
H A L K r " ' G Ö Z CJ 

HAL KI N KULAG I 

HAL KIN DiL i 

===Sene 11 - No. 3749 
Yaz.ı ioleri telefonu 20203 CUMA 3 IKINCIKANUN 1941 idare itleri telefonu : 20203 r1ab 5 kurut 

Otomobillerin -ta ha ı aBi 
hararname tadil ediliuo 

Taksiler tamamen serbest 
HUSUSi ARABALARIN DA SERBEST 

BIRAKILMASa İHTİMALİ MEVCUD 
Ankara, 2 (Huauıi) - Otomol»ille- navebe ile çalıştırılmaları usulü kaldı . 

rin tahdidi hakkındaki kara.naamerıin rılacak ve taksiler tamamen ıerbeıt bı-
Önümüzdeki günlerde tadil edilmeli ka· rakılacaktır. Huıuıi arabalara aelince 
rar alhna alınmııtır. Bu tadiliıta 16~• bunların da serbest bırakılma11 için bir 
taksilerde tek -n çift numaraların mü• cereyan mevcuddur. 

Bu~gar Başvekili 
Fi of ansızın 

Viyanaya gitti 
Bu seyahat Balkan 

merkezlerinde 
alaka , uyandırdı 

Bulgar Baf YSkili ile 
birlı kte Alman elçisi de 

Viyanaya gitti 

PNre 1 ..., 

AmaY\ldlukta ltalyanlann ~eni müdafaa batlarmı ı&terir harita /"' ...... ..-. .............. , ................. "'\ . . 
0en.,ral diyor ki ı l Arnavudlukt~ ıkı 

.. _ : dı k taraf kat ı 
.rvnavu u ta b. h b 
ukerl vaziyet ır mu are eye 

TAZAM 

....... ..,..,.411 hazırlanıyor 

Pamuk kon e • 
1 ALMAN HAVA 

KUVVETLERi 
iTALYADA 

Akdenizde hava ve 
deniz muharebelerine 

Almanlar da 
iştirak ediyorlar 

dün Ziraat Ve ilinin 
bir nutku ile açlldı 

Kon grede pamuk ziraatinde alınması 
lüzumlu tedbirler tetkik edilecek ve 
istihsalatı artırma çareleri aranacak Dün Romada bir Ankara 2 (A.A.> - ~ira:ı.t VeklUe. 1 

emri yevmi neşredilai ti tarafından tertib olunan pamukı 
kongresi bugün sant 15 de Ziraat ve. 

Londra, ı (A.A.) _ Royter: l:ilı Muhlı.s Erkmcnın bır nutkJe ~ _ 
R esmi ltaly n jansı Romadan çılmıştır. Mevzu ıle alil.k'ldar ve Zı -

tebllğ ediyoı-: raatçi meb'lL'ılarl memleketimiz pa. 
A lman havn kuvvetlerine men- muk bo1gelerınden gelen murahhas. 

aub bazı kıt'nların ltalyaya gelmesi !arın ve VekMet mütehassıslarının iş
münasebetilc lınlyan hava kurmay ~irak ettikleri bu kongre mesaıslne, 
reiıi general Pricolo neşrettiği bir Iktısad VekAletinin toplantı salonun. 
emri yevmidc diyor ki: da başlamıştır. Zıraat Vekilimizin nut 

Alman hava mi\fıezeleri, düşma- kunu müteak1b kongre riyasetlne İz. 
nın kuvvetlerini tahşid etmiş oldu- mir meb'wıu Rahmi Köken re·s ve
iu Ak~cn~d~ hava ve deniz. muha- kllliklerine de Adana murabhas;arın. 
re~elerıne ışt~.ro..~ ed.eceklerdır ... ~~ dnn Kasım Ener ve Ege murahhası 
mufrezder buyt!k ~ır l~alyan. cuıu- Fevzi Liltfi Karaosmı;.n intıhab cdıl 
tamı olarak tclakkı cdılecektır. mişlerdir. 

Müşterek miıcad•le, ftnlya ile . 
Almanya arasındaki siliih atkadaş-1 Kongre seçımleri yapıldıktan son -

1 v ··h·· ı · kt. ra delegeler arzu ve thtısa'ilarınn gö 
ıgını mu ur ıyece ır. .ki • -

Radyo gazetC!İnin neıriyatı re ı. encümene ayrılmışlardır. Bun. 

D.. k k. R d t • dan sonra umumı heyet Cumartesi un ~ m ı n yo gaze esın- n 
den: lg nü.s~nt 10 da tekrar toplanmak u. 

A dl kt Af 'k d k zere ıçtimaına nihayet vermiş ve en ı rnuvu u a ve n a a ço o . z· v il it' 1 b. • -• el.. it 1 c menler derhal çalışmalarına ba~ raat ekili Muhlis Erlcmen 
m 1 u ır vazıy~e ıışen a yan- lamışlardır -
lar, Almanyadan tayyare yardımı 1 · için alının~ı gercke:ı tedbirleri aar 
talebinde bulunmuşlardır. Kongre Çukurçva. bölgesınde aka. tohum temıni ve tevzii, Çukuron. n 

Almanya, Mihver ortağının bu la. ve klevland ilzerıne yapılan dene. Ege bölgelerinde sulama iflerUt mi . 
taleb ini is':ıfa muvafakat ~tmiştİT. ımelerin mukayeaesi n bu bölgeye a. vazı olarak pamuk zıraatinde alıa _ 

(Devamı 3 üncü sa fada) ~n~anın te~lli lşae . pamuk istihsıı - ması gereken tedbırlerı tetkik eyiiJe . 
lını arttırma ve keyfıyetın! iyileş•ınne cektir. 

Bardiyanın 
teslim olması 

bek eniyor 
ltalganlardan şi1ndige 

kadar 329 top 
iğlina11ı edildi 

Kahire 2 (A.A ) - İngıliz umuınl 

Türk parasının kıymetini 
koruma kanununu 

müddeti 3 sene uzatılıyor 
Ankaro. 2 (Hususi) - Türk parasının kıymetini koruma kanunu müd.. 

det.inin 3 yıl d.ılu uzatılması hakkında hüküınetın Mcclıse verm~ olduğu 
kanun ltlyihası encümenlerden geı.ıcrek M!!clts umumı hcyctıne gelmif.. 
tir. 

karargfl.hının teb!ıği: 
Libyada, Bnrdıyadaki İtalyan gar- - - ------------------------

K~malpaşa ve Karacabeyden 
sular çekilmiye · başladı 

n izonu hıçbır faaliyet Pseri göster -
nıemekte ve hiçbir müdahalede bu -
ıunmadaıı hazırlıklarımıza ve tahşl • 
dıı.tunıza devnm etmekliğimize mu -
aaade eylemektedır. 

Diler cephelerde vaziyette hiç bir 
dellfıklik .plmamıştır . 

Llbyadakl gemş muharebe saha -
smda ve bu muharebeden sonra ele 

6ofya 2 (A.A.> - Bulgar b afYekill 
lof, bugün Viyanaya. gitml.§tlr. Ora

d.ı mutehassl8 doktorlarn muayene 
o.ıacaktır. Başvekil birkaç gün sonra 
Bofyya dönecektir. 

H. Emir Erkilet Yunan ve ltalyanlar ıeQiraerek şiınd. sayılan topların a _ 
dedi 329 a bali~ olmaktadır. Bunla _ 

gece kara l •tf d t rın 20 Sİ a~ır, 48 i hafif hava dafi 

Uluabad ve Kemalpaşa ıosesinin bozulan 
kısımları yeniden ıslah ediliyor 

Radyo gazetesinin nqriya ll 
Dun akşamki Radyo gaze~sinden

B l ar b~veküi Prof. Filof'un ansı.. 
n Vıyanaya gitmeBi, Balkan merkez.. 

l nde büyük bir alAka uyandırmlf-
tı.r. (Devamı 3 üncü sayfada) 

···················································· 
Amerikahların 

sualleri i 

FRANSA · İ 
TEKRAR HARBE 1 

GiRECEK Mi? 

._. ar ve ~a rağmen Arna. 

.... TUd.lukta muharebe vnzl-
7eti iltltrar peyda etmiş olmak . 
tal\ 1'mtlz uzaktır. Elen ordusu 
maUıDI elsa da hergün ufakte • 
felı: aan ffalciyetler elde etmek_ 
tedir • .-.ııınıa beraber İtalyan. 
larıa laiVbir teY yapmndıkları ve 
WS> ltli.n1 d uyunca hemen kaçı. 
ve~ zanw:>lunmamnlıdır. j:_ 
t&.IJ'anlar da adamakıllı harbedi. 
:ıorıar. anudane müdnfanıar ve iyi 
tiıdd"11 mukabil taarruzıar yapı. 
70rlat. 
M..ı& Ergir! Kastro ve Prem _ 

metWea 10nra Tepedelen ve Kli _ 
aura •tldafaaları ise şlddetli de • 
Tam et.ektedir. Geçenlerde Yu 
D&I\ kl''ü&rının zaptettıkleri, oh: 

n l5ln a op toplarıdır. 
mevzi/erini dellz'tfirdi/er Kahıre 2 CA A.) - İngiliz karargfi... 

6 Y hının tebliği: 

El 1 
- <Devamı '7 ncl sayfada) 

en er yeniden 12 
top iğtinam ettiler iaşe 
Manastır, 2~.A. ) - Arna-I • 

'\'Udluk hududundaki Royter muha
biri bildiriyor: 

Şimal cepheainde ber iki tarafta 
da son muharebeleri müteakıb dün 
nisbi fakat şiddetli muharebt-leri 
hazırlıyan bir sükunet müphede e
dilmiştir. Havalar da defişmi§tİr. 
Dondurucu poyraz yerine yağmuru 
getiren aıcalı: lodos eımeie baıla
mıştır. Ancak bulutlar çok alçnlc oı.. 
duğu için hava faaliyetlerine imk&n 
yoktur. 

Müsteşarhğı 

Romanın münf erid 
bir sulh aktedip 

etmigectli Ü ~illinlıri 
işgal ediyor 

(9fmuıu '1 nci 3ayfada) 

\. ............................................. / Her iki tarafın menı:il teıkili.tı, 
(Deunu T ııel •1fada) 

-
Vaıinıtonda kanaat Hitlerin 
batlıca taarruzu lnıiltn•J• 
tevcih e!lecoii merkezinde 

.• \:aıington, 2 ( A.A.) - Yılbaşı 
~~U hUtün d alrele:- kapalı olduğu 
du c, hariciye nazın Cordell H ull 
lıc: e~kenden nezarete gelerek baş
'İınd~il~avirleri ile görü,müştür. Bu, 
'ctind ha~c!. s:vasetl:. müd~fnn. siya
li iare Rorul<!n ve suratl e ış gvrme-
11ı,tll 1~dnf edC'n yeni zihniyetin bir l 

ctı telU:ki edilmc:kt .. diı-. 
<Devamı tincfi q:ıvfada) 

Ankara -İzmir hattında 
yataklı vagon servisi 

haftada 4 gnne çıkarıldı 
Ankara 2 (A.A.) - Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğünden blldL. 

rilmiştir: 
k İzmir arasında haftada uç gün mütekabilen ifliyen yataklı 

An a~11 -vagon servi.Si gördüğü rağbete karşı yolculara bir kolaylık ol • 
ve ye~e 

3
,1 19•1 tnrihinden itibaren yeru bir sefer illvesile haftada 4 

mak 11zere ~ 

güııe 91karılaeaktıı·. . 
erer Ankrır:ıdan Cuma günleri, ve Izmirden Cumartesi 

Bu munzam s 
yapılacaktır. 

Şükrü Sökmeruüer 
Ankt.ra 2 CHusust> - İaşe müs. 

tetarlıtına tayini muhtemel zevat a
ra~11nda Hatay Valisi Şilkl'li Sökmen. 
süetle General Muzafferin iSimlerl 
zikredilmektedlr. 

Bu sabah gelen 
haberler 3 ünCU 

ayfadadır 

Mahsur köylUnun yiyeceği temin edildi 

Kemalpap kua'baunı 

Bu rsa, 2 (A.A.) - Kemalpaşa 
ve Karacabeyd e aular ted rici b ir su
rette azalmağa baılamıştı r. 

Bu d efaki seylabda alınan tcdbir
ltt aayeainde inaanca zayiat olma
mı§tır. Hayvan zayiatı da p ek az ol
mu§tur. Mahsur köylünün her türlü 
yiyecek ve htirahatleri temin edil
miııtir. Suların tahnôatına uğrıyan 
Ulu""-"-' ve Kemalpaşa ooseıinin 
bozulan kısımları ve menfezleri alı· 
nan tedbirlerle yenid en sılah edil
mekte vesaitin kolaylıkla geçmesi
ne çalışılmaktadır. 

Halen seylab mıntakasında bulu
nan su icıleri beşmühendi!li Suayibin 
aldığı tedbirlerle tahnôe u~rıyan 
hendlerin t amir işi ile uğraşılmakta 
ve açılan gedikler kapatılmaktadır. 
Bu ııeneki su baskını sarahaten isbat 
etmiştir ki, Naf ı:ı V ekaletince Kara
cab ey ve Kemalpaıta. Susurluk üze
rinde yaptmlml'.kta olan kımallar 

ld,-e &JVan d.,. 

ve aedler ~i en büyük ima r hareltet
lerinden b iri olmuotur. Bu kanal ve 
aedler inpatı tekemmül ettikten 
aonra bu.gün İçin lf et 9ek.lini alan 
aular bu feyizli ovaları ıalah edecek 
en lr.onıyucu nimetlerden biri ola
caktır. 

Ese mmtaluuında 
lzmir. 2 (A.A.) - Havaların 

müsa.id ıritmeai üzerine aeylAb mın
talcaaındalci Stılarrn çekilmesi dev•m 
etmektedir. Sulann eekilmC9i aayet 
ııüratli oldu~ndıtn b sn M: zaman
d a normal vaziyetin a vdeti muhak
kak ,gibidir. Meneml'!nİn münhftt ye
rinde bulunan sular çekilmekle br
raber Bergamll 11osesinin 36 ıncı ki
lometresindeki sulnnn irtifaı mot5r
lü vesaitin ~vriisefetinc n.Ant ola
cak niabettedlr. Mcncmen•e Emlra· 
lem demiryolu •os~i üzetindelci sn- 1 
lar tama.mite çekilmiştir. Bergama 

('Dnunı T MI sayfada) 
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SON POSTA 
zısz--

f Telgraf, Tele Ve elsiz llaberleri 

"Düsmanı , 
imha 

edeceğiz " 
Yunan Başvekilinin 

yılbaşı mesajı 
Atlnn. S (A.A.) - Başvekil Metak

Yeni J1} miınasebetile Yunan mıl
letine hitaben bır mesal neşretmiş ve 
dem tır ki: 

- Dli§manı imha etmek üzere ı;on 
nefes mize k dılr çarpışmak azmi Ue 

ı.s..1 ucnes'ne ~iriyoruz. MucadelemL 
!in uzun ve çetın olacağını ve ıztı -
rablar çekeeeğımizi biliyoruz. Fakat 
8.Z?net.mış bulunuyoruz, ıztırablara 
kat .ınacağız Yunanıstana Hiyik bir 
~kılde bu mucadeleyi intac etmek 
•On. 

Yeni yılın başlanğıcında Yunan 
mlıletıne ve büyük müttefiltimize za
ferler temenni ederim ve zaferlerden 
daha Ziyade kahramanlık ve şeref 
diler·m. En yük.ııek fednkill'lıkları 
Yapmıya hazır bir vaziyette istikbale 
d:>ğru gıdelım. 

ıngiliz'er Bremene 
20.000 yangın 
bon1bası att.ılar 

L ondra :3 (Radyo) - Dı.in ge
ce nC§redilen resm~ tebliğe göre 
Çarşamba ~ecesi Almanyanın ikinci 
nıiıhim istila limanı olan Bremen ü
%erine f ngilız tayynreleri tarafından 
yapılan akın iic saat siınnüştür. Bu 
miiddet zarfında 20 bin yangın 
bombaııı atılmıştır. Fabrikala,.a, 
petrol depoJa,.ına ve tezgahlara tam 
isabetler vapıJn,19 ve buralnrdn yan
gınlar çıktı -ı te .. bit edilmi tir. 

