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h eket' er bulmut ve yansınlar çaknufbr. 

son ar b b Ayni gece de Sicilyadaki Katanla 

Yazan: H. Emir Erkilet "Ta ta uronyan '' =~e meydanına da taarruz edil-
1'1111an • ltalyan laarbiı lntriliz tavyareleri Lôya, Etftre 

f S• mahkemede ' ve Arnavudluk cephelerinde de a. 

defleri bambardıma" ~nıf4lerdir. 
C..al Metalreu 

Batün cephede. fUtada ve 
burada mahalb muharebeler oL 
~ı. ve eberiai Yun~blann 
--de neticelenmektedır. Yu
.._lalar daima esir almakta ve 
lıİllh •esaire iitinam etmekte
~ler. Fakat bu muharebelerin 
~ biri.i cephenin vaziyetini de
V recek mahiyette deiil~ir. 
ed .--_ :ntizar edilmesi iktıza 
d en ehemmiyetli hadiH Tepe. 
~~ Yunanlılar tarafından 
, olup bu da, türlü bava ve .Zd n.Citkülleri dolayuile ıo-

Ç e e 1 1 çuslar yapmıı "'"' miihim aslı:ert he-

Dün Atma ıtadyo•anun aeneral d Jt.. 'd L 
MetakMSID ölümünü bild' h b L ~·.. anar11 en 1ı:urtararak birik 

G 1 M k · ıren a e. uar devleti il fi, 
' b 1 aıliye 6 nca ceza mah.I bulunduiu çete. ismini Kuampqa.. enera eta san n '!1)1eketimizde de btyük bir te- en...:~·..;,.::;- .. 
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keme11n e .. kkil yaman bir taburuH aokaiı. U 8rDl JÇln aı IU UDUU.tanın bu büyük evladı-
çocuzlklakrdan ~~!·~uhtelif davala- Küçük lul'9l&lar1 aeceleri kapıla. vurulan çareler ~L~brumad hü~ten dün arce General Metaksa 
hırsı ı çet~n Kaaımpqanan n, kilidleri kırmak .uretile birçok ~ ra yoeu bu daJdka Miküt 
nna bakılmaır:.tadı~n an çete9İ• .it- dülllııdan tütün, çikolata V• çat. Atiaa 30 (AA.) - Salı aflnG etmıtür .• ~eneral Metabuan CSlü. • ':AZANLAR: 
mefhur 1ıTa~abk" . t ıangıterler mecelerden bOyük n.iktarcla para bir Yanan tayyareainin Viyanaya mGıaü bildıren telsraflar tunlardır: 1 luhılt R mrgU 18 
mile anılan .u uçtl . de 14 dük· çalmıtlardır. Çikolatalan yemJt1er, ıfftl81frem1nuttfr. Bu tayyare, baı Atina, 29 (A.A.) - Atiu r•d- • 
ıehrin muhtel~ MEi bın ıları 12 ya- paralan harcamıtlar, tiltün pak"9 vekil teda9' lotn mnteh ..... doktor ~· büyük btr teeaeOr ic;incle ata· i Sefım Ragıp Emeç 
Un aoymuılar _ır.13 e &f d M. · · de şqhane civannda bir ar. Ekkeneri sedrecekti. Müta&18111n S1daki haberi illn etm~rı I [2 nd J 
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Yunan Başvekilinin 
Ölümü 

,_ ____ • Muhittin Birgen 

unan başvekili Metaksaa 
vefat etti. Yunan milletinin 

ıztuabı büyük olmak gerektir; nite. 
kim, bu haber, bi;;;im aramızda da 
derin ve elemli akisler yapmak.tan 
hali kalmadı. ÇünkG, hangi taraftan 
bakıha, ölen başvekil, yeni Yuna
nistanın en büyük ve değerli adam
larından biri ,di. 

I 

• 

== == Müsbet ve menfi kuvvet 

-- ..... "". 
1. 

= 

Onun ~ahsi kıymet ve kabiliyet
lerini meydana çıkaran hadiseler 
burada yeniden tı-şrihe ihtiyac ol: 
mıyacak kadar herkesçe malumdur. 
Dahili bir tefrika havaın içinde,, po
litikacılık ve fırkacılık miica<lelele
rine diişmüş olan Yunanistanı bir e
lin iJaresİ altında top!n;np, onu tek 
kafalı ve tek kaibli bir millet haline 
getiren Metaksa.stır. Yunanlıların 
milli birlik duygularım unutup eski 
Yunanİ'!lanın parçal<\nma ve tefes. 
siih devirlerini h::ı.tırlatan bir anarşi 
devresin,. dii,mi.iş olduklanna hük
medilecek bir zamanda, birdenbire 
meydana çıkan bu kıyıııetli asker, 
fırkaların iiqtünde ve onların hepsi
ne hirden aleyhtar bir siyasetle Yu
nanlı1ığı birleşmeye ve çalışmaya 
davet etti. Muhitinde geniş bir ica
bet aksi yapan bn davetten pt.k az 
sonra Yunanislanda her şeyin man
zarası de~icıti VL· vatan menfaatleri 
Ü<ıtiinde fırka menfaatlerinin bay
raklarile birbirlerini didiklemeye c:a-
1• 8"' fn·kalarla fırbcıbnn yerlerine 
Yunanlılık duygusu etrafında bir
lesmiq vatandasların yaıtar.ıaya baır 
!arlıkları görüldü. Daha dün, denile
bilecek kadar yeni bit zamana aid 
olan bu büyük değişme sayeııinde. 
dir ki Yunanistan, bl!~Ün, büyük bir 
Avrupa kudretine karşı muzaffera
ne harbedebilen b!r milletin vatanı 
oldu, bu bakımdan, yeni. Yunan ta
rihi, Metaksası, Yunan milletinin en 
kıymetli adamlarından biri olarak 
kaydedecektir. 

Bir mahkemede reis maznundan soruyordu: - Hayırl 
- Arkadaşım neden yaraladın~ ~ayatın her safhasında c<bilgi>ı ile «bilgisizliği» karşı kaT§ıya gö-
Adam hiç dü~ünmeden cevab verdi: rürüz, birinin oynadı.ğJ rol müsbet, ikincisininki meotidir. Birincisi 
- AJqhimde bulunmuş, uluorta söylenm:iş, küfretmi§, kanıma önüne getirilen herhangi bir meseleyi tetkike lüzum görür, niçin, ne-

dokundu, onu karşımda görünce dayanamadım. den, nerede? diye soru, ikincisi a11amıya lüzum görmeden inanır. 
- İşittiklerinin doğru olup ol}lladığını anlamıya lüzum görme - Birincisinde harcker amili mantıktır, ikincisi kuvvetin "tabii sevk» 

·-~!!1 .. mi? den alır. İnsanlann ezeli ve ebedi derdi bilgisizliltir. ................................. ___ "_... ............ .--. .................................................................................................................................... _ ........ . 
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Deiıh~ 
Harbin deniz cephesinde 
olup bitenlere kısa ve 

toplu bir bakış 
( "Son Posta,, nın denizci muharriri yazıyor ) 

Lisan kaidelerle değil, 
tecrnbelerle Oğrenilir! 

Yazan : Halid Ziya Uşakhgil 
- l 6 - tesvid, tahrir vazifeleri verilir, ve 

Kılavuzun şu nahiv kısmını göz~ bunlar tashih olunurken bütün li -
den geçirecek. olan ~isan muallim.. san ve nahiv sakatlan izah edilir. 
lerinin onun hakkında ne düfilne - Bizde, mekteb)erde yalnız lisan 
bileceklerini anlclmak isteroim. Hiç f dersleri iç.in değil, zannediyorum ki, 
şüphe yok ki her şeyden evvel k.i • ı mesela hisab dersleri için de tale -
tabın müellifine, tetkikat ve teteb-- beye vazife yapbrmaktan zivadc 
büatından dolayı en samimi tebrik- onlara yığın yığın kaide öğretmek 
!erini tahsis edeceklerdir, ve bu hu- için emek sarfedilir, ve böylelikle 
susta benimle ittifak etmiş olacak- orta tahsil.ini bitiren, hatta yüksek 
)ardır. Ancak mesele burada de • tahsiline devam eden bir genç me. 
ğil: Kılavuzda cümlelerin muhtelif sela bir gazeteye intisab edecek ol
eşkali hakkında bir takım tasnifler sa küçük bir makaleyj tashihe muh 
yapılmış, her sınıfa dair tafsilat ve - taç olmıyacak hic ııurette yazmağa, 
rilerek bunlara birer ad konulmuş, bir bankaya girecek olsa bir mü -
misaller gösterilmiş, basit cüm!t':ler- rekkeb faiz hisabının içinden çık 
le mürekkeb cümlelerin nevileri mağa muktedir olacak halde de ~ 
tesbit edilmiş ve biitün bu işler bir ğildir. 

Metaksas, iki numarah Cihan 
Harbinin dünyaya şamil musibetle
rinin Yunanistan üzerine, bir ele 
doğrudsn doğruya muharebeye işti. 
rak şeklinde gelmemesi için elinden 
geleni yapmıştı. Bl•nunla beraber, 
İtalyan sefirinin tarihçe meşhur o
larak kalacağında şüphe bulunmı
yan mahud ziyareti, müteveffayı, 
uyku sersemliğine rağmen dahi, şa
şırtmadı. Namercfane bir tf'klif kar. 
şısında, bir millet ba~vekilinin ne 
cevab vermesi icah ederse Metaksas 
ta o cevabı verdi ve Yunanistan, 
bir anda. ağır bir yi.ikün altına gir
meyi, müteveffanın ağzile, tered
düdsüzce kabul etti. Bu had.ise. Me
taksasa, kısa bir zamanda vücude 
getirmiş olduğu milli birliğin ve 
milli ordunun büyük bir imtihandır• 

• kaide silsilesi şeklipde kaydolun - Bu acı bir hakikattir, fakat acı 

muvaffakiyetfe geçtiğini görmek İngiliz donanması Cebelüttank sularında 
vesilesini vermi., oluyordu .. Herke~- İngiliz donanması, geçen h:ırbdc ı kalındı. Bunun manası şudur ki; 
~e b:_raber, .? da anl~d(.~ı. yaptı~ı oldt1oau gibi, büyük tesirlerini gün geç Graf Spee'ye düşen mermiler gemiyi 
ış saglam, vucude getırdıgı eser gu- . .. .. 
zeldir. · tikçe artırmaktadır. Bu donanmanın :redelerruyecek ve fakat OD;Un buyuk 

Eserinin, imtihan içinde. muvaf- cesur denizcileri kendilerine düşen va- mermileri, i.sabet edeceği, Inglliz ge _ 
fakiyetle yürümekte olduğunu gö- zifeleri, kendi an'anelerine layık ol _ misini mahvedecekti. Alman gemi _ 
ren Metaksas!n e~ ac• talibi, İtalya 

1 
duğu veehile halletmekte ve bu yüz - ~i~in inşa edilmesindeki maksad da bu 

tarafından ugradıı;p taarruzla ifade den denizlerin hakimiyetine, gelecek ıdi. 
edilebilir. Kendisi, bugün Alman- birçok seneler iÇin, yeniden hak ka_ Graf Spee Amerika sularında yaka_ 
yada ve haly3da hüküm süren re- zanmaktadırlar. lıyacağı düşman gemilerini imha. et.. 
ji~lere karşı düşmanlık değil, bil~- Büyük Harbde, Cenubi A!rikamn mek maksadile dolaşıyordu. Gemi ko 
~ıs dostluk du~guları taşıy~n .hı~ garbında cereyan eden Kronel mu _ mutanı, mümkün olduğu kadar çok 
ınsandı. Yunarustanda, yenı re1ımı h . "--+~- , k - • . kal k · · ··h· t t · d k M t k ta k arebesi m......,~ .. a oıma uzere, In - gemı ya ama ıÇın, mu ım ticare 
est~ e er .. c]nril e. a sah s 

1 
« orpbo- gil.izler hep üstün tuvveııerle muha. ! limanlan civarından ayrılmıyordu. 

ra ızm» soz e e ~e aş amış ve u . 
gayeye doğru yürümeğe azmetmişti. rebe etmişlerdir. Dagger bark, Iska -jBu gemi vazifesinde muvaffak <_ılursa 
Bu sahada, henüz, işleri tanzim ile jarak, Folkland deniz muharebeleri hem tüeearlar mallarını İngiltere ge. 
meşgul olduğu bir zamandadır ki iki İngiliz öldürücü kuvvetlerine karşı milerine emniyet edeıniyecekler ve 
numaralı Cihan l~arbi ibaı,ı~amış bu. zayıf Alınan kuvveUerinin mücadele. hem de sigorta fiatlannı arttiracak.. 
lunuyordu. Bu~un içi.~, ltalyadan sini gö.rterir. lardı. Bu yüzden İngiliz g!mileri bat. 
f ele; .. taarruz. bıdeoloJı 1 bakımındb8!1 Bu harbde ise İngiliZlerin, ekseri - masa bile, t.icarete mühim zararlar 

en ısıne. Y~ ancı. 0 mıyan ~r yetJe, üstün kuvvetlerle karşıla.şıp, I verilecekti. Nitekim a·· ·ük Harbde de 
memleketm hn"llnetınden haşka hır - .. . 1 U) ' 

1 t .. ·r d"l B .. h Büyük Harbden daha ehemmıyetli za~ ayni sularda korsan harbı yapmakta 
şeye av .. ı e ı e.mez. u muşa e- 1 . 
denin Metaksası manen çok yara- ferler kazandığını görüyort12. Bu hal, ?lan ~an fılosu, Ingili.Z. filosunu 
lamış olduğunu tasavvur etmek ko- dünya hakimiyetinin denı°alere bağlı ımha edınce, cenubi Amerıka memle. 
laydır. J~sa~.lar~~a, hazan . b~tün olduğunu baen ve onun uğrnnda her j ketleri ticareti şüpheye :iüşmüştü. Be
kuvvetlerı sonduren hayal ınkısar. şeyini feda etmekten çekinmeyen reket versin ki, az zaman sonra İngi. 
lan olur. Belki dt: Metaksas, bö}' le bir maıetin nasıl döV'iiın:ıe..".i lazım' uzıer Almanların bil korsa r·ı 
b . · k. ·· d · cı·v· uh • 1 • n ı osunu 

ır ın ı~rın '"?cu. e K:!ır . .'gı r geld..itini gooteren en büy:ftk bir :rusaı. batırarak itibarlarını tekrar kazan • 
yorgunlugu netıccsınde oldu 1 dir. mışlardır. 

* Uğradığı büyük acıdan dolayı 
(Dnamı '1 ncl sayfada) ..................................................... 

TAKViM 

kincikinun 

Bn hakikati tebarüz ettirdikten son. 
ra İngiliz bahriyelilerinin ne için, bü. 

yük dü.şmanları üzerine ntıldıklarmı 
daha kolay anlıyabiliriz. 

Bu sefer o filonun yaptığı 

işi tek 4>a.şma Graf Spee ttuvazörü 
yapmağa ba.,Iamıştı. Hafif İngmz 

kuvvetleri bu gemiyi intihara mecbur 
etmekle, Büyük Harbdeki hadiselere 

Gral Spee 
meydan vermemiş ve İngiliz tarihine 

Harbin ilk deniz mücadelesi Graf büyük bir zafer kayde+ .... : ... ı d' -. ...._,.er ıl". 
1!----- ;-----;-----11 Spee ceb kruvazörünün üç Ingiliz hafif 

Rumj sene 30 Arabi le ıc Al k h~~· 18Mi 1BtY.l kruvazörü ile çarpı.şma.sı olmuştur. Bu tmar aaı•eai 
geminin hem topları İngiliz gemile • İkinci deniz hfldi.sesi Altmark ge _ Resmi ıcne -2 incıkinuu 

17 1941 

PERŞEMBE 

-Kuıın 
8~ rlnkinden büyük ve hem de zırhlan (Devamı 8 inci sayfada) 

mu~tur. hakikatlere açıkça 1,aret edilmiye-
1 Mesele şudur: Bunlar li5anın cek olursa onlara çare bulmak da 
terkib ecza!llnı merak eden tetebbii mümkün olmaz. 
erbabı için elbette pek müfid ba - Bize çocukluğumuzda nahiv ta -
hislerdir, fakat bu kaideleri mek • lim edilirken hemen hergün bir tah
teblere mahsus yapılacak sarf ve rir vazifesi verilir, ve muayyen bir 
nahiv kitabına koyacak mıyız: ta - fıkra için tahlil yaptırıhrdı. 
lebeyc, bunları birer birer =iğrene - Bu nahiv tahliline anr.lyse logi. 
ceksiniz, belÜyeceksiniz, öyle ki im- que denilirdi ki sarf tahlili olan 
tihanda muallnnlerinizin, rnümey • analyse grammaticale-in mukabili 
yizlerinizin karşıs1nda mesela: ıd\1ü- olurdu. Bu tahli!e Logique • marıtıkı 
rek.keh cümle kaç nevidir'?. Bunlar demekle de nahiv in esasen istin ad 
nedir? Şart cümlesi, ne vakit haki- zemininin mant1k s&~ll.Sl olduğu 
ki olur, ne vakit farazi olurh kabi- gösterilmiş olu1du. Hakikatte de 
)inden bir suale marul kalınca der- böyle değil midir/ Sarf, nahive kul
hal bunun cevabını vererek sözle - 1anı1acak alat ve edevatı sağlam bir 
rinizi misallerle izah edeceksiniz.; d1- halde vermekle mükel1eftir; bunları 
ye bir mecburiyet tahmil olunacak birbirine bağlamak, perçinlemek 
mı~ nahve aiddir, fakat bu iş öyle hir 

Bu tecrübeden büyük bir mu - surede yapılmak İcab eder ki ya • 
vaffakiyetle geçecek olan gencin zının eczası, fer'leri mantıki bir kül 
taşrada babasına, anasına bir mek- teşkil ederek hiç hiı tarafında ak -
tuh yazarken bu iki sayfalık kağıd- sıyan bir sakat bulunmasın. 
da bir lisan vanl:şı, bir nahiv fıatası Bunu bir teşbih ile izah edeyim: 
yapmıyacalt kadar mücehht:z olaca. Mesela yazının eh~mmiyetine gö--
ğına pek emin değilim. re, onu techizau sıtde ve basit bir 

Birçok tecrübe ve müşahedele - ceb saati, yahud Avrupanm şimal 
rimle sarsılmıyacak derecede kavi memleketlerinde tesadüf edilen orla 
bir kanaat hasıl ettim ki lisan kai- çağdan kalma gayet san'atkarane 
delerle değil, temrinlerle, tecrübe - yapılmış, yalnız dakika ve saniye]e
J .. rle ö~renilir; kaideler bu suretle ri değil, mevsimleri vesaireyi gös -
elde edilen behrenin istinad nok - teren türlü tililü husıniyetlerle. vü -
talarını teskil eder, fakat temel a • cude getirilmiş büyük saatbri göı
meli talimlerdir. Eğer bunu mucez önüne getirelim. Gerek o basit ceb 
bir cümle ile ifade etmek la21msa saati olsun, e;erck bu bin türlü vi -
dent:bilir ki lisan tedris olunm112:, dalar, çarklar, :zıenıberekler, zin -
ta'lim edilir. Bu fark izaha muhtaq cirlerden terekküb eden büyük saat 
dejiildir. olsun, farzediniL ki çözülmü~. sö -

Benim bizzat çocukluğuma aid külmüş, her parçası ayrı ayrı küme
hatıralanma müracaat ediyorum: le.rle önünüze konmuştur. İşte :yazı
İzmirde fransızcayı en iyi öğreten da bu parçaları sarf getirip bize ve • 
Lazariste rahibleıinin müessesesin - rir, onları birbirine bağlamak vazi -
de, ve benim bulunduğum Mechi - fesi nahve aiddir. Bu işi nahve gör
tareste mektebinde, hatta bug'Jn }&- dürecek olan kaide deiHldir, tecrü
tanbulun Galatasaray müest"esesin- benin mahsulü olan mt>leke ve ınii
de ve tedrisatı en mükemmel 8ılrt!aı mareııedir. Ve nahiv bu parçalar; 
dairesinde vukua gelen Saint.Benoit eklemek, her biıin:i kendisine mah. 
mektebinde nahiv dersleri böyle sus yere koymak için öyle haıadan 
kaidelere boğula1ak gÖcıterilmez, fa. salim bir iş görmü:ıı olmalıdır ki sanı 
kat buna mukabil talebeye bol bol (Devamı 6 ı.ncı sayfada) 
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Gazetelerimizden biri günün meselelerini sıraladığı sırada: 
- crAyakkabıya azami fiat konacağını.. haber veriyor. 
Mümkündür, hatta muhtemeldir. 
Sulh denilen •saadet zamanlanndaı iyiieri ıo lira mıydı, neydi pek: ha

tınm.ızda kalmadı, son günlerde ise yükseldikçe yükseldi, vitrinde 20, 25 
hatta 30 lira etiketini taşıyanlar birer sürüdür. ' 

Şimdi beklenen karar verilecek olursa muhakkak etiket değişir, tekrar 
ona inmez amma, 12, 15, yahud 17 olur, takat şüphe yok ki etiketle bir. 
liktc mal da değiŞir, kalitesini kaybeder. Bu bakımdan bizce i.şin zor tarafı 

1 
a.yakka..bıya azami fıat koymak değ.il, azami fia.tı koyduktan sonra kalite

yi m.Wıafaza etmektir. 

ıS TER i NAN. iSTER tNANMAI 

lkincikanun 30 

Askeri 
vaziyet 

<Bat taran ı m .. riada) 
. Arnavudlukta günün eğlenceli 

hır meselesi de İtalyan uazırlannuı 
birer birer bu cepheye aevk •• 
teb'id edilmeleridir. Bu suretle Fa~ 
rinaçiyi Kont Ciauo t'lk.ib etmiş o
lup bunu da naha ve maarif nazır. 
lan ta.kib edeceklermiş. 

Başvekil Jeneral Meta.ksasın ve
fatı Yunanistanla Yunan ordusu j. 
çin çok acıklı ve ehemmiyetli biı 
kayıbdır. Çünkü Metaksas evvela 
Yunanistanı tez~bzühden kurtara
rak onu kaldırmakla, sonra çok İsa.. 
betli ve etraflı he'Jah ve çalışmala
rile ve yerinde olan tedbirlerile 
memleketin müdahasmı bilerek ha
zırlamakla ve ııiha3 et ltalvan sefi
:inin 28 Birinciteşıin •aat 3 te lcüs.. 
•ahça uzatbğı ültimetomu tereddüd 
'!tmeden reddetmekle kendisinin 
büyük bir devlet, idare ve siyaset 
adamı olduğumt göstennisti. Me
ta.basın direktifi altında - bulunan 
Elen ordusunun, fevkalade müsküJ 
ve tehlikeli şartlar altında İtah:an• 
ları memleketten kovarak Arna~d
luk arazisinde takib edebilmesi de 
Metakıasın iyi bir general olduğunu 
isbat etmişti. Elhasıl general Metale. 
sasın mesaisinin :ıon.a erdiğini ve 
Elenlerin son zaferini ~örmeden ve
fat etmesi cidden acıklı bir hadise
dir. Böyle adarnlann açık bıraktık• 
ları yer muhakkak k:i. çok güç do .. 
lar. Bununla berabe"C biz eminiz ki. 
Elen kralının, büvük ölünün yerine 
geçirdiği zat, Meta~Msın yolunu ta· 
kjb ederek onıın ölümünü ne millete 
ve ne de orduya hisııettinneyecek• 
tir. 

Bu dü,ünce ve bu kanaat Elen 
milletile ve E1en ordusile beraber 
bizi de teselli etmPlctedir. Aziz dost
larımız ve müttefiklerimiz FJenlere 
b~ ?1ünasebetle en derin taziyeleri-
m1~1 ııunanz. 

/ngiliz - Alman h'rrbi: 
Büyük Britanya adcı.sile Londra

nın havadan .bombardıman edilme· 
mesi keyfiyeti devam ebnektedir. 
Bununla beraber pek fena havalar 
da devam ediyor. 

Ankara Radyo gazetesi, Alman 
büyük amiralı Raederin, Almanya.. 
nın Büyük Britanya adasına tai\rru:ı 
edeceğini ve bu taarruzun, Amerj.. 
kan yardımınm İngihereye varma
sından evvel yapılacağını, bir nu• 
tukta söylemis olduğunu bildiriyor. 
Eğr a111iral Raeder hakikaten böyle 
bir şeyi açık ol«.rak söylediyse in.. 
sanın bu istilanın kat'iyen vaki ol
mayacağına lıükmcdeceğı geliyor· 
Çünkü bir büyük amiralın, aksi mu· 
tasavver olmadan, böyle bir şe-:/ 
söylemesi iktiza ed~r ve bunu ami· 
ral Raeder herkesten jyi bilir. 

