. ngı ız a a arı uzerın e ı a- t k tt'kl d f z1 d s · f 

1
. · . d 

1 
• .. er e ı eri harb ınalzemesının top _ an a a ır. ene ıçınde a~rı filo 

va aa ıyetıne evam ey em~yı ı;ıu- !anması hiila devam ediyor. Öyle an 3090 ~.e kara miıdafaa b:ıtary ı 
reccah ?~ldu. Al~a!1 as~~~ı ~lanı- taşılıyor ki, Trablusun ileride miıda- ı 444 duş_man tayyare.~i tahrib etmı~ 
nın tatbıkınde yenı bır degı,.ıklı~ de- !aası için 0 kadar luzumlu olan bu lerdir. Ualyan fil~ıınun buyuk 
mek olmıyan bu tarzı hareketın de yığınla malzeme esrarlı bir tarzda kısmı faalıyette bulunamıyacak ı 
i~i ı:n~nası .o.lmak alzım gelirdi. Bi - Grazıaninin elinden çıkmıştır. Ganı -1 hale getırilmiştir. 
nncısı, fngılız adalanna karşı ya - metlerin ancak kiiçiık b,r kısmının Akdeniz filo3u kumandanı Amı 
pılan taarruzlara daha fazla ehem- listesini tetkık edebildım. Bu rstede Sır Andrew Cunningh:ım'ın şıdde 
miyet verilmesi: ikinciııi de ltalya- 1000 kamyon, 12-0 top, 70 tank 600 taarruzu, harbin neticesi üzcrınr 
nın harb vaziyetinde bugünden ya- mitralyöz vardır. ' l derhal te.sirlni göstermiştir Al.tden 
nna bir müdaha~evi i~tilzam eyli - . Graziani'ııin Ba~~i~a'ya herhangi haricinde donanma drnizaltı t.ıhdıı 
vecek buhranlı bır halın bulunma - bır yar~ı~ teşebbusunde bulunulma-! ve korsan gcmilerile mücadele etm 
ması. sına manı olmak için ıcab eden bütün ve mutad deniz yollarını muhafa 

B. Çörçil, şimdiye kadar, bilaha- Bu miilahazalara göre hakikaten hazırlıklar yapılmıştır. altına almıştır. 
re daima muvaffakivehizlik olarak Almanlar için İnıı:iltereye hava ht'ı'- Zırhlı kuvvetlerin b~ardığı ışlerI 

b"tü .. Donanmanın gittikçe nrtan m l 
tecelli etmiıı buna benzer birçok cumlarında devam etmek 1talvava u n şumulü ile anlayabilmek ı"in 

J 
" vaffakiyeti şu netice ile sabıttir: 

sözde zaferler kazanmıstır. ngiliz c: .. rl bir vardım varHnaktan dah~ ~ı cephedeki şartları gözônüne getirmek . . 
2aferinin büyük sırrı ol~rak hudud- faydalı görülmekt.-di .. ? Yoba İtal _ Jazımdır. İtalyan ric'atının sıir'atı ye :.:

3 
Dkkanunda nihayt>t bulan haı 

6UZ hava harbini ir.acl eden B. Çör- yanın vaziyeti bövle acil bir yardımı geni.ş bir mikyasta oluşu tanklara ve ta ~arfında .tic;aret gemile~ı z y (\ 
çil olmustu. Bu cani, gece hücum- istilzam etmiyecek kadar "!verişli dığer arabalara çok ağır bır vazıfe 1 cem an 34 bın tonluk 15 lng lız gc 
lan esnuında Alm11n şehirleri üze- midir~ yüklem~tir. Bu arabaları, ekseriya mi.sile 3 .bitaraf gemiye münhasır k 
rine üç bucuk uy gelişi güzel bom- italyan kuvvctlr'rinin Yunan ateş altında tamir etmek 1 _ mıştır kı bu zayiat normalden aşa 
balar ve köyler üzerine yangın pla- kıt'aları önünde mütemadiyen çe _ cab etmiştir. Son tlç hafta ı~in _ ~ıdır. 
kalan attırmıs ve hedef olarak bil- lcilmekte devam eylediklerine göre de zırhlı kıt'alarm subayları ve Anavatan muhafız kıt'alnnııı 
hassa askeri ·hastaneleri göstermi~- t erleri çok çetin vaziyetlere göğü.~ ger. mevcudu tamamile mücehhez b'r m 
. Arnavudluk vaziyeti talva Hn hiç mişler, konserve eUer galetalar ve _ k' d f zı dır tır. d.- patlak deR-ildir. Hatta ltalvan · yon ıŞı en a a • 

İngiltere, Mavı~ta Friburga mü- , 
1 

k 
1 

d" d" .. mişler ve havaların o fenalığına rağ. İngiliz hava kuvvetleri tarafında 
tevecc_ih hücumla bu ise başlamış- mes ~ b~a. ~m arıt~ı d~n ıseye u,::u- men arabalarının altında yatmışlar - elde edilen rnuvaffakiyetlerc gelıllcc 
tı ve lngilterede, Almanyamn buna rec.. ır "'a ame e ır. dır. Hiç yolsuz böyle bir çölde yolunu . . 
müşabih bir sey vapmaktan aciz ol- T rahluegarb hududlarında ene - bulabilmek cidden müşkül o r ·sc"ir bbu .mduv~ftakı~e~~e~ bire karşı 3 nıS 

J el h"d" 1 ı· . b . ' 1 etın edır. Duşurulen 3090 ctuşma 
du<?u istihfafla ve aylarca müddet van e en a ıse ere ge ınc~. ura-ıBızzat kendım geceleyin b'r kum iıl'- · . · el d 1 1 · · · · d ""\d' 1 tayyaı·esıne ınukabıl yalnız 1050 Ing 
iddia edildi. Halbuki, Çörçllin cani- a a ta yanın vazıyetı ıyı ep:ı ır. tınası esna.ısında yolumu kaybederek . . 
yane hareketlerine insaniyet hissi ile Bardiya müstahkem mevkii deniz - bir araba içınde kaldım. lız tayyar~sı zıy~a uğro.mış, fakat lı 
mukabele etmdi~imizi Eylıildenbe- elen ve karadan abluka edihniştir. · Takv:ye kıt'~n tayyarelerın pılotl:ırından 400 de 

1 1 k S h · · · t'l" · · M·· d" fazıa.,,ı kurtulmuştur. ri an amıs bu unuvorlar. Artı·, bu e nn ve cıvannın t"I ı ası ıçın yal>t- utema ıyen gelen takviye kuv-

Bt ·,gar Başvekilinin 
millete me"' ajı 

harbe, son netic~lerine kadar, yani lan ing:iliz ha7nlıkları hergün bir vetleri iler.i müfrezelerimizı teşvik Tayy~re zabitlerine mahsus butu 
mes'ul harbcuların ortadan kaldırıl- parça daha ilerlemelı.:tedir. Buna etmiştir. Muvasaia hatları uzadıkça lokan!aıarda 1 İkıncikanuııdn ~cı 
masına kadar d .. vam olunacaktır. mukabil Mare~l Craziyaninin kır- Trablustaki ileri hareketlerimizin lsenenın şerefine kadehler kaldırıldı 
Atılan her bombava on veyahud lü- mandası altındaki ltalyan külli kuv- devam etmekle beraber ağırlaşması ~ı vakıt, temenniler umumıyı.:tle ş 
zumuncla yüz bomba ile cevab ve- va~ı bu ablukayı refedecek bir mü- beklenebilir. Bardiya muhasarası kelimelerle ifade edi.lmıştır: 
receğimiri temin ed~rlc"n !1ÖV1,.di~- dahalede bulunmaktan aciz RÖrÜn- bir yıldırım muhnsa_ra~ı de;;ildir. «1941 de de ayni şeyi yapacağız 
niz söz. S{ibi boı; bir cüml" d .. ğildir. mekteclir. Böyle bir vaziyett.- Al - Hava ı1ahMında, ltalvanların baş.. Gittikçe fazln tayyare duşurn•ek n 
Bu en enerjik azm1mizin ifadesidir. manyayı hareketsiz ve sakit bir hal- lıca hava faalivetlerinin hedefi olan kanını arayacağız.ıı 

Ştokholm, 1 ( \.A.) - Rovter: G l'b l h 1_ de mii.,ahede etmek vazivetin Mih- Sollumun son hombardımnnı biiviil:: 
hkandinav)ctdn ~iddetli bir. 

80
_ " e. t ge ecek .-n değil, aatır>) ver lehinde inki11af etmekte oldu~ filolar la!lafmda!J yapılmıştır. ltal-

iskandinavyada 
ş i ddeU i soğuk~ar 

Alman matbuatı 
Ruzvea9 

hücum ediyorlar 

S•ıfya (A.A.J - Yeni yıl mi.inase
betıle Başvekıl Filo! mıllete •1esretti. 
ki bır ıne.5ajda, bütün Bulgarlua 
Yiil:tıfelerini yapmıyo. hazır o·r vazi _ 
yel t~ bul un mal arını tavsiye etnıi." ve 
kendı davalarının doğruluğuna i:nan 
etnıelerı luzunıunu tebaruz eUırmti _ 
tir. - --------------
··Harb, düşrrıanı mağ üb 
stt ğimiz zama.1 bitecek., 
Londra, 1 {A.A.) - Pazarı Pa

zartesiye ba~lıyan gece zarfında 
şiddetli bir hücuma maruz kalan 
City'yi ziyaretinde Çöıc,;il. itfaiye ef
radından birine şunları söylemi~tir: 

Çocuklar ~ıkı daranınız. Düşma
nı tamamen mai(llıb edeceğiz. 

Bir ~ığıııaktan çıkan bir kadın 
~asv.-kile yaklatarak harbin ne za 
man biteceğini sormuııtur. Çörçil bu 
suıı le şu cevabı vermiştir: 

1 larb dü~maııı mağlub etti;imiz 
zaman bitcc.-ktir. , 

Londrada yangınlara 
karşı yeni tedbirler 
Lond ra 1 ( A.A.) - itfaiye te~

ltil.atı muhaf:llarmın arttırlması ve 
Y•n~ınlua kar~ı 7eni tedbirler al;n
:ınası için Morriaon tarafından yeni 
talimat verilmi~tir. 

Bu münasebetle Time-s gazetesi, 
hu lı.:aruın geç verilmiş ,,bnakla be
tabeı Uıabetli olduğunu kaydetmek
~dir. Bu gazete, filhakika bu ted
buin prensip itibarile bir müd
?ct evvel alınını~ olduğuna ve itfa
ıyle muhafızlarının mıktan daha ç.ok 
o sa~dı ... Ct 'd l ·( geç.en pazar gunu y e ve 
Y°:ı t~rı>nin diğer ıehirlerinde büyük 

0ı:~~lu çıkmasının önüne geçilmiş 
gını Va?maktadır. 

Aın ar"kaırn ye_n_i V-iş-i elçisi 
"'"-!.ladrid 
~"n.~ız .. 1 . (A..A.) - Amerikanın 
~Y1&k 

1 
hııkumeti nezdindeki yenı 

l.I~~.: e .. Çiai Amıraı· Leahy Vichy'ye 
'-er~ Madride gelmiştır. 

' 

ğuk dctl1<ası hüküm sürmektedir. Is- Şimdiye kadar çok defa oldu~u gi- manasına alına~az. Buna mf"ukabil van tayyareleri lnı:dliı: gemilerinin 
veç - Norveç hududunda kain Hae- bi, hiç olmaı.'>a propaganda sebebleri Alman bask.umandanının birbirini buraya erlzak çıkarmaljarına mani ol-
rijdales eyıııletinde terınomelro sıfı- dolaYlsile, muvakkaten bııgu··n de "si- k'b b' · l d'v · lb .. mava ca ı:ımııılardır. talvan tavva-' ta 1 en ırı noe , ı~en vı ası mu- f1 1 b k d k 1 rın altında 4} dereceye, Stokbolm- • Hı.hların talihi döndüu desinler. Fa - "A~l"bt"tile ne'jrettiği iki ıı:iinliik emir, rel ı o al rı~ıln u a alr a abalık 
da !llfırın altında 18 dereceve düs- kat. şunu iyi bilsinler ki bir defa icin ° usu, nl!'ı iz ta:rvarr' e•inden ve 

J • Mihver tarafında sanıldığı gibi tam ta""". arecilerı'nden ne ka~ . . ar kor'--
müştür. galıb gelecek olan şans değil fa.kat '• ~ 

Hindi.<Jlanın 
• 
Jrıgiltereqe 
Yardımları 
Calcutla, 1 ( A.A.) -- Hind mil

li liberal federaı;yonu, bir be.ranna
me neirederck. to•aliter devletlerin 
taarruzuna uğrıyanların zaferinden 
emin oldu~unu bildirmiş ve Biiyük 
Britanya ile mÜlt,.fiklerinin göster
mekte oldulcları gayretlere karşı 
hayranlığını ifade etmiştir. 

Federasyon, 1 lind millettne hitab 
ederek, mücadelenin devamı için 
bütün yardımlard1t bulunmasını ta
leb etmi,tir. 

Londrada, yeni sene 
gecesi sulh zamanı 

halini aldı 

haktır ve hak tehdid alt111daki mev- bir hareketsizlik mevcud oldtoğuna tuklarına bir delildir. F;lhakika Sol-

d. df"lil savılamaz. Su halde neler o- lum üzerine ".,elen her ltalv·an ha"a 
cu ıyetleri için nıücadele eden mil - • 
!etlerin tarafındadır. Bu mevcudiyet luvor? filo!tu altı bomba vt- l 4 d~ av tay- (Bat taratı l iıaci sa}.fada) 

dırlar. Fakat ~ene ayni gazeteler A
merikanın böyle bir reisicümhurun 

için mücadele ise, bu mılletler~ dün- · ftiraf etmelidir ki bue;iinkü vazi- yaresinden mürekkebdir. 
ya tarihinde mislı görülmemi~ Pn mu vet, aruttiği manzara ile, tam bir Hava alanlan 
azzam gayretler yapmağa te~vik et - kapalı kutuya benzetilebilir. Bu Kahire, 1 (AA) - fngiliz ha-
mi.ştir. Demokrasilerde ise, istıh.<;ale kutunun içinden bir 3Ürpriz mi fır - va kuvvetlerinin tebliği: 

dan, Mihverin totaliter de, letl rinı 
karsı kinle ve delicr• hakaretleri• 
dolu bir hitabeden başka hiçbır ııeyr hız veren .şey, bcrk ... ç nadll' fabrikatö

rün, bankerın ve politikacının ceb;ne 
attığı kardır. No.-;yonal-Sosyal~'>t Al
ınanyada ve Faşist. İtalyada, hız ve
ren şey, milyonlarca işclnin, bu llarb
de kendileri aleyhine mücadele ya -
pıldığını ve demokrasiler ·muzaffer 
oldukları takdirde, yegane Allahı al
tın olanların, durmadan kar temi -
ninden başka bir insani h~<; tanımı -
yanların ve bu iştihaya tereddüd.~üz 
bütün yüksek düşunceleri fedaya ha
zır bulunanlarııı muktedir oldukları 

bütiin kapitalist gaddarlığı ile hare -
kete geçtiklerini bJmeleri<lir. 

Nasyonal - Sosyalist Almanya, Fa
şist İtalya ve bunların müttefiki o -
lan Japonya şunu biliyorlar ki bu har 
bin hedefi, bir rejim meselesi veyahud 
herhangi müst.akbel bir enternasyo -
nal teşkilat değildir. Bu harbin mak
sadı, yalnız, bu dünyanın bazılarına 

mahsus ve bazıları için memnu olup 
olmadığının tayinidir. 

lar; yoksa, sanıldığı ve beklendiği 29 30 llkkanıın ı::ecr''!i İrıgiliz 
gibi hadiselerin tazyiki ile bu ku - hava kuvvetlerine mensub ağır bom 
tunun kapalı kalmakta devam et- bardıman tayyarelPri Gazal VI" Tob
mesile iflasının teeyyüdü mü teza - rukta tayyare meydanlarına hlicum
hür eyler? Her iki ihtimal de varid lar yapmııılardır. Cazalda miit,.ad

did yanf:ınlar çıkarılınıs vf" infilak-

esasen İntizar edilemiyeceğini de te
barüz ettirmektedirler. 