Lon?ra 3 (A.A.) -· lngiJi, tay
yarrlerı gece i•tiln limanlarını bom
bar?ım~n etmi l•rdir. lnfilahlar , .e 
pro ektorlAr Kt:ol.-den Bulon) 'a kıo -
dar uzanan snhili tenvi- etmrktc 
idilt"r. 

f ng-iltereye akın yapan 
İtalyan tavyareleri 

geri çağı"'ı1 dı 
Londra 3 (AA.) - İngiltcrey,. kar

şı yapılan hav.ı akınlarına i.ştirak 
eden İtalyan tayyarel,.ri geri c:ı~ırıl
mı.şlardtr Anca!t Alman ... İt.alynn 
işbı~1~ ni isbat e•mek üzere yalnız b r 
avcı tayyareleri ı;rupu Almanlarla bir 
likte akınlara iştirak edecektir. 

ltalya:ı tayyarelerinin 
Yunanistan~a yaptıkları 

. . Atina 3 (A.A.) - Resm"n bil
nı;!!?iğine göre 29 Sonteşrinden 28 

"ununa kadar harbin ikinci avı 
zar!ında ftalyaıı hava akınları neti
::csınde vulrnbulan haııarnt ve sivil 
fD'>nn Za);atı soyJe tesbit edilınİ~tİr: 
12 i kadın, 20 si çocuk ve 5 i hın
dnk çocuğu olma\ üzer-: 8~ ölü. 28 i 
kadın, 15 i çocuk ve 14 dü kundak 
çoc:uvu olmak iizere 296 yaralı Vdr
dır. Sehir ve knsabalardn tnhrib e
dilen evleri_, savısı 60 dır. 1 00 ka
dar ~v de oturulmaz bir hale gel -
miştir. 

1940 senesinin 
adamı : Çörçil 

N"vyork, 2 (A.A.) - l laftalık 
«Time mecmuasrn 1940 senesinin 
adamı olarak Çörçili göstermiştir. 

Bu sıfat tarihin seyrinde o ar.ne 
en mühim değişiklildeıı yapan il.da
ma verilir. 

Mezkur mecmuııda evvelki sene-
lerde bu sıfatın verilenleri arasında 
Hitler ve Stalin vardır. 

İngilterede bir "Harb 
İstihsalatı,, Nezareti 

YüKsek müraka e heyeti 
komisyonu kanunu tadil edi iy 

1 ~rt{f;Q;: • I Japonlar Çinde 1 

r ; n11. t h/"k . . .. 1.600.000 asker 
ıvı ısır e ı esznzn 
zevali Cebelüttarzk kaybettiler 

Ankara ! (Hususi) - Yüksek müra-kabe heyeti kanununun tadili mev
zuubabsti'r. Bu tadilô.ta göre mezkiır heyete azalar re'sen Bnşvckii.let ta-

rafından tayln edilecektir. 

" 1941 yıh eski ve 
yeni dünya için en 

kat'i sene olacak,, 

tehdidini de b. Çunking, 2 (A.A.) - Çin har-

b f 
. ıy~ naz:ırı g-meral Hoyingşing us-

erfara ettı k~rı vaziyetin wıkikin~ tnhsi.'I ettiği 

Y 
. hır .makalede diyor ki: 

azan: Selım Ragıp Emeç Üç buçuk se ...... l'k h b' · . "" ı ar ın netice-
arb sahnlcırınd.,ki hadiseler 
kadar, bu hadi<selcr üzerin• 

de müessir oll\bilecek diğer tali 
vak'alar vardır ki içinde bulunduğu
muz fevkalade şartlar ne olursa ol
sun dıkkat nazarımızı uzak buiun
durınam.ımız.ı amirdir. Bı.nlardan 

sınde Japonlar ölü ve yaralı olarak 
1.600.000 asker kaybetmİ!ı)erdir 
Askerlik çağında ve YÜcudü ~~ker: 
liğe elverişli olan Japon erkekleri
nin yüzde 83 Ü Çinde hı7.met gör
mek üzere sılah altına alınmıştır. 

Londra, 2 (A.A.) - Resmen Prctona 2 (A.A.l - Cenubi Afrika bir tanesı ol.:ı.ıak Jspan,>an:n Tanca-
bildirildiğine göre, havanın fena ol- hüktiınet re i general Smuts bütün ya karşı hergıi.ı bir p:ırç.ı daha ar
masına rağmen İngiliz tayyareleri- dünyaya hitab"n neşrett·ğ blr me.c;aj- tan alukasını gösteıebiliriz. Malum 
nin dün geceki hareketleri çok geniş da diyor ki: olduğu uze:e İspanya hükumeti kı
mahiyette olmuştur. Muttefiklerın 1940 yılının son 6 a - sa bir zaman evvel beynelmilel 1 an-

İngiliz hava 
kuvvet erinin 
yeni akınları Japon ordusu son zamanlarda 

tevakkufa mecbur kalmış gibi gö
züküyor. 

-----------~ • 
1 alyada 
sa otaj 

Hududda bulunan bir 
kışla yandı 

Kitlerin 
düş·· .. ""' .. ugu 
dör D kta 

. Londr~, 2 (A.A.) - Royter a
Jansının sıyasi rnuhanin yazıyor: 

1940 senesi, İngilizlt'r ve mütte
fikleri için bir itimad ve nikbinl"k 
havası içinde nihayet,. errnİ§tir. Al
man propagandası 194 1 in Alman 
zafer sene$İ olacağını iddia ediyor. 
Alman ordularının kazandıgı ınu
vaffakiyetler inkar ediler.1ez. Birkaç 
haf!a içinde Alman orduları Nor
v.eçı, Danimarkayı, Holandayı, Bel
çıkayı ve Fransanın büyük bir k s
mını iııgal rttiler. Fakat şunu da u
k~tmamak lazımdır ki bu murnffa
·ıyetler, hu memlekr.lcr muka\"e

metini znyıflatmnk i İn hl"şİnt"İ kol 
vasıtalarile kullandıkları usullerlt', 
fesadcılıklarla kirletilmiştir. Ht'r ne 
de olsa bu fütuhnt reddedilmez bir 
vakıadır ve hu~ün A, rupanır en 
büyük kısmı Alman hAkimiyt"ti al
tındadır. 

Maamafih reddedilmez hi• vahlı 
da şudur ki. Al:nanhr rısıl hı.-d fle
rini eldt' ,.d•mrmi'llt:rdir. Fılhakika 
Almanlar B:iyük Britanyavı çokNt-

İşgal altında bulunan topraklar- yında kazandığı muzaf!eriyeUer 1941 ca mıntnkasının emniyetim ıleri sü
dak.i istila Iimanlanna. denizaltı ge- sene:;ı üzerinde dcrın akisler .> apa - rerek hurdsını fiilen işgal etmişti. 
mileri üslerine ve diğer hedeflere caktır. D!inya ef ·fırı umumiy~ ı Al - Onu takiı,-n de bu mıntnkanın si
müteaddid taarruzlar yapılmı;!tır. I m n zaferine artık muhakkak naza... yasi ve hukuki mahiyetini kaldırdı, 
Fakat dün g~enin en şiddetli taar- rUe balmnakdun '"azgeçın;., tir. Hattfı. ilhak ettı. Bu hareketin bir devom 
ruzu Bremen üzerine yap:lmıştır. bu zaferi artık muhtemel bıle gbre -ı ve bir tamamı olmak üzere de en 
ille raporlara göre bu taarruz fevka- memcktedir. Eğer HıUo.r şansını Bal- son defa heynı-lmilel mıntakadn vn
lade muvaffak olmuştur ve bilhas~ kanlarda ve Ortaşarktıı teeııibe et- zife gören Muh•clif ~· buncı mıllet-
büyük yangınlar tesbit edilmi!ltir. mek istiyecek olursa c!Jdl miişktilMla lere :nensub rne.ınurl mıı vazıfolcri· 

f talyan hudud:ı 2 (A.A.) - meğe mu\•affnk olnmamııılnrdrr. 
Royter: Hatta F rnnsadaki lngiliz hı.-yrti t>-

Tahribat karşılaşacaktır. ne ~ıhayet 'e. ılı. 
Londra, 2 (A.A.) - Sal:lhiyet- Hit.ler 1941 senesinde kat'i nelıceyi \ ers~y muahe~e 1, Almanlaıın 

hf il d b
'ld' •td'"' .. t b d Tanen ıle olan alnkaa.ı•ını vakııle 

tar ma e er en ı ın ıgıne gore araş ırmaya ınec ur ur. Eğer blitün k . b 1 .. . . 
dün gündüzün yapılan hareketler ümidin! İngilterenm istilfısına bağla- ·esınıs u un.clugu ıçın Jspanyanın 
esnasında bir İngiliz bombardıman mış.sa gecikmek hiç işine gelmez. isti _ Fn kalan lılha:sa .ltalyan, lngilız, 
tayyaresi Emmeri<'h civarında mü- l{ı ne kadar gecikırse müdaf a o ka- rakn ıdz .arıRn vazıyctın .. < te;'as et-

h
. · b' 1 .. .. .. b b 1 t U me te ır . u sureti! t 106 aa Elc.e-
ım ır ;topruyu om a ıımış ır. dar şidde i olacaktır. Bu teşebblisün · d · ı C b I" -• • el .. " zıre e ımza ıtnhn e e uttarık bo-

Flessıngue cıvarın a taarruza ugrı - yakı.nda vulı:ubulması mümkundiır. g~azının ·enub t k d 
b

. d" · · d ·ı ı,; nıın a asınn aı "ta-

Perşembe günı.i, Postumia hudud 

1 

fı.-riyesini bilr imhn edememi.,lerdir. 
şehrind.:~i ltalyan garnızC'nunun iş- B.ugünküA hflrbin t rihi yazıldı~ı va
gal ettıgı kışlada yanp,ın çıkmıştır. kıt bu hadisl"nİn Alrmın mm affaki
Postumin, Tiryesteyi Yugoslavyada- yetlı.-ri it"in ilk f,.n'I. d<lni.'ı"' nolrta~ı 
ki Ljublianaya bAğlı~an }'ol üzerin- oldu~u belki tl"sbit ed'le ek ir. 
dedir. Kışla tamamen yanmış ve Hitler v·B, .. ·• münasel.>etil .. ordu
bazı askerler kışlndnn zor kurtul- suna gönderdi~i emri vt:'vmidr tl"ca
muşlardır. viizi değil. tt"nafiıi bir vnziv<'t nl ms 

İlk tahkikat yangının bir sabotaj olma"'ı dn "'Ok :nan<'lıdı.-. Hitlı.- , za
eseri olduğunu gösterdiğindt"n dört ferlerini tı\T1'İn veya nüfu7lı kınlan 
sivil tevkif edilmiş '\'e bütün garni- müttefiki İtnh·n'ltn vu:İvt'tİnİ düulı
zon kafi surette nezaret altına alın- mek için ll"lt-r nii~iindüğiinü de bil
mıştır. dirmiyor. HitlPTi-ı hu~iin Jü,.ündü

yan ır u~an gem ısı e tamamı e Fakat 1941 den sonraya bırakılm:ısı tüyü vücude getırerek burad • • b' 
yana yatmış 'e arka tarafı suya bat- Hıt.lcr için imkl\ns1zdır. 1941 yılı bel- nevı' açık kttr·• · . t' 'hd a d ır 

h ld 
.. ··1 .. .. . ~ .... vazı) e , ı as e en 

mış a e goru muştur. • ki eski Te yeni dünyn tarihi için en tarihi vesika bır' t fi 1 k ı 

t 
·ı .. • d '1 ıua ı o ara ıpt:ı 

ngt te~ uzenn e kat se.ne olacaktır. Alman tch~ık~l edilmi§ oluyor. Akdenizi ~\tlas ük-
Londra, 2 (A.A ) - Hava ve gerçektir. Hem o kadar gerçektır ki, yanusuna bağlı) an bir boğaz üze

dahili emniyet nezaretleıinin tebliği: Amerika eninde sonunda kenarda kal rinde şimdiye \,-.l-, rakibsiz suret· 
Bu gece b:rçok diişman tayyare- mıy~cıı~tır. ~u mti:nkün değ:ldir. Ruz te devam etrn::J fngilız hfıldıniy:-ti

si, fngilterede ve Calles eyaletinde veltın idaresı nltındn. An.erikn bir nin böylece pa:vlaşılınasına ıqeb· 
birbirlerinden çolt uzak mıntaknlar kere daha kendi isteğile insanlığın büs edilmc'Iİ cll ctt • ki ln~iltereyi 
üzerinde faaliyette bulunmustur. Bir en yftksek d vasına hizmet edecek - memnun etmemiştir. Hatta bu mü-

Amerikada bu sene 
17 bin tayyare 

kaç bomba döşmüş ve lngilterenin tir, nasebetle fnnc:.a önlerinde ve fspı:ın-
şimali garbisinde ve Londra mınta- ya sularında İngiltcrcnin bir dent?; yapılacak 
ka~ınd~ bazı ikametgah bi?~l~r~. hn- Tü rl< 1• yen,. 0 vaz 1• yet 1• nümayişi yapması dahi mevzuubaiıs 
sara ugramış ı; e pek az kışı olu ve olmu~. fakat bu şayia hilnhaıc ta-
yaralı bulunmuııtur. • 1 d d kk 1 bakkuk ctmenıİ§tİr. MarımaCih vak n .. Londl rn! 2 (AA.~ - Bu sene 

Alman tebliği ita ya a i at e bununla bitmemiııt r. Sır tarafta.ı ı~çınde ngıltere Amenkadan en aşa-
Berlin, 2 (AA) - Alman res- İngiltercyı mütce~ir ederken diğet \ gı 12.:S~O t~yynre l\lacaktır. Bunla-

mi tebliS:i: taraftan da A'rik . t l • rın buyuk bır kı mını bombardıman 
Pa<sifikte bulun!'ln bir Alman tak·ı b ed ,. , ,. yorn1uş 'd . d. ·, ot ımp~lra ~r U~'\1- tayyareleri teşkil edecektir. Bu bom nun ı are~n e ıp.ınvcı. , e 11 ıo~t .. •1e b d 1 · · · 

harb gemi i aııaitıdaki muvakkat ne- .. b t t k · l' . " d ar ıman tayyare erın:n çok genış 
tkderi bıldirmi .. tir: mF unase e VAiha ma emek ını gu en bir hareket sahaları oln<'aktır. 

D
.. ·..1 Roma. 2 lA A.) _ stefani ajans1 raneanın aa uzurunu nçırmı§tır. D .1 "" .1 . . "'' ,_ uşmana aı;ı veyn düsman lıiz- Bu I it I .1 lak aı y ;vı3ı gazete!lımn .~evyorıı; 

metinde bulunan on vapur batırıl- bıldiriyor: b mese lnın F 8 
ya ~~ha ~~1 ~e, muhabirinin bildirdiğine göre, har-

mıştır. Bu on ''apurun tonilatosu «Giornale d'İtallno gazetes~ bu har unun ya nızd ~~t mun a.sır 1 ır Ar biye müsteşarı Patterson Amerika-
64. 15 5 dir. Batırılan vapurlann bin başındanberi Turkiyenin Alman- vda !11evz~~t lel~k· 'b~mumıyletl e - nın bu sene en l'IŞO.ğı 1 7 bin tayyare 
mürettebatı .L\lmııın harb gemisi ta- yaya ve bilhassa İtalyaya knrşı takib h e~ızel mu ed 

1 
d ır muaı e e ce~- yapnca~ını söylemiştir. Patter11on, 

rafından Polint'zva &dalarından bi- ettiği hasmıı.ne v-:ı ekseriya tecavüz - esŞnı 0 ndıaTsın an ır. . k" b 1 •1 ayrıca lngilterenin en ziyndc muh-
. '- l kA-ne h tu h k . h ·yetle ye ancn err.rı va ıı u şeıo . ld ~ . b"lh nne çııı;arı mı•tır. c.uu a are etı e emmı _ı k 1 b l .1 l . k 1.t tnç o ugu şeyın tnyyare ve ı aa-

C" kA b' • kayd d k d oe ·a ırııa. eyne mı e •ı.una ·a a h k h I k . b .:-on ·anunun ırınde yapılan si e ere !yor ki: . 1 . d l "h' b' l sa nrr. et sa a arı ço ızenış om-

1
• hl k 'f h k . 