Guya amiral, bu taarruza mani 
olmağa çalışacak olan lngiliz filosu .. 
nun da, Alman deniz kuvvetleri ta• 
rafından mağluh edileceklerini ay• 
rıca ilave etmiştir. 

Bu malumatla beraber diğer bit 
haberin de neşri dikkate değmek• 
tedir. Membaı Madrid olan ve An
kara radyosunca verilen bu habere 
göre de yakmda hir Hitler - Pete11 
mülakatı olacak .imiş ve Hitlerin b1I 
mülakatında Fransadan donanmıt• 
sile Afrikadaki hava füılerini istiye• 
ceği tahmin olunuyormuş. Alma~ 
ya İspanya üzerinde, yeniden tnzyİ~ 
yapmağa başlamış İmiş. Elhasıl, Al· 
manyanın, bir taraftan Romanyayı le 
ve lta1yaya kıt'alar sevkederken ~e &.! 
Sicilya ile cenubi İtalyada hava \İt' ~i 
leri teşkil ederken diğe;: taraftan lrı· 1,. 
giltereyi istila edeceği hakkındaki 
haberlerin intişarına kasden yol ve'f• le 
diği a~ikardır. A-.ilc~r olmayan ~rl tİı 
ne yapmak ;stedi~idir. · 

Bizce, bu hususta vapılacak tah- "l'r\ 
minler ve "öy1enecek fa7la sözJef tc 
şimdilik beyhudedi... AlmanlsTll'I 
ne yapacaklarını anlamak ic.i.11 birıJI 
h 0 1rl,.m,,.l<tf'n h:\"Ka çare yoktur. J 

lngiliz • ltalyan harbi: t• 
et 

Şimali Afrikada, İngilizler Der111 • 

yolu üzerind.:ki Bomba müstahked ~lı 
deniz üssünü havadan ve denizdell ıf11 
tahrib ettikleri itin ftalyanlar burll' t_ı 
sını bırakmışlar, onlar da ora!' ~il 
girmişlerdir. DeTnenin de, İtalyaıı' tiit 
!arca tahliye edilmek veyahud, T o1'ı 
ruk gibi, bir müdafaa neticcsind 
zapto]unmak !!uutil·~ yakında diJ' h 
~t>r:e!!i muhakkaktır. 
Doğu Alrikaaa: 
Dün bir kroki ile d~ aydınlatt~ ~ 

mız Eritrcdeki !ngiliz takib harr-ki ~ 
Agordat ve Bareutu istikametlerjll l' 
de inkişaf etmektecllr. Bu iki nıe"; ~t 
k.iin zapta ehemmiyetli ve berrıe !li~ 
hemen Eritrenin fethine muadil O' İ 
lacaktır. 

Eritrenin en cenub batı kôşetİ11~ 
-leki Um Hagar mevkiini bırıJ::' 
kaçan İtalyan kıt'aları da takib O' 

lunmaktadır. Eritrede İngiliz haf~ 
katının lııa~lamasındanben İt<lly.ıı 
lar l 200 esir vermişlermiş. . JI 

Habecistanın di~er semtl-o0 e• 
ve dahilde ltalyanları tazyik ha\, 
ket ve mesaisine devum oluol119 

tadır. 

Balkanlaraa: 
Mülıim bjr hidise olmamıştır• 

H. E. &kile' 
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30 lldaciklaun SON POSTA 
Sayfa 

Telgraf', 'l'elefon Ve Telsiz Haberleri 

600 ma~k~m ftf isanda 1~7!,'!!~,ı Hava taarruzuna karşı 
nafıa ışlerınde ~z:::·:~::·gı:.:.::. korunma tecrnbesi bu 

b l k harvekii. Cenml Mdaha- sabah yap ıe 
Çalışmıya aş ıyaca ~~~~~~:~~f:::~~~prt:;~g:e:~ ,ea, ..... ,,, ........... ) /d 

1 · 1 
t · ld " eposund ··k·· ·· Ah • 1~11 o uğu bır devlet adamı olsa temiz(jk işleri, 9 uncu ve 1 inci İtlet- y b~ ço. untu, ırkapı ist 
ıdı Jb t ,_, b .. d .. 1····· 1· .. onuna ır lcılomet f d ,, Ankara, 29 (Hususi) _ Adliye kilit Şubatın ilk haftasında Nafia Nisan ayında Vekaletini! göstcrece- ' e e te ou u teessürü tadil e - me mu ur ugune. ıman rivasctine tr h re: mesa e e 

.Vekaleti Nafia Vekiletile müştere- Vekaletinde faaliyete geçecektir. ği yerde İşe ba lamı, olacaklardır. ~ec~k bazı ıebebler ileri sürul bi - itfaiyeye, kulelere bildirmişti, ' d.~n kattının tahrib edildi~ farze 
ıı:en ah Adliye Vekal•tı halen bütün Mahkumların ilk ı olarak şose in. lır~ı. Fakat o, butü,ı bir devlet \e İkaz emrile betaber, tcknik

0

onar- li~ e~e ' al_ıi~al~ ~l..ipler derhal fa 
Lttı 1t kumların nafia itlerinde ça. mahkumların fişlerini t· tkik edeıek patında çalı<ıtırılmaları karıır altına mıllet jstiklalinın kahramanı olan ma, İrtibat, gözetleme en.niyet ve Si~k g1}/nışbr. 
ij; ... rılınası etrafındftki hRzırlıklannı 1 ki [ 'k alınmıştır. j,, yerleıinde gı'y•ceklen· a~am :_vatanının ltalya tarafından polise yardım. enkaz kaldırma, oaz edı"ld"V~cfı e 1 ~u .deposunun tahr 
.,:"• etmiıtir. Hazırlanan t.Jlimat.. bunlar arasındıt Ç3 1 aca an tc rı n ' ~ ugradıgı h k · I "Ik . d " ıgı arzedılmıa 9 · 1 -rn L L ba ı~mıştır. flk pa tirle 600 ki•i ay- elbiselik kumaşlar lmralı adasında- .. a sız l<!c&.vüz karıısında arama ve temız eme, ı ım ad ve müd .. ı· •.. ,_ Y• uncu '" t 
L e ner iıd vekil tarafından imza- ... " bugun h k t h b k k" 1 · ur ugu ıı:endı" · ·ı b 
._il rılacak ve bu sen!" !!onunda bu mik. ki mahkumlar tarafından dokuna- • er ~s ~n ve er şeyden ev_ a ım e ıp erı dc,hal vazıfeleri ba. tamir etm· t" veııaıtı e u 
lll' ~'' ve derhal tatbikına geçil- b 1 le B 600 k" • caktır. vel lazım bır ıcims• idi. Zıyaı bu şına geçmişlerdir. ı ıs ır . 
....._ lftır. Bu lfİ idare edecek olan trt- tar dört bini u !!Ca trr. u ·ışı s b bd k ı T h d ----= e e en ço oüyi:k otdu. Cünkü Alarm 1• ~aret·ı op a .e s • • R onun şahsında Yuıınn maneviyatı- 'J T 

INGl.LTERENı·N 1 Yunan -.It?lyan omanya n~? .!ük~ek timsalı nhıslanıyor ve Alarm işareti tam saat 1 o da ve- lığı bin~:ı~danaeydae Merkekz vkomuta 
buyuk hır da\·d~ o, mümtaz 'oı"r nleın ·ı . h ngın çı tıgı l) . d ' ~ n mı, ve şe rın muhtelif emtlerine yolları önündeki rıh I ' enı. 

AMERl.KAYA harbının Berf ı"n sefı"rı"nı· arla temsil olun*urordu. konulan canavar diidükleri, fabrika- edildiği hesahlannraktıb Arıt ~ah .... 
la.r. vapurlar üç dakika süren fası - liizım g!"len te•tibat 1 ura ar a d 

E 3 •• .., d . General Metak,ası:ı Yunan siya- lalı düdük &Cf:lerile halka alamı f . & ınmıştır. 

SKi. BORÇLARI üncu ayı geri çagır ı s~ hayatında oynadığ: faııl rol daha bavladığını bildirmişlerdir. at h meydanmda 
zıy~de Yunanistanda krallığın ia • Bu~~?. üzerıne .~o~akl~r<la b_;.ılu. Saraçhaneoaş:nd,, Halil fbrahi 

4'..erika maliye naın bu 
~Qrlcırın kar oe zar:ar hc.a • 

geçir 'lme•i lüzumuna, 
İft1Tet etti 

Atina, 29 (A A ) - Atina ajan- d~ıne matuf siya.,ı cereyanların ha- nan -~utun halk. buyuk bır .. •kunet eczane$inde y:ıngın çıkmı Akıf • 
Si bildiriyor: Mu .. sademelerde o"len raretJendiği zamana IC""ıldur d ve surat1c evlerınc ve en yakın u • tif boya fab ., b ş,b . Li 

h b Mal- ld w • e er. • k h rııı:asınu om a ısabe 
Kath.imerini gur.tesı mu are e- b uk'l"o Mugu uzerr e ki Yunan mumı orunma ma alline s•ğın - ederek tahrib • • F 'h 

nin üçüncü .. yı dolayısile yazdığı asker ailelerine iane aşve 1 1 · Veni1lo~ ile Yunan mışlarnır. R.-voğlu <"ih tirde bulu _ nındn gnz bul:ı~İ::"· atıd. 1rn;yd5a b• b k ı d •• le d"~·or ki• kral han!"danının aru!ll aç1ld1:71 - ~an L 11 ""h" b" k d b d neşre 1 mı t ır aıma a e e ezcum '"'- . toplanıyor .. ff - ... 7a ".. "~ ın mu ım n ısmı a ü. 7a e camisi karşısında trnmv • 1 
Bu sabah saat tam 3 te ltalyan m~.n,. '?uteve a ba .. vekil saltanat vuk b...,,.ı.,.,n ıılı kl'ltlannıı Kara _ leri kopm tu Y te 

. b' . b re1ımını vık k k"" d k" h lk T·· 1 uş r. tecavüzünün üçüncu ayı ıtınış u- b" "d k ma ve Verine cümhuri oy e ı 11 une - virmi ll"ıdir. Aksaray d d 

te V llşİngton, 29 ( A.A.) - İngil. 
reye d . . . h .. 

cıı .Yar ım ?ro1csını arıcıye en-
11 l'llcoınde müdafaa eden maliye •tt Morgenthau demi:tir ki: 
)'' "!t•ltere, Franaanın Amerik!aya 
•ı!tıgı siparişlerin hepsini üzerine 
l"t t•r. Harbın ilk altı ayı içinde 
1'l 1 terenin altın ihtiyatı ve dolar 
~~c~du 2316 milyon raddesine 
1-f ~tır. İngilterenin g~...;en Umumi 
e2·r oden kalma borçları 5. 728. 
•tllı · k 00 dolarlık bir balUye irae 

8
e tedir. 

"'•li u llrada ayandan ~'andenberg 
Ye nazırl'ı., şunları sormuştur: 

~t!t - Bize bunların kiir VI! zarar 
-a>'jbıoa geçırilmesı lazır:ı geldiğir.i 

~ttıeğc mi hazırlanıyorsunuz? 
tt!~. orgenthau bn,ile tasdik ede-

tıll«Bunu her 7.anıan söylemeğe ha
m., clemi .. tir 

J l 1 b. · J Berlin, 29 (A '\) - Stefani: ır ı are ı k · · b 1 N k.I , . mey anın a postahane 
lunuyor. ta yan ar iZi ay arca -~ ırma ı-ııı !le e) v va- a ' vasıta arı _bına."ı. yanmış. Aksarav meydanına 
müddet bir ı.inir buhranına uğrat. Romanyanın Bedin scfirı Creci- ~ıta aramakta idi. Ct"nt"ral PlnMr!'ISı tli I " 

· • d A b ano, hükumeti tarafından geri ça'7ı- ıfade ettiği ciimhurı'v,.trı· akı"d,.sı'I~ Alarm verilir verı"lm•.,. bu""ıu"n na- IDf"rı • ~az at• mış, Mustafa Kemal mışlardı. Herkesın agz n a: « ca a ., ., ~ ~.. caddesınde su boruııu. Y cdikule ar_ 
harh ilan edecekler mi~ Harb ilan rılmıştır. aranan vasıta olduğu gibi Yunan kil vasıtaları .Yol ağızlarını kapaıııı- kasında 50 ın•trelik. bir aahııda tren 
ederlerse biz ne yapabilirizh gibi Horia Sima hkrablıdm~hteveffa Ko~tantir.in geçC'n yacak şekilde durmuşlar ve halkı çı. yolu tahrib olıınmu,.tur. 
sualler dolaııyor ve buna herkes: Belgrad, 29 {A.A.) - Royter: ar e ı tivar t>tlİ;;j hıtttı hıncket karmıışlardır. Nakil val'ıl!llarındnkİ B d 
cıHarb ilan ederlerS<: kadın, çoluk Buraya gelen gazete haberlerine de hu sebl"hi varatr"~ bulundu. halk en yakın iı~ınağa girmiştir. c yazı fflFJdan•nda 
çocuk, genç ihtiyar, hepimiz son ne- göre Horia Sima, tevkif edilmemiı fşte 1922 vılında nrduva dava • Alarm isaretinden sonra iskt-le Emin Efendi lokantasında yan _ 
fesimize kadar uğraşırı":. ve o vakit ve Rumen :opraklarında'l uzaklaı- narak C!"n,..,.a) Pliııti·n•ın yaomıva ve garlardan hiç bir vapur 'c tr n gı~ çıkmış, Jn,kılab kütübhan .. i çök 
ya geçemezler veyahud geçecek o.. mağa muvaffaic olmuştur muvaffak oldu2ıı hükumet darb~i hareket etmemiştir. Seyir halinde muş: Vez.n~•erd.. tramvay yolu 
lularsa ancak bizim ölü vücudleri- Askeri Rume:ı mahfelleripde asi.. bu suretle kral Ko!!tnn•inı ve 0 za _ bulunanlar da en ~·akın i~kel • vrya tahrıb edılmı tir. 
mizi çiğneyerek geçebilirler» tarzın.. !erden mühim mi:Ctarda silah alın- man veliahd buluımn bueiirık:i kral i tacyonda durup yolcularını indir - O küdar rihetindc Toptl\~ı t "t•• 
da cevab veriyorlardı. Nihııyet gel- dığı ve Dcmirmuhafızlar tarafından ikinci Jorju Yunani~tdııdan u7.ak _ mişll"rdir deposu önünde hayvanlar yaral~nu~ 
diler. Adeta Yunanistan böyle ha- gasbedilen e yıı ile dolu 70 lcamyo- laştırdı. Ek. p'er faaliyetle mı!I, malive tahl\kkuk ıubesi çök 
reket etmelen için onlara para ver- nun ele geçirildiiti söylenmektedir. * mü , Üsküdar iskelesine iperitli gaz 
rıUş, onları terbiye etmiş, onlara ha. Antonesko, eııfloen7.8dan muzta- . Yun~n halkı y•nı idare içinde Alarmla beraber bütiin ekipler a!ılmış, H~vdarpa~ İ'Jtaııyon garı 
reketlerini çok d~falar tecriibe ettir- ribdir. ıdeal bır hayata kavtt$acağını san _ derhal mıntakctları dahilinde hare- cıvannda sılodıt vangın çıkmı tır. 
mit gibi sabahın sut üçünd~ ülti- Ölenlerin ailel«i için mı•tı. Bunun böyle olmamftsı icin kete gecmişlerd!r. Bu ekipler evvel- Ne'ı"ce 
matom vermek. ültimatoma mühlet Bükreş, 29 (AA.) - Royter: sebeb de yoktu. Fakat 7 amanla 1\1. ce tatbikat meyd.ı.nı olarıık avrılan 
olarak 3 1aat tayin etınt!k ve bu Bütün memleket, İnzibatın iadesi Venizelosun iç sİyftııeti matlıib ııe • mahallerde mdnız yangınları sön. Tecrube yapılan yerlerde btitı.~l 
mühlet bitmeden evvel hududları- için yapılan harekat esnuında ölen mereleri vermedi. llıuıda ınrti kav- dürmeğe, tahrıb ve çökürıtiılcri ta-

1 
ekipler muntnzam bir şekilde ve sur_ 

mızı geçmek iİ:lere geldiler. kahramanların ftilelerine teberrüat. galarının biiyük tesi, len vardı. O mir etmeğe ve gazleri temizll"meğe atle çalısarak yangınları sor....cllır _ 
İşte bu unutulmaz sabahtanberi ta bulunmaktadır. turrtle ki. bir ara t.pkı Frırnıında ba lamı<ılardır. muşler, iperıtlı sahaları tem1 ı m .ş • 

3 muazzam ay geçnıiştir. O nkit Liııtenin ha!!ındR kral Miıelin ve olduğu gibi busı:füı iktidRr nıevkiine Po~İSİn faaliyati ,ıer, tahrib edilen, su. kanal z '<On, 

l•ı ı d ı tafrafuruşane iddialarla Yunanista. valide kraliçenin 500.000 ley ile ve gelen bir hükumetın varın istifaya telefon, tramvay, e ektr k 101 a ya a 0 up nı 3 saat içinde altüst edeceği ilan general Antoneııkonun d11 200.000 mecbur olması artık hllyret uyan _ Alarm isaretile beraber, moto - tamır etm.şlerdır. 
edilmiş olan ftal}an askerlerini ıim- ley ile ianeye İ'l{İrak ettikleri görül- dırmıyacalc hadiaeler sıra~na gir _ aikJetli polis .kuvvetleri vıızıfe göre- Henüz alakadarlar fıkırlerını soyle 

b I• tenler di üsera karargahlarına, yırtık elbi- mektedir. mi,ti. Hükümdarlık taraftarı unsur. cekleri mıntakalara da· lmı tardır. mem.ş olmakla beraber tecrüben.~ 
selcrile gelidcen ı;öriıyoruz. Bunla- Pazartesi 11bamı \'erilen iane ların halk araaında maharetle yap- Ayrıca gaz ma'Jkeleri ve bütiın tec- muvaffak ye12ı q:dU,::u butu.n Y:aZi,.. 

( rın hepsinde "yasasın Yıınarıiıtann miktarı 6 milyon leye baliğ olmak- mıya muvaffak olduklan propagan- hizatları hazırlıya,.ak bir kısım mo- fedarların ve halkın ' bu 1 b 
t\t ar B.. tarafı 1 inci sayfada) diye bağırmaya hazır bir temayül ta idi. Yapılan teberrüıııt ile birlikte da. efkan umumiyedc bu yüzden tosikletli polisler de ihtiyat kuvveti şek ide ba ardıkları anla ~ 4' 

1 
r 

ll'a..u il tertıb edümesl, ancak. h:ı.lk gönderilen mektublarda memleketi hasıl olan 11kıntıyı •zamr haddine olarak müdüriyet bina1!ındn kı.lmış. o f ida e k t 
d.uğda rnemnuniyet.sl'llığ,11 lıükum var. anarşiden kurtaran gene.,.al Anto- çıkarıyordu. Bunlar, parti kavgala- lardır. 1 r fJmU 8'!10111 Ve 

une delAlet eder. Af . kada ı·talyan ne.koya ve orduya karıı milletin n üstünde ve bunların ihtilallarına Tak· imde var inin teftişleri 
rı.l'rieate, M:lano ve Torinoda rı minnet ve şükranı ıfadc edilmek. hakemlik edebileceıe bir makam ve 
oet d kf d tedir. şahıiyetin bulunmamasındıın ııı'ka- • Uçan bir tayyarı:, Takaim mey - Örfi ıdare komutanı kor 
D ıtra . 29 (ı\.A.) - Royter: t a d b b T u 1 opra arın Alman ukerlerinin maatlan vet ediyorJar, cümlıurreisi Zaioıisin anına om a, aksim garinosu ö- Alı Rıza Artunkal, valı ve ~'tı .~ talyndan Belgradıı eden 2Q (AA ) D N B "h • J w .. d h" J" b b D L ıtun 1 l Berlin, . • - . . . ı tiyar ıgını ve yumuşaklıihnı ileri nune e ze ır ı g11z om ası atmıw. re.sı r. utfı Kırdar ve 

tieat d ıe eriıı söy ediğine gi;re b 1. Ü • t bildiriyor: ıürerke bu hale bir çare bulunma - tır. Caz temizleme ek;pleri derhl\I tecrube yapılan sahaları 
~ c e faşiı1t polis nümayişçilere u 1 ün l\ vazı ye Romanvada bulunan Alman ... l!llnı iatiyorlardı. Bu ııebebler altında faaliyete geçerek. n.efruz bomhRla_ faalıyeti teftı~ etmışlerdır 
ır, Bctrnelt mecburiyetinde kalmıı- ...- kerleri, bundan ıı nra maatlannın olarak bir ara meb'usan meclisinde nn yaptığı tahribatla me-gul olma- h k'k• k 
' k u beyanat, Milano ve Torino. Londra 29 fA.A.> - İngilız matbua- bir kısmını alııbileceklerdır. ezici bir eltser.ivete uhib bul·ı ... ~m ğa başlamı!llardır. Yaralandıkları far a 1 Va . alar 
·ıt!o ~II•talıkl!lr çıktığına dair 'e- t.ı, Libyada, Eritrede, İtalyan Soma • Alman askerlerinin ihtiyatları liberaller ve onların reiai M. Veni _ zedilenler derhal sıhhi İmdad ekip- Beşıklaf Iı:aymaka.mı ğın.ı Teş 

So aberle:-den .onra yapılmıştır. !isinde ve Habe4iStanda İngılra ileri geniş mikyasta Almanyııdan getiri- zelos. hergün bir puça daha ta • leri vaıntasilc ha~tandere kalrlırıl _ kıyeden bır zat milracant ed:;ek 
t!~ Ylendiğin• göre Triest~e sulh hareketleri hakkında tafsUAt ver - len mallıırla t~min edilmektedir. .aftarlannın azaldıllını görerf'!c: te • mıılardır. Enk~z altmdıı kıtlanlnrı ev.ınde ağır hasta olduğunu b ld • 
le 

1

1J,~e. fa~ııt rejimi Vt'. Almanya mekte, general Wavel'ın AUna'yı zi- lislanıyorlardı. Nihayet lı:orluılan k~r!arma amf'!lı!e!!ıne gecilmi .. tir. Ze mı.Ştır. Derhal buraya bır imd~ch 
ı;;d10de .bai{ınp ça~ıran nümayit-j1aretinden bahsetmekte ve Wilkie'nln ı·ngı·ıı·zıer akibet tah"lı:kulı: etti v,. Kondilie ile hırlı ~az atılrl?Rı farzedil·n Taksim sıhhJ otomobil. gon<lerilm.ş ve 1 t 
rı erı hır icaçı ölmüş veya yara- Londrada il.le temasları hakkında tat. ekseriyeti Atina g.uniı;onuna men • Beledıye gazinoııu önünd,. de mas- suratıe, Ortakoy Şifa yurduna ı~s t 
~·Ştır. saat vermelı:tedır. B b I sub taraftarlannın bpfcı 1922 de keli ekipler temizleme ve kurtarma dırılmı.ştır. -

o Vadiıinin muhtelif kücük şe. Daily Mail gasetesi diyor ki: om a i manrnı vulcubulan harelı:etleri Rİbi bir hü- faaliyetini muntazam bir tekilde ı 
~I tertib edilnıi~tir. Bu ha valide fa- İtalyanın deniz aşın toprakları her kOrnet darbe.ile mevcod idare yılcıl- idare etmi~lerdir. • J 
der ;--e Ce~tapo tarafından alınan taraftan iBtilA edilmektedir. Musso • işgal ettiler dı Ye talm"hen on Üç aenP-lik bir fa. Kırmızı torhalaıın atıldı~ı yer - gı tere 

t! etlı !edbirlere raP.men halk, linl'nin muazzam. impar~torluğ_u ~t- ııladan eonra Yunan lcraTrıiı 20 Tef lerde yangın olduğ:ı, aan renkte tor 

11 ~nunıyetaizliğini izhar etmek- lamış bir otomobıl JAstllı gıbı son • Dün aktamki Radyo razete- rinieVYel 936 da tekrar ilAn olun - ~aların bulunduğu yerlerde gaz, sahi erinde 
ıt. mektedır. d du. Bu müddet urfında ~ki kral sıyah torbaların düştüg· ü yerlerde 

f · ki ı11uharrirl ain en: -ı "Ü On 1-L 1 h b h talyan veliahtine nİfan Time.5 gazeteslnın U er Son dakikada alınan bir habere o mutt . un ve iandi o an bu - ta ri at vukubıılduğu farzedilmiıı av f ı • ti• 
Rorna, 29 (AA) - V I" ht şöyle yazıyor: . göre Libyada1'i fngiliz kuvvetleri, g{lnlı:O ltral ikinci Jorj da Londrada alakalı ekipler derhal buralarna va: a aa 1ye 
l}'anın ha b h . • k ld .. e ıa .. de, İngilizlerin Afrikada son ılerı ha • ..h. b" 1. 1 B ikinci 11nıf bir otelde otunıyor v; zifelerini yapmışlardır. L d '>9 t r arı,.ı a ıaı ınu k' h be 1 d en mu ım ır ınıan o an ombayı ı't- L• ·L T on ra. - (A.A.) _ fngı"lı"z 
larfınd h b' b 1" • relı:etleri )ıakkında ' a r er e 1 . 1 d" zamanını esıu ve antiıı:a eıya top • aksim meydanın ~a Yangın çık- h a ve ar ın ıtı, angıcın- . be t d k.I ga etrruş er •r. 1 ki • • d y n ~va ve dahili emniyet nezaretlerL 

il sonra memleketin garb hudu- mühim nokta belkı ·1 Hl a 'ıS at ~T Akdenizin Afrika sahilinde kü- ama a geçırıyor u. eni darbevi mış, Sıraservilerde nahiye müdür - nın tebliği: 
llda ordular gru k d vaziyettir. Burada ı er eyen ngı iZ çük fakat mühim bir liman olan ha•rlıyanlar daha evvel kendiııile )üğü binası tutuşmuştur. CRlatasa • Dün gece garb scthi!lerin.iz arık
hk gördü~;, hız!ı"etl ... rdma~ ~nı kuvvetleri Agordat ve Barentu'ya yak Bomba, •imalden kayalıklarla ka- temu etmit ve Yunan krallığını lr.a. ray lisesi önünde tramvay teli lcop. larında düımanın havil fa:tliyetı ol-
~I\ büyük ha1yan aılı:erl =~tan o a- laşmaktadırlar. palı bulunduğu cihetle deniz tayya- bul huauaunda onunlıı mutabık lı:al- mut •• Sular müdürlüP,ü Jcar~ısında e- muştur. Bomba atılmamıftır. 