Umumiyetle söylendiğine göre. 
bu konuşmadaki asıl yenilik, Ruz-

olabilir. Birkaç zaman daha bekle- l h d d J ar müsa " e e i mi•tir. Riıtiirı hom- Yeltin kendi kendin; de geride hıra 
karak bu kadar mun:ı:z.lm valanlı:ıı 

bir arada toplaına~ındıt ve objekt: 
tarzdaki muhakemelere bu kada 

mek lazım geliyor. b 1 h d f a ar e e mıntakasına diismüs-s l 
. m C tiir. Tobrukta qiddetli bir hıırai ate-

6 ı°ln Ut a9't" Gm119 şine rağmen. hücum sonuna kadar 

Ruzvelti n nutkuna 
isveçin cevabı 

Stokholnı 1 (A.A.) - D. N. B . .A • 
jarısının hususi muhabiri bildiriyor: 

İsveç istihbarat bi.ıro.su tarafından 
bugün verllen bir habere göre, İsveç 
hariciye ne-ıareti Amerika matbuatı. 

na bir beyanat göndererek B. Roose. 
velt'in Isveç hakkındaki isnadlarını 
reddetmiştir Bu haberde aynen ştiy
le denilmektedir: 

devam etmiştir. 
Pazartesi günü avcı tayyareleri- kat'i surette dimağını kapamasın-

miz mutad kesif uçusl.ırına biitün dadır. 
gün devam etmir:lersl! de hiçbir Boersen Zeitung s:az<"tesi de Ru7 

düşman tayy.ır~sine tesadüf edil- velt hitabesinin d<"mokrat - Yahud 
memiştir. Bardiya ve T obruk mın- membalanndan ilham alan adi bi .. 
tak.alan üzerinde müteaddid kesif İngiliz "'eya Am~rikan gazete mnka
u<;usları yapılmıştır. lesi seviye:;inde bulunduğıırıu sövl,.

Yunanistanda k"~f uçuşu yap- dikten sonra :;ıunlan ilave et~ek
makta olan bir avcı tayyaremiz Pre- tedir: 
veze - Lefkas civ~rında Cant 506 
tipinde bir deniz tayyaresine tesa- Kendi reisinin !;trf kine mü<t .. nid 
düf ederek bu tayyareyi düsürmü~- bir siyasetin dolıımbaç yolları içindc
tür. Düşman tayyaresi denize düs- kaybolduğunu Amerikan milleıin
müştür. · den saklamak 'tİ.iphesiz kabil olmı

Loııdra 1 (A..A.) - Londra 1940 _ 
dan 1941 sene.cıiııe geçi.fi, hnkfımet 
merkezinin sulh zamanındaki halini 
andıran biı şekilde te.s'id etm~,tir. Zi
rıri kar.anlığa rağmen Londıalılar, 
Ingili'z Imparatorluğunun meı kezi is.. 
mi verilen Picadilly'de gruplar halin-
de toplanmışlar ve au'aneyi muhafa. Kapitali,tlere lı:arıı aSalihiyet.~ar İsveç mabfelleri harb 

' esnasında İsveçin, Finlandiya hariç 

Diğer bir avcımız Akıa-Poııeidon yacaktu. 
yakınında bir Savoia 81 tipi düs- Francfort gazetesi. R-0oscvelL'in 
man tayyaresine tesadüf ederek bu nutkunu ehemmiyetsız bir keıııuşına -
tayyareyi de alevler içinde denize dan ibaret addetmek doğı u olmadı. 
düşürmüştür. . ğını. bunu bilakis siyasetın ı •e.~'ul bir 

za ederek bir ağızdan §'ırkı söylemiş. Bu mücadele, diğer milletlerin hu-
lerdir. kukuna bir tecavı.iz değildır. Bu, an- olmak uzere, herhangi bir muharib 

devlet he.:sabma harb levazımı ihra _ 
cından buyuk bir ihtimamla sakın _ 
dığını beyan etmektedir .• 

Seyyar sa.tıcılar, şansın tinı.c;ali ola- cak küçük bir kapıtat.-;t zümresimn 
rak beyaz çalı dalları satmışlardır. Lo kiistah1ığına ve aç gozlulüğüne kar1ı 
kantaların ve otellerin salonları hın- açılmış bir mucadeledır. Bu kapita _ 
cahınç dolmuştu. west - E111 ma - listler, altının dtlnyaya cmrettiuı dev =============== 
hallesinde birçok toplantılar yapıl - rin geçmiş olduğunu ve milletlerin lecek ~ene de bize zaferler temin e 

Y ıt tren. istasyoııl~rında hayatında insanların yanı ferdlerin decekt"·. B•", milletlerı·n 
mı.ştır. era ı ı k t·· b" . teşk·ı u. u. saadeti için 
vücude getirilen sığınaklarda şenlik_ a ı ır unsur ı edecekleri zn - harb ederken Allahın lutfü ve ina 
ler tertib edilmi.Ştir. n:'.a~.ın .. yaklaş~akta olduğunu bir yet.ne mustahak olduğumuza da ka: 

Piccadilly'de kala.b:ılık bir t:alk turlu gormek ıStem~yorlar. Geçen se- niiz. Bugüne kadar Allah mücadele. 
kütlesi b'rlcaç kere: dngiltere, daıma ne. nasyonal sosyahsl ordularının ha 1 mizi tasvib etti, vazifemizi aadnkat 
mevcud kalac:ıktıı .• şarkısını husu - r~kat~.nı ilh:ım eden .ş~y bu. hakikaLı 1 cesareUe yaptı~ımız takdirde i<>tik: v~ 
si bir şevkle tekrar etm.ştir. gormuıı ohııa.klığımı.zdu. Bu ıınan ge. balde de bızden aynlmıyacaktır. 

Ke9if uçuıiları yapılmı-tır. Seildh tezahürü telakki etmek lazım "elt>ce_ 
tayyare meydanındaki binalar bom- ğint söyledikten sonra şunları ıl.ıve 
bardıman edilmi ve büyük hasar-
lar husule getiril:ni~ir. eylemektedir : 

C b. Af "k 1 k 
1 

. Hadiseler Rooscvelt'ın aleyhınde oı... 
enu 1 • rı. a '.ava. ~\·vet erıne duğu içıin kendi politıknsını Amerıkan 

mensu~. a-.,; cı tan arelerı, ltalyan milletine kabul ettirebılmek •ızere 
Somalmnde Barder.a bava m~yda- b nl t h ·r t ekted'r Bu l "k 

b b d 
. . u arı a rı e m ı . po ıoı a 

nını om ar ıman etmışlerdır. Sa- ı 
voia 80 tipinde bir bombardıman art1k bundan sonra harbi isteyenlerin 
tayyaresi tamamen imha edilmiş ,.e 1 bu kadar hiffetle yaptıkları teşvıka
diğer tayyareler de ciddi surette ha- tın netayicind.en kcndıni kurtaramı -
sara uiratı1mı§tır. yacaktır. 



SON POST~ 

( Şehir Haberleri ) Arnavudlukta 
İtalyan ar yeni 

bir modafaa hattı 
hazırlıyorlar 

1 B. Çörçilin Tur 
milletine 
matbuat Köy mekleblerine I Şehrin imarı için haz1rlanan 1 Tuz istihsa!atımrzr 

azami ehemmiyet • artırmak için vasıf asile mesa 
, 

veriliyor semt tafsı ıat planlan alınan tedbirler (Bq&anla ı bld aylada) 
)'etleri kazanmakta Ye timdiki hat 
boyunca İtalyan mevzilerine hakim 
olmakta bulunuyorlar. Ymuınlılann 
vaziyeti çolc daha müsaiddir. Fakat 
müttefiklerin en amanaız cliipnanı 
fena havalardır. 

~ 1 IDel -
ve BiılrPk Amerikanm mu 

•odem teJn.at tipi~ anan istimlak muameleleri biten yerlerin derhal ima- Ayni %limanda mahtelil mm· 
m~~':!:~ r0~,, • ~öy nna geçilecek, Süleymaniyenin Halice nazır talıalarJa tıa atakları oacaJe 
aAnn11cnnın aaeu ennın • ·ı lı •• Jıol-.1 lı 

ietiheali.tı bize yardım ediyor. 
denizde aon zamanlarda ka 
zaferler öaiimiizdeki yıhn bize 
ler göstereceğine bir alimet 
hiliT. ,,,.ttınlma•• ıalıanü:r etti sırtlanna yapılacak binalar kat ve tarzı mimari gelin ae lrıttara .. ,,.ı 

·ti·b ·ı h "' l "b. l kl temin eJilecelı 
yeni laamle1er Felaketli zamanlarda iyi do 

malik olmak hir nimettir. 
miifkül aylar zarfında Türk b 
metinin ve Türle mi1letinin deği . .a 
dcmluğuna mazhar olmak saa~d.._. 
nail olduk. Bu dostluk bütün 
lann en ku-Yvetlisini. yani m • 
bil anlatma ve saygıya. hiıçok 
terek gaye ve menfaatlere i 
etmektedir. lki milletin dostlui
laketli zamanların ' imtihanı 
muvaffakiyetle çıkmışhr, ve bd 
minim ki gelmekte olan iyi RÜn 
bu dostluk dünyanın iııtikbali ve 
tün hür milletlerin emniyeti. 

Maarif Vekllet.i köy çocuklarının 
yeti§ürilmeei J'()lunda yeni mühim 
&edbirler almaktadır. 

VeWet, lı:öy ötretmen okullanndan 
eıkaeat ötretmenlerin köylerde der.s 
-.ermeleri iOln modem tedri.sat tipi -
ne uygun mektebler yaptıracaktır. 

Bu melttebler bir aeri tizıet'.inden inşa 
edilecek -.e bundan .onra bütün köy
lerde yapılacak ınektebler ayni tipte 
olacaktır. 

Maarif Vetlleti .köy okullarının bi
nalarının hazırlanması ıçin büyük 
bir m~baka açmıştır. Bütün r.lem
leket mimarlarının iştirak edeceği 
bu müsabaka müddeti 10 Şubata ka -
dar uzatılmıştır. Müsabakada kaza -
nacak mimarlara beyü.k ikramiyeler 
Yerilecek, aynca bu mimarlar köy O

kulları inp.atına memur edaecekler -
dir. 

Maarif Veklleti tarafından milli 
dava olarak ele alman köylerlıni7.in 
ilk öğretim me.ıırlesini hal için muh -
telif mıntakalarda açılan H köy en.s
titii&ünde hllen 8 bin talebe otu -
maktadır. Be4 sınıfiı olan köy ensti
tüleri .f yıl sonra illı: mezunlarını ve
receklerdir. 

Köy en.rtitüleri için hazırlanan pro
rama göre, on senede 30 bin ötretmen 
yetiştil'ilecek ve o saman iki milyona 
yakın köylil QOCutunun okuttıhnası 

inıki.nı elde edilecektir. 
Bütün köy okullarında halen ı 

milyon köylli c;ocutu okumaktadır. Bu 
lahail çalında bulunan köylü çocuk
larının S 28 i niBbet.indedir. Köy ens
titüleri ve otullan için 15 senede 27 
milyon Türk lirası sarfedilecektir. 

)(-..lbaşı piyangosunun 
ta ihlileri 

Yılbaıı piyangosunun en büyük 
ikr•miyesi olan 100 bin lirayı kaza
nan talihlinin, Diyarbakırda oldu
iunu dün yazmııtık. 

50 bin liralık ikramiyenin talih
lisi de Afyonda bulunmaktadır. 

20 ve 1 O bin liralık ikramiyeleri 
kazanan biletler de Antalya, Tar
sı/s. Ödemiş, Edirne ve tehrimizde 
aatılmıştır. 

1 O bin liralık ikramiye, Zt-ytin
burnu '"hastanesi müstahdem ve me
murları tarafından alınan mütterck 
bilete isabet etmiştir. 

Biletine 1 (} bin liralık ile.ramiye 
vuran diğer talihli de Mehmed adın· 
da bir işçidir. Hastalığı yüzünden 
bir müddettenberi itııiz kalan ve çok 
muztar vaziy-:te düşen Mehmed, 
dün Milli Piyango idaresinden pa
ralarını büyült bir aevinçle almıştır. 

Galaluaray k1übü idare heyeti 
iatifa etti 

Galataııaı:ay Xlültü Umumi Kitib -
litlnden: 

Klüb İdare Heyeti i.stifa etmi.,ıir. 
Yeni idare heyetinin intı1ıabı ve l'UZ

namedekl maddelerin müzakere ~e 
kabulil iÇin Umumi Hey'et fevkallde 
olarak 7/1 941 Salı günü saat 18 de 
Beyollundaki Klüb Merkezinde top -
lanacattır. O gün eluıerıyet olıcadıtı 
takdirde 18/ 1/ 941 Comar~ günü 
eltserlyete batılmakswn intlhab ya
pılacaktır. 

• Ruzname: 1 - Yeni İdare Hey'e -
tihin intihabı. 

2 - Yeni tanzim edilen nizan::n:ı _ 
menin tasdiki. 

ı arı e ususı şart ara ta ı tutu aca ar 

Belediye, ıebrin muhtelif aemt-ı men geçilecektir. Unkapaw - Aksa
lerine aid tafsilat planlarının mum- ray yolu, Mısır çıırıw, Kadık.öy 
na ehemmiyetle devam etmt:ktedir. meydanı. Sürpagop mezarlığı sa-

Şimdiye kadar Eminönü - Balık- I baları bunlar arasında bulunmakta
pazarı ve Unlcapanı arasının iman, dır. Mısır çarşısına aid i .. timlak ış
Unkapanından Aksaraya giden yol, }erinin bu ay içinde bitfrileceği zan
Beyazıd meydanı ve srazinosu, Kos- nedilmektedir. 
ka caddesi, Takıim - Eminönü gez- Nazım planlan h'azırlaı.an Sua
giııi ve Dolmabahçeye kadar inen diye - Erenköy ve Bakırköy. Bü
Lünapark ııahası, Sürpagop mezar- yükadanm tafsilat p)inlıtl'ırıın da ik
lığı, mühendis mektebi ünündeki maline çalışılmaktadır. Siileymaniye 
yeşil ııaha, Kabataş vapur iskelesi ve Rüstempaşa mıntakasına aid ev
meydanı, Üaküdar meydanı ve Bo- 1 velce hazırlanan plan mucibince bu 
ğazın Anadolu sahili, Kadıköy kısım adalara ayrılmaktadır. Sü
meydanı, Mısır çarşısı, Fener bahçe leymaniye camiııinin Halic~ nazır 
mesiresine aid tafııilat planlan ta- aırtlannm muayyen bir mıntakasına 
mamen ikmal edilmi"' ve bunlardan yapılacak binalar gerek kat ve ge
bir knmının tatbikatına g~ilmiştir. rek tarzı mimari itibarile hususi ıe-

Tafaı1it p1inlan ikmal edilen a&- raite tibi tutulacaktır. Belediye 
lıalardan bir kısmında da istimlak imar müdürlüğü ve fen heyeti hu 
muameleleri henüz ikmal edilenıe- hususi mıntakada yapılacak inşaat 
miJtir. istimlak muameleleri biter için konulacak takyidatın nelerden 
hitmez hu pllnlann tathikuıa he- ibaret olacağını tesbit etmektedir. 

Katil Tevfikin 
meydana çıkan 
yeni marifetleri 

Galata postalıanesi veznedarının 
katili Abdullahla birlikte, lstanbul 
bapiahaneainden kaçan ve Adanada 
yakalanan amca katili Tevfik, bir 
müddet evvel !-latayda yapıl.n u
mumi aftan istifade ederek tahliye 
edilmiftj. 

Şehrimizde uzun müddet kalan 
Tevfik, burada da rahat durmamıt. 
zabıtanın takibinden kurtulmak için 
geçenlerde Adanaya gitmi~r. 

Tevfiğin geçenlerde orada da bir 
polisle bekçiyi tabancn ile yarala
dıktan sonra, kendisinin de yaralı 
olarak yakalandığım vazmıstık. 

Zabıtamızın yaptığı tahkikata 
nazaran, azılı şerir şehrimizde kal
dıiı müddet içinde, 'birçok hırsız
larla müştereken müt~addicf soy
gunculuklar yapmış ve bir takım sa
bıkalılara yat'lklık etmiştir. 

Bu wçlanndan dolayı T evfilc 
hakkında tanzim kılınan tahkikat 
evrakı bugün de adliyeye tevdi olu
nacaktır. 

Ecnebi ba!ıkçı g~mileri 
koca limanda yanaşacak 

yer b11!amıyorlarmış 

l Almanya ile Finlandi
ya bizden fazla 

miktarda mal istiyorlar 
Son hahalar içerisinde Avrupa 

piyasalarında ihraç mallanmıza bir 
çok talebler vaki olmuıtur. Talehle
rin ekserisi Almanya tarafından ya
pılmaktadır. Almanlar son yapılan 
ticaret anlllfl!lasının derhal tathikat 
sahasına intikal etmesini arzu ede
rek bizden ziraat maddeleri, ham 
maddeler, barsaklar. zeytinyağ, tıb
hi nebatlar, yün, pamuk, ham de
riler, 'barsaltlar, her nevi dokumalar 
istemektedirler. 

Diğer taraftan, birçok Finlandi
ya firmaları da Ticaret Vel.:aleti va
sıtaaile ketenyağı, zeytinyağı vesaİr 
ham maddeler taleb etmektedirler. 
Bu talebler alakadarlar t&rafından 
tetkik edilmektedir. 

Mısır r 'ekoltemiz fazla 
Mısır rekoltemiz bu yıl 730.000 t<>n 

kadar tahmin edilmektedir. 1939 is -
tihsalatma nazaran elde edilen ra -
lı:am 20.000 ton fazladır. 
Mısır f.stihaalatının çotalması iize

rine, 1940 rekolte.sinden bir mikta -
nn ihraç olunaca~ı zannedilmekte -
dir. 

• . . Denize dü,en köseleler 
Dün, Haliçte ,Kanlıca. mo~rt1ne 

yük verilirken, böyük bir balya köse
le denize d~ü.oııe de, Liman Reisli
~i tarafından gönderilen dalgıı;Jar ta 
rafından kurtarılmıııtır. 