1 
- ıı enn e :ııp"n•ıanın mu mı ır ro b d • ld w •• l ~1. ı L e~k a

1 
re et~ ~sAna1 dııında bir ın- Milli Türk hareketine Almanyanııı oynaması ihtiı~ali büyüktlir. Maa- ~r ımabn tayya~esı 1 o d~lıgunku ıoy e-

gı ız ""arn o gemısı t-bou .... h a- yardım etm:" olduıı,1 ve gali!:> <fcv1et.. f'h h d 1 t' C b l"tt k .. mış ve u sene ıma e ı ece· tayya-.. . ... ..,, "' ma ı u ev e 111 e e u an uze- I . A l c;;ıklannda aı.-t.,e venımi!ltir ler arasında, İn,,Jtere FU~tini, Şe- . d k' "d 1· I ı b'I ı re enn asgarı o arak geçt'n sene yl'l-

ğü dört nokta olabilir: 
l - lııgilterenin i•lilrts• 
2 - İşı;:al eltındıı buhrım•v.ı.n 

Fransız toorak!arının d'\ i g li. 
3 BalkanlJrda bir ilt"ri h:l e-

keti. 
4 lapanyn volu ile Afrı\.nd:ı 

bir taarruz. 
Bu dört noktndnıı hi biıi kolnv

ca gÖZt' nlın lt"'\:C bir St'V cJ,. ~ilrlir. 
Her birinin ciddi mah7tı"li\T'I va .. dır. 
Fakat vak:t ıredyor. H:tJnin wıpa
mıyaca$?ı vell:ane llt'Y oturuı> hnre
kt"tııiz durmaktır. 

Vekil'er Heyeti 
dun toplandı 

Ankara 2 (AA.) - icra Vekil
leri Heyeti bugün Ba7vekitlette saat 
16' da Başvekil Doktor Rdik Say
dam'ın riyasetinde mutad toplnnU-• 
sını yapmıştır. ' 

Veni meb'uslar 
1 / 2 S k

A · .., nn e ı ı uıd annı yaıı:ınen ı en :ın- 1 l .k. . 1. b "" I .. 
on .a~un gı.-cesi Alman riayı ve !rakı, Fransa Suriye ve Lüb- giltere, Ta'lca mıntakasının bir tn pı adn a.n,.n ı ı rnl ıs .ın~ aı.ıg o acagı

harb tavyarelen merkeı.i Vt' cenubu nnıu aldıkları halde, İtalyanın Tür- raflı olarak ispanyaya ilhakına fii- nı Ba Pı ave ey em~~t1ır.. .. Ankara :J (Hususi) - Bugün yapı
~rki İngilt .. r .. de bircok askeri he- klyeden hlçbil şey nlmıyan yeg~ne len itiraz etmek mevkiinde kalacak- · a~te_rson soz erme şoylt' de- lan kısmi seçimde boş olan meb'\ı.s. 
defleri ~uvaf.fokiyetle Lombardı- devlet olduğu kasden unutuluyor. tır. Fakat bu, belki bugün değil, fa- vam et,,mı,tir: luklara Parti namzedleri itLı!nkla 
mttn .. etmı<ılerclır. . . Türk _ İngllıZ n.skerl ittifakının kat bir gün behemeh-ıl olacaktır. E- llkka.nunda 

700 tayyare yaptık. seçilmişlerdır. Yeni meb'uslar şunlar. 
Dun fl(eCt' fnızılız tavyarelerl Al- akdınden ve bunu takib eden İngiliz sasen İspan·ı:ı yolile Cebelüttımka Halbukı bu ~ene her ay l

4
00 tay- dır: Afyon meb'usluğuna iktısad pro-

manvanın c nubu ı:?nrbisinde iiç ye- istikrazında.n sonra yarı resmi Ulus saldırmak ve nadan mümkün olur- yare yaoacagı,.., fesörü Şevket Reşıd Hatitıoi;lu, An • 
re bomhrı! r atmı•lardı~. Fnbriknla- gnzetesi birdenbire Ttlrkiyeniıı 12 a. sa Afrika> el atmak istiyen bir Al- A •k 11 talya meb'usluğunn Nurullah Esad 
ra i•ab,.•1-r olf'lıı" ve hır takım ha- da üzerindeki haki'lrını hatırladı. son manya .le sıyasct Leraberliği_ yap- ffiefl a ) arın Sümer Bolu meb'ushğunn ı.1 l vo 
.. arlar vukub•JIMu~tıır. 5 k.işi öl mü rnl d · · mak mevkiinde bulunan bir lspan- nakid 

0

işleri umu111 mudu'ııı ceı"ı s. 
d l arı a Turk basmı Ingııterenın en ... 

ve hİft'Ok ki~i e VJ\nı anmıtıtır. faal dostları arasında yer aldı, in ... yaya İngılteıcn n göz vumması bek- suallerı· ren, Çankırı meb'usuğ"una Samsun 
gilterenin bütün manevralarilc, Mib- lenemez. i"'aku: ıimdilik herhangi val~ Avni Doğaı1, Dıyilrb:ık1r meb'. 

Mareşal Çakmag
w bir harekete tevessül etmek isteme- (Baştnrdı ı inci sayfada) usluğunn Cerrahp:ı.şa hastar.esı e.n. 1 n ver devletleri aleyhindeki muttarid mcsinin ~n büyük sebt'bi. bir defo razı akliye ve ,, .. abıye mu•~h"'• .. ı:ı iftıral1ı.rına iştirnk etti. Birkaç h3ftn- Bu arnda Amerikalıiar, Fraıı11z- • ..., LoC ... .,,, 

teşekku .. rlerı· danberi ise Türk b:ısınının dal İtal - ispanyanın dahilen mutlak bir fikıi ların tekrar harbe başlayıp ba~lamı- Dr. Ahmed Şükrl'ı Emet intihab Cdıl -
ııJ t tecanüs nrze"nemesindeıı, sonra dıı yacaklan sualini sormaktadırlar. nıişlerdlr. 

ya eyh nde çok şıddetlı brr mahiye ı·ktısa-'en p<'k perisan buluıımasın- B ---------------aldı. 0 undan başka Romanın münfcrid 

Ankara ! CA.A.> - Genel Kurmay Acaba bu hareketin saiki İngiltere dandır. bir sulh aktedip etrniycceği meselesi 7 ikinci Kaıurıdaki 
Başkanı Mareşal Fevzi Cakmak, ye. . lngilıer"' böyle bir \"a7iyet içmde ile Hitlerin İngiltereyi istilaya teşeb-
ni yıl munasebetıle almış oldukları ~e olan ittifak dava~ını gütmek nr. bulunan bir ispanyanın herhangi bir büs edip rtmiyecd;i noktası da :ıi- PiyartgO ÇE kil'~İnde 
tebrik telgrafların.'\ ve bu vesile ile usu mudur, YO"" a daha başka kn - harekete k.} nm edemiyec<'ğini .> aki- hinleri işgal etmektedir. Elde edilen ' 
ordu ve şahsı hakkmda b'ldirılen iyi ranlık ~ebe.bl~r mi vardır? Türk:iyenı.n nen biliyor ve onun için bazı emri haberler, Hitlerın başlıca taarruzu 5 O• O O O Lirayı 
temennilere ~ar<ıı teşekkürlrrinın ıb- !~nvazıyetı Italyndn dıkkatle Lakıb vakilere ses ;;ıkarmak İstemiyor. lngiltereye tevcih edeceği mcrke-
ıatına Anadolıı Ajaı.sını t:ıvsıt bu - maktadır. Fakat umumi -n•ıha~l"be zamanında zindedir. Bu itibarla Balkanlarclaki Yllbaşma nazaran bes, 
yurmuşlardır. bütün bu meseleler gözd,.n geçiıile- askeri harekatf\ dair verilen haber-

Bu'gar Başvekili Filof cek ve dbe~te ki yer<ıİZ muaht'dc ler çok mübaluğalıdır, yahud da Liralık bilet:e değil 
Tokatta i~önü günü 

Tokat 2 (A.A.) -Milli $ef lnö
nünün 'buraya gelışlerinin yıldönii
mü müna<ıt"heti~ ... diin bumda bir 
merasim va~ılmı11tır. 

A!man hava kuvvetleri 
ltalyada 

(Başt:ırnlı 1 inci savfaihıl 

ihlallerin' n :hdas ettiği vııziyetlcr ta- bunlar, şa,ırt.mak için kasten uydu- 4 L·ıralık b"tr b"ıletle 
ansızm Viyanaya gitti mir olunnc:nkt•r. İtahanın Mısıra rulmaktadır. Hit:t"rin gayt>sinin, pro

karşı teş~bh:is .. vlediği sefer hazır- jelerine karşı koyan başlıca muh- kazanman lZ mümk·u·ndu"t 
lığı suya düştiikten sonra ln~6lterc vemet merkezini ezmek olduğu zan
için bu gibi meııelelen dahd ser!n- nedilmektedir. Du projelerin bir ci
kanlı mütall'll etmeye ve dü~nmeye- han imparatorluğu kurmaktan iba-

(Ba§tarnfı 1 inci sayfada) 
Bilhassa Sofyad:ı.ki Alman e1!fsinin 

de, bu seyahati e.-.nasında. Bulgar 
!ıxış-vekilıue refak-:ı.t etmesi nıulıtellf 
şayW.larm çıkmnsın:ı sebeb olmuşsa 
da, bunl r dedı'!odu mahıyetı:nde te -
liikkı edilmel:tedır. • 

Bulgar bafvekitiaıin nutku 
Sofyn 2 (A.A.l - D. N. B. : 
Baş~kil Fılof, yeni yıl münascbe. 

tile dün Bulcur millet ne radyocta bır 
nutuk soylemlş V" demiştir ki: 

bol bol inıknn h.,sı) olmuştur. ret olduğu malümdur. Hitler, bu dar 

5 l
. . f1> G beyi, Am:!rikan istihııalatının. her 

t! lllt (/C.a9ııı GHı49 türlü muvaffııkiyet ümidini kökün-
Jen selbedecek bir derececle teza
yüdünden evvel ind'mıt'lc istemek
tedir. l,.te bunun içindir ki Manı li
manlarında ..,tup bitenler .. dair alı-

Fransız - Aman 
münasebatı nan en küçük habeı ler bile dikhtlr 

gözden ~ .. ,..irilml"ktedir. Kn11lilc 
resmi 1\Jorveç ııahilleri ile Holanda sahilleteşkil ediliyor 

. Londm, 2 (AA.) - t:"'kseriy~t!e 
J)'i malumat nlnn Star gazetesının 
ıiyasi muhabiri J ohrı Carw:l, ıjunla· 
ıı yazmaktadır: 

lngilterenin endüst:-iyel istihsallitı 
nı mühim miktnlard.ı çoğaltabil
mek iç.in Cörc;ilin yakınlarda miihim 
nezaret dei!l-.iklik!eri ilan edv:eği 
f."\:vetle ta?ımi:ı edilebilir. Vnsı 5a-

Daha şimdiden ltalvaya gC"lmi, 
bulunan Almırn hava \uvvetlen ku
mandanı neşretti~i hır tebl'ğde, 
harbin mt'rkez sıkletinin Akdenize 
intikal etmiş olduğunu bildirmi~tir: 
A}manyadaki İta'~~ın tayyarccıler& 

Londra, 2 ( A.A.) - - Stdani. a
jansı Alm n tl\yync~le~il~ birlikte l:'!-

Geçen sene içinde hiıkü:net meınle. 
ketl harb dı.şınd~ tutmooa muv:ıf -
Cuk olm tur. B md:ı11 bacıkn 1940 
yılı, Almanyanın ve İtalyanın bi.ı -
yük şeflcrı s y ındc Bulgar·s nna ce. 
nu'li Dobrucanın nvdetini temın et _ 

Bcrlin, 2 (A.A.) - Yarı 
bir kaynaktan bildirilıyor: 

Almanya ile Fraııan arasında si
yasi mı.inas~br.tlerin kesildiğine dair 
bazı ecnebi gazetelerinde c;;ıkan ha
berler matbuat müme~ illerinin bir 
sunli ı.izcrine bugün h riciye nezare
tince «manaatz•ı olarak tavsif edil· 
miştir. 

ri de. zarlaTı., tılac."\ğı zamanı k.ecfe 
vanyacak a1\metler .. snhn,. olahile
C'ekleri cihetle nvni ihti!l'amla neza
ret alt•,..,.ı" ı., . ı .... .J .... 1-.,.1,.•<ı.-lır. 

Yılbaşı Piyangosunda kazanma
dınız mı) Yüz bin lirayı mı kazan
mak istiyordunuz} F kat b iki de 
biletiniz de yanmdı. Onun için Yıl
haJI Piyangosunda büyı.ik ikramiye
yi kazansa111z bile onun ancak ~ a
namı yan.i .iO.COO lira alabilird;ııız. 
Fak.at bu 50.000 lirayı kazımı.mk 
dalına mümkündür. Önün'jzde bir 
fırsat daha var: lkincikanundaki üo 
çüncü çekilişte büyük ikrami) e 
50.000 liradır. Hem bunu Yılba~n
da olduğu r,ıbi 5 liralık bir biletlo 
değil, 4 .liralık bileti"' kazan:nanız 
mümkündür. Yani ta!ıı satın alırkt'n 
bir lira da ekılik '\'-rmiş olncakr.ınız.. 

Bundan başkn bu çekili!t Dördün
cü Tcrtibİ"l sonuncu~u olrlui{u iç'n. 
orta büyüklüktekı ikramiycl ·rın 
miktarı da çok ~7.lnlaıtırılmı•tır. 
Bayiin.izden bir .,ıan alıp tetkik edi
niz. Geçen çeki1 :ııle:..: g(;rc ikrami
yeler hem adetçe hem de miktarca 
ne kadar fnzlalaştuıldığını görece~~ 

;;.hıyetli bir cıharb iııtilı l~tı » ne
~~reti teşkil edece~i ı:anrıedilmekte
d ır. Bu nezaretin başlıca vazifele1İn· 
~~ biri lngila ve Amerihn ;,,tih-

ı.ıtının koorciinaıyonudur. 

'lt rcve kar"ı harekatta hulunan 1-
gı e . • . v ld 
t.ılyan hava filosunun ger. çagrı ı-
ğtnı bildiren diV;er bir telgraf daha 
Mşretmi~tir. Yalnız bir avcı grup~ 
Alman \"e ltalyan hava kuvvetlen 

d 
· ··d" d vıı.mına de-arasın akı tesanu un e 

lil .olmak üzere A\manyadıt kaln-

<:a.ktar. 

miştir. Fak ~ nihayet, Tanrı nncı:.k 
azimli olan yardım eder. İşte bu _ 
nun içındır ki Bulg.ır mıııeti, hiık~ _ 
metln ve kralın id:ı.resi altında ı;un_ 
sıkı toplanmnlı ve davasının doğru -
ıuğuna iman ederek vazi!esinı yap _ 
mata hanr bulunmalıdır. 

Hitler ile mar~!ll Petain arasın
da vukubulan rnülakattanbcri e as
ları malum olan bu Fransız - Alman 
ı;nünosebetlerind~ hiçbir değişiklik 
olmamı:ıtır. 

ltalı a ile ticaret muahede
sinin muddeti bitti 

Ankara 2 CHususil - İtalya ile 
aramızda. mevcud Ucaret ve seyrise. 
fain munhed~in:n muddeti bitmiş ve 
mer"ıYetten kaldırılmıştır. siniz. 
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B k 1 ·k anında 
geçen gari b bir 
hırsızh v l<'ası 

Bakkal rakı fİ elerini alıp 
kaçan hırıwCZTdan birini ya
kaladıktan .onra ceketüe 84a· 

.. . tini rehin tutCZTak tekrar, , 
salwermiı ! 