Savoie ni"anının Koma d~- İtalyan mtls~mleke ımparatorlu - relf:rİ için emin bir üı teşkil ede. mıtlardı. Nitelı:im lcrallığın ilanın\ Tektrik kablosu tahrih edilmi,.tir Alman tebliii 
bt!si verilmi,;tir. n or tunda Erıtre'nın husu.si bır vaZiyeti bilir. ~ütealı:ıb yeni kralın üç gün ıonra Taksim meydanıııdalcı 18 inci mın: Berlin, 29 (A.A.J - Yüksek 

Vardır. Bırkaç sene eYVel HabeŞ&Stan Bomba. Cirid adasına en yalı:ın ~reye ay~~ baamuı bu ııebeble taka janda .. rm" .. kumandanlığı bi • Alman kumandRnıığı tarafından 
altaya yapılan son 
a\'a akını bilançosu 
~•ita, 29 (A.A.) - Dün ak
~ lleşroluMn resmi tebliğd..: şöy

eoilrnektedir: 
t!l~0.k~ Salı sabahı düşman t~v
~ tının attıı{: bombalardan, in. 
. 
1
tayyare personeli arasında 4 

o rrı. 
uk. uş, 9 ki i yarala.ımıştır. 

lt ~ete aid eml8k, bazı ha
bi 

11b~gram.,tır. Si\·il hRlk aruın-
~ ır ... • 1 d - ·b· . 'L •"d --~ı"t o ma ıgı gı ı, sıvı 

ub~ı cnııAkte de hiçbir hasar 
rnamı,tır. 

illan adliye nazırı 
\refat etti 

t!t}' 
lrrı:• 29 (A.A.) - Stefanit 

Q L " adlive nazın Dr. Cuert
ıı:ı._ b" h ~tifi L. ır .• a.talıktan aonra ~ 

gildır:lrnektedir. 

bilhassa feci fartlar altında iStiJaya bir mevkidedir. kımseyf muteaccib etmemişti. naıın el 1 d"I b 
ufranu4tı. Somali, hıçbir zaman efen * ının sıgına~ın " yara ı ve gu- nefre ı en Tetmi te liğde t>Zcümle 

den mefruz zehirl!"nmeler olmuıı _ oöyle denilmektedir: 
daerine tarfı bir feflı:at hiSSetmemiş. Cocukfardan muteşekkil Yeni kralın ilk İti yeni bir hüJtG .. tur. Bir denizaltı gemisi '1.500 ton-
tir. met lı:u.rmak oklu, kralın memlekete D9 "kfa fa luk düıman ticaret vapuru batır-Lıbya ise 30 sene süren b r tahak. "Tahtaburunyan,, çetesi gelmeıııne kadar kendisini naib ve IC şı ş 
küınden .90nra Roma ımparatorlu • ba•vekil ilin d K d"I" mııtır. 

mahkemede ı . v • • e en on 1 ıs yeni va- Beoiktaşta, Köyiçi fırınında yan Dün ailihlı '.<eşif uçu•ları esna-ğunda işgal etmı.ş 6.lduıtu mevkie ye. zıyeti ıdare edebilir kafi olgunluk d d " 
d .. b" fi gın, tramvay .-posunda çöküntü e.. sın a münferi4'f tayyareler Lon-

niden geçmiş olduğunu mu rıı.. go • (Bat tarafı 1 inci u-.J:ada) ve ıtara. ıkta bir adam d~ildi. Bu ı k "k k bl ' d d k 
kted. ,., b bl d k" it -.. e hi a oı.unun tahribi, resim ve ra a as eri ehemmiyeti haiz bazı 

rünme ır. ne Asliye 6 ncı cezadl\ dün de de.. se. e e ır .1 . ral ikincı Jor1' baıv-. h k 1 •· h d n ff k 1 D "' ey e traf muz.-si önünd" iperit hü- e e ere muva akiyetle ta1trruz e-

Yunan Baş'<umandanı 
bir emriyevıni neş,.etti 

Atina 30 {AA.) - Başkuman-

d General Papagos Yunan ordu-an . • 
suna hitaben bir emrı yevmı nef • 

t ··n·r Ba•kunıandan, Metaksaııın re m1;, • .. d'k 
ölümünü askerlere haber ver ı ten 

büyük ölünün hatırasını ıa-
sonra, d b" 1_ d 
ziz eylemek üzere ef ra. ı. ırlllaÇ a-
kika duaya davet etmıştır. 

Başkumandan, vatanın miidaf aa-
11 için orduyu mücadeleye devam 
etmeğe davet eylemittir. 

vam edilerek, müddeiumumi Ke- a ete emırcısi getirdi. Yeni ıeçi,n cumu tesbit edilmi,tir. derek bu hecJ ... flere vnngın bomba. 
mal Özçoban mütalectsını ıerdetmı't hazırlıklarına başlandı. Solcular bu 1 ·ı · r·ı· ki • b 1 . . . k Em" Ö Ü d an e ın ı a ı oo'lı a ar isabet et-
ve cezaya çarptınlnıalıırını iıtemiıı- ıcçıme Jfhra etmediler. Neticede IR n n 8 tinnişlerdir. lngifte.renin .. ~ıncla 
h·r. Duruşma, karar ı"çin tal.=1• .edı"L Venizeloacularla cümhuriyetçiler b' h" d el d · ı "' t 42 L ı· ·ı Emı· ·· ·· t L d ır ee ır e e emır'o u tesisatma 11;ra ıyetçı er v t ft 1 143 nonu nun llıtasın il N--ı"b rıllotir. ' e ara ar arı B • · · isabetlf'!r kaydedilmi~tir. 
Bu sefer de lcur,un boru çalm1tlar sdandalyab kazanldılar. Komüniıtler ey. kolonya mağazasında yangın, lrlanclanın garbındakı sularda fa. 

e On e' aza I '- ld 1 M 1. Y_,en.ı.po.s. tahan .. nın :ld)i.,. L•ımında Bu küçük 11Jçlula~da11 Ali Gök, ıı: a 1 ar. ec ıste ... "' 11;, aliyet saha lan aen;• bombardıman l"kı' taraf arasında r " h 1 çokun!u olmu•. F.mi"o"nu·· •-ayma _ .. ..,. karde•i Yaşar Cöltü de bu İşe alıı- ey mUSll\'atı a!ı - " " "' tayyareleri 4600 tonluk bir dütman 
Y olması ve zaman T L• 1 kamlıgı binası önünde au boruau tırmı•. bunlar son defa ela Şiııhane. zaman eotox11 e ticaret vapurunu batırmı,lar ve di-" Ç ld ·9 d"W t"I 1 · k patladığı farzolunmuıtur. de Cümhuriyet bahçcsİnden kurşun a an ın ıger pctr 1 er e llynı a- ğer iki vapuru da aiır ha .. ra uğrat. 

b. eye .. ı'rmek 'ıt 1 • • Galata ve Unkapanı Lo"pnı"l•rı"ne boruları söküp, çalmıtlardır. Her ın " 1 ememr erı vazı:reti at ~ mışlardır. 
tekrar bulandırma'· istı'dad .. m .. efnı •. z .b. ombaların iaabet etti'iı" .. ö- Al d "ili ikisi de bu yeni suçlarından dolayı ır,,; ını goa- rulmuıtur. • man or uaunun uzan menZJ 

tekrar adliyeye ıevkedildiler, 7 nci teri:yordu. Bu sıDd.ı harbiye nazırı toplan lnıtilterenin cenubu şarö-
ıorgu hakiminin kararile tevkif edil- general Pa1>6$1:01Un iıtifaın 'Vukubul. 'stanbul k·smında sinde a!!kerf ehemmiyeti haiz he-

("'- 7 ' · --&-.1 ) deneri •·.-niden bombardım•- _ .. 
mt'tlerdı'r, ~ lftCI M;r'HIUa s· k . 1- • d - ....-lr ecı gar uınasın a yanaın \'c ı mi,lerdir. 



SON POSTA lkincikinun 

[ Şehir Baberleri J Ankara borsası SPOR 
Tütün satışları 

müstahsil için iyi 
neticeler verdi 

Şehrin mnnakale derdine 
bir tnrın çare bnlnnamıyor 

İzmir bö)geainde tütün eatı~lım 
dün akşama kadar ha.ra:ctle devam 
etmiştir. Satı,lardan b·ıgüne kadar 
elde edilen ndice, fiatlann iyi bir 
hadde olduğunu göstennektedir. 
Müstahsilin elinde halen 4 ila 5 mil
yon kilo tütün kalmı;tır. 

lngilizler, otobüs gönderemiyeceklerini 
bildirdiler. Tramvay malzemesi 

getirtmek için yeni imkanlar aranıyor. 

Bu sene harice de fazla n' iktatda 
tütün satılmıştır. Almanların ıimdi. 
ye kadar aldıkları tütünln 11 mil
yon kiloyu geçmiııtir. Müstahsil aa.. 
tı§lardan memnun kain .ıştır. Bu ae
ne rekoltenin fazla olması miifttısh
aili satı~lann az olacağı )·olunda bir 
korkuya düşürmüşs: ce hükumetin 
aldığı tedbirler sayemnde hem tü. 
tünler satılmış ve hem d~ geçen ae
nelere niıbetlc 'fo S gibi fazla bir 
fint temin edilmiştir. 

lnhisar1ar Vekili dün 
gümrükleri gezdi 

Elektrik, Tramvay ve Tünel I~ 
letmeleri Umum Müdürlüğünün şeh
rin münakale ihtiyacını kar~ılaya
bilmek için İngiltereye otobüs eipa.. 
riş ettiğini evvelce yazm11bk. 

Siparifin verildiği firma Tnımvay 
f da resine gönderdiği cevabda, ln
gilterede bütün f abrikalann yüzde 
yüz randımanla devlet hesabı:ın ça
lıştığını ve bu yüzden aipari~in ka
bul edilemeyeceğini bildirmi~tir. 

Bu vaziyet üzerine \'ali ve Bele
diye Reisi Dr. Lutfi Kırdar, Tram
vay, l"unel, Elektrik Umum Müdür
Jerile birlikte, bugünlerde Londraya 
gidecek olan Türk - f ngiliz tİ<'aret 
korporasyonu reisi Lord Glinkoru 
ziyaret ederelı:, otobüs siparirinin 
kabulü için Londmda tavasstıtta 
bulunmasını kendisinden iltimas et-

miılerdir. 
Diğer taraftan idare gerek ot~ 

büs, gerekse tramvay malzemesi. 
ray, bandaj getirtmek hususunda 
yeni imkanlar aramaktadır. Bugün
lerde Ankaraya gidecek olan Elek
trik, Tramvay ve Tünel hletmeleri 
UmumMüdürü Mustafa Hulki Erem 
bu mesele etrafında Ankaradn ala
kadar makamlarln temaslarda bu. 
lunacaktır. 

Diğer taraftan Tramvay idaresi 
bir kısım arabalan genİAleterek o
tomatik kapılı ıuabalar haline ge. 
tirmektedir. 

Bu arabaların adedi T 5 kadar. 
dır. Bir kısmı yakında sefeTe çıka
rılacaktır. Bu suretle arabalara da. 
ha fazla yolcu almak imkanı elde 
edilceektir. 

Birkaç sündenberi tehrimizde 
bulunan Gümrük ve inhisarlar Ve. 
kili Raif Karadeniz Vekalete hağlı 
müesaeselerde dün de tetkiklerine 
d,.vam etmi~tir. 

Vekil, dün sabah Sirkeci güm. 
rüğünü, paket gümrüğünü Ye kon
fimentosuz eşya ambarlıınnı ziya. 
ret ederek bazı tetkikatta bulun. 
muştur. 

Kahve sahibin~n arkad1şı-f 

yam, diye girip g: ce yarısı 
çekmeceyi soymuş 

Bir genç kız balkondan 
sokağa düşerek ağır 

surette yaralandı 
Raif Karadeniz, bir müddet Evvelki gece temiz kıyafetli bir 

gümrük salonunda. toplanan halı adam, Ortak.öyde tramvay cadde. 
tüccar11'rile hasbıhillde hulnnduktan ilinde 122 na.maralı dükkanda kah.. 
sonra f nhi.arlar Umum Müdürlüğü- vecitik yapan Kemalin, orada bu
ne giderek, geç vakte kadar meş.. lunmadıiı bir s1rada dükkamna git. 
gul olmu~tur. mi~. çırak Ahmede: 

Ayakkabılar için kar nisbeti 
tesbit edilecek 

Ayakkabı fiatlan etrafında tet. 
kiklere devam edilmektedir. Fiat 
Mürakabe Bürosu, deri fabrikalari
le alakadar müesseselere ve bilhas. 
sa Yerli MallnT Pazanna müracaat 
ederek, ayakkabı imal masraflarını 
aormuştuT. Gelecek cevablarla bir. 
likte, normal seneler ayakkabı imal 
masrafları gözönünde tutularak ha
kiki bir fiat tesbit edilecektir. Ko. 
misyon aynca ayakkabı Fiatlan için 
henüz bir kar nisbcti tayin et
memiş olduğundan, bu hususta ö
nümüzdeki toplantılarda bir karar 
verecektir. 

Diğer tarafta,, Fiat Mürakabe 
BüTOsu piyasada ayakkabı ihb"kan 
meseleleri ile ~hemmiyetli surette 
meşgul olmaktadır. IIıtikir yapbk.. 
ları tC"sbit edilen birkaç büyük kun. 
dura mağazası haklcında da takibat 
yapılmaktadır. -------
Denize uçan 

beygirleri 
bir arabanm 
b:guldu 

a- Ben ~nin uat:ının çok eski 
arkadqlarında.'\ biriyim. Arada sı. 

rada gelir, bu lr.ahvede kalının. Bu 
goceyi de burada geçireceğim h> de

miftir. 
Saf bir delikanlı olan çırak, meç_ 

bul phsın bu sözlerine inanarak ge. 
ceyi kahvede geçirmesine müsaade 
etmi~r. 

Bu ııurctle kahvede kalan bu a
dam gecenin geç saatinde yattığı 

yerden kalkmış, dükkarıdaki çek. 
meceyi kırarak içinde bulunan kül. 
liyetli miktardaki parayı çalıp kaç

mıttır. 

Dün Emniyet Müdürlüğüne gele. 
rek cereyanı hali anl'ltsn kahveci 
Kemal, çekmecesinden para çalan 
bu meçhul adamın, bir müddet ev. 
vel Üsküdar ceiaevinde tarudıği 
Nezihi adında bir olduğunu aöyle
miıtir. 

Müteaddid hırsızlıklardan eabı. 
kaıı bulunduğu teabit edilen Nezihi 
dün zabıta tuafından yakalanmış 

ve suçunu itiraf et.mİ§tir. 

Dün Ka<lıköyünde, genç bir kızın 
ağır surette yarala=ımasile neticele
nen bir sukut hadise~ olmuştur. 

Bahariye cadde11ind~. Kuzultea. 
tane sokağında 5 numaralı evde o. 
turan 19 yaşlarında Nezihe adında 
bir kız. dün evlerinin balkonuna 
çama~r ıuuken müvazeneıım; kay
bederek 1 O metre yükseklikten 
caddeye düşnıü~tür. 

Bu sukut nt!tic"'9inde, vücudünün 
muhtelif ynleTinden ağır surette 
varalanan Ne7İhe. · bwgın bir ha ide 
Havdarpaşa Nümune hastanesin: 
kaldınlmıştır. 

Bir amele vapur!a mavna 
arasmda kalarak ezildi 
Dtin limanda hir amelenin fed 

hir ,.;~kilde ezilmeııile nPticelenen 
bir kaza olmu~tur. Liman İşletme İ
daresi yardımcı amelclt:rinden Adil, 
dün Gıılata rıhtımına bağlı Sivrınet. 
ya vapuruna mavnadan koza bal
yaları yüklerken, bu esnada oraya 
yanaşmakta olan bir motörle bu
lunduğu mavnanın arasında kaL 
mıotır. 

Bu kaza neticesinde ~cudünün 
muhtelif yerleri ezilen Adil ifade 
veremiyccek bir halde Beyoğlu ha!!. 
tanesine ltaldınlmış, vsk.' a etrafın
da tahkikata başlanmıştır. 

Tophane iskelesin~ kayıdlı ve 
Hüsnü adında birinin idarC".aindeki 
28 72 numaralı çift beygirli yük a. 
:rabası evvelki gün Galata TJhtımın. 
dnki caddeden süratle geçerken, 
hayvanlar birdenbire ürkmüo ve a- , 
raba olanca hızile hayvanlarla bir. 
Jikte denize uçmuştur. 

Dün 500 ilkokul talebesine havacılık 
hakkında konferans verildi ________________________________ .) 

29-1-941 açılış ve kapanış fiatları 

istanbuf da iki ÇEKLE.R 

yeni çocuk külüb- Londra 1 s:r~~ll Ye :~anış 
New-York 100 Dolıı: 130 025 

hanesi açllıyor ~~~:vre ~~~ ~~~~· 3~:~:75 
Maarif Vekaleti Kütübhancler Sofya 100 Leva 1.6225 

Umum Müdürlüğii, yeni çocuk kü. Madrid 100 Peçeta 12.9375 
tübhaneleri tesisi için bir proje ha- Belgrad 100 Dinar 3.175 

Kız mektebleri 
voleybol maç~arı 

Kız. Muallim mektebi lst 
bul lisesini, Çamlıca Cümh 

riyet lisesini yend:ler. 

1 J b Jd Yokohama 100 Yen 31.1375 
zır amıııtır. stan u a mevcud Ço- Kız mekteblerf arnsındaki vole 

k Esi K Stokholm 100 isveç !i'r. 31 005 
cu rgeme urumu çocuk kütüb. 1------------· ---1 maçlarına dün Eminönü ilalkevi 
hanesine ilaveten Üsküdar ve Fa tih- faham ve tahvilit Jonunda devam edamiŞtir. 
te yeniden iki çocuk küıübhanesi Birinci .maçı kız muallim ile is 
daha açılacaktır. Bu kütühhflnder. Ergani 20.- bul kız l isesi takımları yapmıştır. 
de bütün çocuk neşriyatı bulundu- Sivas - Erzurum 2 19.45 Kız Mualllm takımı 15-8, 15.11 
rulacaktır. 3 19 A" 

Ç • • .... ., bir sayı farkile maçı kazanmıştır· 
ocuk kütübhaneleri tatil ayla- • • 6 19 51 Günün en mühim maçı ÇnmlıCS 

nnd
1
a sabahtan ak ama kadar ders Cümhuriyet lisesi takpnlan n 

gün erinde saat l S.30 elan soma a. olmuştur. 
çık bulunacaklardır. V eldi.le:t tara- R A l) y O ı Çamlıca takımı çok gfizel bir o 
fından çocuk kütübhaııelı:- ri için ye. la maçı 15.4. 15.8 sayılarla tazaıı 
ni neşriyat hazırlanacaktır. 

PERŞWIBE 30.1.1941 mıştır. 

ık 8: Saat ayarı, 8.03: Ajans haberle- Çamlıca takımı kız mektebleri 
ramiye İstİyen ÇOk r i, 8.18: Hafif müzik (Pl.), 8.45: Ev piyonluğunu garanti etmiş bir ~ 

ki ı tadını, 12.30: S:ıay ayan, 12.33: Fasıl yet tedir. 
ÇOCU U ar heyeti, 12.50: Ajans haberleri, 13.05 : 1 Çamlıca: Sfiheyl~. Necll, Hayrilll 

fstanbul vilayeti dahilındc:. çok Karı.şık şarkılar, 13.20 : Karışık nıü • n isa.: Neb~hat, _NeclA, Ha)'J'il~niSa. 
çocuklu ailelerde,, bir kısmı Sıhhat zik (P l.) , 18: Saat ayarı, 18.03: Rad.I Cumhur.yet lıSeSl kadrosu ı.~ ,~ 
Vekaletine :nuracaat ederek :kendi. yo caz orkestrası, 18.40: Şarkı, türkü idi: 
lerine ikramiye verilmesin• istemiş- ve taksimler, 19.15: Kon~ına, 19 30 : Nihal, Belkis, Didar, Hayrü 
lerdiT. Sao.t ayan ve ajans haberleri, 19.45 : Semahat, KAniye. 

Vekalet, ~33 yılındanbeTİ altı 1 Radyo .ince saz ~e!ew, 20.15: Radyo Cumartesiye yapıla cık 
veya daha zıyade çocuklu unneJ,..re gazetesı, 20.45 Muzık: Keman aoJola-
ikram.iye Vermeği kabul elmişfa. Is- n, 21: Dinleyici istekleri, 21.:ıo : Ko_ boks maç'arı 
tanbulda jftramiye için simdiye ka. nuşma, 21.45: Radyo orke!tra.sı, 22.30: · 
dar 3 bin ki,i müracaat etmi~. fa- Saat ayar.ı, aJaDB haberleri, 22.45: İstanbul boka aJanlıtı taraf 
kat bunlardan ancak 200 üne ikra. Cazband CPJ.). tertib edilen boka maçları cuma 
miy~ verilebilmi!tir. Cok çocuklu akşamı Beyo~lu Ha.lkevi salonun 
aildt!re ikramiyelerinin tama.-nen Bir nahiye müdürü mahküm , yapılacaktır. 
v_criJehilmesi icin veni büıçede tah- oldu Boks maçları için şöyle bir prof 
s~at ayrılacaktır. Şilenin ~a nahiyesinde bulundu _ ram hazırlanmıştır: 

ğu sırada. tı.!ulsüz sarfiyaı yaparak, l - Şevki <Demirspor) - R 
Sebze ve meyva halinin gelir vazifesini .suii.stimalden ıroçltı Tahsin (Alemdar). 4 ravund 2 dakika. 

k 
. . . . isminde bir nahiye müdürü hakkın • 2 - Semih (Galatasaray} • 

,. ynak arı gemşletthyor daki dava. 1 inci ağırcezada dün bit - (Beyo~lu Halkevi); 4 raTUDd 2 
m· tir t Belediye sebze ve meyva haüne ~ · a . 

yeni gelir kaynaklan bulmıak için 1 Mahkeme, Talı.sin~ l ay müddetle 3 - Sermed CDemirspor) _ 
tetkikler yapmaktadır hapse mahküm et.mıştJr. (Alemdar), 4 ravnnd 2 dakika. 