Gümriü: ve İnhf.sarlar Velı:lleti, tuz 
ihtiyacını lüzumu kadar karşıla -
mat ve satış muamelelerinde görü -
len bazı formaliteleri: ortadan kal
dırmak suretile halka birçok ko _ 
laylıkrar teminine karar vermiştir. 

Vekfilet eksperleri bu husustaki teL 
tiklerine devam etmektedirler. 

Haber aldığımıza göre, memleke _ 
t.in muhtelif mıntakalannda antre -
polar inşa ettirilerek buralarda mü -
him miktarda tuz stokları bulundu -
rulacaktır. 

Bu suretle gerek halk ve gerekse 
tüccar istediği zamanlarda kendi 
mmtakasındaki stoklardan kolaylık -
la ve lüzumu kadar tuz temin ede -
bilecek.tir. 

Bunlardan ~ita Erzurum, Sivaa 
n Ankara bölgelerindeki tm i.nfha&
litmm fenni elL'llara unun bir te -
kilde yapılması için tedbirler alın -
maktadır. 

Yalan bir zamanda memlehalan • 
mızın yiibek kaliteli t.uzıan memle
ket ihtiyacını tamamae karfl]ayacatı 
gibi, ayni zamanda ihracat maddele
rimiz meyanında da mühim bil' me'f'
ki alınlf olacaktır. 

Bu sene lngiliz hava 
kuvvetleri muthiş b~r 
taarruza geçecak1er 

(Ba.f&uafı 1 inei sa;rfada) 
dır. Hali hazırda lngi]terenin barb 
tayyareleri imalatı Amerikan ima
latı ile mukayese edildiği takdirde 
bile pek büyüktür.» 

Uçan kaleler 
Bu teknik mecmua uçan kaleler 

vaaıtaaile hususi ehemmiyeti haiz 
neticeler elde edileceğini tahmin et
mektedir. Jiroskopik nişangahlıula 
mücehhez bulunacak olan bu tip 
dev tayyareler Alman sanayiine ta
arruz edeceklerdir. Bu taarruzlar 
takriben l 2. 000 metre yÜlcseklik
ten yapılacaktır. Bu irtifada Alman 
tayyare defi toplarının nıenzili hari-
cine çıkmış olacaklardır. Alman av
cı tayyareleri, bu dev bombardıman 
tayyareleri tahrib vazifelerini bitirip 
dönerken bu yüksekliğe çıkabile
ceklerdir. 

Neticede Alman ve ftalyan en
düstrileri gece ve gündüz tahrib e
dici akınlara maruz kalacaklardır. 

Akıl hastanesinden 562 
has•a taburcu edildi 

İtalyanlar Pazartcai gÜnÜ Hima
ranın fimalinden ve farkından mu
kabil taarruzda bulunmuılardır. 1-
talvan mukabil taarruzu kırılmıı -Ye 
sahil mıntakaııında ağır zayiata uğ-
ratı1mıthr. • 

Mıntakanın karb müntehasında 
yani Tepeddenin şimalinde Yunan
lılar yeni bir hamle yapmıılar ve 1-
talyanlan mevzilerinden atmışlar
dır. Bu suretle Yunanlılar Tepede
len - Berat yoluna Vllkla!!mışlardır. 

Merkez mmtakasmda 
Merkez mıntakasının bir nokta

sında Yunanlılar bir baskın hareke
tile mühim hir dağı ele geçirmi~ 
lerdir. 

Peogradetz mıntalcaııında <I" Yu
nanlılar ke7.a mevzilf"rini jyilestir
micıler ve Pazarte~i tehliğinde 7.ik
redil~n 1000 esirin birkaç yüzünü 
burada valtalBmışlardır. 

Şiddetli maharebeler 

ve refahı iç.in pek büyük bir e 
miyeti haiz olacaktır. 

e·rıeş~k Amerikamn 
lngiltere lehine dip'o11a 

taarruzu <......,. ı inti sa 
Bu aon günlerde çok ~ddetli mu- ketleri Çörçil'in İtalyaya hitaben 

lı.areheler olmuştur. Bu muharebeler lediii nutukla allkadar bulma~ 
Obri gölüne hakim bulunan tepeler yazıama töyle devam eylem 
hoyunca Peogradetz - Elbasan yolu-
nun Skumhi vadisine tekrar girmek Bizim harbe iftira.kimiz limdiyt 

dar mühimmat imaline mü 
Üzere ,imali garbiye doğnı bükül-
düğü noktada cereyan eylemiştir. kalm.ıftu". Amerikan baib ma · 

Mokra dağlarında muharebeler Din tam randımanla verime 
devam ediyor. bilmeai için kıymetli sam acın r 

Bu muharebeler hem tepelerde cekt.l.r. Eter diplomatik hare 
hem de ,,.dilerde yamlmaktadır. Alman kudretini önleıne~e mu 
En zivade ku1lanıla.n ııiJihlar daq olursa, l'rana diriltilebllirae, 
toplarile mitralyözlerdir. Maamafih yanm koridor naife&ni görerek 
Yunanlılar Pe0$tradetz şimalinde belüttank'a bir hücuma MeL ol 
Kar, tepesine hirlı:aç ağır top çı- na müıl olunabilirse ..e nihayet 
karmava muv11ffa1t olmuşlardır. 1- yanm milcadeleyi terki temin e 
talyanlann Ahi'bani mevziine kar., cek olursa, büttln bunlar vasi 
bu tooludan büyük bir muvaffaki- yasta mühimmat imaline tekabül 
yetle istifade edivorlar. mi§ olur. 

Şimal cephesinde İngilterenin Fransa iizerlnde n 
Salı gecesi bütün şimal cepheııin- zu kalmamıştır. Fakat Birleşı1t 

de şiddetli bir topçu düPIJosu ve rikanın müdahale3i, Almanlara 
Skumbi nehri etrafında bilhaıısa çok !imtiyazlar verilmemesi hus 
şiddetli muharebeler olmuştur. Ka- Vichy hükumetini çok takviye 
lın bir ııiıı her iki tarafın yapmakta ı olabilir. Fransa Almanyanm 
olduiu J.ava hücumlannı durdur- altında bulunan devletlerin en ~'!' 
muştur. Övle t'lhmin edilivor ki Pn- himmidir. Harbi kazanmağa ~anı 
rarteııi güni.i ltalvftnlar Göricf"nin rupayı Hit.ıer sisteminden kurt '""J 
prbmda kain Mn"lı:"polis ile Ohri ğa hadim olacak en büyük tuff'I 
gölünün garb ııahi11erinde Un kövü işgal altında bulunan memlet.eiı'. 
arasındaki Yunan mevzil ... rine bir göstereceğimiz aempatidir. İng 
tondan fazla homba atmışlardır. istilA edilmemek prtile gelecek 

Yunan ve 1ngiliz tavvarf"l•ri bü- talar zarfında İtalyadaki 
YiiJc bfr f,.. ljv~t gö•t ... rerelc f tııı lvan- inkişafı harbin neticesi üzerinde 
lan Lin - F.lha•an yolu üzerinde ve sada, ı.,panyada 'Ve Balkanlarda 
civar meTZilerde ağır zayiata u~at- ku bulabilecek hldlselerin he 
mı"'l&Tdır. daha fazla müessir olacaktır. 

Te.lim olan İtalyan-:ar 
Yunanhlar gayretlerini Lin önün- delen ~ KlisstıradakJ mevzilerini 

de teksif ederken İtalyanlar Linin 1 fena bir -.uiyete düşürmilşt.iir. 
fimali garbi.sinde kain Sibenik. da- ı sura - Avlonya yolunun bir k1SDIJ 
ğındaki mevzilerinde toplanıyorlar. nan topçu.sunun atefi alt.ına g 
Yunanlılar, İtalyanların yukarı tir. Şimdi l)imal mmtakasında 
Skumbi vadisindeki aon mevzilerini dailann zaptı, cepheden gelen 

Şehrimize balık almak üzere 
muhtelif ecnebi memleketlerden ge
len «balıkçı gemilerin ötedenberi 
Sirkeci nhtımında demirlemektedir
ler. 

Uman idaresinin. bir karan ile 
hunların hac:lema Sirkeci rıhtımına 
yanaflllalan menoiunmuıtur. Su va
ziyet karıııw>da, balıkhane islcdf'.3i
ne yana,mak mechuriyt:tinde kalan 

Yetilaycılarm kon..,eai (llqtaralı 1 iDei sayfada) zaptetmiJlerdir. İtalyanlar burada }arda büyük bir menkıbe olarak 
kıl haatane&nin hasta mevcudu, 2675 ağır zayiat vermiılerdir. Pazartesi .sif edilmektedir. Piyade eaerıys 

Yefllay Kurumunun 21 inci yillık tifiden 2113 til)iye dilpnüttür. Diler günü 150 halyan soiuklara daya- metreden fazla kalınlıkda karla 

ecnebi balrkçı gemileri bu ııefer te
cemmü sebebile, gümrük zabıta 
memurlarnın mümanaati karıısında 
kalmışlardır_, Bütün limanda s1ğına
cak bir yer bulamıyan balıkçı gemi
leri sahihleri aLiJcadarlara müracaat 
etmiılf'rdir. 

kongresi, önümüzdeki Pa-zar günü aa 1 1 
t 

10 30 d ı: 1 - - Halk . al taraftan hastanede tetkikler den.m namıvarak tes im o muştur. tülü araZide ilerlemiŞtlr. Toplan, 
a d • aıİ :ır~onu T nı 8 0~ etmekte olduğundan borada kalma- Cephenin merkez mmtalruında, ri~:ı zannedilen tepelere bir 
nun a yap a r. oplantıda larma lüzum görülmeyen bir miktar Moskopolisin şimali garbisinde dün daha askerler sırtlarında çıkarınıf 
yıllık çalıfma ve hesab rapor~arı ~ ~ hastanın daha taburcu edileceği İtalyanlar bir kuneUi mukabil t:u:r- lardır. Bu tepelerden topçu a 
kun~cak'lı:: yenl idare heyeti aeçımı zannedilmekt.edir. 1 ruzda bulunmuşlar~ır. Yunanlılar bu uğrayan İtalyanlar pşkınııta uıı-
yap aca . Teftt§lenfe, Olkanlan huta.Jardan nu bekliyordu ve ~u"'1ana a~.'. zayi_ mllflardır. 

birçoklarının hasta olmadıkları bal- at verdirilerek puslt1irtülmliştur. Cepheden gelen raporlar şimal 
de uzun müddettenberi hastanede Kanlı Lir çaıı>qma takasında bı1hassa memıı1 teşkı 

Kumkapıda._ Saraçl8hak ma~alle - kaldıkları ve burada yiyip içıp istira.. Harbin en kanlı çarpl§Dlalanndan methü .sena etmektedir. En sarp 
sinde oturan Ibrahim adında bır sey- . - . kaaınd ıerden yf eeet ve mühimm t 

t.lc lı:bt ald h' hat ettikleri anıaşılmıştır. Bu :!uretle birı dun gece KliSSura mınta a Y a 

Kömürden zehirlendi 

yar ~ ı ya ı. ma~. an ze ır - hasta olmadıklan halde yata'" olmuştur. Gündüzün Yunan bqku - rihni4ti?'. Halbuki zaptedilen bazı 
Jenmış tedavi edilmek uzere Cerrah- a mev- . . ı d ...ıı...n.ı fi.+A "'! ttal l ParmaJda,rını makiney~ • . cudunu doıduran bu kimseler hakilı:l man<lnnlıtının verdiği vazlfelerı ya - er e evcu m 9vur A • yan ar 
paşa bastaneBille kaldırılmıştır. -~talar ~--•-- pan Yunan kıt'alan geceleyin bir .sün dilerini beslemek içıin tedi n kÖ 

kaptırdı ~ ın ..--.ıeye alınmalarma l _ _ ~ 1 1 öldtl ü lerdir 

1 R A D Y O 1 
bir mlni teşkil etmekte idile Bu gu hucumunda bulunmu.flardır. Bu - er rm ş . 

Gala tada, Külhan .sokağında otu - lar hastaneden uaulaüz çık r~dıkl ~ tün gece muharebe denm eımiştir. Yarab hir Yuaan kadaunm •• 
Oç yanım ha,Jansıcı . . • ran ve Beyotlunda bir demir fabri - rı ha.klı:.mda itirazda balun:uf)ar 8: ' Havanın açık ve parlak olQfU Yunan Kortu ı (A.A.) - 'Oç diifman 

Dün tehrilThZin muhtelif semtle _ kasında Çallfan Petro adında bir iş.. PERŞEMBE Z/1/Ml dır. lılara yardım ebnif n İtalyan mev - yaresi dün Korfuyu bombardıman 
rinde ilç yangın vak'ası olmuttur. Ka çi dün testere makinesinde demir 8: Saat ayarı, 8.o3: Ajans haberleri, --.. -·-.... --................ _._ zileri zaptohmmuftur. Oün aiardıtı miştir. Haaar ve in.sanca zayiat 
dıköyde, Yeldelirrneninde Feridbey keaerken elini kaptırm14, parmakları 8.18: Hafif m\ı7.ik (Pl.), a.'5: Ev kadı- Mahkeme ka a .1 zaman çok tıymetli mewA!er Yunan- tur. B1l akın eaıumda alır a 
aotatında t3 numaralı evden yangın kesilmiıtir. Kua~e işci tedavi al - nı, 12.30 Saat ayarı, ı:.33: Şarkılar, r n e hlann eline geçm.if bulunuyordu. yaralanan bir ihtiyar kadın h 
çıkmı.pa da itfaiye tarafından sön _ tına almmıı. vak'a etrafında tahkt.. 12.50 Ajans haberleri, 13.U5: Halk ıslablan üniversiteliler Buna benzer ve muhtelif şartlar al de tedui edilmektedir. 
diirülmiiftllr. kata başlanmıştır. türküleri, 13.~: Karı.tık müzik (PlJ, tında ileri hareketlerine dair cephe - Yaralı kadın, Royter ajansının 

Os:manbeyde Şllr Niglr aokağında, 18: saat ayarı, 18.03: Radyo caz orkes.. Amerikada çok sarih bir vak"a nin her tarafından haberler gelmek- habirine fU .sözleri söylemiştir: « 

30 numaralı Silleymana aid ah~b e- Mansahn üstüne düten ihtiyar truı, 18.40: K~dınlardan fasıl ,arkı- cereyan ehnittir. Kalıforniya una- ıedir. dularmus kazandıktan sonra 
Tin ikinci katında yangın çıkmlf, bü- F det M h . ları, 19.15: Muzik, 19.30: Saay ayarı venıitcai talebelerinden dördü mah- Sahil mmtakasmda yaralanmın ne ehemmiyeti olııb[Jiti 
Jijmeden baatırılmıttır. ener um ane caddesande 2 ve ajans haberleri, 19.45: Radyo ince keme tarafından enteresan bir ceza- Sahil ve merkez mıntakalnnnda bu Muhabir, bu .sözleri haltın it 

Oalatada Okçumusa caddesinde E. numaralı evde oturan, Ömer adında saz heyeti, 20.15: Radyo gazete,,! ya çarpılmıılardır. eon dört, beş gün içinde yapılan mtit- maneviye.sinin bir ifadeai olarak CI 
•mine apartımanının Alberte aid 2 bir ihtiyar, dün odasındaki mangal - 20.45: Gençler mandolin takımı, 21; Minton Evan:ı, Bill Donaldaon, terek hareketler italyanlann Tepe - lAkki etmektedir. 
sayılı dairesinden de yangın çıtmış da ısınırken birdenbire üzerine fena- Dinleyici istekleri 21.30: Kon~a L d W l p d V '1••••••••••••••••••••••••••111111 • lık ı k t · üatil d" .. • • eonar oo an, eter e rica [ ~ 
derhal yetişen itfaiyenin müdahale - ge ere • a eşan ne uşmuş - ~1.45 : Radyo orke.cıtrası, 22.30: saat a .. d.larınd. a ->. 1an .. 