E.vvdki gece Cağaloğlunda gatib 
bir hırsızlık vak' ası ccreynn etmiştir. 
Cağaloğlu yokutunda, 32 sayılı dük
kandn bakkal!ık yapan Snlih Betk, 
evvelki gece diikkiinında otururken 
içeriye iki ~ahıs girmiştir. 

Kendilerine mii teri süsü veren 
bu adamlar, bakkala iki şiıe yarım 
kıloluk rakı istediklerini ııöylemişler, 
o dn raftan indirdiği yarım kiloluk 
i i rakı şişesini bunlara vermiştir. 

Müşterilerden biri «bari biz~ bir 
miktar da. pa.~tırnıa doğra da meze 
yap 1 m l ı> demiş, bakkal bu i le 
mc> gu) olurken de her ikisi birden 
düH: ·ındnn çıkıp ıüratle kaçmn~a 
bacı) mı•lnrd•r. 

Bu b,.Jdenmedik vaziyet karşı~tn
dn hayretten hayrete düşen bakkal. 
derh J kendiaini toplamış ve kaç
mal:ta olan meçhul dolandıncılnrın 
!IÜratle pe§irı~ dü!'Tnii1tür. 

Karanlık sokaklarda bir müddet 
devnm eden l.u heyecanh takib so
nundn Salih 9~r\, bunl rdan bir ta
nesini ynknlnmnğa muvaffak o1muş
tur. 

l;in tuhaf tarafı, yaknlanan bu 
adam bakkala şu yolda bir teklifte 
bulunmuııtur: 

c Verdiğin rakı şiı1e1cri b .. nim ü
zerimde deq;İ. kaçan arkadaŞJmda ... 
Beni yakalamaktan ne çıkar} .. Ba
na müsııade et te gidip onu bulavım 
ve rnkı •İ e1erıı1i aıına getireyim}· .• 
Şayed itimadı':'l yoks:ı rehin olarak 
sana ceketimle kol santimi de bıra
kabilirim.» 

Bu teklifi mnkul bulan bakkal, 
adamın cek .. tilc kol ~ntini yanında 
nlakoyarak l:c.-ncfi~:ni ~alıvcrmi ir. 

Elindeki rehinlerle ( 1) dükkanı
na dönen Salıh Berk. l:ımndn Mnt
lerce heklcdı"":.i halde rnkı ş· roleri
nin inde edilmediğini görmü" ve 
doy PU karakolu ~ir!erek C"rt'ynnı ha
li znbıtn m"mıırl<lnnd anlutmı~tır. 

Tahkikattı bu suretle el kovan 
7, bıta ilk jş olıırnk bu meçhul soy
cunculardno birinin rehin bıraktığı 

ceketi arastnmışlar, ceblerinde altın 
suyuna batır•1mış bir mecideye il,. 
müteaddid gümü1 çeyrekler bulmuş
lardır. Avni 7amnnda kalpazanlık 
tn yaptıklaıı anlo"ılan bu adamları 
zabıta ~idd ~tle arnmaktadır. 

Bu a muhtaç as <er ailale
r:na 70 bin lira dağıtr'ac~d< 

A"l:crc alınanların muhtaç ailele
rine İkincikfmun aylıklarının dağıtıl
masına dünden itibaren başlanmış
tır. Asker aileleri bu ayın ilk haftası 
içinde tamamen · parnlarını almış o
lacak) rdır. 

Kanunuevvel ayı içinde 3000 den 
faz.la muhtaç oskcr nilesine 50 bin 
lira tevzi t y pılmı•tı. Bu ay mua
melelerini ikmnl eden nsker ail•lı:ri
nin yekunu 4000 c yaklaştığı için 
tev:ı.ı edilecek paranın miktarı 70 
bin lirayı geçecektir. 

Asker aileleri için kaz !arda şim
diye kadar yardımla mükellef va
tanda lar namına ynpılan tahakkuk 
yekunu 867.854 lirayı bulmuştur. 
Bu tahakkukun bir buçuk milyon li
raya yaklaşacağı zannedilmektedir. 

G çen ay içinde asker ailelerine 
yardımla mükellef va'tan<:laşlardan 

80 bin lira tah~il edilmi~tir. Bir kı
sım mükellefler Be-tediyeye müra
cııntla namlanna tahakkuk ettirilen 
miktann çokluğundan şikayet et
mişlerdir. Bu ıikiıyetlr:r tetkik edil
mektedir. 

1 
e i 

Bundan sonra kasablardaki et fiab bir gün 
evvelki borsa canlı hayvan fiatlarının iki 

misli olacak ve her gün halka ilan edilecek 

Fiat mürakabc komisyonu, dün fiattnn dnha ucuza da aatabilecek
Vali Muavini Ahmed K.ınığın riya- lerdir. 
setinde toplnnar k etin satış füıtla- Mesela beyaz karaman canlı hay
rile, bazı gıdn maddelerine konacak van borsasında 26 kuruş olduğu 
nnrk meseleleri etrahndıı görüşme- takdirde J.:ıısnblardaki aznml satış 
lerde bulunmuftur. fintı 52 kuruşu geçmiyecektir. Canlı 

Yapılan tetkikler neticesinde ko- hayvan fiatlan radyoda borsa bül
misyon, et fiatlnrının tnyini için ko- teninde ilan edileceğinden halkın 
nulması lazım gelen emsnli tesbit aldatılmasın imknn buııkılmıya
ctmiştir. Verilen karar üzerine, bun- caktır. Bu liııteler ayrıca gazeteler 
dan böyle kasablardaki et fie.tı bir vasıtasile de n~ir ve ilan edil~cek
gün evvelki cnnlı hayvan borsası fi- tir. 
atlnnnın iki misli olacaktır. Kara- Komisyon pirinç, yağ, zeytinyağ 
man, dağlıç ve kıvırcık etlerinin ve fnsulya fiatlanru h~nüz tt.-sbit et
boraada bildirilen fiatbn 2 ile darbe memiştir. Bu hususta ynpılnn tctkik
dilerek o günün et fıah tayin edil<'- Jcr ikmal edildikten aonrn komisyon 
cektir. Tayin edilecek bu fiat etin tamfında.n bu maddelere fiat tayin 
azami satış fiatıdır. lstiyenlcr eti bu ı edilecektir. 

Büyükdere yolundaki 
otomobil kazası 

mahken1ede 
Bir müddet evveJ, Büyükdcre yo

lunda bir otomobil kaznsı olmuş ve 
Jirayir isminde bir yolcunun ölümü 
ile neticelenmişti. Bu davanın mu
hakemesine 2 nci Ağırceza mahke
mesinde dün ba~lanılmıştır. 

T edbiraizltk ve dikkataizlikle bu 
kazaya aebeb olduğu ve Jirayirin 
ölümüne sebebiyet verdiği iddia o
lunan şoför Muhittin ile o sırada a
rabayı idare ettiği ve böylece knzn
nın mes'ul:yetiııc i tirnk eylediği 
ileri sürülen yolculardan Yuvan dün 
mahkemede sorguya çekilmioıılt'rdir. 

Yuvan aubayı idare t'tti~i Vf! 

kn7aya 11cbe~ oldu~u hakkındaki 
iddiavı reddetrr.i : ııoför Muhittin 
ise, §Unl Pi süvlemi.,tir: 

«- Büyi.ilcderedı-n :hareket et
meden Önce otomohilı mı;nyeneden 
geçirmistim I liçbir tarufında bozuk
luk yoktu. Yı>b çıktık. Bir ll!n önü
müz bir otobGs çıkmıştı. Onu geçe
rek. arkay:ı aldık, bu s.ıradn önümü
u b;r su ırabını ('ıktı. Vnkit gt'CPV
di. karanlıvuı tesiri ve öniirnfüdeki 
otobü~ün h:ı =J olm sı dohıvuile, su 
nnı.baSlnı dah evvel ~örememistim. 
Arabaya çıupmamnk için. "üratle 
direksiyonu soln ve sa~n kıTdım. Bu 
esnada rot kı~ılriı ve kaza vukun 
~eldi. Bit tedhirııiz.lilt yapmış deği
lim.:. 

Ouru.,mn. ııtRhid crlhine kalmıştır. 

Belediye bütçesi 
geçen senekir.in ayni 

Belediye Hesnb isleri Müdürlüğü 
1941 yılı büt~~ projesin\ ha71rlnmış 
ve riyaset mnkamınn verrni,tir. Bu 
projeye göre Belrodiy~ bütçesi geçen 
senenin nyni olunk hnzırla"'mıştır. 

Yeni bütçcdf' bir fazlalık bulunma
maktadır. Bütçe projesi ~hir Mec
lisinin önümiUdeki Şubat devresi 
içtimaında mü:t.dkcre edil .. cektir. 

Belediye bütçeııinde 9 39 ve 940 
yılları tah.,il~tı areııında lı=r h .. yli 
fazlalık rld~ ecHlmi,.tir. 9 39 senesi 
ilk altı ny•nch tnhmliit yekunu 
5.439.418 lira olctuğu haldc <>40 
ııene!!i altı nyında tnhe.ilut 134. l 2~ 
lira f z.lasile 6.073.546 lirııyı bul-
muştur. 

EyUbde iş yUzünden arka
daşım ö'.düren an~e~enin 
muhakemesine başlanaldı 

Bir müddet evvel Eyübde, iıı yÜ
zünden aralarında çlkıı.ın bir ihtilaf
tan dolayı ukadaşı Behçeti bıçakla 
ya4alıyarak, öldüren Hüııaınettinin 
duruşmaSlna 2 nci Ağırccznda dün 
baglanılmııtır. 

Hadisenin tafııilAtı oudur: 
Suçlu Hüsamettinle, arkadaşı 

Behçet, Eyiibde çeltik fabrikc.ııındıı 
amele olarak çalışmaktndırlar. Bir 
ak m, fabri1 ada gece çalışmak İ
cab ~trniş, l lüsamettin huna itiraz. 
etmiıtir. Behçet arkııdarına (igece 
ğalışmıak. fnzla yevmiye nlacnğız; 
oyun bounlık etmelJ> demiş; bu 
yüzden arnlarınd tıiddet]i hir mü
nakasa olmuştur. 

Aradan birkaç a.lat geçmi~. Hü
ııamettin evine dönerken Behçet yo
lunu kesmistir. Biraz evvelki kavga 
tazelenerek, bu defo do.ha şiddf'tli 
bir ,ekil almış, boğu$mayn baş!a
mı!<lardır. fştc. bu esnada Hüsnmet
tin bıçağını çekerek, nrkadaı1ını ya
rall\mı!I, Behçet, bir miiddet sonra, 
knldınldığı ha taned,. ölmüştür. 

Dün, mahkemedeki ııorgnııunda 
va\:'ayı bu t"kilde nnlatan katil: 

«- Behçet yolumu kesti, üsti.ime 
hücum etti. Kapıştık. Sonra, ne ol
duğunu bilmiyorum" demİ!l!tİr. 

Duru"ma, 4ahidlerin celbi için, 
talik edilmiştir. 

iki muhtekir daha 
adliyeye verildi 

Fint mürııkabe bürosu ihh1dirla 
şiddetli bir ınücadeleyc giriıımi11tir. 
Mürakabe mcmurlan dün de tcsbit 
edilen fiattan fazlaya satı'I -yapan iki 
muhtekiri va:Calıynrak ııdJ;yeye tes
lim etmi )erdir. 

Bunlardan birisi renkli k ·ığıd ih
tikarı yapa~ Gaiatnd" Miltiyadi ve 
Teohari i miııdc iki ortaktır. Diğeri 
de lıtiklul caode inde büyiik yün 
mağ zası eahibi Molotokodur. Mo
lotoko komisyo:ı tarafından 25 ku
ruş fiat tesbit edilmiş olıın makara
lan 35 kurusa ııatmakln suçludur. 
iki muhtekir de adliyeye ve•ilmi~
lerdir. 

Cezalandırılan muhtekirler 
Dün gelen ithalat eşyası Belediye İktısad Mildilrlüğll me -

Dün ıAkbeı. Türk Tnpurlle Bur _ morları, şehrin muhtelif yerlerinde 
gazdan limanımıza miihim miktar _ yaptıkları teftişler esnasında zeytin. 
da, gazete kn{;'ldl, keten ve kene>ir yağı ve et. ihttkdrı yapan bazı esnafı 
dokumaları, sodn, termos, 'alominyom yakslamı ardır. Üst.üdnrda reytitıl
tum sinema !ilmi, fayans C1Y8. kimyıı. yalJ ihtikln yapan 8 k(Şi mahkemece 
fı.letl~ri, anilin boya, asid kloridrı1t, 0- 25 lirn. parıı ceıasınıı. mnhkfun ediL 
yuncnk, dıul motörü ve yedek ntsn- mişlerdlr. Beyoulu, İstanbul cihetin. 
mı hamızı kibrit, ayrıca Nuseybin de et fıatlannı tesbiL edilen mikt:ır
yoİiJ.e yün, deri, kalay, Mersin yollle dan fazlaya satan 11 ko.sab da bu. 
deri ve ç::ıy gelmiştir. ı;ün Adliyeye tevdi oluncakl::ırdır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hnoı.:an bey gaz.ete _ 
lcrde garib bir havadis 
vardı .. 

... 500 kfisur deli ... ... Tımarhaneden ser -
boot bmıkılmı.ş.. Neden 
ncaba?. 

Hn.san bey - DUnyn -
nın halini göre 3ore dı -
şandakaerin içeridekiler_ 
den farkı kalmadıüı iÇln 
olmıı.lıl 

iki yıl sürg··ne 
mahkom edilen 

çivi tüccarı 
-

( KÜÇÜK HABERLER ) 
e Merkez Bankası evvelce tayin e Cerrnhpaşnda oturnn İbrahim 

edilen kur üzerinden İngiliz lirala - öztürk, dün odasında ynktı~ı man
nnı ödemektedir. Bu hafta içeri.sinde gal kömünmden zehirlenmiş, tedavi 
büttin bglliz lirnlnrtııın mtko.billeri edilmek üzere hastaneye kaldınlmıf-
tnmamen ödenmiş olacaktır. tır. 

Ödeme işi müşterilere gönderilen 
hwıusi davetiyeler tahtında ve ster_ 
linlerin toplatt.ırıldığı zrunap cart o
lan kur üzerinden tediye edilmekte -
dir. 

e İngilizler, mcmleketimisden ilk 
defa !'(arak pamukyağı nlmış.lardır. 

Pamukynğı Mersinden satılınlf 'f9 
İnglltereye sevkedilmişt.ir. 

105 dık • • • kl t.. e 938 yılında zam gören ve şlın _ 
aan çıvıyı aa ıyan UC• diye kadar maaş farklarını nlrunıynn 

İngilizler yeniden fazla mlktarda 
pıı.mukyağı satın alacaklardır. 

car, mahkUmiyeti T emyizce 300 ilkokul öğret.meninin birer derece e Dün toplanması ldztm gelen Ti-
r kl öd es.ret Odası yeni idıı.re heyeti içtima. 

tcuJik edildiği için yakında maaş ar arının enmesine dün - ını birkaç gün daha tehir etmiştir. 
E ı.:. h" .. J·-!ı! den itibaren başlanmıştır. . 

S1<.,.e ıre gon erıuyor Dk içtima Vali ve Belediye Reisi LQt.. e Ankara ne İstanbul arasında, fı Kırdann bir nuUdle açılacak, mü -
dünden itıl>aren 10 gün müddetle iki teııkıben riyaset divanı ve Oda ida.. 
Ddve katarın tahrikine ba§lıınmıştu. re he~ti iIJtihn.'bla.rı ytıpılacatUır. 

Sirkecide, toptancıbk yapan, 
Karnik jıminde bir çivi tüccarının 
105 aandık çivi saklomak ve sat
mamak suretilc milli korunma ka
nununa muhalif hareket ettiği tesbit 
olunmuş ve kendisi bir müddet ev
vel adliy~ye verilmişti. 

Muhtekir tüccarı muhakeme eden 
Asliye 8 nci ceza mahkemesi .suçu 
delillerle ııabit görmüş ve neticede 
2 ııene müddetle sürgün ve 500 lira 
para ceza.sınıı mahkum etmişti. 