Halın senede 23(1 ·bin lira vari- 4_ - Seyfi (Demir.spo:) - Ce 
dat getirdjği ve bu varidahn 150 64 üncü okul yavrularının CGuneş ) :. 4 ravund 2 dakıka. Jtf'. 
hin lirasının safi ka!' kaldığ: tesbit hediyeleri 5. - Hid.ayet CGalatagenlc;erl •• 
edilmittir. Belediye, halde aebz"! ve _ Aksaray M üncü ilk okul talebele • seyın <Beşı~taşl; ~ ravund 2 d_ıı~ 
meyvadan başka yumurta, peynir, ri, aralarında topladıkları para ile 6 - Benı <Demırspor> - Şerıf C 
yoğurt sattırmak suretjle bu varidatı kahraman askerlerimize '70 parça he_ jlemdarl: 4 ravund 2 do.kika. _ 
artıracaktır. diye alarak, başöğretmenleri Müzey_ 7 - Nihad (Beşild.a~l - Nuzll 

Yumurta, yoğurt ve peynir aatış. yen Soyay vasıtasile Kızı.laya tr.slim (Galatasara.y) ; 4 ra vund 2 dakik;. 
lan İçin frigorifik tesisata lü:wm ol. etmi.Şlerdir. Miniminilerin bu hassa. • 8_ - Abdı CGalatasara!) - B 
duğundan, halde yeni bir pavyon . er . takdir ederiz (Guneş) ; 6 ravund 2 dakıkn. of 
yapılması kararlaştırılmıştır. Bu ye- sıy ını · 9 - Afif (Demirspor) • Hfunid ( 
ni pavyon ve tesisatn tahsisat nv. 5 muhtekir kasab neş); 4 r nvund 2 dakika. 
rılmıştır. lncaatına müsaad~ edilir Dün et satışlarında ihtikAr yaptık- lO - Feyzi <Galatasarny) - ~~ 
edilmez halin karpuz isl:dt-•i ya. lan görülen beş kasab tesbiı edil . (Galatngençler>: 8 ravund 2 dakı~ 
nında yeni pavyonun yapılmasına tir. Bunlo.r Şişli Hallisk~rgn'Zi cad:Cış: Maçlara saat 2<>.30 da başlana 
başlanacaktır. sinde Rıdvan Sorak, FJ(lmas Maça, tır. 

Ha!kevle"İ balosu Maçtada Arit soydan, Abdullah Doğ_ Em=nönü . Halkavi koşusu 
Cümhuriyet Hallı. Partisi tarafın

dan Halkevleri namına her sene 
verilmekte olan ve mevsimin en 
güzel eğlencderinden birini t«"jkil 
eden balonun b.ı ıer.e de Şubat ayı 
içinde verilmesi kararlaştırılmı~tır. 
Cümhuriyet Hal~ Partisi lstanbul 
vilayet idare heyeti reisi ve lzmir 
meb'uııu M. Reşad Mimaroğlu tara
fından bu işle nı~ul olmak üzere 
davet edilen muhtelif meslek ve te. 
~ekküllere men!'lub zevat dün öğle
den sonra Cağl\loğlundalc.i Parti 
merkezinde toplanmı~lar ve uzun 
boylu müzakeratta bulunmuşlardır. 
Bu seneki Halkevlen bale-sunun fs. 
tanhul \cin müstesna bit ei!lence fır
satı te!lki1 edeceği anla~ılmaktadır. 
Balonun mükemmeHyetini temin i
çin azami .gayret ve mesai aarfolun. 
maktadır. 

rugör, Perikli İlyadis'dir. Em" .. ·· H lk · d 
Kas bl b - .. dd ium T~ ınonu a evın en: 

. a ar . ugun mu eı umı ıoe 1 _ Spor Şubemizin tertı"b ettiği 
venleceklerdır. k" . k Ü b k 2 .. "41 •• ., "' ıncı o~u m sa a ası _.._ J'VI 

Bugün ----J ~--..... 
MARMARA'da 

Bayan· ar haf tası 
(:\-IARMARA) bo hafta bil.bas • 
sa ~an baya.nla.run:ızın hay -
r:ınlıklaırla. temaşa edecekterl 
muhteşem bir proçam sunuyor. 

SALTANAT 

günü saat (10,30> da yapılacaktıt:'1 
2 - Koşu mesafesi (Halkevi - C1r. 

lhane parkı) ortnsındaki ana yc.161 

gidiş, ayni yoldan dönüş (3) kjjodl 
lredir. .J 

3 - Koşuya her teşekkülden asi"! 
(20) kioi daha olabı1ir. 

4 - Onuncuya kadar derece ııl' 
cak kO§uculara madalya verileellJ 
t ir. 

5 - Müsabaka kaydı 1-2.941 Co 
martesi saat (19 ) da kapanacaıttıf 

6 - Müsabakaya dnhil olacnt ıP 
şucular saat <ıoı da spor saıoıııı 
muwa buluno.caklardır. 

Atletizm m ·· sabakalart 
Atletizm Ajanlığından: 

Bu müthiş kaza esnasında araba. 
cı Hüsnü, büyük bir soğukkanlılık 
göstererek kendisini yere atmış ve 
muhakkak bir ölümden kurtulmuş
tur. Denize düşen araba, bir müd. 
det Jonra dalgıç vasıtasile çıkarıl. 
mış, beygirler boğulmuştur. 

( KUçUk haberler j Ku RI 
RsANLA 

1 - Dahill pentatlon miısabııl" 
ı lnnnda yapılması lazım gelen kofll 
1 ıarn 2.Şubo.t-941 Pa1.ar günil snııC 
de Rober Kolej in kapalı salonu 
devam eduecektir. 

1 e ıVatan. matbaasından 60 kilo 
kAğıd çalan İbaan isminde bı..: ya _ 

Katina kürtaı" dan ölmü• .. ~ taıanarat adliyeye veril.miş ve Sul _ 

(MAYERLİNK) 
Baş Mümessili: 

Müsabıkların tam sn.at 13,SO 

1 
Kolejde hazır bnlunmalan şnrttıf 

Samatya.da oturan Katına i.mıi.n • tanahmed 1 inci sulh ceza hl.kiminin 
de genç ve güzel bir kızın, bir tür - tararile tevkif edilmiştir. 

taj a..'l"..ellyesi sonunda öldüf{ine dair e Dün muhtelif memlekeUere ra-
müddelumuınaiğe ihbar ynpıJm.ış ve pılan ihraca.t.unız 197 bin lirayı bul _ 
ce.-ıed mezardan çıkanlarak, morga muştur. 
nakledilmiştir. Cesed iizel'İilde yapı • e Dün şehrimizin muhtelif semt • 
lan otopsi fılhatika Katmanın tür • Jerinde iki yangın nk'ası olmuş.sa da 
taja kurban gittiğini meydana Çlkar- her i~ de büyümeden söııdfirülmüş_ 

mı~;:r· d Konferaatı dinliyen 500 ilkolcul talebesi türÜ.sküdarda Az"ız.'ye mahalles"ınde Ka Muddeiumumüik, hAdise etrafın a. 
ki tahkikatına ehemmiyetle devam et. Ti\hbeyi havacılığa ~arŞl alaka.. Halkevi salonunda veri.lmiıtir. Dün. nk sokağınd~ Hüsnfiye aid 81 n~ma
mektedir . Bu arada hastanın kaldı - lan•hr;,~.: ve havacılığa te~vik et- kü konferansta 500 ilkokul talebesi ralı evden, dun yangın çıkmışsa da 
rıldığı ve öldiiğü Ortaköy Şifayur • mek ici.ı .-:nvr K.urumu latanbul şu- bulunmuştur. Küçük mekteblile: itfaiyenin vaktinde müdahalesae aıeş 
dundan iki doktorun malfimatına nıü besi t1'nff~.-.:,. .. •ertih edilen konfe. kendilerine havacılık bak.kında ve- büyümeden bastırılmıştır. 
racaat edilmişti?. ranılardu ,,:,.,Er.::ısi, dün Eminönü rilen izahatı alaka ile dinlemiıılerdir. Bu evin 1000 liraya sigortalı olduğu 
============================================ anlaşıldığından, yangının ne suretle 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

. ' 

·--

çıktığı zabıta tarafı.n<lan tahkik edil. 
mektedir. 
Kadıköyilnde Rasimp~a mahalle _ 

sinde, Süngertaş sokağında 5 numa_ 
ralı Mehmede aid lk:i katlı" evden de 
dün yangın çıkmış, itfaiye tarntuıdan 
derho.1 söndürülmüştür. 
e Dün Romanyadan 100 kişilik Lir 1 

göçmen kafilesi, Daçya vapnrile şeh_ 
rimf'ze gelmiştir. 

JON LODGE 

KONST ANS Senette 
tıiıhi eseri 

MADAM 
ve 

ŞOFÖR O 

1 2 - Genel Direktörlük k 

1 9.Şubat-941 tnrihlnde Şişli sırtla 

1 inci, 3 üncü kategoriler nrıı.S1 
yapılacaktır. 

Kadıköy Halkevi kır koş 
Kadıköy H:ılkevinden: tt' 
2 Şubat Pazar günü 3000 ıne 

lik mükfıfatlı kır koşusu yapılaC~ 
tır. Be.şinea"ye kadar muhtelif be:!. 
ler verilecektir. İştirak etmek ~t 
ler mezkür günde sabah saat !l ,SO...,ı. 
Fcnerbahçe stadında hazır buJUıtP' 
la.rL 

Denizlerin çelik ej derlerinde. ... Vatanlarının arslan koruyucuları ol~ 
Amerika bahriyelilerinin hnyatını canlandıran 

BAHRiYELiLER ŞARKiSi 
yaratılan xıetıS Zaferin neş'e.si ...• Vazifenin ateşi .... MüZiğin zevkile 

b·r eserdir. 

~~rl~ DİK POWEL 
Emniyet Müdürü döndü Bu akşam L A L E Sinenıasında 

Dahiliye VekAletile temaslarda bu 11 

- Hasan Bey alaka _ 
darlann söyJOOiltlerine 
göre ... 

... En çok mahlüt yağ 
yiyen ... 

••• Avrupalılarmış .• Hasan Bey - Şüp -
he.-ıls fazla k.a.rışık ol • 
duklarwdandır. 

lunmak üzere, bir müddet evvel An: aönülleri bilyfileyen ... Aşkları nl tleyen 8 §arkı söyliyecektfr. Bunııı 
karaya giden Emniyet Müdürü Mu 1 heyecanla dinleyecek. .. f jcışla seyredecek.siniz. 95 
zaffcr Akalın, dün şehrimize dön • Numaralı yerlerin evvelden aldırı.ınnsı rica olunur. Tel: 435 
müştür. - '- Dikkat.: En son dü.nya haberleri: Yeni Paramount Jurnal. 
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Şe~m~::a~:ı:~ida.= .1 JobrUB • Deroe · Bi081Zİ 1 

[ Hldiseler Karşına :h =ı 

ltol~t~:~~ll-İ:e~ir rr;!~i:~ı; i,fr Yanlış yol go··sıeren Çe;onıeye benziyor. Bunlardan biri 
açıldığı zaman, tereddüde düşüyo -
rum. Suyun temizliğinden şüphele -
niyorum: 

- Batıında l\Jplananlar çoksa da 

hu musluktan akan ıu :ıaf değildir. ı · k 1 
Meraklı geldi: 
- lnanamadım, elan da 

mıyorum. 
. J mez olur mu? Heb havadi .. in 
ınana- nu da dinle. 

- Ne oldu, birader) 
"h .- Hayret, ııaş1lac

0

ak şey ... H.iç 
1 hrnal veremezdim. 

- Ben de merak etmiye başla -dım. 

«Keza gene Hk mekteb y 
olan bir tak,ım çocuklann da 
cılık, hamallık, 6eyyar sat 
müvezzilik yaptıkları anlaşılmı 

- Havadisi;ı sonu da bu m 

Diyorum. Diğeri oçrlınca aan'atın 

1 1 
a 

!~;:::·~:h:~·~:: =~~ olu - yer v uz 
Demekten kendimi alamıyorum. 
&hir tiyatrosunun komedi lmm11 

hdki hiç bir şey vermiyor, buna 
hlukabil dram kıemının çok $ey ver 
diğini İtiraf etmek bir borç oluyor. 

--A K-==DE N iz.-----· 
Hani masallarda vardır: bl 

1

,

1

/ 

Bir Stıltana u•ık olan yedi ülke • -ı 
nin Vedi ,.eh7ııdesinden her biri ,, .. ~ 
lendi ülkrlerinin en değerli hedi - ' 

n / Yel,.rile sultanın yanma g,.JirJcr: nu ı 
hedjy,.Jerin ht"o .. inh avrı bir kıv - / , nıt"tj vardır. Sultan hangioini ıeçe· ,' 
cc<7ini "'a'llnr. ~adsme~ 

St"!-ıir Tiyatrosu dram kı«mının \ 
tivatro seven sevircisi de ba:r.an bu ........... ~ırumel ~ 
•ultan oluyor. Yedi ülkenin yedi ti· • Chetl 

'--~~---- :.' --.-..c;~ 
-~- '+----tr, 

~~'-~·- -~----~ 
~,<" ___ _ 

, 
• • .J 
. ' g. , 
,' f/S , -

; C41Ö!.111ı ı 

de~erli eserlnif .. grJ"vorlar. Bu e • • • 2.000 kişilik Morzuk 
Yntro •ehzade!ri ona. ülk..-l•rinin en C: '•.... ~~n~ , 

ııerJ,.rin her birinin ayn bir kıymeti , • • ... ··, ' f 
"a'". «.. / '. talyan müfre4e:.i sahile 
Cn',.,t icini görüvoruz. 

- Rüyamda görseydim hayıra 
yormazdım. 

- Hayret, :!Z kalsın küçük 
mi yutacaktım. 

- Canım ıunu söyle .. 
- Söylesem •en de hayret ede-

ceksin, Pannnğın ahında kalacak. 
- Kim ne r.öyledi, ne olmuş) 

- Canım bunda hayret ed 
pannağın ağzında kalacak, k 
dilini yutacak ne var kil.. He 
bunlan her zaman görmüyor 

- Daha ne olsun, neler oluyor. 
muş da haberimiz yokmu~. Gazete 
yazdı da nihayet biz de öğrendik. 

- Ben de gazete okudum am
ma, bu kadar hayreti mucib olacak 
bir havadis gözüme ilışmedi. 

- Dikkat etmemişsin ben oku -
.)rayım da dinle: 

«Tahsil çağında bulunan bazı 
çocuklann hiç mektebe gitmiyerek 
kunduracı, düğmec,;, terzi, berber, 
kahveci, zerzevatçı dükUnlannda 
çalışhklan görülmüştür,)) 

- Buna mı hayret etmiştin) 
- Daha ne olsun acanım efen-

dim, insan bunu duyar da hayret et. 

yuz) 

- İşte ben de bu yüzden h 
edfyorum ya ..• Hepimizin gör 
ğürnüz, bildiğimiz ff'yleri nih:ıy 
lakadarlar da görebilmişler, 
bilmişler. 

- rıı il 11111 
- Bu çocukların cahil kal 

malan icin mektebe devamlan 
nıin edilecekmiş amma .• 

- Gene cümleyi «amma1> d 
rek bitirdin> 

- Olacak, yaoılaeak, edil 
her İş yoluna girecek, tarzınd 
vadesiz vadlere inanamıyorum d 

0d1n~t .l.luL"-4 

C Bunları biliyor mu idiniz ? f.,te bu sefer de Lrc•in~in Emilia ad. ,· rı"c' at ederken bu yanlış 
Mevzuu kısaca: <A yolda susuzluktan 
•Cuaotdla """'' (A,,.,;) bfr za- A 1 a a k a - ~·,. , • . 

>nan ••vmio olduğu KonlM o .. n..- mahvolup gitmişti lolann kullan - ~:r .. ;v -
dan INeyyfre) •oöum., ""· Odo•a- dıkla" mumı.,, }'.• 'i~~ 
do Cnlottinin (Hüoevin K•mal) k>- YAZAN baloktan baoka ,,_' . 

Balık rnumrar Çok yaşıyanlar 
Hayvanlar arasında en U7Un 

mürlü olanlar, en büyülı:leridir. 
ra hayvanlarının en büyüğü fil 4 :tı F.ınifia Calottı'vi (Cahide) eline E kl bir tıe"Y değildir. •· 

mt> i general D d Reçirmek ister. Halbuki kı1 Krınt eniz en tut • r" 

Anni't.,; i)n (Suavi) '-'vlenecektir. ••• ·~0 " '
00 ~ 0• •••...... . H. Emir frkilet tuldan çok yağlı . 

Prcn bu izdivnc:ın her ne pahMına bir nevi balığa ~ı.o--•ı 
/ 

•ene yaşar, deniz hayvanlarının 
büyüğü balinanın ise bin sene y 
~adığını söylerler. 

olursa olsun bozulrna•ma taraftar. Barka ve Trab:us mıntakalarmı gösterir .kroki bir fitil geçmr, 
Mabeyncisi Mıırinı-lli (Mnhrr.ud) _ 3 _ imasının da, ıtalynnların Barka'da,,baknyasının miktarlarını, bunları si- ve bunları şam. ;· 
bt; iQi ynprıcalctır. Kont öldüniliir. . dahile nü!uz edememiş olmalarında lAhlarlle birlikte Trabhıst.nn Haytaya dana dikip ya - • l::ıni1ia Galottiyı anne!li Cludio Ga. y erlilerin: evvelA yağma iht~a. müessir olması pek tabiidir. Bu se _ getirmiş (l) olan o zaman erkanı • karlar. Balıklar lo«ı ISuiye) ile bMikt• ••Y• hay sile, Italyan mfir. .. eleMe beblere bir de Sünust feybl<nnin en horb kolağam orgeneral Hainden aor- o kadu yağlod.,(a, ki, aynen bi, 
dudJardan kaı;ırılıyormu .. hi~"'i veri- yaptıkları ııaarr\Elar, G_ar~t.ar~bltı3 çok B:ırka bölgesinde nüfuz sahibi dum; bana: cBııi almn~a gelen bü • mum gibi yan::ırlar. Fakat kolı:usuna 

Nebatlar arasında ise, meşe 5 
sene, ıhlamur 10(10 ııene, çam 12 
aene &rikanın en büyük ağncı ba 
bab 5000 sene yaşamııktadır. 

1

"•~ n,.n.;n '""'"' ,aıtn<;,(., · bölgesinde tedricen umumı b.r k.y:~ bulundukları nftve edU;rse İtalyan - yllk İtalyan nakliye vapurunda 1200 tahammül etmek çok güçıü,. Almanyada 
<'d.,ado hakôkoıi Kont" Q,.; - ., ~yan mahiyetini ıtlnuşb. fa a lann Garbtrablus eyalet;nde saha _ lk;ş; kad"' &"vU Türk "';r vardı. !ıoms- * 1885 t• yap>l-ruı~an öğrenmİ!ıti~. '<ızının n:ıımusu ayni hal ve vaziyet Bıngazı yan~ Bar. d n 900 küsur km içerde v~ Ga.da . ı dan ve Trıı.blusdan vapura bindirilen Ceb radyosu icad edifdi mi? mış bir motosik-

"e h b h" t" B b k · d otnuım"'tı Bu ~olgede e · Jet dünyada vatı mevzuu a •.sır .. a .~. ız ka bölgesın e . ... · •. , /me.s'den takriben 600 km. cenubda ' Türk ve Osmanlı sübr.y, er, ::tivil me. 
n,., ' h d ld d• hOdek Ez Zu«.na dan Cehde taoonaoak, ve b;, pille;, - mevcud moto • ..... ,.,.,tıı"?n. r>avat ı terr• e ı ·grınnse. İtalyanlar sa ı ı - •. . ' btılunan Gat mevkiine kadar ilerle - 'mur ve bizimle gelmek isteyen yerli sr'klwtlerı'n ı'Jkı'-
... Ek 1 B b k t" b d ır. d k Ele 1 liyecek kadar küçük radyo ahizcsj ... -tes'' ı tır .. {" .ı ka, d!zııİ~ı ~ld.. ancak 25 km. cenu obu a ı '. • , miş oldukları halde B:ırka'da ııeden lmücahidlcrin yekünu da nihayet gene yapılmıştır. Bunn icad eden mü - dir. Bu kadar Jtı ... , ·'\;:trili" e~;;.» rn ı t' ı e o ur·ıdııbya .• Age:iğab.a ,;:',~':~~%:"";;~~.-dolayı >Çeri nüluz edememiş olmaln-,1200 kad"'.dı• diye !Qtıen c~vab ver_ hendi, Yugo•l•vyalo Hn"'"· Ha•m •ene •oma bu-V,.ı.-• .. ""ki . "d' Hisler fi lerlemı' ve er '"' . '. . : rmın sebebi aydınlatılmı.ş olur. id i ve işte ıkı seneye yakın bır zn.man uu icadı mütekamil ve noksansız NÜn bile kulla. 

1
• a •uru eyıcı ır. · • • . Derne ve Tobrukdan 1çerı bıle gı-ı · " 

* ilk motosiklet 

""1-.. vak'a kahramanlannon ;.; ve z., . . Ancak unutmamak ikt.za eder ki, zarfında ik; üç Italyan kolordusunu olduğu halde heni:z taammüm ede- nılaoak bir va-
'"na ı..arn!cter1eri vıık'anın seli için-Jremem.şler~ı. .. . İtalyanların Garbtrablus bölgesinde donanma ateşi altında iŞgal ettikleri memşitir. ziyettedir. 
de k•ndil-.;n; h.ıt; ediym-la.. Bunun boylc olm"'1nm ..ebeb, Bal bu dereecl<rde dahile nüfu• etm<l•- .... nottalanndan içeriye sokma - ·-··--·-··----------·-······:····--·-

1';,,.ilia Golottin•o tfükcffi S•im kan muhm..,i~in ç."anas• , """'n: rı, Omnnnh vo Turk o.ske<1 '< ;dorı m,. olan Türk kuvvetlerinin meemuu ·~ f~--~ ~?""•••n. Saim Bom.an, cGmle Oa.b<Nblus bölges,nd~ •. N•~:t ::. kuvveuer;n;n bu mmtak•Y' "'.'men bu kodardt. ~ N .\\9 L •çınde kelimelerle nalcka~lılc yap . , fırkasına mensub olup ıkı ~a at kal. ve tantana ile t.ahliye etmelerı:ıden/ Ancak yeril mücahldlerı)J, cesaret, G U U S f E ~ 1 
ll'ıı, hir mütercim ı İsa bn2'an ko-- bir mücadeleden sonra ~er Y sonra vaki olmuştur. Yoksa, yukarı - ham::ı.set ve kahramanlıkta Türklerle ·--------•·--••••ıiıııılllliıiiıll!ill.ıiıi~lıiıamlllliii ... ıl.•-.• ntı~ · · • r: ı l n bütün erkCın, umera ve za. · · · · b' · G b "'· b ta ttikl · · b nla Türk • ' • rnn lıl!nnına avkırı P"eliyor amma, mış o a İl , Lebda'nın da izah ettığımız gıbı, ızım ar - ım...,a a e erını ve u rın .n,.ı ••<allan daha galib. biUerl• elNdm cu:.::::..undan b·• trablus f"kammn Troblus . cyeJc•nı umnrlarile - me. .. ı ebn;, olma- Bu benim hayatımdır .. 

fyj ırıi:r.a d k 'ti lı garbında ve Gar b'nerek tahliye etmesinden evvel Italyanlar lannın kadir ve kıymetinin bfiyijk ol. 
l'lb;,..J ~s~n. uygun e."