1
bu dört üniversiteh, .-CHARLES BOYER Yalnız banna bı"t 

sile söndürillınn.•tör. tür. Bu düşme netlce&nde v .. ücudü - ayarı, ajans haberleri, 22.45: Dans k .1.. d _ ..ıd r 
... Ü htelif 1 uruveraıterun yu;ue :.;atın an Cı.Q e Sa , t Ab" J •• 1 .., 

n n mu yer eri yanan Omer, te mÜZıği (Pl.). den geçen halkın üzerine, İçinde D a IC'eeoır p• 

C Yeni• • ) davi edilmek üzere Beyoğlu hastane- .................. ·--·····-····-··-··-······· h l h 1 k ıt• dl CLAUDETTE COLBERT neşnvat sine kaldırılmıttır. ( UZ u su u unan eae ağı a. ı at- Nei eden yaratılmq bir harikadıt• 
·ı 9 y AT ff Q l A R ) mıtlardır. Bu azizliklerinden dolayı 1 A 

YARIM AY - Bu aile ve genı;lik D • le k LJ tevkif edilen talebeler mahkemeye L L E de gösterilen 
mecmuuuun yj.bqı S8\Y181 Ye:>Yeni aıre r ve me teo er açıldı Şehir '.l'i.fatron ~vk.edilmitler, hakim bunları ille-1 
bir tanda ve 5 renkli bir kapak için- Yılbaşı dolayı.sile tatil yapan reaml ! Tepebaşında dram miş oklultları kabııhatin aynt-n iten- D U.. ş E S p E T R O V N A 
de Hü.seyin Cahid Ereümend Ekrem dairelerle üninr.site ve bütün o";(ul - ku.nıında dilerine tatbikına mahkum etmjştir. J.. 
Yatub Kadri, 

0

Muazr.ez Tabs·n' lar bu sabah açılmışlar ve normal Ak.fam saat 20,30 da Dört talebe_yi ~ka~a çıka~~ ( TQVARiC) 
• Milterrem Kamil Su, Ragıb Şevki: faaliyetlerine bqlaml§lardır. A P TA L ve mahkememn akıncı katından u-
1brahinı Hoyl, Kerime Nadir, Sala _ Resmi daire ve okullarda. kurban Yazan: Dost.oyet.ski zerlerine buzlu sular döktürmü,tür. Onlann kıa4retindea bara& alaa '* ~. 
bıaddin Oüngör, Rebia Şatilin hikA - bayramı tatili bnümüdeki Çarşamba 1stikW cadde.si komedi kıamında Bu suretle iyice ıslanan talebeler so- Gisteriletı fevk.alide ralbe& :ı--= bir balta dalla •~ 
-,e. mil.sahabe, röportaj ve fıkralarile gününden 13 İtincıkAnun Pazartesi- Akşam saat 20,30 da ğuk au hanyoaumı mütealub tahliye! .. ece • 
tatmıtıır. M a)'fa 15 kuruttlll'. ye kadar deYUı edecektir. PAŞA BAZBBTl.ad edihnit)erdir. Proiruaa M..-.: ft'Üllllfe PA&&lılUJIT nlaNAL) --··;ı 



SON POITA 

~C TARiHf TE~.Ki~LE~ ::J 
Buda çocuklar için \ 1.864 de T urkıyenın 

Karadeniz limanları 
Nakleden: 

AnadoJ11DDD Karadenil iüeleleıille_ 
ber batta mutuaman Ansturya 
Luid. J'raDSD mesajeri BmperJal, Rua 
Odesa tiCaret lı:umpanyalan n as -

I manıı npurian )fler. Vapur aeferJe
rinln tokhlP bu ıımanıarm :inkipfı
m temin edecektir; ki bugtin, Ana -
dıDbınun KandeniZ UmaDlanndan bit. 

1 taç tanesi, ucareı balmaından çok 
2ittlr. 

Erelll: 
Çok iyi llb' t.eaiat. yapıldıtı u.mau 

bltiln TDrtif'enin ihıiyacmı :tarfl)a • 
,.cat olan t6mür madenleri bu te -
bir eiftıjndadır. Eretıinin ihracata. 
hemen yalnız kömürdör. İstanbula 
••lı:edilen lı:ömtlr yılda 6000 ton talı. 
mln edilmetted!r. Bu zengin kömw 
damanna ratmen, ftpurlar "fe özin
ler ~ iatanbul pet çok miktarda 
:bıailia trmıiiri almaktadır. 

Reşad Ekrem 

tıuıltela: TnıbcEondan bir kit PMnm -
' !aebahm11D 5080 kadar ntifmu var.

1 

le,en ...apurlarla, pek u olarak da metın ıusmen de, eıhasın malıdır. Fa 
Öriin mt 8* . delilik tef:. dlr. 1ılaha!lt bir endtıırtri yoktur. :1'1 - J"91kenlilerle yapılır. İthalA.i n ibra- 1 tat, )IOlınıaluk ft nata 't'Ult.aluınm 

ler orin~ 0rp.' :':uıamus ne caret.inl m.,~'" tarla ::ı~er~lltet catı on beter JDÜ10D frank et.rafında- oJmaınaaı 7iiziinden il)eıilmemett.e -
de aildn t ... ln moda.mı bJbetab'Jeek.. kil eder. .L'i Anlıdol• 19 er .. • - dır. 8aml1IDa ısa de 103, 475 ton t.u- dir. 

~ 1111.a Antua - Kutamıon• nl mun . 
Ur C'lbatl: BiJiit '* as---. etono- tMam .,Qü&;.,. "futıalarla baltan _ '8rmda Hl yelkenli w npm gm'p ~non Wıall"1, •Amerikan baia 

1 
Teneke meselesi 

SerleYh.71 dinlü _,etede <Mr - eald fiattan ---• da ....ı.rı 
d~:.-... ·- -- _,,.. ..... 
-- - Trat b&çap tenekeden mi 

«Teneke buhranı kalmaduı.. yaparlar) 
Ziya P&fanuı nıqLur beytini laa - Diyecek.iniz. T ~eclea ne 

brfadua: )'apmazlar ki. tıaf baçaiı 19pmna 
E)'YU ~ IMa Mziu•e hisler •- lar. 
Zira ki • pndm• Tenekeden altın dit, alomİDJUlll 

• mır• ort.cla bilmem ne matfak taıkmılan, sümiit kupalar, 
......... pli.tin bilezikler yapddıjma Mı' • 

EpeJ zamandır, teneke bulama - du}'muauzdm. Banlaıla ~ 
dıltlanndan tuaun bunwa k117fUiuna edilince lnf blÇajı ba:rdi bQdi 
~eke bailamak İtİyad)anm terk.et- pd.r. ~ 
llllf olanlar, sene kuyrup t.:n.-ke * 
~lamalt imkinuu elde edecekler- Teneke i>uhnuu deYam ederk-. 
dır. ti7atroda, locada wördüi\imüz 6 -

_T enelr.e ~~ devam ettiği lanca bayanın kulajındaki küpeler 
muddetçe )'Uzlenne teneke ltapbya- için: 
mamış olanlar, teneke bollaiancla _ Tenelc.e olamaz, bu te~e 
ellerine geçen tenekeleıi 7iizlerine bubranuıCJa tenekedaa hiç kipe Ja
kapbyacak. Yüuüz olduklannı mey parlar mı) 
dana vurmadan aıamızda dol.ta • Diye dütünürdülc. 
caklardır. N"ışanlanan hııaia, nipnhamm 

- Ceçmİfi tenekeli! parmağına yüzüğil takarken: 
Küfrünü aavurmam.ıt olan küfür- - Gerçi hasistir, aJtm yüzüie 

baz, teneke görunce: para kıyamaz amma, taJmit ~ 
- Bir bu küfurü •vunnamıfbm. c:le teneke olacak değil ya.. 
Deyip: Diye dütünürdiUc. 
- C~mişi tenekeli! Teneke b0Daş1rıca fiipl.eye dife-
Küfrünü de aaYUraıeaktn. ceğiz: * - Bayanm küpeleri tenekede. 
Teneke bullranı k.Jmayınca, da- olmum. 

ha birçok ef)'amn buhranı da orta- - Hasisin nitanhsma ta\biı ~ 
dan kalknut ol.cak... Mael&: zük m..Wkak teaekeclir. 
Tra, bıçaklan bir mWi S.tlanmlfb. ~ __ -..a J ı '""' -,• 
Birkaç sine lı:ahnu eski &ata, hattla • ~ ·~ d-1--uı.-. 

C: Bunlan biliyor mu idiniz ? :J m; .,. raba&bk iti~ eenb .- • dalı takdirde tnebolunun parlat bir fılı:Jnlfbr. cteriilen İngUjs pamukla dolı:umaian. 
ınetıee-. iltit.bali .,.ardır. Bagtln natıJJat Omnanlı bütfmıeU. 1857 de bir in- şeker, ipekli mensucat, baama, mub-

Modelde 5 - ıo,..ıar lll'Ul!ldüi m 1'15 - 180 kilogram ıatı,abilen bay - gaiz grupuna yfuıde., menfaatle Sam-ıtıelif tumql~, mlatemleklt mamu. lasaya vurmadan ltests 1 Um111111 u .. .a. ı-at····· 
çoculı:Janna pet JU81Malı: owijillal Mı' Hnl&r aırtında Japılmat~dır. Fa _ .sun • Sina ctemir70lu imtiyazını Ter- IMı .e Parie munuatı bul eua - nanı ""91 
kazak IÖl'Ü)GiHIHIS. örd ctamaJJdır. tat. Jollarm bomtlutundan, tar mifti. İmt.iyazı alanlar, İngilterede dır. İngUız pamuklu dokamalan bal- yapamıyan su'atlcar dağla çecuklar 
Çizgiler db örgl aruma birer ma • Jaldı mı. b1I. natıiJ&\ \a durur. Htl - bir 'lı:umpanya turmala çal14ıyorlar - ta r~. yıJd~ 50 milyon franlı: kad_ar BetJ.oyen_ ku 1 Umumi Har-
dan ibaret teni _ J'ls ıırd tantt.ıra _ t6mel. xa.stamonudan geçen "fe Ku dı, fakat. munffat olamıyacat gibi tut.ar lflenm11 en rüseJ tekerler, ı - lakLm •iır 0 )- b' d .... 
rat yapılır. Damalardan bir ıamıı - tamonanun 36 kilomet.re 6tesindek1 görünüyorlardı. Bugtln bu demıryo - tineı rt;lır. 1859 yılına tadar bu fe _ duktu ..,... ~ ev~ ~ttiii 
ııın orta JVleriDde rentli il)eıJ'ııeler tu madenlerine ballanan bir 7olun lu proje ballndedir ve tahakkuk ede- kerler Ingilt.ere, Belçıka '" Holanda gene hi~ok be.- dort eene çnde-
olacattır. Kol Ti ,ata lı:eııan tıç ı.- tnpııana te~bbfts etmlfti. miyecet gibi de görünüyor. \&rafından gönderilirdi, lnıgan yal _ teler 'rieude ... ~ doiumlttrda 
IMtilı:tir. tnebolunun limanı 101ı:tnr. Gemiler Gt:esma: nız Jl'raM& tarafından atılm.üta _ tirmi.,ıi. Fakat ev dunyaya se~ 

inebolt11a qınamazlar. Buraya ut - Trabzon 'Yillyetine baihdır. Mesa _ dır Bunun da .sebebi, Pranaız ıeter- eahibile biç •• - ~::~ı:::n~ 
Spor tayyörlerde rayan vapurlardan tı&tD. hemen hiç jeri Maritim Fransız vapurları, A - Cilmnın, İranlılar tarafından isteni - fe:d~ eçü':k~ lM; . nin erkek seri 

bir deniz faaliyeti )'Ottur. Şehirde vusturya Luid vapurları ve teraane va len ambalAjJarla mal göndermiş 01 - kalan 76zde Jirmi beıiaia kız ol • 
aranacak vasıflar 20-25 tonıut yirmi tadar tayıttan purıan Trabmna gıderlerken bu ll - maıandır: ~rmabe.ak a" ed~~ Km;na .... ~tu~.. duklan dün-dald doj9m)ara dlıir 

~_. başta bir teY' yoktur. İstanbula bir İh J - a...ıı:er be .... az olacaktır .... .-.._ J-
qı diJı:ibn4 pt bir elbise ricude "fi mana utrarlar. racat qyaları ma- ~ J • için o kadar hızla vunrdu ki. n .. çıkan bir i.tatMtikte Körölmüttü. 

- ... ~_ .. _ • yıl içinde, gtbıel mevaimde, beş ya - il tur h b b t d . k h Serttir, ve çolı: temı" olarat tebel - bi L__ __, __ _ 
• .__ en tyı ayandır. B1a bakim. hud Jtı • t bD" 1 t n a a. u u a , emır, a ft, şe- ,~ ibi DCDJen dayar, - kotar "9 1 dl ,.__ --·n-- b a aeıer anca yapa ır er, e- k a.b d B 1 ~ lılı: lur ettirilm ... fr. d h ~ ı·ca 
..._ 8PCll' tanorlerde 111 "~ u- reste MU.rflrler: 1 er ve 8 un ur. un ara ... arşı muaya bir a a "YUrma.......,1 ten- ,. 
lunmabchr: Sino~· • 

1 

Gire&Un, ceviz, fındık, .seb e, parınç ~ - 3 yahud 5 tilogramlıi kelleler bib ederdi. Birleşik Ame- ~--
a: Bıelı: adım amıa11 ~e - • ve keçi derisi ihraç eder. Bazı Avru - §e ınde olacaktır. P"n"nç yiy n'er nekadard r? n"'kadaki Vie - -

cet tekilde dar obnamalı. Klot 't'eya 5000 kadar n~usu vardır. Bütün palı .seyyahlar Giresun cinrında kö. 3 - Gayet ince ve temiz açık ma- 1 1 ... 
plili değille bir ikı pli lı:afesi, hiç ol - ~areti _hemen lstanbula inhi.ur et - mür damarlar;na rastlamışlardır. Fa. \"ı ki\iıda sanlacak.t.ıx.. Ekmeği in - w· k.u~ UDIV~ • 
mu.sa bir kfiçüt yırtmacı bulunma _ mış gibidir. ~üzel bir Umanı vardır. Jı:at bu seyyahlann Tivayetlerıni tev - 4 - Her kelle, bir tek tatıd:ı sarıl- sanlann başlıca • aıt~sı profcsoT -
hdır. Karadenfzde işleyen npur kumpan- . • . mış olaeaktır gıda maddai lerınden A. D. 

b· - 7&1armcfan başta, Karadeniz fırtına- ak !Çin biÇ bı.r araştırma yapılma - • addetmek hata Vmspeu, Yananiıatandaki meıb 
. . Kolu -duz, dar oka bile tolun lannda hemen btıUln meratfb Sin mlftır. ÇoJı: esaslı tettikler, memnun 5 - AmbelAJ JOO zer tnogarmbk lu Ciink.. 1 Parter•n Yanana kadim aamanm-

hiç bir baretett11e mlD& olllu7acak ba .alınırlar. Liman alsına tonuı°a.; ediei neticeler nrebiJecelı: 1t1>i görü - aandılı:Jarda olacaktır. İl'anlılar ft ~e 0:..:.:. inaanlarm )'auam- ela iflıizlen it icad etmek mabadilıa 
tekilde toıtula u.ymahdır. deniz fenerinden aonra bu libıel r DÖJQr. Oarciiler, karadan haYftnlula nü.. daa w batbca aıclalanm pi _ yapbn)mlf olclaiana iddia etmek • 

c: Sırtı elilıp dolnıhnala mliaaid mana .... ___ .. • ~ •• :.. ' - '11.-..bson, Batam· l!yat yapacaklarından, bir h•7'f'&nm . ~~~-L._..J!- tecli1: 
bul•nmahdtt ... uuua11. .ıH......_.e tolal'!aı • • . naç -~· • 

d: Kol • mlftır. Ci•.armda, ttıtön afraatı git _ Trabson, Oımıi!nlı İmpuat.orlutu • her ilı:i tarafına :rüser kilogramlık bi- --
alıslan alttan talın dW- tilı:oe inlritaf etmektedir. Top k., f nun en •nrin tıcaret merkezltmn - ttr aandlk JÜ]emedetl lı:olayıatı ter. ~ 6Lrsl~~ 

Wr giyilince mlı:m•mabdJr. bllde .bereJı:etlidlr. nolraan ~ ev. den bıridir. Avrupa ile İran aruındL cıb ederler. P'ranaız şeten:lleri ma - •• G. N L s'~Ly ErB- t benıftetll •-• 0 an, bu . . halll Ze't'kı ve tercih aebebJe.rlni ket - __ _ Y--1.. 1.._1.._:!
1 

....,,._ .. ff~t olan insan tı transitte muhim bir yerı vardır LI- fedince bu mühim ticareii elde ett.l _ 
..,... Ul8AR lı:oludar. Ormanlan ~t. onnanlann. manı fenadır. Şimali garbi ribıglrla-

Ek k kada..:ı: dakı alaçlar da çot Ç81ic1Hdir. Clıınnan nna açıktır. Sık aıt kulrplar olur, ler Manrilyadan Trabıona, JNO da 
me ~... en h biUc6meU, teraane.inin kere&te ih- de . f Ykalld n tı. 13

•415 kikısram, 1861 
de 

136
- kilo- Okuy 1cularıma cevablarım • • 1 • • ·ı• ? tiJacının büY6k tair tımaını Sin n.s e e tab&nr, tara e m gram, 1112 de de 1,411,193 tJJocram 

ıyı nası pıpn ır &emin ederdi. obdan rıuebet elı:aeriya gü~leşlr, b•ttl ilL teker anlı:ettiler. 3u milı:tar bugün 
x..... •• tlnaıs olur. Bundan ötllrtl, pmiler "- mtltemadi,en art.maktadır. 