Eminönü H lkevinde Kahraman a:ıkerlerimize 
konferans ve temsil hazırlan n hediyeler 

Eminönü llalkeWıdcn: Askerlerlınize gönderilmek üzere 
4/ 1/1941 Cumıı.rtesi akşamı saat 20 hazırlanan hediyelerin bazırl&nma.ıa 

de azalaruuızdan Orhan Kutbay CMa ı tıı.aıiyeti hararetle devam etmektedir. 
11 Birlik) mevzuunda bir konferans Kızılıı.yın Emınönü şubesine, teberrii 
verecek ve tcmsU §Ubcmiz (HiSsei Şa
yin) piyesini teDlEll edcrektir. 

Giriş kartlarının büromuzdan alın 

ması rica olunur. 

Yeni yılın ilk ihracatı 

edilen 1025 pamu':lu içlik, 427 far.HA, 
453 kazak, 1097 n vcı yele ı, 209 u 
başlığı, 4886 çın yün ~rap ft 2309 

çift. yün eldivenden ıbaret. 9238 p rça 
~ya ordu emrine tevdi edilmek üze. , 
re alakadar daırelcrc tevdi edilmif. 
tir. 

Bu karar mahkemei temyiz tarn
hndnn süratle tıısdik olunarak, dos
ya müddeiumumiliğe gönderilmiş
tir. Suçlu -;ivi tüccarı hakkındaki , 
karnr mucibince. birkaç gün içinde 
Eskişehirc siirgün edilecektir. 

1941 yılmm ilk ihrncntı 330 b'n li
radır. Geçen seneye n~beUe bu sene-
ki ilk ihracat. ta yeni sene lehinde bir Gene Eminönü şubesine son bir 

İki şişe rakıdan sonra 
düşüp ölmüş 

lstıınbul zabıtası ve ıdliyeai dün 
fÜphcli bir ölüm vak'asının tahkika
tına el koymuflardır. 

Göreleli Arif Cüce adında bir 
tüccar evvelki gece Beyoğlundald 
Güncr Joknnta11na gitmiş ve burada 
bir müddet oturarak iki şişe :rakı jç
miştir. 

Az sonra gitmek üzere ayağa 
kalkan Arif Cüce, üzerine birdenbi
re fenalık gelerek yere düpnü~ ve 
derhal ölmü tür. 

Vnk'adan haberdar edilen zabıta 
memurlan hiidise mahalline gelmiş
ler, tüccann ölümü şüpheli görüle
rek keyfiyetten adliye malumntta 
edilmiştir. 

Arif Cüc~nin ölüsünü muayene 
eden adliye doktoru cesedin morga 
kaldınlmnsına ?iizum göstermiştir. 

Gazino sahibi. dün zabıta ve ad
liye tarafındun sorguyn çekilmiştir. 
Tahl<lkat dcvnm etmekt .. dir. 

Büyül< ikramiyeyi kazanan 
o:yarba(urh ÜÇ işci kadm 
Yılbaşı piyangoııunun en büyiik 

ikramiyesini kauınan l 59739 aayılı 
biletin Diyarbakırda satıldığını yaz
mıştık. Büyük ikramiyeyi knzanan 
bu talihliler. Diynıbnkırda Fntmn, 
Şükriye ve Hayriye adlarında üç İşçi 
kadındır. 

Piyangonun 1 O bin liralık ikra
miyelerini knzanan ~ehrimizdeki di
ğer talihlileri şunlardır: 

Akbıvıkta oturan Necmi, tütün 
gümrüVünde bir ma w•aıada çaban 
Beln. Beyoğlundn kahveci Baba ilt', 
Bes1kta!ta oturan Cavidan adında 
bir ke.clın. 

Di<-er 1 O bin liralık ikramiyeler 
de F.dirnede Nuri V" arkadn larına, 
Konva Erd?li~indc: öğretmen Emine 
İo;."\bt"t etmi tir. 

' 7 İklncikfrnun 1941 tarihine 
nıü.sadif Salı günü Zilhiccenin do. 
kuzu olduğundıı.n Arife, Çarşam. 

ba günü de B:ıyram olduğu ütin 
olunur. 2/1/1941 

S. D. 

8 6 
Bugün bütün milletler sa

vaş saha.mıda büyük tesirleri gö.. 
rülmekte olan hava kuvvetlerini 
durmaksızın arttırmakta ve ser -
veUerının muhlm blr kısmını bu 
hususa sarf ve feda etmektedir_ 
ler. 

HamiyeUi ve çok taznetli olan 
milletimiz ise bu hıı.va kuvveUnln 
lüzum ve ehemmiyet.ini pek güzel 
takdir ederek bu u~urda l!ıyıki 

veçhile çalışmakta ve kendi bli
yükliiğile mütcn:ı.slb bir hava kuv
vettne malik olmağtt azim ve gr.y_ 
ret etmektedir. 

Bu hususta Türk Hııv:ı Kuru -
munun pek feyizli ve kıymeur 
lıizmeUeri görülmekte o!duğu m:ı
lO.mdur. 

Binnennlcyh bu gayeye bir biz_ 
met olmak için - DıyancL Riya_ 
setinden evvelce verilmiş olan 
fetva mucibince - Kurb:ın bayra_ 
mında kesilecek kurbıı.n derJeri
Je barsaJtlannıll Türk H:ıv:ı Ku
rumu emrine verilmesi muhterem 
ahıı.limize nrzolunur. 

istruıbul Mürtülütü 

!ark vardır. harta içinde 169 çift yün çorap, 290 

Dün Amen'bya mavi ha§haş, isve. pamuklu, 7 yün Ianlla, 372 1Üll ta. 
ç~ deri, İsviçreye dan, fındık, Bulga_ zak., 9 yün eldiven olmak t:izertı 8" 
ristnna ve Yunanistana balık, Fın - parça eşya teberru edllmi' buluımıK 
landiyaya tütün. Romnnyaya porta. tadır. 4 

ka! sevkedilmiştir. Mektebll kızlarımızın da asmleıL 
Ihracatımızın yü~de sekseni ser - . . 

best döVizle yapıbnıştır. sevkiynt mız !çın hazırlamakta olduk:lan klf-
Basra, Karadeniz, ve glmendifcr yoı. 1 lık hediyeler peyderpey Kızılay şu -
lan vasıtnsile olmuşt.ur. besine verilmektedir. 

·Askerlik işleri: 
Işık Lisesi kız talebelezi tarabndan • 

hazırlanan eşyalardan 300 pamukla 
ve 300 yün çorap dün Eminönü Km.. 

Şubeye davet lay şubesine teslim cd~tir. Ayrıca 
rerU Eminönü As. ubesinden: 800 parçadan mtlrekltcb bir klSlID eş.. 
Şubemizin 200 sıra.ııında knyıdlı pi. yanın da ayni mektcb taıetıeıer.i ta.. 

yade üst.teğmen Hulüsi oğla Muhsin ra!ındıı.n Şişli Kızılay şubesine gün. 
312 İstanbul (17432) 

Şdbemizln 5/323 sırasında kayıdlı 
lst.ihkAm teğmen .Mahmud Rıza oğlu 
Ari.t 321 İstanbul (32269) 

Kayıdlıın tetkik edilmek i.\zere aee-1 
le nüfus eıizd:ınlnrile birlikte şubeye 
mürneanUarı. 

Büyük casusluk 
Cnswılar anısında geçen 

nr.ıttra!aır. 

Oynıyanlnr: 

RALF B.:LLAMY • 
FAV ARY 

Ayrıca wnumi anu uzerine 

ROBE SO • ADASI 
Türkç~ Sözlü 
Buyük ba:rikn. fllmi 

derilmesine karar verünıiştir. 

Filmini ilk gören 
büyüklerimizin flliirleti: 

l - MEMI.EKl~bdZDE 

YAPILAN EN GOZEL vb.Mt 

2 - TAKDİR VE TF.JWIUC 

DEÔiın BİR F.SER 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

semti M:ıhııllesl 

Üsküdar Karadavud 

Sokıı.ğı 

Hi'ıkimiyeti 

milliye 

No sı 

168 

Cinsi 

Arsa 

Aylık 

LiraK. 

5 00 

32 
Kadıköy Suadiye Mektcb No.taj 11 Dükkii.n S 50 

Yukarıda cinsi ve sokaklan yazılı gayri menkullerin 31/ 5/ 041 sonuna 
kıı.dar muddetle kiraya veramek üzere müzayedesi 5 gün uzatılmlftır. 
İhaleleri 4/1/941 cumartesi ctınü saaL 10 da icro edaecektlr. isteklaerın 
Müdürlük aknrat kalemine gelmeleri. cSa 

Yozgat l\1emleket Hastanesi Baştabibli
ğin en: 
H:ıstancmizde iki kadın bir (.'?kek ha.stabakıcılık açıkt:r. Aylık ilcret 

ot.uz liradır. Evsaf ve şcraıtl haiz olanlar bonserviS ve hllsnühal kfıtıdla • 
ı rını istidalıırma ll.şt.ırerek yazı ile başt.abibliğe müracaatları iltın olunur. 

U2419) 

Bursa Ziraat l\~ektebi Müdürlüğünden: 
Her sene oldufu g;bi bu sene de 1/ 1/ 941 tarihinden iUbaren &rağıda 

cinsleri yazılı fidanların muhtelif nevileri mektebımiz fıdnnl.tliında aatı
§a çıkarılmıştır. 

Fidan almak 1stiyenlcri.I} Bursıı.dn mekteb mudürlüğüne b~vurmalan 

rica olunur. 
:Mektebi:ınlzde satılmakta olan cinsler şunlardır: •9> 

Şeftali Mu.şınula 
Knysı Top ve fi.dl nk:ı.s)'a 
Erik Maklor:ı 
Kirıı.z GladıÇya -Vışne Oulibrişim 
Elma Mnn 
Armud 

Muhtelif r.şılı ve ailSU Amerikan bağ çubukhın. 
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~CiKTISADi T E T K i K L E R :J ı 1 füdiseler Kar,..ındı 1 

Ko~~:ı~e aı:ziııiz Dünya iktısadi ya tının 
bir yıllık bilançosu 

Yazan : Hasan Ali Ediz 

Kadınlar gibi erkeklerin de yiin ör
gü gıyeceklerinde yenalkler yapmak 
30n zarnnnıarda bir adet halini aldı. 
nesinıde gördüğünüz kazağın tollan 
on ve arka.sının orta yer~ robalnn 
;e etcğı lfıstik örgüdfir. İki yanlara 

da~~ bir örgfi geçirilmiştir. Boş b.r 
e.,ışiklik ... 

Dilnya ikbs~diyatma veçhe ve -
ren yedi büyük devletten beşi, bu -
gün fiilen harb halindedir. Henüz 
harbe gir.nemiş bulunan Amerika 
is~, bütün mali ve iktısadi kudıetile 
İngiltereye ;>:ardım etmektedir. Al
manya ve İtalya ile münfeıideft mü
tareke akdetmi' olmasına rağm,.n, 
Fransa, lıenüz bir harb .sahnes: • ' 
maktan kurtulamamıştır. 

Dünya iktısadı}:ntı üzerine ik rci 
derecede tC$it yapabi}ec~k bir vazi
yette olan Lrh!stnn, Danimaı ka, 
Holanda, Belçika, Norveç, h;;ı·b~ 
girmiş ve perişan bir hnlde harbden 
çıkmış bulunuyorlnr.. Bugün bu 
meml<"ketler de henÜ7 bir harb sah
nesi olmaktan kurtulamamışlardır. 

ipek çorapları nasıl 
dayandırmalı? 

Hnrb 1<ı.,ı!c•mı, bundan i1.i ay 
önce Balkanlan da ateşe vı·rdi. Şiın
di Balkanların cenubı• garbiqinde, 
Yunanistan ve ArnRvudlu1< toprnk
lannda, Yunanistan}.\ ltalya ara:ıın
da şiddetli bir harb ct"rr.van ediyor. 

Bugünkü harb, mahiyeti ve geniş- Atlas Okyanusunda harb gemileri refakatinde kafile halinde aehayat 
!iği itibarile ve tanı manasile bir ooen ticaret gemileri 
dünya harbi evııafmı taşıyor. Çünkü, pazarlarında şiddetli bir rekabet ol- dımının artması üzerine Amerika 
harbe ııahne olan sadece Avrupa duKU için, Almanyarun ihracatı da, çelik aanayünin kudret ve hacmi de 
kıt'ası bulunmuyor. Harbe ayni za- mahdud bir $aha dahilinde kalma- gittikçe artmnğa başlamıştır. Fa _ 

h ltadınıar arasında umumi ve hak- manda Aııyada -Çin ve Japonya a- ğa mahkumdu. Binaenaleyh Alman kat buna rnğmen Amerikanın çelik 
bir Şı1ı:l\yct var. İpek ~oraplar da - raısında; Afrikanın muhtelif yerle - ya için tek çare: Harb sanayüne ya- sanayii. hala bütün ınndımanını 

Yanrnıyor. Onların dayanmasına bazı rind~ _ f n .... iltl"re ve İtalya arasında rıyan maddelerden mandasının it- vermiş olmaktan çok uzaktır. Me _ 
tedbirlere başvarnrnk birnz da ken - olanca şiddetile devam edivor. halini tahdid etmekti. Halbuki Al- sc-la Amerikanın çelik sanavii 1940 
dlnız Jardım edebillrsiniz: Bu dünya ölçüsün<lekı h'lrbin, il:- manya gıda maddelerinin çoğunu yılının Nisanında bütün k~drctinin 

a: Çorabı en çok yıpratan terdır. tısad_i h~.yat üz•rm~""1 Y.apb~ı t~~ler da dı arıdan ithnl ediyordu. Bizza - % 60 ile; J 940 Temmuzunun nihn
Bunun önüne geçmek için gündüzün de nıç ııuphe yok kı cıunya olc;usun - rure, gıda maddelerinin ithalfıtı tah- yctlcrinde bütün kudretinin % 80 
g•Ydifintz çorabı gece muhakltıık 80_1 de bir mahiyet taş~ror. Fakat ~u did edildi. Bütün "İVf"cek madde - nile çalı,.ıyordu. Fakat buna rağ _ 
luk, duru sudan geçirmelisiniZ. harb, sadec~ muhnr;b meınlı.ketlenn leri vco:ikava 4"aptedildi. Bu sutetle men, Amerikanın çelik sanavii, bu 

b: Çoraplannızı tam ayağınıza gô- iktısadiyatı üz~n:dc tesir yapmakla Alman halkı, daha harbe girmeden va2'iyettc bile Almnnynnın ç
0

elik aa
rc alnıa~a çok ehemmtyet vermelisl- kalmıyor. MuhAnb. mc~l,.~etler ~a- önce harbin ağırlığını ve acılarını nayiinin azami kudret ve ıandıma-
nız Küçu-k ,.r. il k - - d dar bitaraf memldcetlerın ıktısariıya his•etmei:t" basladı. nındnn birkaç misli fazladır. 

· ,...,rap ger me yuzun en . d h bd ·· f 1 d )' ~abuk eskir Büy-k . azik tı da, aynı derece ~ ar en mutees ta ya a İptidai madde bakı - . en; dünva harl)i:ıin başlama ı 
· u çorap ıse n · ı ,.... .. '- J" 'kt d ' t d Al · · d I ·ı· F Yerleri ayakkabının en yıpratıcı ta _ sır o uyor. l,:u"~'.ı umra ı ısa. •ya ı, mın an manyanın vazıyetin e ve ngı ız - ransız blnkunun Ame _ 

ranarına temas ettiği, jartiyer lastik- sıkı sıkıya b~~bınnr. ken~tlenmış .ha~- idi. Harb ba<;ludıkt111 soma, hıub rikava "·aki top, tayyare, tank ve 
le.ti ister , .... e . ,_ ... d kalardan murekkeQ hır tek zıncır sanaviirıe r.neken irtidni mnqdr - miihimmat sinariıd,.rinin artma 1 u"-

'-'>~ mez ınce yer ... e ... a ar . • . 
hı.eceğı için çabuk yrrt.ılır. m~!ııyetı~ı taşıyor. .. • . lı:ri tedarik edrmiyc<:"0 i?ini bilrliği 1 zerine bütün dünyadan, ve bilh ... ,. a 

5on hır vıll:k dunyn ıktısadıyB - kin o ~n. Almanya g"bi, harbden Avrupadnn Amerikava mühim bir: 
tının e? büyi~k husuriy~ti .. ~u.nıı: bir l .wli ::rn'l'lı\11 önce mrml,._ı, ti nltın nkınına sebebiyet vermiştir. 