0

)j· ı na İtalyan nakliye vapuruna ' burada dahi en son olarak, Tunasjduğunu da unutmamak ve yMetmek • -
iti • "' •oruyoruz. Man"' • '" - memleket; resmen terk ve tahliye el-/ . . k 8 = lkt d B nlatDUlk ><in hl Ankarada oturan bir genç tndm rek )'afamtya dev&m eden kadın.. 
l t e Mahmud f,.vkalade bir var ·ı . olmuştur Bunu gören Garb - hududundan ıtıbaren, anca T uare ki\ .ıza .e e:;· unue: lim· • bu siltunlarda çıkan bir hayat hıkli. yahud da ... ;: !~ ?•nuvo.. Konu"""'''•· bonz m~~n yale"'ndekl yerli holk • ubk Züvvııre, Z~•»ur, ~blus, •• ·~·u~a, yemae evam e • . . • _ yeslnl okumUf, bana bir mektub Ya'- B~ tcsadüle, bir tedbir"'l;ğe, bir 
• .. ı. d -l;il. omuz ,Jlkmr.il•. du- ":a ":' .e. ve İtalyanlarla anla"p l!oms ve MMata sahU mev er.n, ş.. Yukartlarda yazm,. Jd.nı. k, Türk m,.: d lifünccs;zI;ğe turban ••dernk hi ~:~ h;;.n~ilt-,b~ütiinh hir ~ardktt"n,ı::;ar~''.!:~t,en b .. ka çare kalına -/•a.ı ;~m;ş:~r .: ~~ n';;;;:·~;::;~m'.'; ::•ı:..~~n-::;,~ı":;';;:.:_:~~d·~~:,,:: _ Fakat bu, benim ha,yatun, diyor. "vemiyeceğ; bir kad•nla evlendikt,e. ~ 

Yo " e ıyor, ır sa ne can an ın - dı~ına hUkmetmlşler ve İtalyanlar• çoıtdl • · 
200

• km b d k" B Necim mer Size bunu ltı"nı anlattı? Bereket ver • sonra .şu veya bu ıztıraı1 .scbeblerle 
r. ır; k T hudu ler . . cer.ıı un a ' u • . h.... k b' 'd b 1 hayatına . ,... ,,...k 
A 

b dan ~tifade edere unus ·ı . . t d u b" k b" d 1 • sın, ...uıse ya ın ır zamana aı , e- yenı 'Uır ~~· nmet vermıyi >n "ni P,.n, rnfönde muv•flok ol- un d Gadames'e, FJznn'm merkez; Ilalyonlarm bu bölgede., 3-4 " - ":'"' a 0 .•yan ".:'.·ı '", :;e ~r; - nim dof;şmez ı>ren&1olme uyarak oku.. beceremlyen erkek; 
A U•tu._ H;;oe,.;n Kemal, C.hide: dun a • e daha eenublarda Gat'a taht tuvvet;n_e "'.ukabil b•~m mn•:- n.n Oedad.le - K a .' e a es a. dueum mekLublan hemen yutmak ·' Evet işte lkl maRdur \."pi ti, nUmu.. ~tal Dİyesinin bu iki muvaf~ak Morzuk a v . ve memleketin heri zam kuvvetiınız. bır tek ço~ z..ayıf tu.. rafından tllan edamesı fizerıne <:1arb- lı#ıma rağmen, bu bahse mevzu olanı Deleri belki az işitilir, fakat aransa 
'"""'•••illeri bu .,e.-de de rnllc.me kadar aerlem;,Jer k ~ ve idari menden ibmtı.. Bu tllmen.m,.ın P•k ~bl=un her tarafında yerh ta.. t 

1 
blr k- ind b 

1 

,.. dü~'neleri bulunabilir 
"d·k. •e çok iyidôcle.. Emfo bfr tarafında karatrollac, ";;he. mfi...,eso.. za,.,ı olm"'1mn blrlnei sebe"' İtalvan bileler yağma hevcs;ne dO;ıml}fler ,. a ~n ü ~ den m:. up f.ta r- Aldanan kadın .;,dattlan erket 
""'d••inde RÖ•ünen Neyyfre fatuii- merkozler, depolar ve - lar taarruz ettikleri zuman .. ıen orada .. burada dafm.t b~ halde ma ' nn g ç oma '· ye n.. e.ıenme l"olunun • '""'1nda ~t k ı • •uı >nükemmcldfr. Suav; Şehi, 11- !er vücude get."nnişlerdl. . . Iot'aların asker mevcudu bant. za • bulunan ltaıyan taratoı ve mütre- bullu bır kadma ~iddlr, bir AnkaNda genç kn, hastahane mabt ra ~0•n >ai:""' ,.n"atklcluo am>nda ••t•k Ayni oeyin B.ngazl b~geN>:e, -:: manma mahsus b~ halde idi. Itinei zelaine hüeum <deret bunlan ya im oturan ·~ hlç bir n;•nasebe"oiı:':. kfinlor yurdu hlkAyeİen b;n:.';;dlr 1-;:ı-'""'•k göotermediğioü, V'rile~ olmam.,,, bu m•.nta~n:., a~a':::nı sebeb, üstelik eski noterlerin terhis ha etm;,Jer >eyahud c."Tardak; daha B;;;,~uı. eraber m ... e beni d - Mes'ud olabUlrlz. takat sandeİte 
., u coe,.;n hava,,na ey•T•k tem~I b;nbaŞ> Enver bey•n (. d b~ tah edUm._. takat yenilerinin henüz <'L bllyllk askeri merkeUere kaç>rtm .. - d " . yalnız 8al'lJmam, bedbaht düşebil" ·~, ôleeeiini h;,.etıôriyo,, Emde mütarekede burasm• ,., en e - memesiydi. Üçüncü "beb de, muha. lard>. Toprak ilzermde taç milyar tııı :ya_ rız. bizden daha nC>kl> va iy tte' • 

>'al J d .. • k"' J d • • t • erek : .. · tcdrıcl yapması l'e b"l d §ıyo-" o a.-dar da hayat ~· .. a • zı e d" •an i"'" san at ., a' a "" - ı;ye e m.y • •' • ö ı rebe ve hastaht zayiat• hue 'e '"- (DeYOnv 6 ""' ,.yfa a) ·- ~ ~YCSi olanlan da vardır 
"1-.. bu mmtakalardakl zab,tıe'.•n, Y, c ubulan tcıer.t ve zaylabn .tmal e. vardır. Bu "'""""erden her birinin Milletlerde t"""h. f d d . 

f H IA • - k chile y:ını vapıma . . k hr ğd .... , , er e sergüzeşt 
.....____ smet u U!I goze çarpadca ve Mısır • üzerinden dilmemesidir. İtalyan tfimenlerı iSe (]) ~ın k~da~ı Neş'et pa_ a nlakmanı veya mad,_,. uruk o ~ahra a bir seri makinesinden çı~ pro • değil, kara an ve . 1 hem gelmeden evvel sererber olmuş_ şa ile erünıharb l'eiSı bınbaşı Fethi ma ı ta veya o ga uue endıni yal. totyp değHd"r fak t kd'"" 
Ş. 1· K 1 k . mı k t birer "kişer avdetlerı o - . . .. ta .. - . . . eö ' , a ye '6erınc çok '! t ızt a:rınm ongresı me e e e ' E b ·n Jardt ve hem de her ney, eks.klet"in• - bey (B .. üntu Adli.re Vekll.ı ,,.....,_ "" zann er. benzerleti saınnnkla LOkenme 
I<"'"'' şı,ıı ...... ...ut;flnde., muıtuc. Bundan """"'· nverldı~i:.d mamlamak ımk•nma maı;t bulunu - le h.,..an tamamlamak l<ln •1'lzl - x.....,uun bütün hayatın~ 3thhatL Ankamlt okuyucum yanWy~; ''""' 

> Seneıık kongrem;z 2 Şubat 19<1 buratacdn~ ayrtlırken ve 
3

f." ,.n,,; yorlard•. yede kaJd"1a<ondan f>rkamn bakiye.. nı ve servetini b~ met<esıe tüket - nna benzer hayat maıourıa;mda 
a,,., gDnil Baat 15 de ş;ııı Halkevi sonra dah• mmtakam: Y~;~ ve bu.. Mütareke "beb;te !ıoıru'dan ve !erini Ronu kumandan• kotafa' Ha.. mekte olduğunu blldieı halde sırf ço_ lrirlnln hit•Yesinl okumo,tur lote ~ 

"'1onunda yaptlacatından muhterem ne temas> mulın:az~ :::-n adamlar. Trablusdan ltaiyan vapuruna btndi • ti bey TWi<;yeye •ötüm.et< mennu cutııırnun "!ikballeri dtlştlnce.sae kadar. · 
'"'"'""" bu tqplnn...., huznrla?ile raya bU•hnre Tmk.Y önderm~ ol _ ri!m;ş olan Garbtrablus llrkamızın oJmuyta. bllmemezlitten, görmemezı.kten gele.. TE ,.,.f vermelttl rica olunur. paralar ve mektublar K • YZE 

•Son Postan nın tefrikası: 6 

YALAN[ji 
N A\<.LE.DEN: MEl3~1.1RE 

şile, mevküle uygun düşecek süslü. kitab lıiç bir vakit Fahire Hanımını «Tahsiline az mı pnra döktük, 
ce elbiseler giymeğc Lalkış:nadan tavsiye ve zevkine uygun çılcnıazdıt hari küçük kardeşlerine bir şeyler 
evvel, daralmış mekt-:b entarileri- Hem zaten fazla okuyordu. Bu da öğretsin de, işe yarasın.» denildi. 
ni. göğüslüklerini eskitmeğe mec - millla-'ebetsizl:iktil Okuma at'vgisİ 1Ik dersler sessiz v pek hoş gçeti. 
bur tutuluyordu. Minenin nazlan - de kayda nizama sokuldu. En sev_ Muallim de, ablalarını aevmeğe çok 
ma huyu, pisboğazlığı vardt, ye • diği .lı:itabları elinden a~ındı. Baba- tan hevesli küçük talebeler de hoş. 

- B" H ıkıntıya düşersek, 1 buna biç aldırı, etmiyen ı:ahL~o 
hi I ır g'Un 

9 
k kadar bir Hanım, birdenbire ona marazı ır l:ıifgi: nıazsEaı· dedrsb v~red~·lomam o - garazla kanc'!lyı tnkmıt. kıza delice 

nıeklerine dikkat etmek lazımdı. sının kütübhanesin~ kilid vuruldu. nuddu. Fakat yanlış yazılmış bir 
Sevmediği şeylerin muhakkak ya - içi isyanla dolan Mine de, tuttu, ders, veya fena okunmuş bfr sayfa 
rayıcı, kuvvetlendirici bir hikmeti, Fahire Hanımın oıııda burada u - uğuruna tembelliğe alışık ve bil • 
hassası vardı ve tabağına dold,ıru - nurtuğu bazı romanlan g:zlice oku- hassa yola ize girmeği hiç s~vmiyen 
Jur, <cbu bitecek.. denilirdi. Bir ıey du. küçiik oğlanlar kmk numara ile bi
ııevdiğini pek belli ederek i"tiha ile Bu arada, fenalannı da okumuş rt'r sayfalrk yazı cezuını hak etti-

Jinmez Fahire Hanı:n zııyıflnııcı p~r 
hizini azıcık bozdu. Bunun tesiri de 
çolı: geçmeden gözüktü. Bir fb haf. 
ta içinde epey a:ilo almıştı. Bunun 
üstüne daha sıkı b;r perhizr. girdi. 
!:'e.~ ıahah, hatta hazan hl"r yemek 
uıtune tartı1~?rdu. İşi azıttıkça a
zıtıyor, kendını açlık işkencesine ao
k.~yordu:. Tekrar istediğ-i kiloya dü. 
şunce bunyede bir renksiyon oldu. 1 .... • . ım e ır ... ""fk il t 1 t lird B f N Bey 0 e- musa a o muş u. 

''nd~· . u .~e er •. az•:;;. «Vicdan dadı» lSleliberf, zaten 
-..'.H ·~·b '"'?Yle gurleb~nim kızım, kendi yakınları arasında yabancı 

~ ıç ır zaman ı gibi kalan, ıcflta
b ~Pı kapı gidip ders vermcğe mce- la~ıt u?utu h~t%t çeken Minenin 

Ur le 1 · · b'J Fazla tc, sevgıye J~f i a ~az, bunu ı~ı. ı · • · L b' .1 • dolmak için, bir de .İf -·~~· ~tcrnıyorum, yetışır artık, ıı;.CS za ır ÇJ en.. l" dı. 
ını, dedi. kenceye ugraması azım ... 
M· Ö 1 · h fiften ıgnelemeler, e •ne odasına kaçtı nce en 8 k 1 · AL 

. · . . ·· tü apa ı nnam -b~n· c2sın ve me.Dıs: fi Artık babam gizli ıstihzalar, us M' alınmtf ol-
1:11 ... ı sevıniyor, bu kadının oyun • Jarla İ§e başlaml~~· ınck . · bun-
. ~ ol Ka b · '"ld'" k L ı._·· .. k ducnncmc ıçın ••ı, rnuş. rısı enı o urrne mamaıı;., ,.uçu v- r d Son. 
~ıı ·~ 11

esini çıkarmaz... ıcKalk kı- lan anlamamazlı?a gc 1~0~.l,uhenUk 
ı old·· b emırler gonu ıı, it Urf.. dese, içi titremez, a • ra sonra acı al d araaı aelmi-
ı:varı» diye düşündü. kıncı azarlam ar, ar ~ kardeş-

r- - 4 - yen eziyetler çıktı. dMıkneyde gı' dıp' 
l;.tte • ... J ·ıe beraber aut o uz a 

- 11 d sı sene, Minenin umdugun • en • ıiliforda Mine ya-
l daha zor oldtJ, Vaktile üvey 311Mmak cmn ~ • 

de yedi mi. bunun adı «abur cuhur> bulundu... ler. 

olur ve tabak önünden kalkardı. Son 11ayfalara varmadan, tiksine. Bu, sanki müthiş bit delilik nö _ 
Mine müsrifti, cep harç)ı1J diye rek bun lan elinden attı ... Çok tc- betinin tutması İçin v -'rilmiş bir işa

verilen o ağıza ulmağa bile değmt'z miz. pürüzsüz ruhunu kir1ermeğc, ret o1du, 
haftalığı biraz daha kıBJlırdı; hem örııelemeğe gijçleri yetmiyen hu adi Minenin üstüne en saçma, en 

8
• 

pek de ~urnu bü~k bi; _kızdı, ~u eserler ona sadece başka insanların kıl almaz isnadlar yai{dı. Kaba, hoy 
huyundan vazgeçırmek ıçın de, hız- auçtannı, lekelerini h;Hettirmekle rat, sabırsız, kıskanç bir kız olduğu 
metçilerin önünde horlanır, azar • lcalmış. havatın asıl İç yüzünde yal- türlü o~r ke1imclcr1e yü:r.üne çar
larur; yaptığı .ser&e!llliğe '.'.eya a?- nız çirkinlik, yaian ve pi•lik olabi- pıldı. Talebeleri elinden abndı 
lak~zLğa küçük kardeı!en şahıd leceğini düşündürtmüştü... Bu ka_ başka bir hoca istemiyen Hd çocu~ 

çamak okunan kitablar, onu gam - ğun yalvarma1anna, ablalarının da tutulurdu. 
Minenin piyano çaldığı :zamanlar landırdı ve sarstı. bütün rica ve vadlcrine rağnıen çe-

hep olmadık; münasebetsiz sn.ıller- Bir gün, Minenin Yavuzla Yıl - ki1ip alındı. Bu da veni bir havaf yı
di. Kimseyi rahatsız etmeden, kafa mnza hocalık, mürebbiyelik edeceği fucı oldu. Arhk ona vakti, ·Jı:albl, 
.. meden pıy' ano çalınacak zamanı emri çıkfı. Nasılsa yanılmı•lnr, bu ömrü hüsbiitün İşe yanıma:ı teyler-

şışır · · k d "' vazifenin onu ne lcadar St'virıdire - dir gibi gelivordu. cçmeaini hilmezdı kı; 0 
u ugu za: ah · d ' 1 d' 1 h 1 d 1 ld b' ~aıılar da kabahatli idi, elindeltı ceğini t mın e ememış er ı. atan u a önünce nası o u ı.. 

fştiha hakim kesildi. O hükmetti is
tedi ;' emrini yapmamak, dinle~e • 
mek elden ge1emedi. Modern narin 
vücudün hantallaşması, güzel göz -
lere yeniden ateşten göz yaşlan 
döktürdü, Fahir~ Hanım bu ıefcr de 
başka çarelere baş vurdu... Çala 
taban bir yürü'medir tutturdu ••• 
Tannnın günü lıveçli bir masajcı 
kadının elinde kendini yoğurttu, oi
durttu, mıncıklattırdı .. , Bundan ca
nı sıkıldı, jimnastik yapmağı dene
di, bütün bu didinmelcrle de itti -
hası büsbütün arttı. Y eniclen oruca 
yatmağı bir türlü göz~ tutmadıiın.. 
dan kendi gıöi akıllı ( 1) bir hanı • 
mın sözüne uydu. 

(Arkas.ı var) 
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(Memleket llaberleri] Lisan. isleri , 
&mirde ı Ceybanda knıtnr işleri ı 

Vilayet bütçesindeki 
Dilekler 

ihtiyaçlar 

. ..<8aftararı 2 inci sayfada) 
ıılcmege baılayınca kendisinden 
beklenen bütün vazifclerı hiç yanıl • 
madan görmüş olsun. İşte burada 

tesclsülüne hükmeden mantılc olur 
Şu halde diyebiliriz ki nnbiv man 
tığın bir istihzari zemininden ibare 
tir. 

açık Martta kapatılacak Hususi orta okulun gelecek yıl 2 ve 3 üncü 
İzmir CHma.st> _ Bütçe ttuııtı cnıflann ilavesile resmilettirilmesi muhtemel 

mantık kendisini gösterir. 
Nahiv ve mantık birbirinin pek 

tabii birer mütemmimidir, hatta kı
lavuzda bunu ima eden hir rnisale 

Rabiblerin mektebinde aon aını 
larda lisan ve edebiyat dersleri ve. 
ren bir Fransız muallimim vardı ki. , 
bilahare mektebden çıkınca. kendi--dolayı.sile izmır "fllAyetınin HO mal! 

11ıı büt.çeai henüz taadik edilme • 
mışt1r. Mart ayında. Mecliısten çıka -
cat bir kanunla bu açık k&pa tılacak 
ve btttçe ta.1d1k edilerek mer"iyete gi • 

Bu rürbüz Türk yavrulari 
bir hamiyebeverin 
alikaımı bekliyor 

de tesadüf ediyoruz. 
Ahmed §imdi baiçedcn sepeti 

getirdi. 
Cümlesini terkib eden kelimeler 

hep mevkilerini değiıt1rmck kabi -
liyetindedirler ve bunu yaparken 
nahvin muktezaaına muhelif bir 
harekette bulunmuı olmazlar. Cüm. 
lede dikkat nazarı hangi kelimenin 
üzerinde ısrar edecekse o kelime 
haşa geçer, ve, bunu işaret eden 
mantığın uzanan ihtar parmağıdır. 
Cümleyi t~kil ede:ı kelimelerde 
böyle olduğu gibi herhangi bir yazı
da ibarelerin mevkilerini değiştiren 
de gene böyle mantığın bir icabı -
dır. Hele manzumelerde, her lisan • 

•inden haftada. iki kere hususi dert 
alırdım: Kendi lisanının bütün in • 
celilclerine vakıf olan bu zeki adarn 
aade bir edebiyat muallimi değil, 
ayni zamanda m•Jıilcişinas, ressam, 
biraz mühendis, biraz mimar idi: fa
kat onun asıl mümeyyiz vasfı doğ. 
ru görmek ve doğru düııünmek idı. 

recettir. 
Buna mukabil 9 Şubatı& toplana • 

cak olan vUAyet ~i 9.fl bütçesini 
Jı:abul edecektir. 

941 yılı bütçesi vilAyet daiml en • 
cumenınce iki bucuk milYon lira ola.. 
rnk hazir:la.mnl§tır. Büttin rayrete ve 
hüsnfintyete rağmen yeni bütçede 
ta.sarnı! inıkAnı göıillmemi.ştir. 

Sebebi gayet ba3ittir. Yalnız mual,. 
hm manşlan 950.000 liraya baliğ ol
nı.tı.ktadır. Bu 4erait altında b1Hçede 
tasarruf yoluna. gitmek için ya mev. 
cud hastaneleri veya. izmi:r vi _ 
!ayetinde mevcu.d ilk okulla.nn sayı.. 
lannı azaltmak icab eder. İzmir vilA
yetı bunu hatırından geçirmediği için 
bütçede devam eden açı.tlığa :ılışnak 
llzımdır. 

VilAyetin vnridatmda artma varsa 
<fa. bu pek ciiz'idir. Yol vergi<ıini u . 
tırm it suretne de varidat artırıl1lbl • 
tırse de, bunun halkın omnzlarma. 
biıyuk ağu'lıkln.r yükliyeceği muhak.. 
tı:a.ttır~ ÇQnkfi. İzmir halkı, esasen bir 
hUSU3iyet olarak cTuristik yallar ver. 
gi.!ıD adı altında munzam bir yol ver. 
gtsi ödemektedir. 

Vılfl.yete yeni varidat kaynağı g&
terildiği gtin, bütçenin tevzini müm. 
ıctin olacatt.ır. 

Çankırının yeni 
Halkavi reisi 

Çan.kırı <.Hw~> - C. H. P. VilA. • 
yet idare heyeti toplanarak Halkevt 
reı3i seçimini yap 
mı.ştır. 

Gizli reyle ya -
pılnn seçimde i • 
dare heyetinden 
Hilmi ~un an 
H!lılkevi rei<ıl •" . 
ne seçilmlşt.ir 

Reamini gördü~nüz aile Edir da olduğu gibi türkcede de kelime.. 
neye bağlı Hnvsa. nahiyesin~ ler her vakit yerleı ini değiştir -
8öğ0dl0dere köyündendir, Aile. rnek inversion - imkiinıM mnliktir; 
nin erkeği olan Osman oğlu Fi_ fakat manzumelcrde manttktan zi • 
dan btr ayaktan mahrwn olma. yade veznin ve ahengin icablan te-
sına rağmen beş çocu~una ve air eder. 
kansına bak:mıya çıılışuıaktadır. Bir yazıda manağın ne derece 
Fakat bu mahnnniyet. fÜZÜ."lden hakim olduğunu gösterecek misaller 
çok büyük müşkfillerle kar§l • hergün gözlerimizin önüne serilir: 

Ceyhanda Dumlupınar mektebi ile hususi orla okul himaye heyeti l&şmaktıı, çoeuklarını :yetiştir _ Halkın tekellüfsüzce lisanından dö-
ve kaymakam mekte güçIUk çekmektedir. külen cümlelerden bntılıyarak •.• 

Ceyhan (Hususi) - Ceyhanda tebinin de tamire muhtaç yerlerinin İ.mıaü Fidan bu yııvrulann Bunlarda nahiv ifla!I etm.iıtir, de • 
son senelerde kültür faaliyeti cid -1 tamiri ve tedris, tefriş, fevllZtm ve heba olmanuı&nı temin için bir nebilir, halbuki hakikatte onlann da 
den nazan d~kltati celbedecek dere- ı lcırtasiyenirı temim euretile orta mek hamiyetBeverin aIAk:asına rnuh.. kendisine mahstts bir nahvi vardır; 
cede canlı hır manzara atzetmek • tebe lcalbolunmu§tu-:-. Bugüne kadar taç bulunmaktadır. fakat asıl yazıda mantığın hakimi • 
tedir. Gerek halkın yardımları, ge- Ceyhanlıların yaptığı nakdi teberrü Trakyanm değerli umumt mtı.. yetini görmek için misalleri yuka;ı -
rek alakadarların gayl'etile geçen yekunu 22,5 35 lira 16 kuruşu bul- fe~tişi Kilzım. Dirik'in ve diğer dan almak liz•mdır: Mahkeme 
yıl hususi bir orta okul açılmıştır. makla beraber hl!llen de teberrüata aJAk.adarlann nııean dikkat.ini~ ilamları, herhangi bir meclisin za -

Malum olduğu üzere Ceyhanlı • devam edilmektedir. celbederiz. bıtnameleri: şılr1tyİ devlet, di~nı 
lar, 940 yılına >Jclinciye kadar ııor- Diğer taraftan, yeniden yaptın • muhasebat mazbıttaları, ve hemen 
ta mektebıı için senede birkaç defa ' lan iki mekteb binası için bu pa • I .-.~ hergün matbuatın, çapra!!ık bir me-
alakadar vekalet ve makamlara baş radan 19,22' lirıt harcanmış ve 01'- zmirde bir kadm seleyi izah ederek bir muhakeme 
vurarak Ceyhanda bir orta r.ıekteb 1 ta mekteb muallımleri ile müdürii .:J~ile•i yüriiten başmakaleleri ..• 
açılmasını istemekle beraber, 940 , maaşı olaralc da 1S1 ı lira verilmi~ zeh rlenerek öldü Bunlarda nahiv ikinc; derl"Ccde ka.. 
yılında da iki defo Ankaraya ve 1 tir. Halen bankada 4 36 lir" 40 ku- İzmır (Husu.si) _ Müftü sok.ağında I·~ .... aoıııl yazının esasına. tarzına, 

Bu nahiv meselesini diişiinürken 
onun hayalini gözümün Önüne ~e 
tirdim: Onu yanm aımdan c;ok da
ha evvel •• sıl idiyse öv le gördü•n: 
İçinde zeka şu'leleri ışıldıyan çukur 
siyah gözleri gülümsiyerek: - Ne 
ııöyliyecek) diye bl\na bakıyordu . 