Xada1'f Dıi • t.elı: tH plflrilir. VD - lUI deki tieareti . İthalı\t 493.500 çin en mükemmel 7atalı: Polatıwıe 
ce biri ......,. UD91ar. Oat1llle .sa d6- frank, illraeat ıa '726.700 franlr olmak liman.dır. Polathane Trat.orıdan ~ Ba.sma71 İngiltere n İniçre ~ -
ııraıar. llaftt •tefte pifirilir. Kqıtla lll!l'e 1,D0,2GI franlı:tır. Liman hare. . Jı:et.mektedir I>iPr kums~lar Alman -
bulmlmea yumutaeık görtlnÜJQnla btJerine gelinee, 415."1'2 ton tuta fenab uzat tüçilt bir webirdlr. Bu J& mentelıdtr Mahalli :ııeytJ~ı lı:a• -

. da 128 yeltenU ıemı .,. nn- aabile mennb gemiler, tıp Polatba- nJaeak oıuraa Pranm mamuJAıı da 
ateşten almır. TelDIS bir bellin ara - Çltmlfbr ftpUr girip nede ıreçirlrler. l'atat, bul ameliYat ~ 'bir yer tutabilir. 
.sında but.uarat suyu kurutulur, n- · ile Trab80n limanını ı.sJ.ıı etmelı: "-
niden tepsıye konulur. Batta bir tap. Se u: mtbnlı:ilndtlr OiPr eva, .ustanbaldakl depolar _ 

bir . Samaana çıHrılan tiearet · dan gonderılır. Trabzonun çot mil • 
\a kilo .•uya 350 srun t.os teker oradan Amuya, Bina, Tobd ~yuı, Trabson 't'illyeti ıs tuaya aJnl - bim bir Jetün tutan ıtru.ıltının bil _ 
katılarak bir terbet hazırlanır. KadL bakır Ka--' Ka 1..!..-- • yar- mıttır. VillJet.ln n6fun 398.,800 dir. -.~ bir lı:ıamı lran ye Oö.rcistan . in 

f __ .._ ._._ . . • ,,_., ra._. ~e llusula Bun ııaooo d ı- • iıÇ 
71 1 a ....... •OCT.-rus şelı:en biraz da - aeYkedillr. İhracat eDUt da bu men un "· l :UialBman ır. &raıwUir. Tr&bson ihracatının büyük 
ha fazla: toyar " çotı;a bJftatıraı - teJerden gelir. - Türlı: - Rua hududunda bmunaıı Ba 'bir lı:mnmı da bu memleketler gön -
nız. Yumup.k iatlyoraamz bıı kadar İtbalitmm bapnda manifatura ftr tıımun da dsel bir limanı ,,_tor. Bi delir. 
teker tlftdir. Çok kaynamak da il- dır. Bunun d6rtte lıo1inB İnliltere to.n denıs faaliyeti tüçlllı: btr taba&&- RmJ& Poti yollie İran t.raıw\ınt aJ 
temes. dirtte tairini de Prama ft iançre sh Ja inhisar e\miftir. Bir de, Ru •apur- mata çal141yor. Mevcud )'Ollardakl 
Hazırlanan l:>u ferlaet tepsideki 1ı:a • derlr. ları utraılar. tehlilı:eli noktalar bul 7erlenle de 

dayıfm üstüne doJı:illür ıı.fif atette 
1 
~ı;turadaa aoma: Bam ft İl - Trabzon vil~et.iJMle pek çok orman )'O}auzlut_ Rusların bu pyre\ini ko -

. en~ emir, tuz, lı:aJıye "fi şeter ...ardı. En bol ağaçlar mqe, karaa - 1 yJa.wtm1or Bul kıymetli eşyalar, 
te.rbet lloyıdafıncaya ta.dar pifirilar. Yes&ıre geUr. Bnnlua tallJ)ık hubu _ taç kestane ceYdl at '9'e tızıl çam, Po&i - Tif1ia yolUe gönderilıl"Or .Birkaç 
Öbir tactQrt da a711i fekjlde pffhi - bat., tiitan, ham ıtaınr, ipek ım..ı ~ efendan .,.. ~ytindir. ~ '9'e aene •neline gelinceye kadar, Po\i bh 
lince tiıl&lsle konahır. .Aru1Da bJ - ipek '9'e mı ihraç eder. Sunının tica : ~e lemi ınıaatına ıenaıwe el. l bf yiia nafllllu bir köy idi; bugün niı 
mat •IJıpmtır. ret!, tdenbal - Trabmm hattında if. 't'eriflld~. Bu ormanlar kıaınen hiJı:t.. ~Dnm 1 met 991fH&> 

Aşkla 
Oynanmaz! 

edemem Nesrin. Bu. belki de sizin 
anlıyamıyacajnuz bir erkek suna -
nadur. Ben ~anma dainıt bir 'oic: -
dan azaba olmak iıatenuyoıum. Ba
na öyle ırelİyor ki. aiz kendinize bir 
ceza tertib ettiniz Ye ba cezayı çrk· 
mek için benim ,._aımda kalmak. 
beaimle m~ol olmak. bftıim ..h
hatime ve rahaturıe itina etmrk ia -

Na.IJ.eJeıu MDGUn Ta/ta;. BerluuaJ tiyoraunuz. 
Doktorlu ölmıyeceğiıni. ya- .inaan ha.talıiının setirdiii zafl.ra Ben sizi çok iyi tanıyorum ~es -

pyacağunı söylüyqılar. Yaşıyaca b- titizliklere ve ha]'9112luklara aerbt:a; rin. Sizin .abİyetiıuze mail6b ola
iım amma ncısıl > Bu ıuale cevi\. çe tahammül edebilir. rak karflJUZdakini be.rbangi bir au-
veren yok. Bu, uzun bir zaman bır Bu aözleri dinlerken Nenin ne rette darılttıkt3!1 veya üzdük.len eon 

w ah kadar ızbrab çekiyordu Yıarabbit ra hatanm anladıiunzı., aonradan 
muamma olarak Jcalmaga m - k ------'- · bin it On sündenberi çe tiii acılar, bu bu hareketinizi unut111TIW1&A ic;ın 
Grn... dakikada kalbini saran öldüriicü it- bir fedailrlıia razı olduiunuzu pek 

Bu terait altındn sizi b~imle b; kence yanında hiç kalryGrdu. iyi 'biliyonmı. 
rabe,- yasamap mec:hur etmege Çeking'!D, korkak bir aeale cevab Nipanlı iken, iJk zamanlan o kav-
llal:lum var ımc:hr> Bizım izdivacı- verdi: galar, sizin ainirlerinİzl yenrneie mu-
~ en kolayhkla bozulabilecek iz· _ Sel'ım yaralar.manızır. aehe • vaffak olamad•n binttnbirc: bir alev 
dı,.~lardan b!.....!..ı·ır. Bunun ""in size "b 1 b • L~ ' -ı...~. UIQ • ., b: .. : habrlwor musunuz.) . gı i par ayı"nız enım ·~ ..... a KJ-
-•uwıli~ııı'zı' oen alma-•"" teklif e- uoo .., d b nla ~-1°rdı0m Kavaad'"'-d· •· .. ·--· On hatırlamak N1temıyorum. er, unu ocgı...... • .. ... 

~ın. Renden aynlına ve be"!• = N~ahatinız. e~~~ aize sonra selen ban..,ıayı, yağmaru ta-
L-~e kadar aizından btr tek ~ · t ıormck Jcib eden ırünet gibi •cak bulurdum. 
"'"'9et le 1 b bakmakt•n, si7in ~.ennızı : Fakak .imdi ,..,.k acı çektim. bu ızb-..._ e imesi çıkarmadan sa ır ve kadar büyük bir memnum- T' _. 

-.... ~ tedavi edecek olan an - ten ne ... • 1 nuyor muıu• rab beni ihtiyarlattı. birkaç gün 
lılt har•ltınız. Böyl~. uzun, yoru- yet hiasedecegımı an a içinde, birka çsene yapınıpn gibi 

a.... _~~alclrLk ancak bir anac:lan noz) '---\.-... ,.,, Lbul hialerim deiifti. Budan l>öyle 0 ba-
-.a - sm·n bana ~---· U' ... anc:M omıa 1anıud• 

yab y......-ia De ahbatim, ne de 
bialerim mu .. iddir. 

Doktorlar, ~' .iyilqmek iater -
sem l.er turlü i.eyecandan uzak dur
mama, en ufak bir üzüntüden te•U· 
lr.i etmemi tavsiye edıyorlar. Bana 
sal:in. düın::lüz bi· baya~ li7ım. H11l
bak~ l.ahrhyoraunuz ya Nesrin, bi -
zim hayatımızda sulr.6aetten eeer 
yoktu Siz suin va11yabilecelc bir 
inan deiil'linaa. Si:1. he: Umlln aer· 
beıtlik, ha .. ~k~t. heyecan ve deği • 
ti&}ik arar9'D\2. 

Ben, aylarla. hatti aenclerle ya -
tağımdan şezlonl{:ı. •~zlonktaıı ya
tağlma gıdeceiim ve bu, bellu de 
bütün ömür yolunda bövle olacak. 

Böyle bir bavata tabammiil ede
cejinizi ümıd edıyor musunuz} 

- Bun:ı eminim Selim. 
- Cezanızı çekmek, çile doldur-

mak için değil mi} Kat'iye!\ k1ı1bul 
edemem. 

- Hayır Selim, ceı.a çekmek için 
değil, llİ2İ ~Ydiğim ~ ai:rinle be
raber olmaktan büyük bir ıuclet 
clQJ'daiam icin ..• 

Görüyorum ki aiz benim aizi ne 
derece andiiimi takdir edmniyoqu,. 

Bayan P. D. ye: 
iki mektuh aldım. Bu mektublar 

aizi alAkadar edr::, adresinizi bı1cli
riıaem üe aondrririm. Yalaud bir 
naata ile idaıehaı.emizden aldıra -
bilirsiniz. 

* Bayan F. F. ye: 
Sizin de bir mf!ktubunuz nr. Ad

resinizi bildirirseniz gönderirim. Ar
zu ederaeniz idarehanemizden de 
aldırabilirsiniz. 

* S. T. A. ya: 
Hareketlerioizın, iyi mi. fena mı 

olduğunu aoruyorsunuz. Hangisi fe
nadn. sonradan iyi olmuş mudur, bu 
cihetlere ce'ftb vereceiim. 

Ona randevu vermekle fena ba -
reket ettiniz. Cn:C uzak lir zamana 
talik edilen izd:va(' Yidini ciddi te
llklı:i etmekle de fteDe doğra hare
ket etmemq •vıln-aanu:. Reaim ver-

nuz. Halbuki o müthış facia da bu 
aşktan dojdu. Sizi kaybedebileceği
mi tua,,,,_ etmek bana o kadar kor 
ltunç priiadü ki l>uaa tabammül e
demiyec:eiftni bemaı aü Jnn. 8\1-o 
güne bdar himi bir macera ReQr -
memiıt. ilk tfefa HYlllİr olan bir 
genç kız olcluiumu unutmayın 7 Se
lim. Siz olmavı:1ca, hayat benim 
için yaşanmait\ deimez bir yük oldu 
ve derhal oliimü aradım. Şimdi bu 
"arelıetimden dolayı kendi kendim
den utanıyorum. ıinirletiınc hakim 
olamadığıma. çabucıılt so~lckanlılı
ğımı elden ka-;ırdığlm;ı 1 171yn1u•n 

- SiniTl,.. iniz. . ı~~ sızi idare e
den~ Aİze hükmeden hro onlar de -
~il mi> Siz lıer vaotı;;ınız ... v ic;in 
bahane olara'k nr lım ileri süri'• nr -
sunuz ve her dakik:\ bu krl"me aim
..... J" ""''"'"'V"" • "Rıı.,.;·.., ,,.\. •inir
liyim. elbivm ivi oJ.,,a~ ~, İ< :., ..... 

hım bozuldu.. Ark"rl \•tmt"'l hare • 
keti ho"'ma wit~edi. }t .. !1.tııni tuta
madarn. onu oevladım ilh ... " ~ -
rüyonıanuz va " z aini .. terin 7.İn •t."9 
de hi" •ııircf •n bııoılra b"-r llev cf,.3'J 
•iniz ~ ..... ı. ,. .ı ~ .. , ,.- r .; • ·., 
liJ• m ••lif rnWnid .seliaı a 

mele, tekrar bulUfmak için aözlq • 
mek de ba yaalıı hareketler cümle
aindendir. 

Somadall iıi olmuttm. ÇiinWl 
henüz bu aönül avau. ..,,... tama -
mile elde etmeden terk.etmekle ais 
kurtulmaı olduıuız Benden aize na• 
aihat olaun. Bir daha onu aramayı
mz. Eier o t.ir clalııa aizinle b.ı... 
malı:, sizinle beTPber bulunmak .. 
tene deThal reddedin, }'anılnmim 
azaklattınn. K ~miz fadcma ._ • 
madan iatikbahniz. tehlike)'e ainllia 
olur. 

Sunu da ilave edqim, .,.ı...z o 
... h. deiil, diieer biri ele oı... .. 
tarzda konutznalar, bul~r • • 
nuada daima ~ MtiJ;eler Yerir. 
Bundan böyle aiae bu tan.da aobl
malt iatiyea lacı k"aı ohana olaun ... 
dan kaçmaz. 

nirli olduium zaman bem rahat bı
rakınız, beni J~ )"eiten -
meyiniz. Ben ancak bö7le helecanlı 
olduiwn -.tlcr iyi çalışabilirim, 
mmiki ile metsul olanlann hepsi be. 
mm gibi yamn delidfrle-r.a 

Siz bir .ntisturuz Nesrin ve ~le 
kalınız; •n'atanza 98'1 olacak 
kimseleri !ıay.ıtuuza katmaia ne 
zum var> Beni bırakın, kendinizi 
san' atınız• terk.eain, göreceksimz ld 
birkaç sene ıonra memlekette pa.
nıak la göat~rilen m ehur bir artiat 
olacaksıruz ve o zaman sizı naMt 
bıraktığım lı(İn lıR•ı:t minneltL. ola
caksınız. '5izin yolunuz. benim m • 
den aynd:r Nema, o yot. tak • • 
din, bırakın hen cl.s kendi •av:.t 
yatıyaynn. 

- Fakat Selim •• Fakat ben liıııt 
aeviyerum. 

- Sl'z'n va'9nızr'a Ye 8'ZlJl ~ 
bir kadın bir hasta ı 

- Be:u:n 'J.ei 
"ırakın Selim. B n 
riın kad nl ı fl b"yim 
biT fa .. ım v kt 
i,in yahu qlum 



Dlleld.eza 
ihtlJ'atlaza lkbsad Vekaletinin Sivas için ayırdığı 

tezgilı ve malzemenin bir kısmı gönderildi 

. Af'J'~4a 1 

Halkeui temsil ıa#Jeli 
büyük 'bir faali!PJI, 

gösteriyor -
Affon <Bumst> - AfJOıı BaJb'fi 

nnı ça.11111'& deneııi 10in clddell ... 
lıir pro1ram ~lamll bulumnata. 
dır. PaaUJ'etlertııe ıenı "bir hm ""' -
met iOiU her f1lbe .-mi lanetl ..,._ 
t.ermettedir. Bu !De7an4a .......... 
be8iııill ftdmli çaJıfmalan da bilbU
• kaJde deler. Daiml bir "1&t.ıo ba
ıeketinden ft lall'M ~ 
mahrum bulUDaD meaılftette, Balk 
m telDlil ~ n~ baUml 
bu bedii " ~ 8-tiJWDI Jı:upla
Jabilecek bir muTaffaki18te ullllftll 
ft onaya aJk111anm111a delw 1liitOt 

lit hkllrll t1Dlllk ....... 
Yemekler 'llB 

Hazmı aı•••le•I 

~..-.ııı.-.-.~~~~.--.ııııw~tJ -- to;rmUft1ar, 
Temsil fabeliDia beimcla. aa•at fl-

wnnit bulanan Bikae\ öalrt ba&ua 

Admda petral, ltenzin 
stoku 

vilayet kınıresi fatllfdı ' ) 



, .. 
2 lkinclk&.nun 

' .. ,.., 
SON POSTA Sayfa 7 

•• " Paten Fransız 

un imparatorluğuna .. . 
guvanıyor,, sera uua arın a 

' Katil, hırsız, esrarkeş serseriler 
arasında neler gördüm ? 

(Baştarafı 1 inci s:ıylada) 
}uğuna güveniyor. Bu f ngiltere im
paratorluğundan aonra dünyanın en 
mühim imparatorluğudur. Bu impa
ratorlUl Hitlerin elinde olsn idi zn
fef'den emin ve dünyaya hlikim o
huda. Fakat ortada bir, hatta il:i 
•fakat» Yar. Bu imparatorluJ..: :han
saya ve lngiliz - F'ran!lz liberalizmi
ne kuvvetle bnğlıdır. Joffre, Gnl
lieni. Mangin, Lyautey ve daha bir 
çok idareci ve medeniyc:tçi kuman
danlar tnrafından yetiıstirilen bu 
milletler, Fransız marknmnı tia~
maktadır. Onlnr, hürriyet fikrini ıa
~nnakta ve Nazi zincirlerini reddet
mektedirler. Bu milletler, Nazi esn
rctini miiessir bir surette redd"de
biliıler, çünkü Hitler ilP- ınalannda 
bir talih eseri olarak deniz vardır, 
Denizde ise ln~iltere hlikimdir. 
Fransız İmparatorluğunun A\-ruoava 
en yakın kısmı olan ş.İrnali '\frika, 
lngiliz donanmnsınm sıkı muhafa
zası altında bulundu~u için Hitlerin / 
taarruzundan masundur.» 