Suyun faydaları <ıharb ıktıs3clıyatı. mahıyetını ıktı· ı hnTb r~onn.,,isi halini" g'"ti·di. O 1 Mesela Amerikanın ticaret neznre _ 
• B 1 bo • . . sab etmiş olmasındadır. Rugün, ge- da, tınkı Almarıva sı:lbi, hiit'"rı rnali tinin resmi istatistiklerin" nazaran 

a. o 1 su ıÇıl\iZ Günde 7 8 k h 'b k b" f b'' .. bardnk Çü kü .: _ • ı re mu arı · gere se ıtara utun membala•ıT'ı luıtb anaviinf' • !\TlV n 1 <)40 yılının Martında Amerikaya 
... ... n su vueudunilze talı- ·ıı l . ·ı, d" h b h 1· , -

mınınizdcn :fazla a·kı mı et enn ... t:'ln ı:ı:ntı, ar a ıne intich·· mAdcl"l"re he"r,.tti. O·ı:ı.da ithal edilen altının ıne<:"mU mikdatı 
•Y 1 er yapar 8 bar gör uyd l b" "kt d" tı d -' dak lçemezsenız hiç değlls" ;ansmı Ç" k" bun~.mb~' .. ır 1

11
1
'] ıya ır. a, ınc-n madde,i huhrRn• hll" ;> ... 1<)7.4'30.0000 altın dolan bulmuş-

1\""leyi ihmal etmeyiniz. Biİhassa sa d"uln .u.d ugun utdun mlı et e.rk, kedn:ı t ..... ,tj lıııl ·n ÔI\, dnlı"I hP.Tbd,..n hir tu. Bu mikdarın 46,903,000 altın 
b - 1 enn e mevcu 0 !ln l tısa ı hıı ı· ·· "k ]"' ·· 1 1 K d d 2 1 32 1 000 l ah nç karnınıza ve yatmadan nz ön- membalRn harb 1 . .. 1 v .' zarrınrı nnc~ vesı a usu unu r o an ana ~ an; , , a -
ce . Raye cnne gore tl'tl..t-n baqladı tın dolan lngıltreeden · 18 706 000 

... tanzım etmek lüzumunu duymakta- f ·ı ·F k d k 1 d 1 b• Af '.k b' · ı··· Jf. d 1 

1 

n~ı t~re ve ransn ·en i r ono- a tın o arı Cf"nu ı • n n ır u~ın -
b ıra.:·.. . Mil•rini .ı\lrınnya ''e ftalyava na - den; 6.722.000 altın dolsın Britan-

: Burnunuzdan mikrob kapma - Buyuk sanayı memleketleri nele ~amn dnha ger olarnlt ve 0 ,..rak ya Hindis•rı.nındnn: 32.448,000 al-
?nnk ve nezleden ç:ıbucak kurtulmak hnr.b i~tısadivatının .. e~ bü.?.'~.k h~ - harb h"•lııdıkta~ "OnTR 'h,.,.b eko -ı tın doları f"ver.tcn; 16. 180.000 al
ıçin ılık suya biraz tuz atıp burnu - ~usıyetı h~rb sanaynnın butun dı - on..,;~ '1nline ifm<Y t>•til ... r.. tın doları J lol.ındadan; l 3,9'31,000 
llu an ağzınıza ~kerek t.üküıünüz. ge.~ sana?"'ı ~-r~~laı: hesnbına, na - Harblc berah"'"· d ... ~ı ''alrıız mu- , nltıo dolan lsvjçreden; 13,878,000 

Jf. mutennhi buvumesı ve artmaıııdır. 1ta•ib memlck.-tl.-rin. fıık"t Am .. :-i- j alım dolan Norveçten ithal edil -
B ıı;. z:-nızı temiz snklamak için tuz.. B.~ hal her memlek~ttı:- harb sana- lra rihi bitaraf rn,.mı,..•-,.tlerin iktı- mişti. 

Ju su ile gargnr 1 yıınden mnada bazı ı!tihııal sahala - ..-rl: •a.,.ivt-ti d.- l:ölr'in_jt-n d ... ~ııti 1 Bunu takib eden Nisan, Mayıs 
a ynpınız. d l .. d l ·ı b" k Ç" k" 0 ~r,• 1 • T 1 d A ~~ın. ara masm. ' .. o ayı:::ı e ırço un u sanayii fevkal5r]e il-·i obn Ht1zı.•an, enımuz ay ann tt me -* ıııtıhl,1k madckleff~ın kıtla!!masını Amerikanın endii<ıtrisi Am"' ikanın rikaya ithal edilen altının mikdnrı 

Oö leriniZi gündfizkü tozdan kirden ve p halılasmc:sını ın~aç etmektedir. 1 silahlanma~ı için <" 1 ct;~1 gibi. fnrd mütemadiyen artmış bulunmakta -
kurt rmak ve dinlendirmek için kay. Memleket ıktısadıv~ının h..ıııtan tereye llil&h ve mühimmat yeti tir - dır. 
nanı ş ılık su ile banyo yapınız. Göz bn~ yeni eseıı]a,. dahılırde ku:ul - mei?e de calı"maktadır Amf"r;knnın Gene Amerikanın vermi olduğu 
b nyMunun içinde gözlerinizi .o;ağıı. masını ifade eden h~r_b ıktısadıya - 1940-41 yılı için tnsarlndığı siluh _ r<"smi istntistikl<"re nnza•an, A.-~e -
B<ı~n çevirerek Metti bir göz jimnns _ tının kabul ve ıatbıkı. hn yerden lanmım masrafı ; milyar dolar olu- riknrıın federnl rez,.rv banka ıtbha-

d 
de Yaparsanız tevkalô.de istifade önce Almanyad,\ bnşlamıştır. Diin- rak tah'Tlin cdHmekt,.dir fngiltcreJ dı,.n dahil ba"kahrın altın ihtiyatı 

e ·r8lniz. yanın yeniden taksimine, dobvısile sadece Amerika lan büvtlk rn"k~a .. -ı 1940 yılının 2 ncitc-<ırin ayının 27 
lf y .. ni bir dünya harbi!te hazırlan - ta tayyare ve tank satın almakla ııinde 21,755,000,000 nltın dolan 

mak•' olan Almanya daha hurb - kalmıyor, fok.at her cin" harh m,. _ hu ima .ta idi. Bu mikdar 
den bir h:ıyli zaman önce meml" - vaddı da sn~m alıyor Bu fımilln A- 19~9 ,.,Iının ayni nyına ni betle 
ket ekonomisini T?.la.nla .. tırmış. ?~ - ı ~crikada s.ana,•iin ~enis m"'(• ~ ttı 4 4C1P.,000,000 al~rn dolar hir faz -
tün Ahnan sa~ayıını. ~a.rb şNaıtıne 1 ırıkiııafına bir hız V<"rmi bulunuvor. )alık andmektedır. Bu bankaların 
f!Ö?e reorganıze ctmııııır. Bu hal Ve .. ;J,.n rrsmi rakaml:ıra nazaran A fazla ihtiyat nltınlan 6. 9 ~O 000 000 
daha o zaman. Almanvada, Alman- m .. ·ilr?'lln snnavi mah•ul· tı seviv~si altın dolara vükııclmi tir ki, bu, A
vanın sosval ve iktısadi hııvatında 19 2 3-19 2 5 yıllarında 1 O(l oln•ak rnnikanın bankacılık tarihinde h:ç 
ı.,..ndini şiddetle hi'>-•"'tıi,.mef." ba<ı - kabul l"dilir41,. 1Q39 vılır,..., A ~ .. ..to- ,.,ı)•ül•nc-mi~ bir nık<lmciır. 

Ç'ot Yorulduğunuz günler bir leğen 
~ lu u .soğuk veya ılık suya ikl vç a_ 
u tuz ntınız. Bir kıl eldiveni bu su

da Llatarak .silininiz. 

* Sın rlerinizfn fazla yorgun olduğu 
~Ünler kaynar suya batırncnğmız bir 

n\lu vesaire ile ensenize kompres 
:Yapınız. Derhal sütün bulul'S'.Jnuz. 

* Bu kompresi gözlerinize tat.bik e -
de.r cniı uykusuz gecelerinlzde size 
rahat bir uyku getirir. 

lamı~tı. Çiinkii, hıı~b "ım:wiine il\- "ım,..ln 1 ()':I. ı Q ~q vıl•nın Birincikii _ Yeni dlinya ha bi dolııyısilc, dün
zım olan iptidai mnddderin bn<ılı- nununda 128; 194''1 Nis .. 'l•ndA. 102: vanm iktı•adi biinv,.,.iml,.. ''ukun ~P.
calarından mahrum olRn A1mR1'1Va, 1940 Mavısında 106· 1940 T .. m _ len mi"him bir tahavvül d .. , birçok 
bunların hüyü~ bir kı,.mı~ı. dı.san- murunda ı ı A: bıın•ı ;~kih eden ay- hiild•!'Tıt~tlerin iktı•adi abluk~ altına 
dan nltın p~r~ ıle satı~ al~hılırdı. :o larda ise 140 a knrlar c;ıktı. cirmi' olmalnndır . Danım11rka, 
ra bıılmalc ıçınse. gc-nış mıkyHta ıh- AmcrikRnın ,.ilahl'lrmnvn bA\lla- Norveç, HnhındR, Bdçıka, ve Fran· 
rnrl\t!R bıılunmalc li'7ımdı. Dlinya m 8 .,1 v .. fnmlt,.r~ve vtılci .. ;J;;h yar _ (Devamı 7 nr.I snvfnda) 
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Aşk la 
Oynanmaz! 

Nakleden: Muazzez Tahs:n Berkand 
Ben de çok ıztırab çek - kullanıyorum - beni eair etmeğe 

ti'l'l Selim, sizin tahmininiz - kalkışmaları gozumun karşı11ında 
den çok... Bana bakınız, ne- derhal o müthiş manzarzıyı c11nla.n-
d·n l b d ,_ r dırıyor ve bu sahneyi hatırlamak a-"' göz criniri en en ıı;açn ıyo -
•unuz;ı C?zlerimden l:orku>·or mu- sabımı yenmek için bana k.;.fi gc Ji -
•unuz? Ben de "izi., P.ibi ihtiyarla • yor. 
dırn S ı b k .. b Selim size bir şey ııorm'lk isti -c im., bu geçen ır aç gun e- ' 
n· d '-!I yorum ve bu suali.ın.e d. oğ~u .v'" ı.ıç:k ı 1 e izin kadar, hattn kim o.İ ir d 
oeik· d d A bir c~vab vermenızı rıc;n C.. ıyoru?1: 
t lı: ı e daha fazla hıtpala ı. k istikbalimiz bu cevaba baglıd•r: ıyı 
iıi:.en :-.\zin tnnıdı~ını.ı; Ncsıin de- diişüniin, .qÖzler!nizi .tartı~: Benı ta· 

1 t b mamile uff ettinız mı Selıın? B .. an.a }' ,z ırabın bi~ insanın kalbinde Ü- k h 
h:ıt deği~iklilder yapabileceğini ve karşı nasıl 5Öyliyeyim, pc mut ış 
~ 1'\ınu t-ımnm;le değiştirebileceğini bir kelime bu; lınnıı karş! kalbiniz-

llrı,.t · de ~ı·r nefo::~ duymuyor musunuz) tı. rnıyor muS'llnuz) •o b 
oır l Sı'zı'n ıztırabınızın müsebbibi en titı-ı ~~ evv~l bahsettiğiniz sinir e-

tık ' baızı o kadar üzen sinirlerim nr- olduğumu. bugü.1 bu yatakta ~at .. 
1'111: cdiyen duruldu: buna emin I')- manızm benim yüzümden oldugu~u 

~ Şimdi onların - sizin tabirinizi ve daha uzun müddt.t ger.e bennn 

yüzümden azab çekeceğinizi biliyo
um. 

Fakat ben de ıztırah çektim, ber 
!e sizinle beraber hatab oldum, bcl-
6.İ benim de sıhhanm si7.lnki kndnı 
arsıldı ve ben de bundan sonra eskı 
uayatımı siir~ınıvec~~im. lhtiyaı la -
dım, olgunlaştı:n, on giinde on sene 
aşadım. 

Yüzüme niçin bakmıyc.rsunuz ~
lim ;ı 

- Hayır Nesrin, hayır, kalbimde 
size kar§ı fena hir his beslem;yorum. 
hatta, hatta zannediyorum ki sizi 
affettim. 

- Affettiniz anıma beni artık 
ııevmiyors:.ınuz deKil mi? 

- ... 
Nesrin ko:3smın solı::un dudak • 

lanna bakıyor. Bu du"~ klar hare 
ketsizdir, onlar yalan söyleme?,e ra· 
zı olmuy•nlar ve kapalı duruyorlıır. 

Cenç kadın kalbini ellerile La~tı
nyor, onu acısını bafrırmnktan 
menetmek istiyor, en çok koT!-t ı~u 
bir hakikati açıkç'l görmekten gelen 
bir yeisle hoykırmamak için göğsü· 
nü, sinirlerini ~ıkı~hrıyor, gözlerini 
yumuyor, yaşhrını yutuyor. 

Hayır, hislerini dışanyz. venni -
ecektir. 

- Benimle niçin nikahlanaınız 
,.,elim? 

Genç kadınrn .sc!İ boğuktur: fa. 
ıı:at bu sestclti hıçkınL:lar St>rtleJmiş, 
..ıısanya ~ıkm..ımı~tır. 

- 9leeeğimi zannedlyordum 
Nesrin. lnsan ölümiin eşığine varın
.::n diinyaya nicl mes,.Jcler büsbütüıı 
başka b:r mana alıyor, ıztırnb ve a
cının yüzı.i b:ışk.1laşıyo: Ye İn'!.'\n ar· 
l.asında göz yaı;ı bınıkmamak isti -
yor, kendi y iztin<ltl'J başk:aıımın 11. -

znb çekme.'!İni lüzunısuz huluyor. 
- Simdi anlıyorum. Barın son 

bir saadet vermek istediniz, sizin ö
lümünüzün benim iç.in nr demek ol· 
duğunu takdir ettiniz. beni mcs'ud 
bırakıp ölmek nrzu ettiniz. 

- Evet .. Zımnediyoıum ki bunu 
anlamıştı n. 

- O lıald."! bugün niçin artık an
lamalı: istemiyorsunuz} Sizden n\· -
nlmak kalbimi tırnaklanmla söküp 
atmak demektir. Scıbest kaılıp ne 
yapacaRım? 

- Si~ bir utistsiniz, mu!iki ile 
mqgul rılur ve unutursunu:l. 

MERAK ~TTÖM 
Gazetelerden: 
«Her yı) Üniversite rektörü ta -

rafından talebelere verilmekte olan 
çaylara bu ıene de Şubatın ilk haf
tasında ba§lanacaktır.b 
-. Merak ettim, ya dedikodusu ne 

vakıt ba§lıyacak, hele ne vakit bi -
tecek;ı 

Gazetelerden: * 
«Mahliit yağ satan bir hileltar ya

kalandı, muhakeme edilerek hapse 
mahlciım oldu.» 

- Meralı: ettim. MahlGt yağ sa
tan bir tek !ıilekar mevcuddu da 0 
mu yalcalandı) 

Cazetelerd en: * 
<ıBütiln orta olcul talebelerinin 

saçlıın üç numara makineyle ke..sil
mio olacaktır. Bayramdan sonra aaç
lan uzun olarak mektebe gelen ta
lebe eezalımacaktrr.» 

- Merak ettim. bayramı saçlı o
lnrak geçirmelerine müsamaha edil
mesinin sebebi ne olabilir) Saçsız-

lık yakışıksız bir hal ise, talebenin 
saçlannı kestirmemeli, eğer böyle 
değilse ne diye bayramdan cYvcl 
kestirilmiyor i 

* Gazetelerden: 
«iki çocuk içtikleri ilaçtan zehir

lenmiş oldukları görülerek, tedavi 
iç.in hastaneye kaldınlmışlardır. \\ 

- Merak ettim, benim bildiğim 
zehirlenen insanları ilaçla tedavi e
derler. ilaç da zehirli olursa vay ha
limize! 