- Monsieur Perc diye hnşladını 
ve: - Türkçe için bir nahiv yal'\ -
mak istiyorum 1.. diyf'! devam <'dc
rek Kılavuzda gösterilen kaideleri 
sıraladım. 

Onun gözlerinde ııiHümsiy,.tı 
ma·na daha sarahat k<'shediyor gö
riindü: Biraz sinirlice: 

Mais, monpauvre mil C'est du 
luxel.. 

QueJle peut en etre, pratique -
ment, l'utilie) •. 

Dedi. Ve böylece abu kaide bol
luğu bir süsten ibarettir, bunun 
meli faydası ne olabilir)• müta\,.n
sile meseleyi esas noktasınn va:r.etti. 

Ameli fayda) .. Yani yazı yaza • 
bilmek faydası ... Bu kaide ile de • 
ğil, ancak mümaT"ese, meleke. tec
rübe ile temin edilebilir Ne z:amarı 
mektcblercle ya'lı tecriih•lerı '"'" -
tınllT ve hatalan tashih ediliılcen 
kaidelerden de bahsolunursn nnr '1k 
bu suretle 'tençl~r yazmak · kıı.bilı • 
y~tini iktisab ederler. 

H 7. 1 Jsa\l·y:l 

Maarif V eki.Jetine bir heyet ~ön - ı ruı nakid para rnevcuddur. Orta o~uran Emine adında genç bir kadın 3 o 1 T b 
derdiler. Ve nıhayet Ceyhanda bir mekteb bu yıl oir sınıflı olarak faa. bir buçuk senedenberi çekmekte ol • sene evve o ruk -Derne -Bi nnazi 
orta mektebin hususi olarak 't.Jlsun liyete geçmiş ve m~ktebe devam e- duğu mide hasta.lığına clyi gelir• diy; !of 
açtırılma.;ı~a muvaffak oldultt~. den talebe adedi ise 2 23 ü bul mut- sağlık verilen bir miktar kafuru ru • • • 

. B~ muhım mesele ele alındıgı va_ tur. huna içmi4 ve zehirlenerek hastan (Ba,tarafı 5 ı.ncı sayfada) 1 Cebel bölgelerine sokulmağa ve bu -
kıt . ılk mekteb olarak kullanılan Yeniden yaptırılan iki ilk mek • kaldınlm14tır. zavallı kadın 24 S:~~ Bu suret.le F"aanın merkezi olan ralarda hakimiyet tesi.sine başlndı· 
Cümhuriy~t il~olı:ulu bina~ının o~t~ teb binasına ııarfoluna.n. pa~alarla ıztıreb içinde yaşadıktan sonra Öl • Morzuk'da epey İtalyan Mkeri <tak - !Cebel, Garbtrablusunun 100 km. k'-
mektebe ı.nkıla~ı v~ y~nıden ıkı ı orta ?1ekteb açılması ıçın hımay.e mO.,tür. riben 2000 klşil toplanmL,tı. Bunlar dar cenub ve cenub batısındaki dıığ-
m:-kte? bınıı•. ın sa~ı .. a~~l-adaılarca heyetı . kavmakamm-nz: ve maanf burada uzun müddet kalamıyarak,1 ıık mıntakaya denir ki Ourian dnltt 
ııun.asıh v~ muvafık gon1ım~1cıe ... der memurlarımız azami grtyretıe ça _ Kızılay mümessiJinin sahile, yani Trabımıa gitmek ıstedi _ buradadır. · Oe~ Te c!eğer. 

li bır Çankırı ço.. 
cuğu olnn Hilmi 

hal ıte havı nmı' ve kısa blT mud • lışmaktadırlar. ler Fakat Sokna yolu yukarıda an ı . . . . 
det zarfır. ıaarife~ver Cevhanlı • I Ceyhan orta mektebi 941.942 Edirnedeki tefti~leri lattığrmız Bu Nee·~ - Bu Nect~ Seyid 8afıyed.dın'ın adamı rı ve dı.. 
lann yaptığı nakdi teberrülerle ye- derıı yılında Maarif Vekaletinı:.e y mer'a vak'asının lt~hra;,nnı olan 1 ğer kabaeler Gnrbtrablusuna o de -

El'rsun n vaz,fe • 

sıne b&4lamı.ş bu 

nidrn iki ilk mbteb binası vii<:ude ı resmile!!tirilmiş ve 2-3 üncü sınıfları Ed!rne (Hususi) - Ankaradan şeb.. . . ~e sokulmuşlardı ki, İtn1V1lnlnrtt1 
getirilmi, ve Cümhuriyet ille mek • da açılmıış olacaktır. r~ıı~ gelen K.ızılay umumi müfet - Kedadife kabilesı t!\rafın~an kapatıl. kuvvet ve nüfuzları, şehrin dış mıı -

~lerınden Enıncan meb'usu Salih mı.ş olduğundan. Morzuk da toplanan h 11 1 ri . h d dl t k 

güne kadar çok faal sayılmıyan Çan. 
kırı Hıılkevinın yeni genç reisi saye • 
sin<le çalışmasında hız göstermesi 
beklenmektedir. 
Rnlkevilllizın memleket için fay • 

dalı çalışmalarını görmek, çalışkan 
Halkevleri seviyesine ulaşmasını iste. 
mek en büyük temennimizdir. 

Zonguldak umumi meclisi 
top~an yor 

c Trabzonda Halkavi çalışmaları ) 
, . _ . . . a e e nın o u arını ar ı aşa -

Edirnenin su baskınına uğrıyan semt. Italya.n muf.rezclerının Mızda ve C:tu- rt 
ler!nl gezm. Kızıl · lil Trabl yürümel i 1,. mıyordu. Çünldi mOcahidler bunla 

ıŞ ve ay merkeZi ta rıan yo e usa er .. zmı 
rafından seylfıbzedelere yap~ v; gelmişti. BunlaT Morzuk etrafındaki şehrin cenubundaki ve etrafındntı:• 
yapılacak olan yardımlar hususunda yerlilerin muhıuıarn hatlarını varmış_ hurnıalıklardan bne şehre, sahile dog 
tetkiklerde bulunmuştur. lar ve bu suretle yola koyulmuşlar _ nı geri silmüşlerdi. Yerlilerin ret'kc:ı-
MOfet~ Salıh valimiz Ferid Nomcr d B'ttab' k kt k ıoı. k Yonu işte o kadar büyük olmuştu . - ı . ı ı, ona an ona6 a anca İ . 

le bıdikte Merıç kazasına giderek son k 1 d il 'd b'l ' 1 rd Buna, talyanlann tehl.keden ürk " ! . ı a vuz ynr un e g, e ı ıyor a ı. 
seyl _ bdıın zar~ g6rmfi4 olan Ede ÇünkU muayyen ve bariz bir yol yok- mek, sakınmak ~ kaçmak hususurı
köıyünde <tetkiklerde bulumduktan . daki fazla hassasiyeUerl başlıca se • 
sonra Edlrneye avdet etm· tir ıtu . Fakat Trablusun takrıben 170 km. beb te kil etmekle beraber ·likscıı: 

- kŞ • cenubundaki Mfzda'ya varmadan bir ş · ~ 
1 

K 1 d 
. . . a.cıkert sevk ve idare hataları da UA~ oz u a beledıye teskıla" tı yerlı. kılavuz bunlan asıl yoldan yan.. olm~u. (Der.ım edi or> 

, lı.ş bır istikamete 8aptırdı. Bu yol sa- Y 
kuruluyor suzdu. İtalyanlar bu istikamette epey D . Emlr Frkftd 

ZOnguldak ( Hususi ) - Vilfı.yet Zonguldak (Hususi) _ Zonguldak ilerlemiş olduklnrı~an susuz kaldı • Ta.Shih ve itnar: Dünkü yazıda, tıf-
umumi mecl~i. yedinci seçim '\evresi- belediyesi hududu içlnd K ıl h ' lar ve bu yllzden, içılerinden hemen rika grupları kumandanlığını ifa et. 
nın 3 üneü toplantısını yapmak üze. yesi merkezinde bir be~ed.i;e u t:k~ 1:19 k.i.m8e kurtulmamak şartüe, hepsi miş olan general Nuri Ki ' i~ıuu •ı1 ıııl 
re 1 Şubat Cumıırte.si günü öğleden kararlaştınlnıış bulunmaktadır. öldüler ve bittabi her şeyleri yerli • soyadları, bir dikkatsizlik eseri <11ı:rııı 
evvel açılacaktır. Meclis azası, v!lA.yet Şimdiden reis vekilliğine İsmail ler tanı.tından yağma edüdi. Bu su _ Kirliotlu tarzın<:la dizilmiş oldu~un -
tarafmdan toplantıya davet edil - Ergener tayin edilın'iŞUr. TeşkilAtın retle susuzluk bu vak'ada yerli mü _ dan hatayı tashih eder ve kendrıerııı. 
m: .. ttr. d ö-" ~ tatbikine mail yıl b:ı.şından it.ibaren cahidler için kıymcUi btr müttefik ol. en .. ur dileriz. 

Vüfıyet, 1941.1942 yılına aid bütçe. başlanacak ve 0 vnkte kadar meclis muştu. ---.--.- ----------1-
yi hazırlıyarak daimi encümene ver. se~mi yapılacaktır. Sahilin ehemmlyeUi noktaları İtal- Peynır fıatları artmıyacakmt4· 
m'1t..r Encümen bütçeyi tetk 'k ba Trabzon (Hususi) - Şehrimiz Hal.' sahneye koyduğu (Yanlış yol) adlı · ıı 
lamı.ş~ır. ı e ş_ kevi kışlık mesai programını gen.ş 'piyesle ştmdıye kadar mıSline te.saduf Karasuda bı"r kız yan işgali altında bulunduğundan bu Peynir fıatıarı etrafında yapıl•• 

- .,.- b- ü k 1 il f 1 t rnlardaki halk bir şey yapamıyordu. tetkikler neticelenmiş olduğundan, !> 
o..,üdketatubtlkn obl alrı et aal)ıyile e ge.. e~i~em;., bir . muvaffakıyet. göster • gün fi.at müraknbe komisyom:oıııl Aksaray h"kı'm muavı· nl g""'ı' çere e a.ş ıımı.ş ır . • Tr.rıh m.şt.4r. Hıılkevı gençler. kalabalık ve kaçırma vak'ası Fakat buralarda da, harekt>te geç • n~ • • ıı. 

cı ' 1 kolu tertib ettlğı edebi gecelerden j _ . . mek için fırsat gözetliyen bir çok va. yapac"Eiı toplantıda bu .ş yeniden g 
Alc...aray ( ~usustı - Aksaray ha _ maada ayrıca faydalı konferanslar ~une~er .bir zümre karş:5?1~ . ter İzmit <Hususi) - Karasuda Liman. ta~ver vey~hud şu veya bu vPsile r!i~ülece~tir. Al6.kadarları~ bildirdi le ır: 

kim muavlnı S. Nehip Ulukuta Bor da vermeğe ba.şlamıştır. Ar kolu ma.ıtib ettıklerı bu c.kkii ve dısıplınlı mü- dere koyünde Aziz Çelengin 17 ya _ ae Italyan du.şmanı olan yerli reis _ lerıne gore, yapılan tetkıkler peytıı 
ceza ve hukuk h~kimlikleri için Ad. il ve mahalli türkü ve oyunlar üze. şamere Ue muhite çok güzel, hissi ve tındaki kızı Ayşeyi ayni köyden Şa • Ier vardı. lere h iç bir suretle zam yııpıhımıyıı ' 
hye Vekdletince saln.hiyet verilm~ ve rinde tetkiklere baş.lamı.,tlr. Halkevi 

1 
içtimai bir ibret dersi vermişlerdir. kir oğlu Hüseyin Sağlam i.mıinde bir Bu esnada ve Morzuk İtalyan müf- cağını ortaya koymuştur. 'lıı.ş 

mumaıleyh bu vazl!ey.i i.ta etmek üze., fa.aliyetı sır~ında daıma canlı me- Re.sim .•Y~.nlı.ş yol» p.yesi.nden bir delikanlı zorla kaçımı~ ve yakala _ reze.sinin fel~keti üzerine. Sünusiler • Komisyonun peynir fiatlarını a1 • ~ 
re BJra hareket etrnışt.ir. saısile temayuz eden temsil kolu da sahneyı gostennektedı.r. narak mahkemeye verilmiştir. den olan Seyid Sa!iycddin. Fizan ve nen ibka etmesi muhtemeldir. ~ ~ 

(ISou Pos•a .. nuı tefrikası: 9 ki bir halka üzerine geçirilmitti: ilk eski derebeyin nesilleri zamanın - daddan bir.isine rüyada görünmüş dusunda hizmet gördiiğünü bilr11i ' 
önce babası büyiik '8mdanı tutara.it daki, kapısı demir parmaklıklı oda.. olan ihtiyar bir kadın tarafından yordum. 
önden ııirdi, sonra da misafirleri h&- nın lakoçyanın en eslci yapıların • verilmişti ve avda ve harbde dere- - Ohl Hayır, o pek gençti. f{O' 
lezoni karanlık bir merdiv~ne doğ- dan biri olduğu cevabını aldı. beyini yaralanmaz yapmak haasan- nald yabancı lejyonunda idi ve ıı~ 
ru gittiler; bir merdiven sRhanlığına Mra. Dean aordu: na malikti. çen yıl Fasta bir çarpıımada ölcl"' 
çıktılar ve T orray, d~metteki anah. - Sizin işgal ettiğiniz yer bu- Torray camekanda bulunan e~ • Garriııonun yüzü kızardı: 
tarlardan bir başlcaaı ile bir kapı rast mı) yanın buna benzer menkıbelerini - lztırabmızı yeniden canları. ' 
açtı. Batını red makamında salladı: anlattı ve sonra misafirlerine, içinde dırmakla büyük bir hata işledııı' 

Bu tamamen b"'' oda, pencere - Hiç kimse yıllardanberi kapı- bütün bir tarih te~kil eden a.ilahlnr dedi, beni affetmenizi rica ederi~ 
Mn. Dcan titriyerek haykırdı: hayet buluyordu. V~rity burada çok büyükliiğünden bir117 geniş olan aı demir parmaklıklı olan bu oda - ve nifanlar bulunan bir ba~ka ca • Fakat Torray daima sükunet• 

Yazan: V alentin W illiamı 

.... 
- Fakat bu, çok miithiş bir şeyi tan beri oturulma<lıiını, çünkü her tehlikeleri aralıld.uda aydınlanı • da yatmaz, dedi. mekan gösterdi. Bu koleksiyon ara. muhafaza ediyordu: ~ 
Şato ııahibi sükuneti muhafaza tarafa kuvvetli bir küf kokusunun yor, duvarlar boyunca da meşe a • Sonra mevzuu deii,tirerek, söze ııında haki renk bir aerpuı vardı. Bu- - Affedil~cek bir şey yo 

1 etmiş göründü ve sadece: yayılmııı olduğunu söyledi, ııözleıile iacından yapılmı41 sandıklar sıra • tekrar baıladı: nun üzerinde eski bir aünııü ve bir mÖ•yö, diye cevah \'erdi. Sav•~' İçi...., 
- Mac Reaylar daima kin ve 1 Florayı aradı, fakat onun kendi - lanyordu. - Fakat bırakınız da aize aile _ humbara yarası vardı. ölmek bizim aile için bir an'ane ~~ t' il 

ga'' IZ besleme ini bilmiıılerdir diye aile m~•0ul olmadıüını gördü. Tozrayın söy{edig"ine "öre bu san · b · l · · ·· t · d d lı'ne gelrru.•tı'r O"I m drr''" Iİl)~ " . .....,,., ... ... nın azıne ermı gos ereyım, e ı. Garrison serpu4u göstererek: " . g u mt'r " ··&. ~ 
ccvab verdi. Orada, koridorun nihayetinde u- dıklarda tatonun artivleri bulun • Konu§& konuşa odanın bir ucu- _ Fakat bu bir Fransız !tepisi öldti. Yüzba,ısı bana, kendisini 0

• İtirı 
Kuçük grup hole döndü, ora~ını fak bir aralık daha vardı ki, ışato - malcta idi. na bdar gitti ve duvara asılmış bir dedi. düren altı düşmanın ara~ında bil 1tl'llr 

gec ti ve sonra şatonun yan tarafını nun Üstünde ve en ortada bulur.an Onlardan bir tanesini açtı ve o • camekana yaklaştı . Bu camekan lunduğunu yazmışh. "1ı1ı1; işgal eden taş döşe il bir koridora büyük kuleye buradan ~idiliyordu. radan Phyllis üzeri tozlarla ve ö • İçİnı-, soluk bir kırmızı zemin üz~ V crity, genç kızın yüzündeld fU Biraz suetu. sonra ilave etti: • 'ttıi 
gidildi. Sahibi, burasının şatoya on Sato sahibi bu kulenin, Mac Rcayın rümcek ağlarile örtiilü bir parfÜ - rine uçlan gümüşlenmiş büyiüt intıbaı gördü: - $imdi size dairelt"rinizi ı:t09 ~t/ 
sekizinci aaırda ilave ı-dildiğini aöy- ceddi Calum.le.Rouge tnrafından 1 men tomarı aldı. Ona bir ıröz at - bir inek boynuzu: geniı yüzlü ve Flora Mac Reaym mavi gözleri, termem lazım. ~ ~.il •r 
ledi. Ziyaretçilerini i1k önce mağ • on altıncı asırda İnşa edildiğini izah tılctan sonra bunun 1S78 yılında}'.. iki el ile kullanılan paslı bir fskoçya endişeli bir beklı:yiıle babasının Ü- Ve kı7tna doğru dönerek j'tŞ ~İt ~ 
mum bir kütübhaneye, 5onra da so. etti. V crity, bugünkü derebeyin ıaç- pılmıı bir evlenm.- mukavel~i oL kılıcı: sonra büyü!c gümüş bir tas; zerine dikilmişti. ihtiyarın yüzün • etti: 1 ~lı~~ 
iuk bir salona .ıoktu. Buranın mo - lanna balı.arak bu lakaba bak ka - duğunu bildirdi. Partüm~ kağı,dı altın bir broı: siyah kadife düğümlü deki hatlar karıştı ve soğuk bir to.- - Kapılan kapar mı~ın•z fl?'jl "ıı 
bilyaları Louiı XV ve Victoria üs. zanıp k;uanmadıiım düşiinmt'lcten yerine konduktan sonra, tatonun Te bukleli eski kıymetli ayakkabı - vırla: dedi. . •• jj~ ~ 111l 
lublarile karmaicarııık bulunuyordu. kendini alamadı. sahibi, kulenin meıken olarak kul- lar konulmuıtu. - Evet doğru, dedi, bu, oilu- Sonra müteaddid kollu b•J~ 1 • t t 4 

Bu koridor, aricuında Torrayın ta- Cen~ kız t'lind~ büyük bir anaL.. larulmachimı izah etti. Stcphen Gar Torray camekanı açtı ve kıymet. ma aiddir. ıtamdanı aldı ve başı vulcanda 0 ~t~ 
mamen bot olduğunu söylediği o - tar tutuyordu; ba, kulenin anabtan mon ona tatodalci huıuıi daireler il bir antika olan bovnuzu dı;ıan çı.. Steph~n tekrar ıöze karıştı: duiu halde büyült ot'faıiıtn çıkt) \ ıı1ı. 
dalar buhman kapah lr:apılarla ni • idi ve diier anantarlarla beraber t'I halcbnda bir sual aorduiıı zaıı:ıan. kardı. Boynuzun biklyeai IU idi: EC Harb cana.nnda Fran9'% or • (Artsa. .,., ~: 

C> 



Dost Yunanistan kahraman ve 
kıymetli evta · "" kaybatti 

SON POSTA 
Sayfa 7 

Sif!!!. ~l!_ml~_!e Amerikadan Soıyet İtalyanlar Eri~ede j Dahiliye Vekilinin 
:ur..-:--d~-;::ö::.~:~\!t~ ~usyaya yapıla~ de s,!~'.!!~ 1 v_ a.z!!!_H> e veni 1·andarma 

Geo~ra.1 Metabaa ordunun •iya. ıhracat mesel .._. ~-• .ır•- J 
.de bıçbır suretle alakadar olma- esı dan hududundan ~: içıne dol erbaşlarına h·ı b . 
m .. taraftan idi. Bundan dolayıdır nı alelicele JOO 1 a esı 
ki o zamana kadar ful ordu kadro- Vaşington, 29 (A.A.) -· Lord ten mil tadar çetadılt • 

H ) 
aoıua nihayet Kızıldenize aiden ( D-- t--L. 

su İç~de ~11lunma11ndan dolayı si- a ifaks, dün Summer \Vellca ile demiryolunun üzerınde tlın mtıhlm di • ~ ...... , 1 inci sayfada) 
y~t. 11lerıne kanonıak istememişti. bir saat görÜ§müıtür. bir şehir olan Agordat't.a mukavemet ver iinızden dolavı, g.::rek şahaıw 
PolitJkacılık hayatı, denilebilir ki ilk Bu mülakatt:ın sonra Lord Hali- etmete karar verditlerı anln•ılm:ık ve gerek ~czun arkadaşlaıım namı-
defa Demircis kabinesine dühulile faka. .gazetecilere beyanatta bulu .. tadır. ..,, - na tqekkurlerimı nrzetmekle bahtı-
beraber baılar. narak pek ydkın bir istikbalde A. Diğer cıhetten İngiliz motörlil -· ya:;ın· 

Harbiye nezaretini üzerine Alan merika hükumeti il~ birlıkte Rus)A- vetıerile pıyad~ Agordat'ın t •fuv. andarma arkadaşlarım 
general M~taksasın ba,.lıca faaliyeti, ya yapılan ihracllt mc•elcsil .. m<'t- daki ovalarda İtalyan mevza el ra ın_ Bu müesscsed ltı ay ~ vam e 
1935 V 1 h ele 

.• b gu] 1 .. .. 1 . . 1 ·ı '----- er nı mu d_en Ştahsili mu' .ıffakı"yetle bı"tı"r..ı.: 
enıze 'ls ar etını enırn ıi. .o ac.agıru •;>Y cmı tır. ngı tere, UA6Cllaya haz.ırlanmaktadırlar np • d" d l ~ 

yen ve bu yüzden bılahare muhtelif bu ıhracatın Almanyaya yapıldığı- Zannedadiğıne gore İtal · , "" 
1
m 

1
• ip __ 

0
m lannızı alarak 

cezalar gören ve zamanla affa uğ- nı zannetmektcılir. nın sür'ati Italyan kuvveU~;~ rıc at.&.. :~muB.edıleceg n "z yerlere ~idecclc-
rayan zabitlerin durumlarını ı•lah Lord Haüfakn. demietir ki: da bir karışıklığa sebebıyeL ve'::'1,nw 1 nız. ırer karakolun ba ında bu-·ıe geçti. Bu arada ltalv.run empe"- .SO ı B" 1 - t ç - unacaksınız. Yan•na veril le 

l 
,,- .- .. vyet e~ ır i1tin,. gönderilmek ır. untü bu tuvveUer, evvelce mu- lcadaşlannızla be .. ab<'- ralı•-e•k nr-

ya ist emelleri adamak11lı alevlen- uzcre çok mıktarda e!!yll vapurlara dafaa etmeğe tarar verılen nokta onları ·d d • > ,_ ve 
miş bulunuyordu. Yunani tan için yükletilmiıtir. Fakat istikbald~ bu lardan da ilerı atılmı.şlardır. • nız jçjn~:rd el l"~ckksiniz. Mıntnka. 
dış siyasetinin ana hatlnrını bir de.. k~dar çok etya gönd:rmelc mum- Umm - Hagor hudud ka.rakohınun bik ed k .c~ <"tın anunlarını tat
fa daha gözden geçirmek lüzumu kun olmıyauktır. l..A•ın Amerika farkına, Erıt.re'nın cenubu garbi kıs.. ların h:ke ~~ntZ, o .. d~kı vatandaş. 
hasıl olmakta ir:li. Yunan narıılar memleketlerinden d s ti B" mına d ı.. id yük k şerı.-f!"'rını. devletin 