Röportajı yapan · Nusret Safa Coşkun _,_ 
Bu sırada pardesümün cep taraf

larında bir hareket sezdim. Bir el 
~tiyatlı bir yürüyüşle, keşif kotu ha
:ınde cebimdeki mevzie gİnneğe ça
_ı;ıyordu; aldınnadnn .. çünkü, de
gıl Pardesümün cebinde üzerimde 
dahi hiç bir şey bırakm,amak ihti -
Y.atını göstermi~. İlir adam ile -
nnıde oturan mahud kerih sesli ser
seri, •rltııdaşının arkasından kolunu 
u~atmış, cebime inmelı: istiyordu. Ne 
dıye mani olayım, rahat rahat işini 
görsün! 
Asağıdakilerin merdivene tırman

ma,jle. delikten yukan çel..;len liim
ba odnvı aydınlatınca, el de bizim 
cel» mf'eburen tahliyı- t"tmi"ti. 

S0 rseriler p~'asa inen 
Uç wis~fir 

. <~serilerpnlns) a inen (1) üc 
n:ısı:ı.fir tam da malın gözleriydi ha
nı.. Odadakileri ite kaka, ayaklan
n~ basarak. birer köşeye yerl~tiler. 
Bır tanesi fozla kaçırmışa benziyor
d~ Aralarına sıkıştığı iki kopuktan 
bır tanesinin sigarasını ağzından çe
kerek dişlerine aıkıştudı. Tütünü di
diklerken: 

- Ulan dedi, hepiniz böyle sus 
Pus ne oturuyoraunı:ız. komiserin 
lapısındn bekler gibH •• 

Sobanın yanındaki, yan aydın -
llkta bile seçilen gazubane bir nazar 
fırlattı ona .. Sonm homurdandı: 

- Ki ncmeğe başlama gene. Ka
pa gaganı, kuyruğunu altına kıstıı, 
zıbar o1duğun yerde.. 

Bıı ihtar berikini çileden çıkar-
mıştı: 

Yeni bir kavga 
çıkmak üzere 

- Bana bale, diye bağırdı •• Her
g~elilc etme de çiftdemİyeyİm seni.. 
Sıfatının mihrnb yerine bir kondu -
r~rııam, nnlsız katır çiftesi yemiş gi
bı burnunun temel direğini kaybe -
dersin .• 

- Kınlmışı var. 
- Kaynakçı Zevzekyana götür 

de vapıştırsın 1 
_.,,Kavga büyümek istidadını FtÖS -

terivordu. Misafirlerine nzarni mü -
aamahakiir davranmak yo]unu tu -
tan otel cı 1 n sahibi müdahale etmek 
mecburivetinde kaldı: 

- Yetişir artık, kesik sesinizi!. 
f'fıtar tesirini gÖ8terdi, $Ustular. 
lcıin kötü tarafı, yavaş yavaş her 

vanrm kaşınmağo ha!!lamıştı. Diz -
lerimden itibarr.n bir kısım haşara
tı vüeudümü muhtelif kollardan İf-
til~vn kalkıstığını hissediyordum. 
R!"hbl"rime: 

- Kalkalım! 
f),.rlim.. ....-
~nkağa cıktı~•mız 7amnn. ~ece ile 

.,.:·~..J·:., nöbet rJ,.~!'I?lek iiz.ere idi. 

B" r s~rserinin maceraları 
Ertesi gün, gene ayni kahveler -

den birindeyiz. 
Gece hırsızı rrhberim dedi ki: 
- Bugün talihin var. Eski bir ar

kadas grlmiş .. Ömrü günü hapisha
ndı-rde Rerti Katildir, esrar kaçnk-
= 

Amirnl Dnrlanın mesajı 
Vichy. 1 ( A A.) - Bahrive na

zırı amiral Darlan veni yıl miinase
betile Fransız donnnmasına gônder
miş olduğu bir mesajd~ ezcümle şu 

1
• 

sözlt>rİ söylemİ"Jtİr: 

çılığı da yaptı. Buraya uğramasını 1 tım. Amma bir defo adımız sabı - • Mare•al Petainin ~übek otorlte,.

1 söyledim. Başından geçenleri anla -1 lı:nlıya çıkmıştı. Vebaya tutulsan 1 ~ nbl~~~?aFr~n,~~i-;teçınnekte ol~u-
tırsa hayrete düşersin. kimse bu kadar kaçmaz. Eh aç tu- rru ' tun muşxu ntı namus ve ''eırnr 1 

_Anlatır mı acaba) racak değiliz ya .. Biz de b~ sn:. atı dairesin.?ı- .ve v~ibı-lerine ıiayrtkar 1 
d 1 B. · b. • . . olarak o"lıvccektır. - Sorma an an atır. ızım ır tutturduk. Bazı san at hızı tuttu. ba-

illetimiz vardır. Hep başımızdan ge- zı biz onu tuttuk, bazı defa polisler 
çenleri anlatmak isteriz. Hele bir bizi tuttu. Yuvnrlanıp gidiyoruz. Meksikada mukaddes 
dinliyen bulunursa... - Eskiden ne iş yapardın? volkan kış sporları 

Alman tayyarelerinin yangın bomb alarile tahrib edilen bir kilisede 
itfaiye çalıprken 

Gündüzleri kahvelerde kimse bu-
lunmuyor. Sebebini 8ordum. - Ne iş olursa .• Ekmeğimi kaza- merkezı· oldu 

_ Hepsi (i~) tedir. nırdım, şikayetim yoktu. Elimden 
bir kaza çıktı. lzmirdc bir polisi ya-

(- Çankırı Halkevi tamamlanıyor ) 
~i~d~liddet so~ra, kahvenin ka _ raladım. Hakim insafsızın biri imiş. 

pısmdan kısa boylu, çok esmer, bir Bir sene 2 ay verdi. Eyvallah de<lik. 
adam gözükmüştü. Rehberim işaret tuttuk hapishanenin yolunu .. Orada 

insana bir tayın veriyorlar. etti: 
- Geliyor! 
Bu katil ve cıırar kaçakçısının 

saç1an o kadar uzamıştı ld ense ve 
kulak namınn bir şey gözükmüyor
du. Çıkık clmacılc kemikleri, mü -
rekkeb damlası kadar küçük gözle
rile başı bir kirpiden farksızdı. San
dalyeye ata biner gibi otururken: 

- Çok hannanım ağabeyi 
Dedi. 

Artrk kelimeler yabancı gelmi -
yor bana.. Harman, yani epeydir 
esrarsız le.almış .. 

12 seıe'ik eroinciyim 
Bana döndü, kırk yıllık bir ah -

bab laübaliliğilc: 

- 1 2 senedir çekerim, dedi .. E
roinciyirn.. BulamnZl!am da deliye 
dönerim. iki gündür mangır tutmu
yoruz. Gö:ziimde tütüyor kafir •• 

Hiç aebebsiz masaya bir yumruk 
indirdi: 

- işler kötü gidiyor. 
- Va7.geç artık bu işlerden de -

dim. Bir baltaya sap olmnğa bak .• 
Müstehzi müstehzi yüzüme bak-

tı: 

- Sabıkalılara İş ~riyorlar mı}. 
- Namusunla çalışırsan verirler. 

insan bir kere sabıkah 
o'mıya görsün 

- f şte bunun için serseri kalıyo
ruz ya.. Nomusunn nasıl inandı _ 
racaksın) Bir sabıkalı olmıyagör .. 
Ondan sonra kurtuluş yoktur. Ben 
namuslu olmak için az mı uğraş _ 

Hapishaneden rakı 
kcç~ kçıhgma 

Bir kuru tayınla iş biter mi; el -
bette bitmez .. Traşın var, hamamın 
var, sigaran vnr. Baktım sökmiy,.
cek bu iş .. Millet hapishanede bak
tım para kesiyor. Başka yol var 
mı~ Yok .. Bnşladık biz de içeride 
afyon satmnğa .• 

Hapishanenin sükununu, asayişi
ni bozuyorsun, dediler, haydi baka
lım biz Kemalpaşa knznsı hapisha -
nesine sürgün ••. 

Ne ise baş ağntmıyalım, cezamı 
bitirdim, Çlktım. iyi amma natttl ge
çineceğiz) Kör gırtlak ekmek ister, 
hapishanede C$mra alıştım, bur -
numda tüteT .• 

Hapimanede arkadaslık ettiS:rimiz . ~ 

oranın şerırlerinden biri vıırdı ki, 
~ir gün kavga olmuş bunu dövme
gc kalkmışlardı. Kendisini kurtRr -
dığım için bana minnet besliyorclu. 
Cıkar çıkmz onu l>uldum. 

- Gel seni bizim köye götiire
yir- dedi.. Pek çok üzümüm var. 
Satalım bunları, ben seni fstanbula 
yollanm. 

Gittiğimiz yer 300 hant-li bir 
kızılhaş köyü, ismi ga]iba (Yel.arı 
Kızılca).. Burada nrkadıuıımı ha -
pishanede iken yoklama~ gPlcn 
karıyı bu1Çtrk. Karı evli cımma. bi -
zim arkada ın da metrcl.i.. Herifin 
biri bu kadmı kaçırmıs, tecaviiz et
tikten sonra kardeşine bmıkmı~, i,
te kan bu adamla evli.. Korkak, sü
nepe herifin biri.. işin tuhe.f tamfı 
aii-abryciğim, hep beraber bu h.~ri -

.Meksikada «Tzpomali F..xploren Ç-k--(""H--ust-) ______________ ....;, ___ _ 

Club Puehla ıı da mC'mlC'ketin mu- y ~~ ~ -: ·--~-
kadd es ,.o)kaııı olan Popocatepetl-1 ~k . izin °_ an ycru 
de bir kış 5porlnn merkezi kurul - ·evım on cep -

besi ol-n_..,_,.,~-•P ,,.., ... 
muştur. ..w.~U<J -

k 1 ._, .. ,.. A-'n• kısnunı + ..... Mtksı"'kanın en yükse dnğ ann- .,...,.. .nıA.ö --...,.. 

dan biri olan bu volkanın üzerinde kil eden sinema salonu 
s,.nPnin büvük bir kısmmda hic kar ve sahneye henuz baş.. 
eksik olmamaktadır. lamnışUr. Bu kısım 

Dağın manzarası fevkalade gü - a.hşnb ol.ı ·ak r 
z.e1 bir aekor tl'şkil etmektedir. Yeni H:ı •• .ı.ırı 
Meksika yerlileri burasını mukaddes heyeti umu. ııyP.'>i ıtiba~ 
bir ver sayarlar. Anı.sırn Popocate- .ile güzeldır. Çok gcni.1 
petl'in kraterinde:" fışkıran • kükürd hlr saba izerinde ku • 
'h•ıharlanna yerlıfor Respuadores nlmuş olan bu bin!\ 
derler. ~tmd ki b •-~•ft .., 

Kükürd huharlarınn manevi bir oı.cu a ıÇl.LUJ<>Uo ..., .. 
ı_ t • ı naların .flktlrı ması ve 
ıı:ıynıe venr rr. 

Amerikal·hnn omva gelmeleri
ni ve mukadde• volkanın üzerine 
bir teleferik kovmRİnrını ho, bir na
zarla ~Örm!"lllİo;)('rdir. 

Hımrlar üzerinde kayaklar 
Ora yrrlilnri ken~·Jninc göre yn

man spn.-<-udurln'I". Hele kış sporlan 
çdlc PAr;bcJir. 

güzel bir park ha.lıne 

Jconma.sr halınde çok 
daha gü:ze]jı eC'ek•, 

Yeni Haı ·e m n 
tamamile ı!ınuılı ve 
içine ~ınması işi 
ancak gelecek se _ 
neye kabil olnca.ktu. Bu bino.yn talı-, dileeektir. 
nıin edildiğine göre yüz bin Uro. .sarıe- teriyor. 

Resim yeni Balkevinl gös.. 
aPetntos> ismi verilen hasırlar ü

Zf"T;nde yiibıok trpıo]erdcn D"ab"!Ya 
doğru lcaymaktadırhı.r. Bu, rneharı-t 
ve açılcgöz)üliik İ .. tiyen bir spordur. 
Am,.n1rnn •eyynhlım bu pr.tatosun 
ca7il,.. .. sin,. hem"" knoılr.;ll''llardır. 

GümUşhacıkö~ü~de. ı lzmir vila~e~ i•U~çesi henüz 
Namık Kemal ıhtıfah tasdık edilmedi 

Gfımtl<}hacıköy (Hu.ms1) - Halk İzmir (Husus1) _ İzmir vilA t büt-
Mek•il-a ,.<' .. lilnri Amerikalı sey

vahTara simdi pı-tnto'I d<'u}t:",.i Yer
mf'lrlr na"n lc.a2anmaktadı,.Jıı ... 

fin evinde kalıyoruz. Kan: 
- Kaçak rakı yapalım 1 
Diye bir teklif attı ortava .. Ko -

cası da diinden razı .. Ömriimde ben 
böyle cihiJliyeti bozuk herif görme
dim. Karısının arkada"ımla düşüp 
kalktığını görüyor da aldırmıyor 
bile ••• 

(Arkası Vl\f) 

Nwret Safa C~un 

evinde, büyük mütefekkir Namık Ke. . ye 
malin doğumunun yüzüncü yıldonil- ı:esı, aradan yedi ay geçtiği halde 
mü münasebetılc Cemil Solakoğlu ta. Dahilıye Vekô.lctincc henüz tı:.sdi 

rafından •Namık Kemal ve içimizde edilmemi§til'. Buna sebeb bütçede; 
yaşıyalı cepheleriıı adlı blr konferaruı 300.000 bin liralık açıktır 
vcrilmi~ir. · 

Konferans: 1921 de millet kürsü _ Bu açığın milli bir bank:n.dnn alına-. 
sünden «Bulunur kurtaracak bahtı cak i.stikrazla knpatılm.nsı tekarrür 
kara_ madcriniıı ıru.srrunı okuyan Ata. etmiştir. Bu hususta Dahiliye Vekfılet. 
türkun de ebedi kabnna eÖlfirken 
millette gördüğüm fimld ettı"im teni bir kanun Hl.yihnsı hnzırla.mıştır. L~ 

« Son Posta » nın tarihi tefrı"lmsı : 10 Dedi. poaun meyhanesine uğradı, soğan]ı 
ciğer yahnisi ile beraber bir çöm -
çek şarab dabn içti. Delikanlı .>emek 
yerken, karşısın geçip olman Pa
nayotun gözleri, Vasi1in omuzunda
ki iıılemeli çevrede idi: 

Belirtin; çünku : kabrundo.
0 

_ vat~ Yiha Meclisten çıkınca bütçe truıdik 
memnun, ben mcmnun!11 mısralnrı _ edilecek ve 3-00.000 liralık 1st.4krazla 
nın ·yazılmMı temennisi ale bitmiştir. açık kapatıınıış olacaktır. 

Yazan: Reıad Ekrem 
Gittiği evde bir güzel kız vaıken, 

o kız kendisine işlemeli bir çevre 
vermişken, çiçek için ııkendim ko
pardım!.» denilir mi>. 

Vasil: 
_ Çiçeği de o kız verdi ... 
Dedi. Dedi nmma, yalan söyle -

diği için yüzü hafifçe kızardı. Pe • 
rikli çocuğun yanaklarındaki pem. 
beliği, Afronun kendisile olan ala-

lı.asını bir başkasına. söylemekten 
gelen utanca verdi. Bır sırada. yan
knna, Arab Pcrildinin arkıadaşı 
tüysüz Makedo:ıyalı da geldi. Pe-
rikli, yüzünde, kıskançlıktan gelen 
alaylı bir tebessüm ile Vasilin omu
kllnclaki çevre ile kulağı ardındaki 

ranfili gösterdi: 
- Bunla·ı Atro vermişi. 
Dedi. Makedonyalı, ırnaşık: 

la - Sen balıkçısın.. çiçekten an
'[)2:st~.. o karanfili bana ver! .• 

tlltft:cdı. Va&il bi«lenbire kaş.larını 

-a· h~l: ır genç kızm verdiği çiçek 
&sına v ·ı l)edi. en mez .•• 

Peril}j, hipodrumun Yetir-

tirdiği kopuklardandı. Adnmını bir 
bakışta anlardı. Bu bnlıkçı çocuğu
nun, Afronun verdiği karanfil, ya
hud çevre için mi!thi1 bir dövüs ho· 
ro:zu gibi derhal kabarabilec~ğinı 
sezdi. Halbuki, ~eriklinin hiç sev • 
mediği bir şey varsa, kavga ve dö
vüş idi. Adam düşmanım kavga ve 
dövüş yapmadan tepelemeli, temiz
lemeli idi. Yüzünde, ayni a]aylı te· 
bessüm ile Makr.donyalıl'a: 

- Ulnn sers,.ri.. dedi, bana gü
venip meydan okutsun başknlnrın:ı. .. 
Seni şimdi şu çocuğu:ı eline bırak • 
sam, Meryem anaya l\:ıd içerim ki, 

horoz gibi üstün,. binip beynini o -
yar ... Bir genç kızın verdiği çiçek 
istenir mi? .. Adam ol, Afro sana da 
çevre ve çiçek Vt'rsin.. Haydi İ~ -

ne ••• Haydi! .. Haydi!.. 
Sonra, Va:ıile döndü, çocuğun ya

nağını okşadı: 
- Bu insanlar Kız Va3ili görmek 

için toplandılar! •• 
Dedi. Balıkçının vüzü bıı sefer 

kıpkızıl oldu~ boğuk bir •~le: 
_ .Anlamadıml .. 