* ~ Gftzetelerden: 
«Konservatuar talebe.si, Fransu:: 

tiyatrosunda bir konser verdiler.» 
- Konscrvatııar talebeleri kon

serler veriyorlar. Halk alkı,lıyor. Ba 
çok İyi .•• Fakat merak ediyorum. 
Bu konservatııar talebeleri kon~ 
vatuan:lan mezun okluklan zamaıı 
ortadan nasıl kayboluverirler) 

0 el ,,,..t .:/.L.ui.UJı. 

1 Bunlan biliyor mu idiniz ? -, - -. 
Havai adafarmm 

şarkısı 
meşhur 

Havai ada -
larının aon kta1i
çesi Lilialtalani 
«AlohnD i.'imli 
§arkının beste -
karıdır. Honolu 
lu limanına bir 
gemi girdiği za
man rıhtımdan 

halk bu §ark1)'ı 
söylemek suretile gemiyi aelamla -
1!!.:ktadırlar. Şarkı çok merhurdur. 

* 
Müselles ev 

Resmini koy
duğumuz mü -
selles evin Jn -

On altıncı asırda lngilterede ncş- gilterede Lin -
redilcn bir lı:anun Oksford üniversi- I kolnşir eyaleti 
tesi talebesini sokakta ok ve yayln l dahilinde Harn
dolaşmaktan menediyordu. Bu ka- kn!!tta' dadır. Bu 
nun lngilter de henüz muteberdir. müsellrs ev iki 'S 
Bugün bile bir Oksford talebesi ok katlıdır. içeriden birinci kat bir ıl
ve yayla eokağa çıkmış olsa kanuni 1 bih münharif, ikinci kat da tam mü-
takibata maruz. kalabilir. selles olarak görünür. ···········--··-·········--··-·-· .... ·---·-·-········· ... ··-·· ... ··-------,··-

• 
Bay F. T. iki sual sormuş: biraz tesadüfün eseri olur. 
t - Sevmedc..'l evlenen mi mes- . ~evmeden evlenen için olduğu 

ud olur. g_ıhı, se'\•crek evlenen için de iptidat 
2 - Sevetc-k ... vJenen mif diyor. sıgorta ş.artlnnndıın bahsettim, 
Bay F. f. seveı-ek evlenenin 1 . Basite irca ederek bunu da aöy

mes· ud olaca:" ı fikrindedir, annesi lıyclim: 
ise ilk fikrin müdafiı. ı Jki tarafın da her şeyden evvd 

Hangis: haklıdır, hangisi haksız) arayacağı şey h"s. bilgi ve menfant 
Ben sevmeden e\ lenenin bedbaht İştirakidir. Bu, temin ed:lincc ü t ta

olnı:::ağını anlat;ın bir kanunun bu- rafı 1 iyi niyet» ile t1irnde~ ye bıra-
lunduğunu bilıniyorum. kılabilir. 

Severek evlc.-nc:nin dc- mutlaka 
mes"ud olacağı iddia edilemez. 

Sevmeden evlenirken de, seve
rek evlenirken de saadet aebebleri
ni bir araya gcıircn bazı şartlar a-

* Edirnede Bnynn B. J. ye: 
Erkek nn, kız mı? 
Annesinin karnında ulan çocuğun 

cinsiyetini peşinden tayin etmek çok 
güçtür. Bununla beraber 'J nci ve 

ranır. 8 nci aylarda hüküm vermt'nİn müm 
Bu şartlar bulunduğu, bir yere kün olduğunu i ittim ve bir doktor 

getirildiği 7nmnn istikbale ümidle da bu hükmün doğru çıktığını da 
bakmak hakkınızdır, fakat iim~d gördüm. Kendi hesabıma size: 
mutlak bir. knnaat ifad; etmc-z, ta- - Hangisi olursa istdiğim odur, 
hakkuk edıp ctmemesı kurulacak deyip merak etmemenizi ve iizcrin
hayat ı:irketinin iki hi!!sedarının ha- ı ele düşünmemenizi tavsiy,.. t>df"riın. 
rekct ve hi:ı vaziyetleıine bakar, TEYZE 

- Bunların ne ehemmiyeti olur. etmesi lazımdır; çünJ.:i: ab;oma 
Size bir oı:y tekiıf edeı.:eğinı Selıın. oğru oda içinde biraz dola~tıraca-
Beni artık aevmediğinızi biliyorum. ğız. 
Bakınız bu müthış kclimel~ri söy - Ziyaretinizi dnhn fazla uzatma
lerken ne kadar cesar, t göııteriyo - manızı rica edebilir miyim efendim) 
rum, ne derece sakirim, harikulade Bu sözlerimden dolayı beni mnzU1' 
derecede saki'!... Ben bu vaziyeti 
oldu{;"U g;ibi bbul ediyoru.n. Dı.in - görün: fakat Selim Bey henüz pek 
yada bizinı f'?ibi ne kadar çı>k l.:w zayıftır, onu ımrsmnktan haklı oln
koC'a vıar. Hnıı:, yıı.lnız bir tarafın rak korkuyonım . 
dii! ... rini sevmı:ııi ve Lüt;.n fcd.lkS.r- Ne rin ya,•aş bir sesle cevab ver--
lıklara katlanması yüzünden pekalii di. 
rnhnt ve ınes"ııd bir ömür sıiren - Doğru .•. On dakiki\ sonra 
ç.iftler bile pek ço1'tur. gideceğim. 

Bırnkmız. sizin \anınızda yıışıyft- _ Te~ekkiir cd•rim ef ndim. 
yım. Sizin arkadaşınız, dostunuz o-

Haıtabakıcı bu defa bizzat ka -lacağım. Sizdci1 ayr:lmamak için her 
1 pıyı lca:>ndı \e karı koca g<"ne }al-

seyi, anıyor musunı:7, lıeı ll<'Yİ k:ı- mz kaldılar. A.,rak, mıh ... ("•t>leri 
bul edeceğim. Ben sizir 1tn~ınmm ve 

arnsına soltula:ı bu sözler nl uı bir-
ömrümı=n rnnun3 ~adar t!İzclen ay- birinden biraz rl;ıha ayırmış gibiy -
rılmn't!: için mnhkeıneye müracaat et-

di. Hastabakıcı Halidp Hanımın ye-
miyeceğim. el 

iki oda nraıındnki bpı ynTn"ça ripi tut'lltı", Scliı 1 bir g ce n "\: 
v anncsile konuştuğu sözleri h tırlat-

nçıldı, hastı:ıbnkıcının bnşı uzandı. 
- Hanım efen ·, doktorun uzun mıştı. 

h 1 AnB oguw 1 i tikbaldeki hı:ıttı ha -ziyaretleri mencttigini size atır a - . . . . 
tırım. Selim Beyi,ln yorulmnııından reketlerını tayın etmı,ler, her nok -
korkuyorum. ]kindi kahvaltısını ct- I tayı inceden inceye tetkik etmişler. 
meden evvel onun biraz istirahat (Ark sı var) 
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( Memleket Haberleri ) 
K&ra_!!anda ıEge köy ve k sahalarında 

Zengin bir zeytin saha- t k .1 t J J 
sını~. t~hrib ed~l'!'esinirr eş 1 a 1 ça ış a ar 

onune geçılıgor 

Karaman, (Huemi) - Kınama
nın Bucukkı§lıı nahiyesinin ve n 
yeye bağlı Afgan, Kümran. Koru
u"ble, Boata:ıözü ve Çukur köyleri 
b u bölgenin en gti:ul yerlericljr. İk.
lınu mutedil olan ve mevkii deniz 
seviyesinden 400 ili 450 metre yüh. 
ıeklıkte bulunan burada, Göksu 
vadisi diye tcsıniye edilen s:ıbada 
milyonlarca z~yrin ağ çiannın ihya
sına çalı ılmakta, timar ve aŞllım 
yapılmaktadır. Köylüler tarafından 
)i abani b !inde bulunan zeytin ağaç-

Belediye ve köy idareleri devlet sağlık teşki
atile işbirliği yapacak, bataklık, yol, sıtma, 
tohum ve fidan işleri beraber başarılacak 

1 rından toplanan zeytin taneleri 
tcrbıye edilmeden pnzardr- lı:ilosunu 
5-6 kuruşa kadar satılmakta:ltr. ~' 

Ere köy kU -velerinden biri 
İzmir (Hususi) - Bazı löy ve 1 mi faaliyet i:ıtenecektir. Bunlar, su 

kasabalarda küçük sa'y mükelefiyeti ı birikintilerinin kurutulmasında, hel8. 

Her gün 
C:Baftararı Z nei sayfada) 

leccği lıerhangi bİr iraddan daha 
iyisini, kendi alınterlcrile temin et
menin yolunu pe" güzel bulurlar. 

Demek isterim ki, heyecanlan
mm daha müsbet, daha mahsul ve
rici sahalara tevcih etmeği unutmı
yalım. 

* Bilhassa aile babalarile annelerin 
gözlerini bir nokta üzerine ebcmmi
yetle celbetmek ihtiyacını duyuyo
rum: Çocuk lan piyango ile fazla 
meşgul etmekten ictinab eylemek 
lazımdır. Hayat, piyango ile değil, 
tti~ı> le, «mealeltD le, cısebat» ile ya
p.nır. Servet, piyango ile değil, usul 
ve nizamına uygun bir çalı§ma ile 
elde edilir. Çocuklıınmızın en iyi 
öğrenmeleri lazım gelen ıey budur. 
Eğer paranız varsa çoculclannızın 
talihlerini tecrübe için de bilet alı
nız, çünkü TCTcceğiniz para, çok 
hayırlı bir i~ tahsis edilmiş demek
tir: fakat, çoeuklannıı:ın piyango 
ihtirMına döşmelcrine mahal ver
meyiniz. Çünkü. hayat bir piyango 
değildir: onu, kendi elimizle bizzat 
biz yapanz. Çocuklanmıza piyango
da değil, işde, çah§mada, sebat ve 
azimde, mahsulde muvaf~k olmayı 
~ğre~k lazım. 

dt,u/,iUl.n '13i.19•1t 

Büyük fen adamları 
(Bsştarafı 2 nci sa.yfad:ı.) ı dular, \•e engin bir sevinçle memle -

pallıyan aya~ına, alilliğine rağmen ketlerine döndüler. Parıse ölmeğe gı.. 
bütün bir araştırma, bulma cihanı den hastalarının böyle sapnsağll ııı 
olan IA.borntuarında, yanında asiS.. dönüşleri, MuJikler iirerinde hal'ik'U 
tanlan yeni bir meseleyı çozmekle lfıde bir te.sir ynptı ve hfı.dJ e bUt :.ııı 
~aşmakta idi. Bu mesel~ de ş.u ~~: Rusyada akislendi. Rus Ça'"ı, Oran
Kopekler neden delırir? Böyle bır ko. dük Vladmir vasıtasile Pasteur'e Rol 
pek tarafından :ısırılan bir adam ne- .. .. . . 

1 den ölür? H al d nca. yanın en buyuk nışımlanndan b.rın 

ba ne gibi ,,~;'il 8:.nıün : . y~ıkn ab _ hediye etti. Üstelik Pasteur l'nstttü • 
........ ruc ,uır mı ro var ün .. k 1 f · · •• ı 

dır? Pasteur acaba neden kuduz- has s . un unı ma masra ı ıçın ... e yu 
t .. , ,... men . . .,ıı; kal""• bın frank YQlladı. Çarın bu hnreke-... ıı>.mn şeını aram"'ba ... .., -
mıştır? Sebebini bilmiYQruz? Belki ti, bütün Fransayı oosturdu. Ayak • 
de bir vahyi n~ht nettcesidır ... Kim _ lıındırdı. Teberrü listeleri açıldı. Hız. 
bilir?.. metçiden tutunuz da milyonerlere ~ 

Günlerce, hattA aylarca lt'ı.boratu _ nncaya kadar herke.s Pasteur'e kar-?1 
arında tudumn mcnşeini keşfe uf- besledJği sevgi ve he.yranlıCı isb!l• 
ra.şan Pasteur bütün o insan üstü ça et.met aşk ·ve n teşile elinden geldi[tt. 
lışmalanna, fısabı yıpratan, didin - gücünün yetttği kadar teberrülercle. 
melerine, tecrübelerine rağmen h iç.. bulundu .. ve işte bu :ııhluı.t m~becl 
bir müsbet netice elde edemedi. LL bu şeküde kuruldu 
boratuarında besledığl köpekler, do- Kuduz aşısını buluocıya kadar mllt 
muzlar canhıraş feryadlar ~oparn - hiş surette yorulan, yıprannn Pıı.s • 
rak, hırlaya hırlaya ölüyor, yapılan teur artık bfisbl\tfio to.katten dilşmii.4 
türlfi türlü şırıngnlar hiÇ bir faydn tu. Dostlnrı kendisine bir seyalıııi 
vermiyordu. Nihnyet aşılnnan köpek tavsiye ettiler. Kısa bir gezintiye çı!C

lerden biri -her nasıl~ iyileşti ve tı. Tekrar Parise döner k Pari.s cnsti
büsbütün muafiyet ke.oıbetti. :?eki, bu tüsfinün açılışındn bulundu; ve hat.
neden ve nıısll olmuştu? Pasteur ve kında söylenen güzel sözler karşısın· 
asJ.cıtnnlnrı yeni bir hamle ile yeni da 0 kada,r heyecanlandı ki, kom; a,.. 
baştan tecrübelere girLştiler. Hususi madı, ve hJtabesinl oğlu okudu. 
surette kurutulnuış ve kuduzdnn ölen Artık hiç bir işe elini sürmi ycıı 

--------------- bir tavşanın amudu fıkari.<:indcn ya.. Pasteur, Parıste dolaşıyor, lflboratıı.. 
UzunköprUde 1111arif pııan yeni b ır aşıyı sapsağlam kö - annda yeni yeni k~ıner peş.nde 

peklerin beynine miktarını hergün koşan kuş palazının seromunu bu 
teftişleri biraz dıı.ba arttırarak 14 giln sıra ile maya• çalışan genç fen adamları • 

aşıladılar... Bu müddet sonunda Pas memnuniyetle seyredi~rdu. 
Unnköprü (Hususi) - Dün ıeh 

rimize celen Trakya U. Müfetti,Iiği 
Maarif Müşaviri Fakir Erdem Maa
rifmüdürü Y. Cemil Üner tefti;ılerde 
bulunduk.tan aonra Edirneye dön -
müolerdir. ---·········· ........................ -......... .. 

teur'iln hesabı doğ:-u çılonıyacak O- • 
ıursa aşıla.nan köpeklerin hepsi ce Hayranları yetmişinci doğum yılı -
zehirİenerek ölmesi ıcab edecekti.. fa nı tes'id etmek için, anlatmnğa de : 
kat hayır.. köpeklerin hiç biri de ö!. ğer bir merasim !ap~r. 27 Birln«>
memış hepsi de muafiyet kesbetmiş- kftnun 1892 tarlhıncteyiZ. Sorbon ü -
let'dl. Tecrübeler belki yüz defn tek- niversitesinin büyük salonu tıklıtıS 
rar, ve köpeklerin kuduz hastalığına tıklım doludur. Yab:mcı filkelerin mU 

Bundan üç dört sene e'\~.cl bu 
zcyt"n ıığaçl rı içerisinde bulur.on 
m etkiç (butun) ağaçlar:na Cu:ian
tep fıstığı aşısı ynpılmıı ve bu aşt
ı n n ıııl ) apıl:ıcnğı zirnat dairesin
ce koylülere gösterih1i!lt~r. Bu sene 
d e m bz:ulcn büyük ır. t&::nelı r_ey
ı; 1 rını gören köyltilcr bir k .. lkın
m.ı y pmışlar ve bu ağaçlann ı; nk
t' -:le timarlarını temine çaJ~makta
d ar. Fakat ağaçların bulunduğu 
ma hallere kar dü~edifinden kışın 
davarlarını sabile çekmek ıztırnrın
<la bulunan brı.zı aşiret ve köylüleT 
zeytin ağaçlarını ke•erek ağıl yap
makt ve davarlarını burada otlat
makt dırlar. Bunu gören köylüler hü 
kümete müracaat ederek ihyasına 
Qalıştıklan . bu ağaçlan kebenlerin 
ocznlandınlmasını iııtcmi:llcrdir. Ya
pılan incelemede nğaçlan ltesenkr 
mahkemeye verilmişlerdir. 

ile izalesi mümkün 8U birikintilerin- lağım Ve çukurlarile çe mc, kuyu, r 
den hasıl olan bataklıklar hnkkında pınnr, hark, değirmen yolu, bula -
verilmiş emirlerin ve mevcud nizama §ık suyu birikinti ve akmtılannın 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarmdan 

., ka.r41 masun kalacaklan isbat edikli. mes.'!illeri ile Fransız ilim ve ten ce
Şu halde köpeklerin delirmelerlnin ö- miyet.ıeri.nin milmessaıeri şeref mef
nüne geçilecek olursa. kuduz hasta.. kilerinde yer Qlm14lar. Pasteur il• 
lığı de. vücud bulmıyacaktı. Pasteur mesai arkadaşlığı etmiş olan, Duc -

Ergani madeninde 
bir köylü karısını 
ddverek öl~ürdü 
Erganimadeni, (Hasuıi) - Bu

:ray bağlı Haz.ar nahiyesinin Ermi
ye köyunde bir cinayet olmu~tur. 
Köyden 35 yaşlarmda Mebmed oğ
lu Ahmed kansı ile uzun müddet
tenberi d imi bir geçimııizlik halin
<le bulunduğu için evvelki gece de 
gene bu sebebden kavgaya baıla
mış, bir anılık fena halde hiddetlen
mi . gözleri dönmÜ) ve Fatmayı 
~övmeğe başlamıştır. Daynk o ka
dar ~iddetli olmu~ ve uzun ııürmü;
tür ki, nihayet Fatma Abmedin 
yumrukları altında can vermiıtir. 
Zabıta derhal cinnyetten haberdar 
eclilmiı. katil tutıılmuıtıır. 