1 h 1 
.... _ • e ovye er 'ir Oı;ru g en 1500 • 2000 kifilık se menf3'ıtlt!rini koru} aca'-•ı-

mec isi, tari i :sayı acak bir toplan- Jıgıne 'fOndenlml'k üzere eşya yük- bir İtalyan tolu pet fena bir TU nız. " 
General Metakus memleketiruizi ziyareti ~· abide dt!fterini tıda bu hatlann Balkan pııktı çerçe- letildiiini zanned~m.ll yette bulunmaktadır. Ingil.iz seyyar- Varifeniz a~ırdır zahm .: L 

• •-~- vesinden ibaret bulundu:.unu t-h'ıt Hali L- :t-""•~-• t hJ•L · ı-..., ~oıı:tur nnza..-..en .. - ~ m .....,. .. nah Cıu."""""uarı tarafından sıkıttıulma&a e ııı:eııı vardır. fakat hı·· urd •. ' 
.. -·t milttefık milletin e etti. Kısa bir zaman sonra da De- V de edil ~ h ... Y ıçın (Ba taralı ı inci ııayf:ıda> tardet. """ ve afington, 29 ( A.A ) - Ame- vam en bu .kol Habeşıat.an hu • ~~ 11".,etten ve tehlikeden kaçan -'e 

'-rıe harbedecek bir kudrete yük- lemine i§tir&k etmektedır: mirciıı vefat edince, orduyu siyaııet. rikanın Sovyetler Birliğine vaplıgwı dudu civarında Sctil nehri Hahilını +.. gıl, onlara azimle ~rur ·ı .. !1 .• ~it · l .. radyosunun spı'lteri tees ten hariç tutmalc.taJ.:i nnıvaffoki'-·eti 'h h k · kib ed .,_ b. ·ıı 
1 

e ,goguıı . rıuş o an bu büyük d..:vlet adamı. An.ara . J ı racat ak ında Daltorı tarafından en .Jeılne yoldan llC'aı etmek_ g~ren ır mı etin çocuklanyız. V _ 
~·~letinc ve tarihe en büyük hizme- surden tıtreyen bil' se,,le ou acı ha • ve işçi sınıfına r•fah getirebilecek Avam Kamar .. •ınd:ı yapılan beya_ tedir. zıfe Y.olun. da v.üçlülc ve tehlı"ke aan-
titı 28 J kt radyo neşrıyatı bir takım İçtimai ı•fahat fikirlerinin b I L b ı lkteırin ültimatomunu bir beri verdı en sonra - natı mevzuu ahs eden Cordell Hull, talyan tebLii caıı: ızım oevlc ve cesaret' · · 
.. rıiye tereddüJ e4meclcn reddetw nın bıttığıni bildirmi.ftİr· mı.idafii sıfatile general Metak•as d • . 1c· ltaly da b tınr s· . d • b ımızı ar.. ntelt .. telerl bu acı ha ba§vekalete getirildi ki bu bidiae 27 emlştır ı: A) at I ir mahal, 29 (A. f1 • ıhzı~ elı~" ında bu rı illi 'VL 
)' suretilc ifa etmişti. Metakııasla Bütun a.pm ıaze '_ • Nisan 936 tarihine tesadüf eder. - Ameriknda'l Sovyetler BHl- · n- ta yan orduları umumı 1ca- :

1 

alcrı aız o duiunuzu lfÖstrnnek-
l>i u_nanistan, en büyük evladlar.ndan beri .siyah çerçeYeler ye buyüt baş • General Metaksasın hükGmet r,.;_ iine yapılan ihr catın Almanva için ra1.wı:ıranının 236 numarah ıesıni ıeb- e 0u~r etmiyecieinizden eminiz. 

rıni kaybetmı",.tı"r. lıklıırla bildunıekte ve dost. buyuk E- .. .- b". -1c b" k • k le 1 ııı· aıma dün· t L k'- d 1 B ' k Y ft ıi sıfatile Yunan mecliııindc yaptığı uyu ır as en ıvmet le i ede- · · . ııı · .na &a, a a ete 
k a•vekil bundan t O gün evvel len devlet adamının Tiir - un~ beyanatı bütün meclis, on be ko- cek miktarda olmaJığı~ı zanncdiyo- Yunan cephesinde mahalli mahi- nız;ma nayctli olmalısınız. 
( ırdenbire hastnlanmı~, bidayette do.stlufunu sıtılaftırmak hususu~ a b b rum.» ye. tle bazı. ha.reketler y•oarak, mu"". . daremizin esa9 vas•flanndan "-! ~ u · Qdetmekted r münistten aşka ir tek muhalifin IU '"'"' h l'- 1 le ,,._ 
l a Yorgunluı{a hamledilen bu sarfettili gayre erı Y 1 • d I 

1 
"h k l ._ I l m me'7.llen zaptetme<>e muvb(. rı a. "cı ı tır. Vazif .. 

0

öru'"rken '-a· 

t'1&ıtalıö.n bila"hare u··r.._,; olduc;.u ler. e on ara i tı a i e nası o an on al- 1 f k 1d • • bl .., u ehe ... .. .. - .. tı muhalefet grupunıa mukabil 2.fl ngiltereyi istilA ıe~ebbUsU ~ ? • uk. ~rleı aldık ve otoma- nun ıca arından B)nlmayın Alda. 
lı >'Yün etmiş ve doktorlar tara- cenase menslJninde bir bey'etinıiz T tik •ılihlar ıgtinaın ettik. tıcı, fafırtıcı tesirlerden kendinizi 
:tll~an gösterilen bütün gayretlt're. baJwıacalt reyle ve fakat iç ve dı'I oolitikaa1. Vaşington, 29 (A.A.) - Ame- Tayyarelerimiz.. düşman kıt'alaıı- koruyunuz.. M. ıntakanız halkı tem ... 
111to- _ ._ H l) Bü..r.k d"" nın neticelerine 0 Öre tekrar karar -'-L rd 1 k b 1 d "·b-•1a1ıuara ra::.men ba•vekH bu Ankara 29 ( usus - ,.,. ....._ "' n&a o asu gene urmay reisi ıc. nı, atarya mevzilen· • il arınız a .. ızın kendile · d ld '""' h ., "' almak üzere T eşrıııievvel ayına ka- b b na ve yo arı w nn en o u-,! aaat 6.20 de vefat etmiştir. tumuz General Metatsıısın cenaze neral George Marahall, .fün mat- 0!11 ardıman etmek auretile muh.. gunuzu görmeli ve anlamaldır . 

.ıı anan kTalnnn Elen milletine merasiminde Cümhuriyet hukümeti - dar sartlı olarak taivjb etti. buat konferansında, İngıltercnin, telıf mınrakalarda kara ord ·ı Vatanda.şiar üzerinde kanun ve n· 
'be,-annamesi miZi buradan gidecek bır heyetın tem.. General MetaL.suın bü\•ıik enıl"li Amerikada .ııkira ve ödünçn kanu- faal bir surette iı •birliği yapm~~r~ zam hükümlerini tatbik ederken tı ~ 

•ı Atina, 29 (A.A.) -AtinA ajan- sil etmesi mukarrerdir. Hey'ete İcra vatanının çok zarar srördiiğü parti nu sayesinde göreceği yardımla AL TayyareJ ... rimiz, bundan baıka yası ne!sı unutmayınız. KendıniZı OD. 
tebliğ ediyor: Vekilleri Hey'eti Azasından bırınin, kavgal1trına nihayet verm<'k ve hu- manyayı mağlub edebil~efini söy- SelAnikte. ııskeri lıedcfleri vrı Se~ lann yerine koyunuz. Onların da tıp_ 

._LYunan kralı Yunan milletine hi- bir ihtımale göre Hanciye Vekıumı - nun neticesini gönnekti. Bundan do- lcmiş ve tunlan ilave etm~r: lanik - Atina demiryolunu iddctle lı:ı &7.ln gibi duygulu ve muhakemeli 
"te~~ _aııağıdaki beyannameyi net- zin ri:Ç'aaet eylemesi muhtcmeldr. !ayıdır ki onu, zaman zaman hazan - Alınan bütün haberler. H;tle. bombardıman etmi~tir. olduklarını atımızdan çıkarmayınız. 

"'Uftir: Vali Yanan tonsolf'•ana ~erini fa~izme kaçan korporativ kararlar rin ilkbaharda lngiltereyi istila mak- Hava muhawebelerinde 5 düsman İnsanlar tendi lrusurlan ile ı.stihtat 
Ecra Bef sene benim yarıımda sürat ve MWirdl "lırken. hazan da İçtimai sigorta sadile, bütün hazırhklan yapmakta tayyaresi dü~rülmfüıtür. Tayyare- kazandıkları muamelelere kolay k&\. 
'>dgatle memleketimi idare eden, Dost ve kODLIU Yunanistan başve - 1 ini tanzim ve ihtiyarlara tekaüdiye bulunduğunu göstermektedir. lerimizıc:len ilrisi üslerin~ dönme. lanırlar. Sert olsa adaleı icablarına 
1
• ın zelc~ ·ı d ı . ı· f temin etmek istiyt"n hareketlerle mi.hr. boyun eterler. l"atat lly•.. olmad· .. Iİ)' • ası e ev ete verım ı aa- kilı general Metatsas'ın olümü §ChrL <r• .. ~ l:i]~tınin damga•ını d"'rin bir ~ mizdeki Yunan tolonı.s. ve kendi: ini ıosyalizme meyleder bir halde gör_ Ad Yü • da Birıtrazide. Dernenin cenubunda ları muameleleri hazmedemezler 'ft 

e tatbik • · 1 ·11· d m<"k mümkün olmuştur. Hakikatte aR8Rl0 rf gır 0Y8Sln cJü ...... an zırhlı fırkal•rından brrm' • 1·n onların !aillenni affedemezler SıZ bu 
ıın..._ e.mrş o an. mt ı u)- milt~"did defalar aralarında goren ...... .. L~.nı ...... nl d k d.. • ..,...... onun bütün dava l kontrolltı bı·r fare m•ıcadelesı· hu"c L t' 1 fı d zuınreden olınamaı..a ga t ~al .... an ırara uşman entn. İstanbul haltı tarafından bfiyiik bır L. umu, &t a ar:mı7. tara n an, & yre ed mı 
J •nna lı:ar~ı cesurane vaziye~ alan teessürle karşıJanmLŞtır. iktısadi rejim içinde milll'!tine azami dü,mana büyiilc z11yiat vMdirilerelc B(lyüt Şefımlzan bize verdikler yük 
l •n Met k y "hi · refah temin etmek ve ekser ahval- Adana (Huaual' - Ziraat mücadele pü•kiirtülmü•ru'·r sek dırekt"fier bunu icab ottlrmew .. 
~d·ı . a aas, unan tarJ run e- Vali ve Belediye Reisi Doktor Lfilfı " ·-. aıın J d ı le de tereddi ed~n parti kavgaların- istasyonu müdürü Haydar lrteı, fare Ta-arelerimı"7.., du·· ........ n kıt"l!lla- dir, unutmayınız. 
1İte a arı ara6\n a yer 8 ma Kırdar, diln ~leden sonra Yunr.n .u ...... " re gözle · • d"" k t dan uzak bulundurmak olmuetur. mücadel~inde kullanılmak üzere nnı ve dü'""'anın makı"n•lı· va••tala- Sızı vazı!enize sevkederten lıare 

li nnı unya.11;t. apamı§ ır. konsol0&una taZıyetlerıni bildirmiştir. .,.... " "' -"1 lltırasına .aygı göstermelde bu- Bundan dolayıdır ki .ı\ıina nakli- Sambaz ve Zelyo ülçlannın t.ecnibe- rile zırhlı teşelclti1llrrini küçiik ve keLlerınızın hesabını m Uete ve onun 
lar"de kadar &İya•i ve askeri saha- Yeni başTdtll yntrılar cemiyeti m"n"ublarının lerinı yapmak için Yuregir ovasına büyük çapta bombalarla bombarclı- Bilyük Şefıne vermek mecburıyetınde 

a ld Atina 29 (A.A.) - Kral Metnksas • l 936 l A" b d b ı A rtı.lite..ıt· u"u gibi amele ve :1.iraate yı ı gustosu a..:ın a yapma. gitmiştir. man etmek suretile kara ordusuna u unan son ~mırınız sı!atae tahas 
l\İ ~ ık ıslahat sahalarında ve av. dan inhilal eden ba~vektı.lete Yun"n ~·a karar verdiicl~ri kıs.mi ıııevi ve- =============== büyük mikvasta vardım etmitlerdir süslerim vazlfenın kudslyetini ve ~ 
'-lı..lllanda nıilli aençlik tetkilitı bankası umumi mildllrQ bık nazır- eıle sayarak 5 Aiuıto1 aabahı örfi iddiaları, onu, b;r taraftan Balkan Şarki Afrikada Gallabat mmta. uli)'etinın atırlıltm idrlk eden bir ._ 
h~ ın da eserinin, daima ayni !ardan Aleksandr Korı ı.s'ı tayın et - idare illan etme.inen çekinmemC9İ, paltbna aılu mlu sımlıp memleketi. kasında düşmanın bir hareketi püa- damın duyguJanndan batta o.r flJ1 
rtı.e ~n.la takib edileceğini, milleti- miftır. Yeni bafVekil ayni z m nda bu hadiseyi davasının tahakkuku mize daha fazJ• yak)qbrarken bir ltürtülmü.W"· detad r Bunu duyuyorum Ye bu dUJ. 

)' e~ın ederim. har ciye nezaretinı de ıaer ne alarak icin bir fırsat addetme.indendir. taraftan da Yunan ordu•unun. .azeJ Kenya cepheııincle lut'a1arnnız gumu afR de nakletmek istiyorum 
tınırı en~ hü~Gmetimin Teni ve azala- Metaksas kablne.s nin ayn olan rt>nı Genrral Mctakııa bundan ıoonra bir müdafaa nlahı haline setin.ek- secele,,in dü.,.ıanA hücum ederek Kendinisi Ye mflteaelailen biltftn A -
~ lhndıye lcadar müteveffanın bukUıneti teıkil etmiftıJ" Yenı ta?:ıne mt"Cliae izin vermiı. kabine.inde ta- ten aldto7111uyordıı Nitekim 6 Ni- geri çrl.t'meie mecbUT etmi~erdir. mirlerinizle beni mahcab etm yecet 
1-rı b~arnand1tnberi mesai arkadat- bugun saat 9nda yemın etmı§ ve aŞe '"'ilit yaı>mıt ve muvakkat ltavrHlc ıan 939 ııabahı Amavudlakta !»Atlı- lnailiz ~a,,yaıeleri Aamaraya ta- u.ncta yaz fe aşkı ve millet rr.erbu • 
~e d ulunmal.ır•, bu eıerin takibin. ba~lamıştır b""tiin !'lllfftıivetleıi nl"f inde toola- yan Jtalyan imali Yunan milletini arnız etmı•lel'!le d~ huar ika ede- tfJet,i ile çalıpcatınızı umu10nım. Ve 
1tı-.. de"am edileceiinin en kat'i zı- Anadolu ajanaınm notu: mu•tır. Bunları vap:uken d"' krrılının ber tedbire baş vımnu, buldu. On. memialerdir. Bir Jnlfiliz tayyarftİ bunu sızden i.Uiyorum J.f. ar. 1885 tarihınde dofan Alex Korızis muvafakatini almıttn. dan sonra taltıb eylediği temkinli Somalide bir mevkide yerliler~ ate, Atır mes'uliyet duygu.su altında te. 
~•iletim ile beraber tahtım etnt- bütün Yunan.standa derın bir hür • ' * bitaraf üyuetle de lüzumsuz tah- ederlı• tayvare dafi toplanmız aellıyı Ye kunetı, diler vazife arlra 
'-. " sıkı bir surette birleemit bu- met gören tıymeUı bir ıktıaadıyatcı - Ferd hayatı gıbi •İyasi ha) ahn da riklere kıymet vermediğini 11öınerdi. tarafındııın ,1;;e1;ri

1
l""i>"tiir. daşlanm gibi abıilı de dikkat .. yret 

t~ Ye ayni zamanda rnilli haya. dır. taevib veya red Hn ortaya sürebi. Amavudluiun itga1ile beraber İn- ve tererınıze inanmakta buluycmım. 
·~ "ı •on ~reflı aahifelerindekil Hukuk tahaillni bitirdikten sonra leceği tek delil. maalesef nihai mu- giltere ve Framanın verdikl~ri ga- Hergu .. n Bu ınanımda beni •tz.b et.m~ek 
-ı...;a lde deierli misallerden ilham milli Yunan bankasının binnetıne vaffakiyet bilinçoaudur. Hiç kim11e rantiyi müteakıb, M. Muuolininin BiZill elın12ldedir. 
htef llazırlannı Yunan ordUAnun lirmif ve orada müdilrlille tadar yük ıı:cngİn olan bir adamın bu 11erveri ayni teminatı lötfeyleme.ine sea çı. (~ 2 inci laYfada) Bizı yenı vallifelerıntme doiru bura. "tıll'IJ ıneydanınJa takib ettiii kah- ııeJmiflir. Mumaıleyh Yuhanı.standa nasıl kazandıiını araştumaz. Umu- kannadı. Tevazuda ruh yijk.ekliii- Yunan milletine en samimi teeuur- dan uturlarken millete ve milletin 
~-k~" ve muazzam mücadeleyi fe- cKuru ftrimı ismindeki kıymettar te. miyetle para sahihi olduğuna ba- nin büyük bir misıalini yaratb. lerimi.zi ifade ederiz. Eminiz ki, çok UiZ ve Büyüt Şet"ıne karşı olan 
~1 rlılı: Ye ferıw,..atle 90na erdire- tekldiltln mües.wldil". 

1938 
aene.91Ilde kar ve suHr. Siva.ette de bu, bôy. Ve 28 Birincitqrin 940 secesi kay~edilen büyük adamın ph•i kıy- ödevleJ'lniade muvaffak olmanızı dl 

aer v 
1 

ff b. b .. . u ledir nbaha kar,ı eli.le tutuşturulmak i.. meti ne olurA olsun, Yunan mı'll•tı" lerim. • "NL e. enun o unuz mura er ır milli Yunan &naasının ıeı.ıı m a - • k •· 'f~-..:eye ıaal edeceklerdir. Bütün TiDlifıne ta)'ln edilmıftir. Billhare Me Fakat general Metakııeıı için bu, tenen esaret vea a•ın• aetleye ge- onun eseri olan birlik ve ınilli ten~ ı:... -. .. ı.ı.rdan fimdiye kadar otdu. ıataas btt0mettne iÇtımaı muavenet oöylenemez. Cünkü iktid•r mevk;ini lir talcımd•n olmadığını übat ede. nüd duywuaunu, bilhaaaa bugunku Tekirflag"ında zah· 1. cıı aib· d .• ._ 
193

n d entrika ile kazanmamıı,. onu muh'I- rek soğukkanlıRını lrayb tnıedı f,._ fevltalide şartlar idnde. bı"r Lat da. ır 1 gaz 
... • ı iaiplin ve vatanpeıırerliğin nasın aıfatile iflirak eWif.u. • a h L L!L . L 1 b l L .. & k ld .J~ Parl.lt delıllerini ..;;..,,.-ekri- milll Yunan bantUI re\Slilıne inti • faza için de şa si ihtir1t11ından il- .. at tet-.. .. ve muza&ere o una i ece& ha kuvvetlendirmeii bilecektir Mü_ UrSU açt 1 

nete lateriın •--··- Ale K . • asifesile ham almamı,tır. Kendi•İ iş başına mevzulan da ayırd ~tmesini bıldıii- t.eveffaru_n uyandırdığı şuur kuvveti Teltırdağ CHususi) H 1 
J\tLı · hab edJl~~-.. xn-~-~~tvtan ,_.

1 
geldiği güne kadar Yunan amele.ile nı gÖ•terdi, luM bir bakı,tan sonra ile kendı mukadderatını kendi •lı"ne açılan ııehirlı gazler• tem' ... "·t -...ıın inayeti ve milletin kuv- m9flUl uua- _.. aaau.u ,.,. - 1 1 L b b k · f 1 •· • uaeme · 'f"' 'Y • yakından m~ o an le.. ir merci u vara ayı gen ır atb. alıp ~ugün~ü. hayat ve _olun-. muca- suna merkez ve kazalard"'"' iCUr -

~· 111ldesae Yunani•tan. eDedt fa etmiltil'. g"Örulmrdıii "'1bi Yunan iktısadıva- Bugün, e•erı olan ordulenn Ar. d~l~unde, ıstikbale doğru azim il ek pMr ı§tırak ettirilm:":-. .,, Plf'n 
d·~ıatan 7 ... vacak ve büyük ec- part• utett• • • tının salim bir mec .. aya ircaı tedh:r. navudluk icerilc:rinde miitemadi)en yurumekte olan Yunan rdlleti için, Kurs 8 gün deYam T" 
)ıl: k 1Za ve kahramanlarımıza lL Hatay 1 m lf lftln leri de bilhaua onun idareııi ~ama- ilerliyerek harbetmekte bulunmala- MetakA1, cephed• dövü,urlcen di.ı- ne ı tem zlenee !" ve zleı"ın 

ır 8Urette muzaffer olacaktır. I fti 1 • nında ittih•z olunmu•tur. rı. tevazuun korkakl·k "lmadıgwını b" k h d b le · · c .. &
1 

o r l'lllf -· n 8 'en .. ten ır a raman au aş a hır şey zehırlı gazlere aid timi . 
Aeh-N'a J Bu zat, bütün bu işleri görürken iabat ettiği Şfibi vnkitsiz ölümile de olmasa gerektir. Harb e.naamda, tir. er irlilterılmlf. 

~ • (AA.) _ •--- haltı Antaı...a <Hu.sual) _ Bir müddet • Akdenizin büyük bir komşu deyle- miJ,..tinin kalbin~e unulmaz biı ya- ferd. olarak cephede di.ı~nler ı'çı"n Kur b t au.aano •ı ' - t d la y- su ıren ekıpler kendı mın"-
'-tı. matmı radJOclan &tren- tenberi iakenderunda parti iflerıle tinin dıe aiyasetıni de sözden u~- ra yaç ı. ·ıı . b "dd gen. e ~a nlaıın RÖz ya ı döltmeğe knlarında ders verecek ve tatbı .. "':t· 
lı .. 7 Ye bitin Tt1rkİ1'f1Jll yayJlan bu megal bulunan parti milfettifimiZ nvor deiildi. Bu devlet ltalya idi. . unan ._mı dlı ugiin cı en ta- vakıtlerı yoktur. Yuna"' milleti de yaptıracaklardır. -
.;cıer derin bir eJmaJe bqılanmıt Jl'ahrettin 'ltridalla, İakenderundan Habes i11tila11, Akdeniz kıyılarında zıyete muntac ır. Metale.sa. için ağlamayı deRil. Ar' nkokulların 4 ve 5 

• şehrimiS parti iflerilli teftil et1nit Ye ~ki Roma İmparatorluğuna nazire 5 11/;,,,. &a.n.ı.ı& C,,,,_.9 navudluk d~~la~~n~a dövü,mekte ıehirlı gazler hakkın~e; b:;tlarında 
'tium ~ mileti bu MI rinde ~krar ~kendel'Ull& dönmilftilr. olabilecek bir devletin kurulması 7 r devam etmeQ:ı du!!Unecektirl rans veramiftir. Jtonfe_ 

· Aşllla 
Oynanmaz' 

-~-..-.ı. 
Nalıl.Jeıu llıı~z. Talıs'n Berlıancl 

leri değil, binbir çılgın teY de •ÖY
lediın Selim. 