- Seni görmek için toplandılar 
Yavrum! 

Vasilin gözleri ya§llrır gibi oldu. 
Fakat kendisini tuttu. Periklinin 
yüzüne karşı, u:z..ın ve ağır bir ha -
lıkçı küfürü savurdu. Bu de,· yav -
rusu adamın ~zerine saldıracağını da 
düşünmü~. elini bıc;ıağına al'mıştı. 
Perikli ise, bu küfüre aldırış etmedi: 

- Sen sevimli bir çocuksun V:ı
ııil .. dedi, küfür etmekte de haklı
sın .. çünkü ben sem kızdırmak iste
dim .. 

Vaııil, kaşlnn çatık, kale kapısın
dan sert adımlarla çıktı. Etrnfınn 
bakmadan yürüyordu, hattd. birkaç 
defa, yanından geçenlere çarptı. 
Dalyan, Vasilin gemici adımlarile 
altı saatlik vol idi. Delikanlının kar
nı açtı. Yolun ancak vnrısında, bir 
köy vardı. Bir ::enıeriye kızıp da ka
sabadan nç çıkmak niyetinde değil
di. Yiyecek s"ltnıı bir dükkün bul -
mak için etrafa bakınırken, kale ka
Pısındanberi peşisıru gelen küçük 
Pnnayot: 

- Vasili.. ddi, ne b kından) .. 
Balıkçı, bu çocuğun meyhaneci -

nin oğlu olduğunu tanıdı: 
- Bir dükkan baktım .. yiyecek 

bir sey ahnak için •.• 
Panayot: 
- Yiyecek mi~ . Bi7.im d\ilkaııda 

vemek var ..• Soğanlı ciğer yahnisi.. 
Kocaman bir taş bir bakır paraya ... 

Dedi. V un, dönüfle de Eftafi • 

- Vasil. •. Sana bunu kim ver -
di? 

- Beyin kızı verdi •• , 
- Ne ~üzel... Panayırda kır -

mızı yeleğinin omuzuna korsun ar
tık değil mi) .• 

- Evet ... 
- Bu çiçeği de beyin kızı mı 

''erdi? 
- Evet . .• 
- Ne güzel. •• Bu çiçek de pana-

yıra kadar dursn ... 
Vasi) düşündü. Kale kapısındaki 

tüysüz neferin kıskanç bnkışlannı 
hatırladı: 

- Beyin kızı bann panayırda çi
çek verir .•• 

Dedi. Küçük Panayotun gözleri 
merakla açılmıştı: 

- Vaııill . . 
Dedi, fakat, sözünü tnmamlıya -

madı. 
- Ne var~ .. 
- $ey... Şey... Sen beyin kız.ı-

nın yavuklusu musun).. • 
~ahkçı Va.sil bu haşan oğlanın 

sualıne derhal cevab vermedi. Biraz 
dü,ündükten ıonra, bilakis o çocu
ğa sordu: 

Beyin kızının yavuklu.u yo~ 
mu) 

Çocuk güldü: 

- Afroyu seven delikanlılar 
ç.ok ..• 

-Çok mu). 

Pannyot hafızasında birkaç ismi 
derhal sırahyıverdı. 

- Değirmenci Mihnl, Ar.ıh l'e
rikli, Çamur Yanı, Uzun Niko, San 
Niko, Arnhacı .Niko ..• Daha çok •.• 

Va~n zihni bunla:·n içinde bir 
isme takıhıı~tı. 

- Küçük, Arııb Perik}j dediğin 
kim? .. 

Panayot, yüzünün hemen daimi 
olan tatlı tcbessü.nü ile: 

- Kale kapısında seni kızdıran 
nefer ••. 

Dedi. VnsiJ, başını sallıyarak: 
- Şimdi anlıyorum ..• Şimdi an· 

Jıyonım ••• 
Diye s.)y}cndi. 

Dalyana döner dönmez, bruıkçı 
Vasilin iik i§i. işlcmdı çevresini ve 
kırmızı karanfilioı arkadaşlaıına 
göstermek olmuştu. Çiçeğin de Afro 
tarafından Yerildiğini üç.üncü, dör -
düncü defo .• Ve daha birçok kere
ler uydurup söylemişti. Nihayet, bu 
tatlı yalanırıa ke.ndiaı de ıılıJr.UIJ 
inanm111tı. Öyle ki, akşama, kırmızı 
karanfili bir fincanın. içjnde suya 
koymuf idi. 

Küçiik Paaayot1m iJk iti de önü
ce seleae -. lııa .,.- A&on1ID 

vurgunlarına, çevre ve çiçek rnn • 
salını hollandı.rn hnllandıra anlat • 
mak olmuştu: 

- Hani Balıkç.; Vas.il Yat yal •• 
İşte o Afronun yavuklusu... Hani 
geçen gün :I-sıııaba} :ı gf'ldi yn .. Af
ro ona işlemeli çevre ile çiçek ver
di ..• Hani bizim dükkGna geldı de 
ciğer ,Wıhnisi yedi idi ya . .. İşte o 
zama~ dedi ki, Afro bnna panayır
da hır kat uruba vcr'!cek, işlemeli 
çevre verecek, saçlnnma çiı:-~k ta
kacak dedi ... 

ÇOCUKLUK ARKADAŞI 

Balıkçı Va.sil, Afronun }avukiu-
sul .•• 

Bu haberin Aydosta, Ay~s et -
rafındaki bostan},\•rt:'l, civar köykY
de, mandırnlarda, a'ğ'ıUarda çalka -
nıp yayılması için bir haftacık kSfi 
gelmi~ti ..• 

Vasilin Aydo&:ı gidip gı-ldiğinin 
dördüncü günüydü, dalyandaki ba
lrkçılardan biri, kasabası olan Sn -
mandıraya gitrnİ§tİ. K~rıııı. hoş gel -
run demed~n balıkt.ı Vaııili IOTmtlf

tu: 
- Ayol, hiç do söylemezs:n.~. 

Sizin dalyanda aKız Vasilıı diye 
dünya güzeli bir delikanlı vnnnıı ..• 
Aydos beyi ''ani Kaloyani kmaa 
verecelc.mtş bu oğlana .•. Kız daha 
timdiden çnııe. 4iiçek hed.iy~Jcn.. ........ 
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General 
diyor ki 

Tarihi 
tetkikler Askeri tetkikler 

(Bat tarafı l İnci şayf11.da) (Baştarafı 5 inci sayfada) (Bıışıaratı 2 nci sayfada.) rastgclm ıyor ve anc k, bertaraf et-
fngiltere, bir daha kalkamayacak fusu birkaç bine çıkmıştır. Bat um ve nubda Cambraiyi vurmak üzere Ca- mekte güçlük çekmedikleri, 1 ehem -

eurette yere dü,medikç~. bu pren- İstanbula Rus kumpanyasının vapur. teau bölgesini geçtilerse de bırinci miyetsi~ ve küçücük yerli mukave -
eiplerden \"&Zd'eçeıuez. Nasıl vaz- larile bağlanmıştır. Rusya hükftmeti, 1 F ransn hafif mek nik tümeni önün- , metlere t esadüf ediyorlardı. 18 Ma
geçsin ki Almanyaya bunun için Potide bir liman yapmak projesini e- de tevakkufa mecbur oldular, yıs akşamı da, 40 Km. d aha garbe 
harb ilan etmiı ve harb ate~ine bu- t~d etmektedlr. F~kat, bazı ısıyasl hfı.- General Gıraud'un 1::s.ueti gide.rek Amiens'ı tehdid ettiler. . 
nun ıçin atılmı,tı. dı.seler, bu projerun tahakkukunu ge. ~ Şımalde. kumandanlığın haben 

Almanya da Polonyayı ve Çekos- ciktirmektedir. Potl - Tifüs ve Nahcı- Bununla beraber General Giraud olmadan Valencıennes de geçilmiş-
lovakyayı ihyAya rıza gösteremez. van yolu gittik~e inkişaf etmektedir. halen karargahile Wassigny' de bu- ti. Cenubds Oise ırmağı da geçil('rek 
Danimarkadan, Norveçten ve §İmali Trabzonu mahvedecek olan bu re. Junuyor ve burasını tutuyordu. Hal- Alman ~aarru" kaıııası Somme neh
Fnnsa aahillerinÖen kolay kolay çı- kabet.e karşı Osmanlı hük\imeti lıiÇ buki bu mevki, şimalden Cambre Tinin kaynaklcmna kadar sokulmuı 
L:amaz. Cenub aoğu .h.ayat sahasını bir tedbir almamaktadır. önlerine kadar i!erlemi, ohm Alman idi. Bu suretle bir gün zarfında gar
da elinden bııakamaz. Elhaşıl Al- Babı{Hlye, geçenlerde bir kumpan- kıt'alarına nazarım çok önünde kal- be doğru. Anıiens'ın kenaılanna 
J\\llnya Avrupadn kendi istediği gi- ya müracaat etti. Tilccıı.r eşyasının mışt1• Almanlar, bu fırsatı da kaçır- kadar, 80 Km. il .. rh:nebilmişti. Bu 
bi hUkim olmak • .eaki Alman müs- kendi va.sıtalarfle nakletme~ inhisa - mıyarak 18 Mayıs akşamı şimalden suretle şimal doğu Frnnsız merke -
lemlckclerini ceri almak ve üstelik k 1 k Tr b E Wassiany'yc yapttkları bı"r hu"cum zi en geniş ve en tamam bir su-
~C'Fer dilnya mus·· temlekelen'nı" de rına arşı 1 • a zon - rzurum YO- ·o l 01• lunu m - k el bir §ekilde Yapmayı neticesinde doku•uncu ordu '-arar- rette yarılmıştı Diğer cep er ise 
1--iltere ve Fransa .:te taksim etmek u emm o1 ~ '" H ... teklif ett' gahı dag-ıldıgıv gı·bı" ordu kumandanı yerlerinde duruyordı... atta vari -
fstiyecektir·. deni-'erde cıe en az İn- 1

' ;ı:;.ı "'er""• muhacirler· TrA'--ona gel' General Gı'raud da e..:r düşmü•tür. yet Bclçikalılard•ı, Jn°ilizlerde ve 
...:fterc ile müsıwi haklar talebinden Y A~ 1 

""'" 
1 

- "'' " "' 
,&• yorlar Türki e de onlara top-k V"' Bundan sonra artık bir dokuzuncu birinci ord'.ldn oldı.:.kÇL iyi idi: yal· 
0 eri durmayacaknr. . y ... .... .. rerek ıtumeU " Anadoluda yerleşti _ ordu kalmaınıftu. naz bu s:>nuncu ordu biraz fazla yo:--

Cörülüyor ki Almanya ile İngil- riyor. Daha cenubdft, 17 Mayıs ak,amı gun buluı1uyordu. 16 MRyıs akl'Amı 
tere arasında, dün gibi bugün de Tr b il.. t d k: d Ribemont' da bir köpri.iba•ı yRpan bunların tuttuğu cephe um\•miyt-tle 
mevcud olan v• .. 'ı:ndı"kı· harbe ıebeb 8 :ııon v· afe in e ba ır ma en. " l A h "'1 M b h "" " ı · B _. __ ,_ h"'-* t t Almanlar. 18 de Montd'Origny' de A ost - t , ı' ons - ı au euge attı 
olan ihtilaflar teferrüatı:ı aid deg .. il- erı var. u mavc:u.u;• wı..ume ara-

t d · .. ı • ,ıı:~ f "At · • · ı..A t"'t h g-idi zorladılar ve suyun garbinde idi. Ric'at ert.:'Iİ "ün tamamlanac:ık-
dir '\'e bunlar masa etrafında halle- ın an 111"e" ...,or, a- • iSwuoa ~ e. -.,. 

h1 .. __ , ded' M d ı Saint Quentin ve Peronne'va yı"irü- ta. BeL..ikalılnrle. lngi1i7ler Esca\.öt au-
dUemezler. Alman İn..,iliz davası bir men ç mesa ....... n ır. a en er, ""' .. T b 150-200 "" •- düler. Bu sırada ikinci zırhlı tüme- yu üzerinde Mauldc'ye, yani Fran -
,...en9İp ve daha do<'rusu bir hakimi- ra nonun a.uome.,no cenu -... " b b'•' d de ı d ki kl ninin bazı tcısımları Noyanda idi. aız hududuna kadar geri Htdecekleı-"""t dava11dır. Alman'-'trnın, istedigı... u gar ..,,n e, n z en ıua ı arı 
,,,.... J d "" .... .,, ...... etr l .. BunlaT 17 de dü.manın zırhlı kıt'a- di. Birinci ordu İııe Valenciennes -
Avrupa ve dünya hakimi~·etini tesis a "'"-oN """'m e. Bun arın. ne mu- ., ... - ~ hl i d u'--1' d di --'" lannı oeri atmak emrini aldılar. Si- Conde '>ö?gesiM kadar geri\iyecek-
etmck için İngiliz imparatorlu~unun mm e Cnmi3'C' 1 ma en• ·r, .&euvue " 

.. - 280 '""' _......,_ bat "''"'"•ıl Ba~- mal dog"u istikametinde: St. Simon ti . . ı.ı d .. 1 I" d K •""" .,._ ır v- ıyor. "'" ynı;a ması ve agı maa• azım ır. e- •tta d u-.1 60 b d 80 d' '\'e Ham mevkilerine kadar ilerledi- Daha cenuh 1 .. Aisnede muhnro-1.k l ·1· • 1 - d mı rı a y ....,.e ya. u ır. .... 
zaıı ndgıb!İ ım~aratdor 1ugu~1un .. 1~- Fakat i.stihsallt her 111 azalmaktadır. lene de Almanlan Saint Quentin'- he olmuyor. Sedanın cenubunda bu-
vam ve e 1 me5ı .. ve 0 ayı~~- tsti ~- 60.000 okka a düşmü tür. Ameli.vat den atamadıklan gibi ert~İ gün de lunan ikinci ordu kıt'aları mevzile -
ya ugraDUf ve ugrıyacak kuçuk mıl- . y ş b d 30 K d h bd k* n'nı· tutuyor ''e mukabil taarruzlar 
!etlerin yeniden hllyat bulabilmeleri 1 çok: iptidai blr haldedlr. Madenlerin ura an m. a a gar c ı 
tçin Alman "'=azizmlnin ortadan kal- hep.!! işl~n~iği ~ pratik bir usul ~e Somme nehrini ve Pfronne' dan ve ydaapnmınak1~ Koemva. mc~n~~~~~=krtıs;:n; 
le.arak Alman birW;.;ni bozulması tak.'b edildiği taltdırde devlet 90k mü. De Brie köprüsünden geçmeği me- o .. 

,,. n him blr er-•· •-mtn edecet•ır nedemediler. Almanlar, artık hiç bir dördüncü defa •>laralc geri alınmıştl. 
lbımdır. Harb bugün işte bu halde- ·~LI' ı.ç • • H. E. Erkilet Cftr ve Alman _ lngilİ7. çarpıtması iki Aşai~aki ~alca~ar, Tro.b1onun bao ehemmiyetli Franstz: askeri birliğine _______________ _ 

tuaftan birinin mut:ak ve k.at'i au- yıllı1c tıcaretial go.stermektedir; 
rette yere aerilmeti ile ancak niha- İhracat İthallt Bene 
yete erebilecek ıtörlinmektedir. 37,083,350 frank 82,335,550 frank 1857 

Bay Ruzvlt te Birle~ik Amerika- 30, 719,350 ı 93,7e3,225 1t 1858 
nın imdililı:, bütün sınai , iktıaadi '\'e 21,574-,35~ it 83,799,142 • 1859 
nınli kuvvet ve kudretile lnRiltere- 39,752,575 1t 85,4.13,250 1t 1860 
Ye yardım edeceğini l"n kat'i bir su- 31,6H,5Z5 ı 55,332,575 1t 1861 
rette videtmekle, lncilt~renin harb İthalit Te ihracat arasındaki büyük 
ga}'elerinde c;ona kadar sebat etme- farklarıa bıahı şöyledir. Şart vlll -
sini temin ederek sağlama bağlamıı 1eUerl, ithallt maddelerini Trabzon 
bulunmaktadır. Birle1ik Amerika yolae çeker. ~una tarfıhk, ltesimlilt 
devletleri baııkanı her ne kadar A- haynnlarım Iatanbula karadan gön
merilı:anın biİfiil harbe girmeetnın derir. 
bahis mevzuu olmadıie-ını söylemit- Şark Till7etleri her yıl 400,000 ko
se de, lngilterenin hir tehlikeye düı- yun, 6980 ök:üs, 2500 - 3000 at lhrac 
mesi halinde bun·ı dahi göze alaca- eder. 
iı zannolunmaktadır. 1861 yılında, Trabzon limanına 

o halde veni yılın bir uzlaşma 20~.7.f7 ton tutarında m yelkenli ge
sulh sencai olmrıktan ziyade Alman- mi ve vapUt" rirı'p çıkmıştır. 
ya ile lngiltere araııında bir kat'i M. B. C. Co•.as 
vuru$ma ve ıK>n hiı boy ölçü,me yı- (18'4 de Tüt'lı:lyedea) 
lı olacaiı anlıu11lıvor. Bu ıeheblc .................................................. .. 
Almanya ve İn~iltere bu son ve 
kat•i hayat ve memat mücadelesin
de görülmemiş bir azim ve korkunç 
bir öflce ile bir taraftan hava ve de
nizlerde vuru'JUrken diğer dhetten 
yeni ve kat'i hamleler içın müthit 
hazırlıklar görmektedirler. Bir fark 
ile ki, lnııihcre ve onun yanında ve 
arkasında Amerika söylüyorlar, Al
manya İte yaptıklan ve hazırladı~ı 
vay)er hakkında derin 'Ve durgun bir 
ı&k~t ve mahremiyet muhafaza et
mektedir. 