...... Faitat ben çı>ktaa llİzİ affettim. 
i..:_ ...... O m;n ba ceffb ymnek _.,._ •- na 'ki 
~ Y•nunda değildiniz. Size 1 

~~! olduğunu anlatacakhı_ı1· 
~19•nde size .istiyerek veya ııt-
11"1.t.ı erek yapılmış olan bir f enahğı 
~ r, bu fenalığı yapmıt olan kim-
~ Q "• 1 .. • t~ r ıırını bile hatırınızdan aı. 
~" ) t. Bu tak.dirde l~ltayıdlık at
~- otrj tutar. ikincisi daha güzel. 
·' ~ide yalnız size fenaLğı do
~- d ın~yi affetmekle kalmaz, 

t ~ • çektiği ıztırablarla alaka -
r, 0 nu bir diıtınan wözile 

~ .. 
~ ~~· ltar,ı vaktile duydu.. 

ti - ·S17i ltendiaine iade eder-

- Onları da tekrar ediniz. 
_'Evvela size, hcrJ(Ün bana çok 

cı ve ıztırab çektirdiğinizi söyle -

d
a· Bana karıı f az!a nezaket gÖL 
ırn. "d b 0 

• 

t d .winizden ve bana a eta ır mı-er ıg .•.. d .le,. t 
fi uaınelesi ettıgınız en ıı aye aa r m .. I .. . B odan maadu, ııoz erınııı:ın 

ettim. u . . h f"fl t 
bende yaptığı fena teııır~ a ı e 
mek maksadile kullandıgınız '~!~v: 

kell·mesinden nefret ettıgımı 
rum» b- 1 
de söyledim. Bir daha bana oy e 

hitab etmeyiniz. 
- Peki. _ O gün yanımda bulunan.~ .: 

yalinizcleıı bundan böyle bugun~~ 
.-:L.: v .. arnakta devanı etmemem&ZI 
..... ,J-Y- • fi!_1:-. . . .,....... 

i•tikbale ümidle bakmalı ve gele -
c:ek cünlerin iyi olma•ına çahım• -
lıyız. Bana inanınız, inaan kendi 
aaadetini kendi ellerile hazırlar. Siz 
mesud olmak i•temiyor mmuııuz) 

- Bunu herke• İıter. 
- Öyle üe yuvamazı atkınıızla 

aü•liyelim ve birbinmizi sevrlim Sc. 
lim. 

- Ben artı;c a,ka inanmıyorum. 
- Otuz ya§ındakı ihtiyar, bana 

itimad ediniz, bir ~n kalbiniz de 
vücudünüz gibi iyileıecek. 

Bundan maada ••. Size her ıeyi 
aöyliyeyim mi) 

- Evet, her feJi söyleyiniz. 
- Şayed tahmia ettiğim gibi bir 

gün kalbiniz iyileşmez ve bekledi
ğim a§kt bana verme:ae, bundııc e
min olduğum gün ben scuız sada -
•ız yanınızdan ayrılacağım ve beni 
artık görmiyeceksiniz. Bu, tecrube 
devresinin bittiğini gösterecek. 

- Nereye gideceksiniz? 
- Beni her zaman aıc.ak koJlan 

araaına almağa hazır olan bir yereı 
Annemin yanınL 

- Böyle bir istikbali taMvvur 

- Bunu aadec:e .izin 01ü11terih ol. ı bir ,eyi kabul etmek istemı"yo • • _..ı:.... A rsu • 
manız IÇln ta.avvur '""'".Yorum. t- nuz. 
kımı iate.d~ğiL~k gibı kgizliy~meLmck - -

1
-. Bugün s:zden gelen birçok 

ten ve aın uı tırma tan "orıı:uyo - fCY erı kabul ettım unırım: Kon _ 
rum. ser, kal'fl karıtıya yemek, bu lf'izel 

- Aşk biç bir Yakit korkunç o. yerlere kadar gezinti . J- l ıklcınız 
lamaz. var Nesrin, buramn havas. ın .. na 

- Olur. Mukabele görmezse O fevkalade hafıflık veriyor. Hatta 
zaman birinin •evgİIİ diğerine ma- bu nefis tabiat l.::ar§.sında fazla :nad 
naaız ve lüzumsuz bır vük olur. Fa. di olmaktan korkmasam ıize acık • 
kat timdi bu sözlerle güzel gezme- tığımı itiraf edecğeim. 
mizi zehirlemiycliın. Size baıka Genç kadın sevinçle yerinden 
manzaralar da aıöstermek istiyorum. kalktı. 

- Bana Beruta gideceiimizi ri- - Ne saadet 1 Hemen Beı uta 
dctmiftiniz. Gelirken ha•ta idim, o. iner, benim. SJk 11k g'ttiğim bir paıı • 
raaını görememiftim. tahanede bir şryler yeriz 

- Allaha Jijlı;ür ayJarda:tben Selim yerinden kalktı. 
bir feY i.tediğinizi işittim. Eier ~ - Koluma dayınınız Selim. 
long üzerinde kalsaydınız bunu ak.. . - Buna ihtiyaç. yok, kendi kcn -
lınıza getirmiyecektiniz. dıme yüriiyebil: im amma kolunu-

- Hakkınız var. Canımın ne ka- za ~irmeği tercih ediyorum. 
dar sıkıldığını ~nwli anlıyorum. .. .. onupnuyorlar. Genç adam dü. 

şunuyor, memnun olduğunu kendi 
- Halbuki ben daima yanınızda kendine itiraf ediyor: fakat bu K

:. ve sizi eğlendirmeie amade vincin hakiki •ehebi.Un ne olduiu
nu ta,in edemiyor. Aylardanb~ri 

- Sizi rahatllZ etmek Ülerni - N----1-.! -~'- d amTU11 ıuu& sevme iiini o kad1ır 
yord\lm. tekrarlam.ttı li buna kendi.ini de 

- Fena adanı. Benden selea bic İDaDdlnallb- Halbuki aabahtanberi 

bı,ıtun varlığını aaran, onu Juhan 
gençleştiren ve kalbin,. rahatlık ve
ren Nesrinın 11evimli ve cana yakın 
tavırları ve sözleri değil :niydi? l;lu. 
nu anlamak istemh·or, ha'ltal .. tn 
getirdiği hırçın bir İnadla hdı~ın 
cazibe•inden uzak kalmakta ı rar c

dıyordu. Bunun ba;kr. bir •ebebi 
de vardı: Anne9i bir düziy<' ona 
Ne rinin cazibeaiııe tekrar kapıl _ 
manın kendisi için bir ıztırah ve ~ 
züntü membaı olacağını tekr,. .. Jı • 
yordu. Sdim tehlık lı bir hast lık • 
tan henüz kurtulmuştu. Mane:ı ve 
maddeten zayıft•. Y cnıden a b ve 
acı çekmekten korkuyordu. Nı- ın 

bu: ne zaman ne sö ltyece@ v ne 
yapacağı belli olur mu) 

Dağdan init de çıkıt kadar guzel 
ve cazibdL Otomobil iJ.j aarafı YC'til 
yollardan inerken Selim kırla daki 
çiçeklere bakıyor, bu ı;:içeklerin her
sun evin kö,elerini süslediğini hatno
lıyordu. 

(Arkası "Ar) 
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BANK y 

SON PO&TA 

L 1 MÜESSESESi 
MODORIYETINDEN: 

1 Şubat 941 tarihinde faaliyete reçecek olan Yeni Mağazalarımızdan : 

NAZiLLi Mağazasına: Aydın • Denizli• E R E İ4 L ı• Mağazasına: K A y S E R •ı 
Muj'la • laparta • Burdur · \:1 Konya • Niğde 

M~ğazaaına: Kayseri : 
Sıvaa - Kırtehir - Yozwat 

Vilayetleri Tiiccarlaruaın arcı namcrran almaJr liure tinuliden müracaatları ilan olunur. 

(Butarafı ı net •'Jfaclal larak kabul etmemelidir. Çünkü tay. 
oıLtinln, Alman ıençleri Ue dolu ola. )'ar8ler donanma tarafından tl d~
ıa• Nerveç tara auıarından, Alman. man limanının atıına tadar ıötürül 
f&Ja kaçmak , emeaidir. Bir İngiliı mü.t, :bava filolan .deniz sü_bay!a.n ta.. 
ilıuhrtbi, ıemlnin petlne dü19ret, o • ra~dan .sevk ve idare ed.ılmi~ta. Bu 
au u.ra,. oturmala mecbur etmif hAdile dotrudan dotru7a ıneaa bah.. 
te kaçan Almanlan e.sir etmittir. Bu-ıriJllil~inin ü.ttün tu~vetlere ~rşı na 
,.da daha ziyade hukuki bir meal• •ıl mücadele etUkleruıı eOsterır. 

te~uubahl olmqtur. Almanlar, bl- Gerçi Atdenizde İngilizler, İtalyan. 
raflık hukukuna riayet etmek.sizin, lardan kunetlldirler, fakat kunet -

"o"eç tara aulanndan kaçaklık au_ !erini iki parça,. . a'JU'mat mecburi • 
*9tne istifadeyi dOşOnmll.şler; tnıi • yetinde olan inıaaz donanmaama mıı 
lııder ile buna meydan vermemilltT • kabil. İtalyanın libel bir cotran du.. .ir. rumu vardır. İtalya bu durum dolayı. 

Norueç ütilôn de donanmaaını toplu olarak, par. 
a ,._ l N t • tal huauaun_ ça halinde bulunan tu.illa aruplann.. 
AA .. an ann o"eç ill d b' t . ,.__ · •- _,.. ed billr 

'9 - te dikl · bl1,.0k ceaaret ve an ır anea UMSritle .... vwu e • 
muY~~a~et e~nklr edilemez. 1939 ~u mllet, denli tarılıinde parlat 
llarbı tek ddtt --eden btlıtln ıarııı. devırleri olan bir maıettlT. Fakat her 
te de~: ~:tine malik olına -1 nederuıe, bu harbde, pek tedbirli d~v. 
•- d imadan bu llP\bl ranmattadır. ttaı,..n denla muharrır-
-n, onanmaaı 0 • .,. 1 · · k b' ı·---•- te kid tti" 
MJttk h k U kanşmanm drlllit l erının ço acı ır ..... ._ n e -
tklula .:~~;:. llugiln bile lntO- leri bu ihtiyat_m, itaı~ tarafından 
.._. d 1 rmın iltill edllememeal, mıarane tatbik edilmesi herke.w h:ı:r. 
-re a a 't . ret veriyor. Ne de olsa bu kadar 
auanam ngı~m donanması~ Al • kunetli bir donanma, muharebe 
•anlara verdıtl korkudan ileın gel - etmese de humını korkutabilir. Fa • 
mettedir. Faka~ Almanlar No"eçt.e tat lileatıan içine tortu kelimesini 
D&kliyatı atlrat.lı harb gemilerile yap. ,,amıı an İnıilil denizcileri bu üatiln 
1nı.ıja.r, geceden istifade etmişler ve ~ ~ . . 
ıüzel butın tesirleri e!de etmı,1erdir. kuTYeti zayınatmayı d~ bilmiş.lerdır. 

A k b ff k. t mllhim Taranto denli ufennln tesıri der
. nca u muva a ıye . . hal Arnavudluk ve Mı.sır ve aonra da 

mıktard.a. Alman harb ger.ıl.!inın feda! Ha.beşıstan üzerinde ıörülmtiştilr. 
edilmesmı muci'b olmuştur. Nihayet Madd t bilh vı b k 
laar,ltlt Almanlara iki fıl.yda. vermi.f- e en ve usa mane a ım. 
tir : Belki ineç madenleri daha bü _ ~~n zarara utrayan İtalyanlar her 
J1lk bır emniyetle Almanlara hizmet iki cepheye olan deniz naltlıyatını a. 
Mecek şekle cirmftUt. Belki de Al - laltmıtlar.dır . 
.. nların toran deniZaltı gemileri /lrı tarafın lrayıbları 
IMı memleketlerin, otyanuaa bakan Son haberlerde iki tarafın ne kay_ 
41-anıanndan hareket ilaıs\l olarak, bettiklerini gördük. Fakat ben bu ta. ı:ıı--=----=z===ıı::=-=---===-=--1941 iKRAMiYELERi 
lıltltade etmektedir. Buna ır.utabU, 1Jtblann harbe tesirini pek anlayama_ 
Almanya, bir daha ctıçlükle tellti e. dım. Herhanst bir kaybı göze alma -
•l!Cetı bir donanma taybetmifti. F,fer dan muzaffer olmak mümkün delil. 
Almanya ileride, İngiltere ile aruın.Jdir. Ayni umanda harbin neticesine 
dakf ıcu.,.'.,.ıt nisbetlni ualtmata mu_ dair bir fikir hasıl etmek i9iıı bu tayıb 
nttaıc oluraa bu cotratya deiisikli • lara mukabil İngiliz donanma,,ına ne 
pwien fa7dalanabilir. Fatat Pran.sa.. lllTe edildilini, Mihver donanmwna 
-.n Okyanua limanlarının ıaptı bu banıi ıemilerin eklendilini ~met 
İlfdayı daha ziyade temin edecektir.! llmndır. Eter bu rakamlarda Ingi • 

• • • lizler lehine bir sene"ınlik mevcud ile 
Cayoıebey hGJgea deniderin yan4 ,..,.., Mthver men • 

incıııs ticaret tatllelerine - ti buna faatlerine ta.mıunen kapanacatına 
4enizcUer tomn1 diyorlar - refalı:at bülcm dil bil. F L 
ft onlan hima1e eden bir İngiliZ mua e e il'. • • 

~ pmili, büyttt bir Alman :mhlısı_ <tı.!ıo 

.. ra.atıeUyc:>r. ftlpbelis Almanların Eyüb Sulh Hukuk Bikimlitinden: 

T. iş Bankası 
1941 Koçuk 

Tasarruf Hesaplan 

iKRAMiYE 
PLANI 

1 adet IOOO liralıt - 2000.- lira 
ı • 1000 • - 3000.- • 
1 • TIO • - 1500.- • 
' • 500 • - 2000.- • 
• • 150 • - 2000.- • 

S5 • 100 • - 3500.- • 
80 • 10 • -4000- • 

soo • • • - rooo.- • 
Keı·tt'tr: ' ....... 1 MaTW, 1 .L 
e--, 1 hlncttetrtn tarihlertnile 

J&Jur. 

Bola• " (eril>, Jtızıl, kızamık) 
gibi aalgm butalıklar ıamanm. RİDA DİŞ SUYU da gargara ,...pılmaicla atız, bo

la11n antisepti.aini temin eden tunetli bir dezenfektandır. 

Halkevi konferanılan - ( • • Y;.. ·ı hu LA rC ) 

ftlifesi bu ıemiJi batırmak delil. Balatta, HızırçaYU.f mahallesinde, 
mümkün oldalu tadar faZla ticaret Mescid .sotat Sl No:lu evde oturan 
ıem.laini batmnat olmalıdır. Fakat ölü M"°n &kı'nasi ve ölO Sinyoro 
.,uında ~ ticaret ıemi.1i olup harb 1 Bakinaıi otlu 21..2-932 dotumlu Mar. 
mataadae içine 1>irtaç top tonm\lf I ko Şimon &.tinazlye ayni Sl No. lu 
._n CaJTi,lbeJ'in ceaur itOmutanı Al.. 1banede oturJn <Bii7üt babalı ~on ••n zırhlw tizertne atılmakla btıtiln 

1

Bahar> tarafından küçüle vL8i tayi. 
tkaret. ıemiluine kaçmak tın.ıtmı ni iatenme.si tızerlne yapılan tabki _ Eminini Blll.knin4ea: 
"8rmiştlr. Cesur inıiliz, meD\leketi

1
tat ve muhakeme sonunda muma • 1 - 30-1-lfHl Pertembe ıünll lBU. fmir Uya.&rosa 

utrunda, ölmeyi bile 16-e almı.t ileyhin vuaııe ehil oldulu diıılenen giln) aaat (18> de Dr. Profesör Fab.. 1 Tepeba.fında dram kıl. 
18 kocaman zırhlı ile döv\ife dövüşe phidlerin phadeti ve -zabıtadan ve rettln Kerim 0601 tarafından mında. Akşam sut 
ktm14tu. nftf114tan ıelen cevabı yazılardan (Harb ve Sinir) menuund.a bir ton.. 

T aranto hadiıeai anlaıılmış oldutundan küçük Mar - ferans verilecektir. 
20

•
30 

da 
İngila ta11arelerinin cenubi ttaı • toya büfilk babuı Şimon Baharın 2 _ 3_2_1941 Pazartesi ırfinll aaat Dıtı.lA GALOTTl 

p.dalcı Tuanto limanını bombardı • vui ta)'inine ve u.sulen illnat icrasına 08, d Doç t Zfyaettin Fahr' tara. t.utıll caddesinde Komedi twnında 
•an ederek blrc;ıok İtalyan geml&ini kabili itiraz ve itizar olmak üzere e en 1 

a,.tll'dıklan hatırlardadır. Bu mllhim 1 n.1.fl tarihinde tarar verllmi.Ş 01 _ tından (Halk ve ahllt> menuunda Aqam aat 20,30 da 
l&feri, hara ailllunm donanmaya ~ıdulundan keyfiyet on ırtın müddeUe bir tonterana nrilecettir. mALI& ODALAR 
#in ıeıecetinı iabat eden bir vat'a o. il1n olunur. .f;182..41.81 Her iki konferaoa Cirit serbesttir. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
AK TIF 

ltua: 
Alt.ili: ~n taocram n .eos.tHt 
Banknot . 
uratııt . 

Dablldeld müaMrter: 
Tftrt Ltruı . 
B~ld mahablrler: 

Altın : Safi kilogram 1.010.'758 
.Altına tahYıU kabil aerbut dö -
Tizlflf 
Dlfer dövizler ve borçlu Kllrinl 
b&ldyelert 

Bulne tab.mert: 
Derub\e edilen e'Yl'&kı nakdiye 

tarfılıtı 
Kananan 8-8 ınet maddelertne 
WTfltan Bulne tarafından Tlıi 
&edl,..t • • • • 

.... at~= 
Tlcart Senetler • 

...... " lalıYlllt elsclanı: 
c Denıhte edilen enatı natdL 

& c yentn tarşılıtı eaham n 
c talmllt <tttbart tıJmetleL 

a Berbeat l!'.sham ve Tah'11lt: 
&ftular: 

.Altın " d6'1s ilzerlnt nana 
TahTlllt O:rıerint ann.s . • . • • 
Butnere la.sa ~eıı a nna 
Butnere 3850 No. hı kanuna r6re 
aoııan altın tarftlıtlı a ftD.I 

Rllledarlar: , 
lfuht.Uf: • • • 

Lira: lM.121 .954.'21 
> 14.492.393.-

• 2.452.009.35 

,. 47U~.47 

Lira '7.048.029.54 

• -.-
,. 20.125.041.M 

Lira 158. 748.563.-

1. 20.149.137.-

Lira 259 887.072.00 

Lira f6.ln2.318.93 

• '7.918.888.69 

Lira 8.963.74 
• '7 .808. 722.-
• -,.-

, 114..584 Pa6.75 

Yekta 

.. 1 .,.. •• 1MI tıulldadla '~ 

Lira 

119 066.356.58 

471.ff5.47 

18.173.071.40 

138 599.428.-

35U67.072.ot 

&3.831.203.112 

122.402 812.49 
U00.000.-

11.012.Gll.31 

'f 46. 723. '191.M 

Bankası 25 / 1 / 1941 vaziyeti 
PASlf 

s..aı. 
bıu,.t alt"9it 

Ad! Ye fnblld• • 
Bu.su.at . 

Ted&riJdekJ llankao&lar: 
• 

Deruhte edUen eYr&tı nalıl'dtTe 

ICanunun 1 _ 1 inCl maddelerine 
tel'flkan lluint tarafından n~ 
tedtyat • 
Deruhte edilen nratı nakdt:r• 
batiyeat . 
Karfl}ıtı tamamen altın olara.t 
Ulvet~n tedaTIUe vaıedUen 
Reestont muJı:a.bW illveten te • 
darile vuedUen 
Bulneye 11.Pılan altın tartılı.L 
b anna muıı:abut 3902 No. lu ta.. 
nun muctbince Ubeten tedaYL 
le nzedflen . • • • • • •• 

MEVDUAT: 
Tiril Llrul 
Altın: Bati Klı. 878 80I 
S850 No. ıu tanwıa ıöre huine,. 
açılan nana muU.bW teYdl olu. 
nan altınlar: 

Bati ~. 156.541.ISI 
Döm TaahhHa&a: 

Altına tah'V'ill tabll dönzıer . • 
Diler dö•lzler ft alacaklı Kl1 • 
rfnl bakiyeleri 

lfehtellt: . 

Lira 8.188.686.1 
• 8.000.000 

Lira 158.748.Ş83. 

1. JO.H9.137. 

Lira 138.599.4H. 

• 17.000.000. 

• 149.000.000. 

• H.000.000. 

Lira 83 242.757 .54 
' 1233.302.58 

• '18.124.187. 

-. 
• lt.SH.7'10.'1S 

12.188.868.15 

418.599.428.-

IU78.060.10 

'78.12"-187.90 

29.819.770.73 
107 .515.708.06 

'fU.723.798.IK 
1 

.,, .. MM&" 6 AIM ISiDıl &YW ~ 1 
~ 

J 
(Abdest bozan) dediğimiz barsak kurtlannın devasıdır. 

Bunlar aıiır etile yapılmıı pastırma ve sucukları yiyenleri:le hasıl olur. 
Uzunluklan dört metreden on metreye kadar olur ki birçok tehli
keli hastalı~lara yol açar. TIMOFUJ bu kurtlann en birinci devaaı
dır. Sıhhat Vek&letinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur, 
reçete ile satılır. 

TRAMVAY PASOLARI 
Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
~tı tramva7 pa.solannın 1 Şubat 1941 tarihinden itibarn mer'i olmı -

yacatı ilAn olunur <855> 

Zonguldak Mıntakası lktısa 
Mlldtlrlftğflnden ı 

138 numaralı Çamlı ocatının imal ruhaat tezkeresi esti aahiplerinilt 
ocak kiraya verilme3den evvel ricade getirdikleri te.Watın kJ.Jmet 
diri işi hu.sual kom~onu tarafından 3/S/ Mt tarihinde ikmal edileceğinden 
tayin olunan günde ya bizzat ocat mahallinde bulunmalan veya uauli 
dairesinde tanzim ed.Umif sallhlyetnamert halZ vekillerini bulundurmaları 
altsl takdirde takdiri kıymet muamelesinin huzurlanna hacet kalmadan 
yapılacatına dair eski sahiplerden adresleri maIQm olanlara pbsen flmL 
haberle tebligat 7a.ptlınlf ise de Kara Mahmud otıu Mahmud kızı eerur
ve Kara Mahmud otlu Mahmud mahdumu hra'mın adresleri malıllD 
olmamasından ve Arıt zade Cemalin hayli uman enel vefat etmif 'f9 
v&Nleri de blllnememif bulunmasından keyfiyet kendilerince malam ol. 
malt üzere illnen teblil olunur. ı55o. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş Yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldınlması hakkında ilin 
Gilmilş yüı kuruflutlann yerine ıllm6o bir liralıklar darp ve piy~ 

ltlfi miktarda çıkanlmı.t oldulundan gttmaş Jiis kuruşlu.tıann Sl/İklnd
klnun/941 tarihinden 10nr1 teda'rilden U.ldınlmuı tararlqtmlmlftır. 

Oümü.t yils turuşlutıar l/.Şubat/9t1 tarihinden ıt.1>&ren artıt ıedaYll 
etmi7ecet ve anca.t ,.ıns malandıtıarile Cilmhuriyet Mertel Bantd 
fubelerinoe kabul edilebilecektir. 

Elinde gümlif yüs turuşlut bulunanların bunlan malaandıttarCW 
Cümburiyet Merkez Bantaaı 4ubelerine tebdil et.t.lrmeleri llln ola-
nur. .• ,. .•. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.00D TUrk Lirası 
lubt ft tJana adedi: iti 

~ ft ticari - DHİ banka muameıeım 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERJYOfl 

Zirsat Bankasında tumbara.u ,.. ihbaraıa tuarrıll beaablaruıda 
enu so ıaraaı bulunanlara eentde t cSeıa çekilecek kur'a ile &l&tı • 
daki plı\na ıöre ıkra.m.i,ye datıtılacatt.ır. 

4 Adet 1.000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2.000 " 
4 " 250 " 1,000 .. 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,00 J " 
120 " 40 " 4,BOJ ,. 
\60 " 20 .. 3,200 " 

Dikkat: Heaablanndaki part.l&r bir 19ne IÇinde 50 liradan aeal' 
do.pnifenlere ikramiye çıktılı takdirde 1' 20 fuluile verilecetıir. 

ıtut'alar .senede ' defa. 1 Sylal. ı Birinciltlnuıı. 1 Mart. .... ı saa .. 
ra 0 tarihlerinde çekilecetttr. 

....................................................... ·-···································· 
Son PCMta Mlıtbauu ~ Midüriir Seliın Rqıp Emet 

~· s. &a. EME.ı;. A.. Ekr ... U$AKUGll. 