Almanya Mihverin bıtş devleti 
olduğu için harbin siyasi, askeri, ik
tıaadi, mali ve ıınat bi.ıtün yükü o
nun sırtıhdadır. Tal>iatile de mu
vaffak bir harhin faydalarının yüz
de doksan dokuzu ona ıtid kalacak 
ve neticede ltalyaya r>ırakac'lğı şey 
etleri aıynlmış bir kemikten ibaret 
olacaktu. Onun için, Almanyarıın 
harbi lı:aıa.amaita matuf en ufalı:: bir 
tef erriiatı bile ihmal etmediğini 'e 
etmiyeceğini kabul edenz. Fakat 
harbi nerede nasıl kaunahilecek
tir? 1. 

Son zam11nlarda. Alman ulı::eri 
odebiyMtında çokça raııgeldiğime 
ıröre Almanlu z:aferi bizzat Büyük 
Britanyanın ez.ilme.sinde arıyorlar. 
Afınan ba,kumandanı Bravfiç te Mi
lldı İsa yortusunda aöylediii nutuk
ta Alman ordularının lngilterevi is
tila için Hitt~rden emir ~kledilderi
'tıi eöylemittir. Elhasıl İngıltere ada
ınndaki ıdıirler, limanlar, yollar, de
miryollan, fabrikalAr, el~ktrik san
trallan ve ... 1e1umum kuVYet kay
nalı:iarı yakılmak ve vıkılmalcla ve 
mümkün mertebe faz.la İngiliz aemisi 
batırmakla lnl{iltereyİ kabil <ılabil
cliii kadar zayıOatmak ve sonra bu
raya havadan vc- denizden bir iııtila 
ordusu yoll•malr. ve bu suretle Bü
yük Britanyayı raptetmek Alman
ların bir hedefidir. 

Şüphe yok ki Almanlar, e'er bu
na muvaffak ·>iabilirler İse lnııilte
HYİ de altetmiı olurlar. Fakat bun
an sonra, gene muhtemeldir ki. 
lirlefilı: Amerikanın umumi vesayet 
ve himayesinde olarak, lngiliz do
unnıaıı Ka:ıad~. Avustralya, Yeni 
Zclanda dominyonlann:ı ve belki de 
}-findistana dayanarak gene harbe 
devam edecektir. Bu takdirde Ak
den.izle beraber Yakındoğuda ve dış 
denizlerde vazıyet neğişmiyecelc.tir. 
Mu .. ·akkatn Kanadnyo çekilecek ln
gili:r hiilt\imeti de İşine devam ede
eelı:tir. 

Almanyaya gelince kendisine en 
rnüaai<l olan bu ihtimalin tahakku
kuau farzettilimn hnld" dahi. gö
~yor 1d. hamin mutlaka onun lc
htnde sona P-rmeel lbım ~elmemek
tı-dır. Oetelik Al.aa k11YYcderiaia1 

·GÖZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpa.p Nümune ha.stane4i 
göz mütehassısı 

istaat.aı Be&edJye karşısı. Saat 
(3) t.ı aoara. Tel. !3!1! 

@oktor 1. Zati Og§)t 
lye 011ıaındald muayene
inde ötleden &0nr11. hasta-

1.&ruu kabul eder. 

Batlılıt 
1 nci 
2 nci 
3 ncii 
4 ncii 

lf 
Son 

Tek sütun santimi .............. .._. ....... 
malıtu 500 
.ahile 400 
ıahile 250 
aahile 200 
ıahile 100 
Nhife 60 
aalt.:le 50 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

Muay,.en bir mliddeı zarfında 
fall.aca ınlttarda ilin yaptıra. 
caklar aynca tendlltıı tartfe
mmten Jatifade edeceklerdir. 
Tam, yarun n çeyrek sayfa 
nw1ar için ayrı blr tarife der
piŞ edllmiftir. 

son Pos\aDtn ticari illnlanna 
ald itler için fU aclrea mü.ra. 
caat edi.lınelidir. 

blnedak Ioll~ktlf Şirketi 
Jtaltraaa_..e Baa 

Ankara auldesl 

lnıilterenin farzı muhal istilası tilk
dirinde, Bui nehrinden Atlas deni
zine ve Şimal Buz denizinden de 
Tuna ve Karadenize kadarki muaz
zam aahalara yayılarak çeıidli ve 
candan düıman büyük, orta ve kü
çük millet ve memleketlere hülı:met
meie çalıtmı.ları onlar jçin bir zaf 
teşkil edecektir. 

Görülüyor ki, 1941 de uzlaşma 
yolile sulha varılmak ihtimali ""' de
rece varid değil.e İn~ilterenin farzı 
muhal iatiluı halinde bile har.bin 
sona ermesi imkanı o derece za
yıf tar. Harb uzun ııürdü~ü takdirde 
ise, lngi1iz ablukasmın ve Amerikan 
yardımının nt-t\cede kat'i rol oyna
malan pek mümkün ve melhuz gö
rünmektedir. 

Hergün 
c-...tarafı ı ad sayfada) 

vam edet'lle, eTdelı:i hesabın çar,ıya 
uymaması çok mümkündür. · 

* Filhakika, fU yukarıdaki tahmin
lerin birinciıi ile üçüncüsü neticede, 
Mihverin Avrupa aahasında harb 
1':azanaca1dan faraziyeai üzerine is-
tinad ediyor. Bu noktada, ltalyan 
görütünün daha doğru olması çok 
mümkün ve benim gorutume de 
mutabıktır: Mihverin harbi k.tiıah
ması veya kay~tmesi bahsi biı tıt.
rafa bıra1':ılırsa, ıu cihet muhaltka.k
tır ki, bu harbin Mihver tarafından 
kazanılmaaı faraziyesi mücadelenin 
zannedildiiinden çok fazla uzama
sile kaimdir. ÇUnkü, Mihver, lngil
tere anavatanını kamilen tahrjb 
etse dahi harbi kazanmış eayılamı
yacaktır. Jngilteren.İn arkasından 
Amerikanın meydana çıkacağı, o-
nun harbe devawı edeceği muhak
kaktır. Bu bakımdan İtalyan ~örüşü 
doğru olabilir: Bu harbin, Mihver 
tarafından kazanılması demelc, onun 
mutlaka çolc uzun sürmesi demek
tir. Kısa bir muzafferiyetle bu i~in 
içinden çılcılabileceline akıl eremez. 1 

Böyle olunca aıııl mesele, Mihve
rin hu lı:adar uz:un bir müccıd4'leyi 
muvaffakiyeotle tutup tutamıyacailı-

r 
Son Posta 
Yennl, Siyasi, Handls Ye 

Halk gazetesi 

' 
Yereb&ta.n, Çatalçeşme sok.ak, 25 

iSTANBUL 

Qar.et.e.mizde çıkan 7an TC 
res!mlerin bü:t.ün haklan 
mahfuz ve gazetemize alddlr. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 1 

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

1.00 760 4:00 h>J 
Türk17e 2MO 1220 710 i::70 
Yuna.n 2700 1400 800 ~"J Bcneol 

Abone bedeli peşindir. Adres 
dell4tirmelt 26 kuruştur. 

--···-
Gelea evrak geri veribnez. 
tlanlardu mes'uliyet •luan.u. 

Cnab için mekt.ublara ıo 
kUl'UJlluk Pul 1111.vesl llzımdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
Tlgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

nı bilmektedir. Tutabilir mi) Bu .,. ... .._ ___________ ..,., 

suale diinva tarafından müııbt:t cc-
vab verebilmek harli müşküldür. 

Ceçmifteld misale nazaran, Alman
yamn uzun bir mukavemet göstere
ceğine inanabiliriz. Fakat, geçmiste
ki misal, bugün için tam bir ölçü 
olabilir mi) Zannediyoruz lı:i ola-
maz. 

Su hesablara ıröre, harbin kısa 
sürmesi demek, Mihverin, bizim he
sablara sıimıyan bir takım luvvet 
aürprizkri yapması demektir. Mih
ver böyle bir marifet gösteremediği 
talcdirue ise harbin devamı Jngiltt-:re 
ile Amerikanın yapacakları muka
bil tazyikin kesafet ve tiddet dere
celerile mütenasib olacaktır. 

Bu kadar lı:arııık bir bahııin için-

den çıkmaya imkan olamaz: bunun 
için ltarbin devamı bahsi üzeriude 
tahminler yapmaya çalı,malt bey
hude olur. Zihinleri böyle tahnıin· 
lerle İfgal edeeek yerde harbin in
kişaf tarr.ını dikltatle takib etmek 
ve mini heııablarımızı ona göre yap
mak elbet daha makul o1ur. 

t1f u/,ill:in t23i.1!96,. 
···················································· 
====::=ıı==-=:::::ıı•::=-

IUiauai: s. Racıp Dı&Q 
A. Zltrem UŞAKLJGIL 

DiinyalWI meşlua· Şekercisi 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Beyetf-. ltarakiy, 

Elblıir9 ) 

MEYYALi NUGA Kilosu 130 

TERZiLER CEMiYETiNDEN: 

Umum Terziler, Şap~acılar, KUrkçüler, Gömlekçiler 
ve Elbisecilerin nazarı dikkat:ne : 

&nafımıza tenr:i edilmekte olan mabraların teVZi müddeti hltmek ü
zeredir. Şimdiye kadar makaralarını alm:ı.111nl8.rın derhal Cemlye~ Mer_ 
kezine mtlracııat etmeleri illn olunur. 

Devlet Limanları işletme 
lüğünden: 

Umum Müdür-

İşleLme ihtiyacı için açık eksiltme wıulıle ~ktz kalem muhtelit enatı 
ma~bua bast.ıcılaca.k:tır. Muhammen bedeli clıl-00• lin. muvakkat temina
tı ul05e lıradır. İhalesi 6/ 1/ 941 tarıb;ne ruUıyan Pazarıe.i günu sut 15 
de Galata rahtılllll\da-k& umum müdorl'uıt bına.sında toplanacak eı.ın 

almıı. komi&J'(>nıında 7apılacatt.&r. 

Nüınun•lecle ıartname berıuo ~zu ceçen kom~nda eönüe-
bilir. dtH6. 

PRE SIZ YON SAATİ 

B~şllca Vilayetlerde Acente Aranıyor. 

1 
Devlet demiryolları va limanları 
işletmesi umum idaresi ilanları ------· Muhammen bedel muvakkat teminat ve cinsi ~ağıda yazılı G liste 

muhteviyatı malze~e. her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
ve kapalı zarf usulü ile 17 Şubat 1941 Pazıırtesi günü so.at 15 de Anknrada 
Umum Mildfirlük binıı.sında. toplanan Merkez 9 uncu komisyonluğunca 
satın alınacaktır. 

Bu işe gtr:mek .lst.iyenlerin muvakkat teminatları ıre kanunun t.-ıyin ettıği 
vesikaları ve tekliflerini ayni gun saat 14 de kadar mezkur koın~yon 
Reislığine vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak An.kara Malzeme dairesinden, Haydarpap... 
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 
llste Malzemenin ismi Muhammen bedel Muvakkat tenıin.aı 
No. sı Lira Ura 

1 
2 
a 
4 
5 
6 

Aliıtı cerrahiye 
FıZik tedavi cihazları 
Hastane edevatı CGrup: 1) 

Hastane edevatı (Grup: 2) 

Hastane edevatı <Grup: 3> 
Hastane edevatı CGrup: 4) 

17,487,50 
2,575,00 
8,366,88 

10,492,50 
5,500,00 
3,4-ı3,75 

SAATLi 

1311,58 
193,13 
477,SJ 
'l86,94 
412.SO 
258.28 

(12493) 

MAARiF DUVAR TAKViMLERi 

FAKAT!! 

Merkezi: istanltul Maarif kibpJaaaC9i. 

Maarif Vekilliğinden: 
T urkçe Fransızca Bilen bir daktilo 

ahnacakhr. 
Ankarada Vekillik neşriyat müdürlüğünde çalı..şmak üzere türkçe ve 

fraıı.sızca baen bir daktiloğraf alınacaktır. Kendisine 100 lira ücret Te
rilecekt.tr. 

iııtekl~in; tahsil ve çalııtıkları yerlerden aldıkları hizmet veslkala -
rlle şahsen veya bir istida ile 13/ K. Sani/ 1941 Pazartesi günü saat 17 ye 
kadar ne.§riyat müdürlüğüne müracaat etmeleri lli.zımdır. 

Miısavi şartları haiz olaruar arasında lüzumu takdirinde imtthan yapı.. 
lacakt.ır. cıl252h 

1 İstanbul Belediyesi Hanları 1 
Kabata.ış vapur iskelesi karşısında yaptırılacak tahtezzemin P~varlar 

inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1294 lirıı. 90 kuruş ve 
ilk teminatı 97 lira 12 kuruftur. K~if ve §al'tnaıne nbıt ve nıuamelit 

müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 13/ 1/ 94.1 Pazartesi günü saat 
14 de daimt encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları, ihale tarihinden 8 gün ene! belediye fen işleri müdll.rlütü
ne miiracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid ticaret odaaı 
vesik.alarile ihale günü muayyen saatte daiml encümende bulunma .. 
ları. {12483) 

. Antalya Belediye Riyasetinden: 
ı - Kapalı zar! usulile eksiltmeye konulau if Antalyada yapılacak so. 

tuk hua deposu binası inşaatı. 

2 - Bu inşaata aid şartuamtler Te enak §unlardır: 
a - EksULme §8.rtnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık işleri genel prtnamui. 
d - Hu.cıusi fartname 
e - Keş<f cedveli 
ı - Proje 
21 - Keşif bedeli 18588 lira ·O kuruıtur. isti,.enler evrakı keş!iytyı N fia 

'Ye Mledlye dairesinde gôrebllirler. 
ol - EltsUtme 20/ 2/ 9U Pazartesi günü saat 11 de Antaıra bP.lediye 

daire.sinde müteşekkil lçomlsyonca yapılacaktır. 

6 - EkSiltme tapalı zart usuıae ve vahidi fiat esası üzerinden yapıla
caktır. 

8 - Eksilt.meye girebilmek iQin 1394 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri · bundan baş ita ~ğıdaki vesikaları haiz olup getirmeleri lhmı -
dır. Nafia müdtlrlülü müteahhitlik Jı:omi,syonundan alınacak vesıka, ti. 
caret odası vesikası. 

tıteklller eksiltme saatinden bir saat enel tekliOerini usulünde ha -
z.rlırarak t~ıiByon riyasellne vermeleri. cıl2518• 

Kayseri Belediy~ Reisliğinden: 
ı - Kayaerfde yaptırılmı.ş olan melbahanın c22883ıı lira bedeli ketifli 

au, eıettrik ve fiŞirme tesisatı ~apalı urr uaulile e1csilt.meye :vazedllmif 
ye bedeli Belediyeler Bankasına bülQka edilmiştir. 

2 - İhale: 8/ lllHl Qarıamba günü Kayseri Belediye Encümenınde aaat 
16 da icra kilınacaktu. 

3 - Mud.kkat teminat d'l16 lira 23 kuruş .. olup kat'i teminat bunun 
iki mislidir. 

4 - işbu tesisata aid proje keşif Te şartnameler Ankarada Nafıa Vekl
leti yapı iŞleri müdürlüğü ve İstanbulda Belediye Fen Mtldfiı1üiüne gon
derilmiş oldutundan iSteklller müracaaUa mütalea ve malftmat alabilirler. 

5 - 2490 numaralı kanunun 32 inci maddesi tarifatı dairesinde ihzar 
edilecek zarflar euatmeyi açma saatiruien bir saat eneline kadar ana 
numaralı mak:buZlar mukabillnde belediye reisliğine tevdi edilecek ve bu 
saatten sonra gelecek zarflar kabul edilmiyecekttr. Poııtada vaki gecik
meler nazara alınmaz. 

8 - TdiblerlD o ı&n Te .saatte Belediye BncümenUıe n tula isa,hat 
alm&ılt il&ifuleriD Wiıe Mfk.lı.ibMlin" mW-aıcuU'.an i1&A olunur. 

{UNit. 