Manisada Atatürk kosusu 
1 

Mani a, (Hususi) - Bölge tara
fmdan tertib edihn Atatürk k.o u
lmınıı Yıldırım, Gençlerbirliği, Ge
•İzgençlcr klüpleri iştirak et..ınii
lerdir. 

Kosu çolt heyecanlı olmu~. koşu
ya i tirnk eden Gençlerbirliğinden 
Hüse);n birinci, Gedizden Şakir ve 
Osman da iiçlincü gelmişlerdir. 

Önümüzdeki haf ta içinde de İs
ınet lnönü koıusu tertib edilecektir. 

Bigada bir genç donarak 
öldü 

Biga. (Hususi) Şehrimize 
l.ağlı Yeniçiftlik köyü halkından 
Çerkeıı Ayçenin Hüseyin iıımile anı
lan 2 5 ) a l rınd bir ıı:enç, büyük 
lcardeıııle birlikte köy civnrındaki 
Ege golüne ördek nvınn gitmiııti. 

Gölün ıc;:indeki tckümc» ye köy-
4'cn götürdüğü av malzemesini bir 
kaç kere bele kadar suya girerek 
t•şımış. büyük kardeşi donacağını 
anl" rak kaçıp kövc g•lnıiş ise de 
Hüıı yin o gece soğuktan donup öl-
mü r. 

tın tatbik edilmemesi ~•üzünden bu- tanziminde, süprüntü ve gübrelik -
ralann tekrar sivrisineklere yuva 1>la lerle bunlann yerlerinin te11bit te -
cak hale geldiği ve sıtma vak'alan- min ve naklinde sazlıklann t~-
nın başgösterdiği görülmektedir. lettirilmceinde 7,İ~ant ve orman me-

Bu hu11u11a dair Dahiliye VeHle- 1 d ı__: · h 
· d ·1· .. h. b' . nıur an a ou 1şe yarar to um ve 

tin en ı11 ayete mu ım ır tamım lilct f'd t" t• w 1 · • çe en ı an ye ış ırme ve egaç -
ge K~.ıtır.b l d' t .. d l . landırma işlerinde sıhhi ve fenni di-

oy, ke e ıy1e, .sı1 mııt }~uca e esı rektifler "Yererek bizzat "'ehberlik e
ve tapu ·anun arıy ~ a ıınatname-
lerinin müteaddıd maddeleri, bu gi- decelı: ve bu suretle vatandaş za -
bi küçük su birikintilt"rini kurutma- man ve emeğinin hedredilmemesine 
ya aid çalı!lnıalardıı halkın yapmağa itina eyliyeceklerdir. 
mecbur bulundukları mükellefiyet- Bu çalıımnlarda belediye ve köy 
lerle bunlan takib ve temin ile mü- idareleriyle aıtma mücadele heyet -
kellef teşekkiilleri ve tcyid kuvvet- leri daha muvnfık hir neticeye ula-
lerini, lcurutulnn verlere a - şabilmelerl için kanun, talimat. teb-
id hakları sarahati~ tayin Jiğleri alakadarlara tevzi ederek 
ve teııbit etmiştir. Köy kanunun 43, nazan dikkatlerini bu esaslı sıhhat 
4 7 ve 48 inci maddeleri de her ıeye vazifeaine celbeyliyeceklerclir. 
tercihan çalı ma p.Jogramlarında bıı- Vekalet, elde edilecek neticeler -
şa alınması mecburi sağlık işlerinin den peyderpey malumat verilmesini 
geri bırakılması hıı.linde veya i~bir- de emretmektedir. 
liği yapılm !lnda köyler arasındllki 
ihtillifm hallinde idarenin müdahale 
hak ve salahiyetlerini göstenniıHT. 

Az çok sulıılc C-lup ta zer'iyata 
müsaid olmıyan arazinin veya yeni 
amt"liyclere rağm~n tamamen ııızın
tılsrı ve sulaklıkları giderilmiyen 
yerlerin, kökleri c;ok ıu emen öka
lipti.is, söğüd. 'kavak vesaire gibi fi
danlar ile ağaçlnndınlması ve bu -
ralımn sivrisinek üremiyecek. halde 
muhafazası köy, belediye ve orman 
kanunlan icabındandır. 

Tokad Parti Bölge 
müfettişi Sivasta 

T okad, (Husuai) - C. H. Parti- ! 
ai Tolcat bölge müfetti i Kars meb·u 1 
su Zihni Orhun Sivasa mütevecci
hen hareket etmiılerdir. 

Man!sa nüfus müdürü 
beraat etti 

Manisa, (Hususi) - Bir müd
det evvel itdcn el çektirilmiş olan 
nüfus miidürü Naim Bilgir •1ahke
meclen beraet kararı ıılmı~ ve tek
rar vazifesine başlamıştır. 

M :ı nisada iki Esrarkeş 
yakalandı 

Umumi ıağlığı bozabilecelc, bin
netice vatanda,lann çalışma kabili
yetini ve istihsal kudretini sarsabi -
lecelc: mahiyette bulunan bu du -
rumlann izale ve :mhası için yur -
dun her tarafında belediye ve köy 
idart-lerinin drvlet sağlık t,.ı;kilnti
le itıhirliği yap)lak lüzumlu yerler
de Nafia memurlarımızın teknik 
mesailerinden de İ!ltifede ,.~jJ,.rek 
tamamen bt-d ... ni m.-sniy .. dayanan 
bu miikellrfitetleri 94.J yılı i, prog- Maniea, (Hueusi) - Mustafa 
Tam ve takvimlerinin baııına alma- oğlu odacı _Hüııc:rin Kı_rı:nmlar Ha-
l • .. ··1 ·· t•• ı san Özdemır adında bırınden es•ar 
arı zarurı goru muş ur. 'k' · d .. .. h d 

idare amirlerinin bu mcıoaiyi biz.- alırken her 1 ·ısı c curmumeş u 
.,.at devamlı ~urette takib etmeleri halinde yak~lanmı1 ve adliyeye tes-
1azımdır. Bu hu~ustn gezici sağlık 1 lim edilmi§J ... rdir. Hasan Ôzdemhin 
•1u•mur ve kö'\.· korucularından aza- üzerinde 1 a pıırÇ<l carar çıkmıştır. 

Son Postanın macera romanı: 80 
derhal sözüne devam ederek: 

- Bankadaki paranız ve hesab
larınız teldti' t-dilecck, bu para or
taya çıkarılacalctır. 

- Peki, fakat... Efendim ... 
Mösyö Vilfortl .. 

Naldeden: Bebçet Sata 

l===============I gene lfiboratttanna k:ıpandı ve gün I laux, P.oiıx, Chıımberland ve M~ 
Zatürree/er lerce yaptlğı tecrübelerden sonra ku- nikof da buradalar. Nazırlar, elçıJer, 

MeVSı'm hastahklan meranın -
da az çok zatürreelere tesadüf 
edilmektedir. Zatürr.ee her za -
man tehlikeli bir haata.lıktu. Her 
y~ta tehlıkeli olmakla beraber 
bilhasrnı ihtiyarlarda, alkolıkler -
de da.hn fazla tehlikeler yaratır. 
Bundan başka. ötedenberi vücud. 
llırında bıı.şka hastalıklar mevcud 
olan kırnselerde bu hL'!tahklar 
sebebıle husule gelen mukave -
metsı1Jik ve dnar dolayı&le gene 
zatürreler çok mühlı.k olur -
ıar. Kalb hastalığına müptela 
olanlar, mütcYerrtm bulunanlar 
yü..ksek aylarda gebe olanlarda., 
böbrek hastalığına n1üptel1 bu _ 
lunanlıı.rcia kezalik çok tehlikeli
dir. 

Zatürreelerdc hastalık ciğerde, 
tehlike kalbde diye kabul edilm;ş 
tıbbi bir vecize . varclir. Bu vecize 
hakıkaten doğrudur. Daha ilk 
gunlerınde kalbi tutmak için mü. 
tt>yakkız duranmalıdır. Birçok 
defa kalbde ademi intiLam veyıı.
hud du.şkunlük görüldükten son. 
ra kalbı takviye etmiye çalışırız. 

Halbultı bu artık geç kalmış bir 
tedavidlr. zatfi.rreee tek tarafta 
olursa nisbeten daha selim, çift 
olursa daha vahımdlr. Çok ça _ 
buk teşhis konulan zatürreelerin 
süraUe tedavisi için şimdi elimiz-
de eslı:ıye nazaran kıymetli vnsı. 

talannm:, ilaçlıınmız vardır. Bu 
yeni' ilaolıırı bilAtereddüd tatbik 
etmelı ve fakat ayni zamanda 
kalbı sık sık kontrol ederek kuv
vetlendirmeğl de ihmal etmeme
lidir. 

t. z. ö. 

CH&b uU1•n oku:f91Dt1larıaua 
posta paha 10Lamalan.ın rlea •. 
derim. Abl takdlrd• t.teldul 
mukaltel~sb kalabilir. 

duzun tedavisini bulduğ'unu iddia et- ft.yan azaları ve meb'uslar da gııye& 
ti. Ya.ptığı aşıya o derece emniyet süslü elb' eleri ıle dikkat nazarlarınt 
besliyordu ki, kendi,sinf bile bu müt. çekiyorlar. Bu arada büttın gbzleri 
hiş hastalığın mlkroblnrlle aşılama.- üstüne toplayan biriSi daha vardıt 
ya hazır bulunuyordu. ki, ensesi.ne kadar inen uzun saçları. 

Talih -bu sırada- kendisine yar. tertemiZ yüzü ile mühim bir şah.siy~ 
dun etti . .Tozel Meister isminde cjokuz ı olduğunu gösteriyor. Bu meşhur E -
yaşlarında Alzash bir çocuk evferi _ dinburgh hııstanesi başdoktoru Jo -
nin önünde oynarken çılgın blr kö - seph Llster'dir. 
pek tarafından 14 yerinden ısırılmış.. Ufak telek, kır saçlı ve topallıyaıı 
tı. Eğer Pasteur imdada yeti.Şmlye - bir adam, Fransa Cümhurreisinın kO· 
~ek ol:ınıa, çocuk muhakkak s~rette ıuna dayana dayana salona g1r1yor. 
olecektı. Cümhur riynse~i bandosu zafer mar-

Uzun tereddüdler, vicdani müra - r, 
kabeler doktor arlcAdaşlarlle müna~ çını çalıyor. Herkes ayağa kal!~ıyo' 
k ' . t'!I .... d ve can ve gönülden alkıstıyor. Nu ' 
aşa ve iS ı are.ı= en sonra Pasteur t .. 1 biTb' . . t "''b d' p st r' k 1 d' Ço ıı. k 1 u .. aı: ı ırını a .. ı c ıyor. a eu -
ararın ver ı: cuı&a , onu ya ur- ün bü üklüıı;ü anlatilı or. Bütun 

taracak veya katledecek nıeşhnr 14 Y "' Y 
ııtne~ini yapacaktı. Tedavi mfidde JSôzler .şu cümlede taplıınnbllır : 
tince epeyce helecanlı anlar geçiren, ! •- Dünyada hayatlarım size b:>rV
umidden yeise, yeisten ümide düşen lu olanların, ve ileride de olacJ.klarıf 
Pasteur, nihayet bir ~fere daha ka- sayısını kim bilebilir?. 
vuştu, ve insaniyete en bliyük bedi _ Daha düne kadar azametinde!\• 
yelerlnden birisini verdi. H yerinden kendini beğenm;.,,tiğlnden bahsed iteı' 
ı.sınlan çocuk iyileşerek ayağa kalk. Pasteur, bu sözleri engin b r heye ' 
tı. Pasteur çahşınalarında muvaffak can mimikleri içinde fakat te'\.'ll?'ul• 
olm04, kuduzun ilAcını bulmuştu. ! dinlemektedir. En sonunda Lister o.
Artık dünyanın dört bir tarafından yağa kalkıyor, ve Pasteur'e hıtııb e
gelen kuduz hastaları, dudaklarında derek: 
dua gibi mırıldandıkları Pastenr'ün ! - SiZ asırlardanberidir ııft.rt hastıı
.ısmi, onun lA.borat.u.ırına yatıyor ve hkları örten peçeyi sıyırıp attınız" 
iyileşerek memleketlerine dönüyor - dedikten sonra büyük fen adamın• 
!ardı. ilerliyor ve onu kucaklıyarnk öpfı vor· 

Jf Salonda bulunanların hemen hep; 
Bu sırada gayet mühim bir llMise göz yaşlarını tutamıyor, ağlıyor '' 

oldu. Rusyadan kalkıp Parisc gelen bu sahneyi alkışlıyorlar. 

19 kişilik iri kalpaklı bir Rus hasta Düşmanları tarafından hodbın, glJj 
kafilesi Pasteur'lin Uıboratunrını terişl seven bir insan diye te hır edJ· 
sordular. Hepsi de koylü olan bu has mek istenen Pıısteur'un verdığl ce • 
talar, da~da odun toplarken kuduz vabdaki şu cümle ne kadar mannll· 
bir kurdun hücumuna maruz kalarak dır: 
ısırılmışlardı. On gündenberi de yol. - cBen el ımden geleni japm.ı~• 
da idiler. Acaba Pnstcur kendilerini çalıştım .. • 
iyi edebilir miydi? Büyük fen adamı 
derhal faaliyete geçti. ve 10 hastayı 

da tedaviye başladı. Mualccede geç 
kalınmış olmakla beraber, yaraları 

ağır olan üç Rus köyllisu iylleşeme -
\. . .. .. ····--~J di, geri kalan 16 sı tn.mnmıle kurtul-

Blr tilrlfi hastalıktan yakasını sı ~ 
yıramıyan Pasteur 1895 yılınm ı' 
Haziranında blrnz toplanmak, kuv ' 
vet bulmak üzere Villen<'une I · 
tang'a gitti. BUtün ynz ayları müd ' 
detince okudu, ve doktor Roux ıl' 
kuş palazı etüdlerıne da ır mun1 .ı· 

şalarda bulundu Tamamfle iyıle .. ~ 
ğine inanıyordu. Fakat gfınden gLıo• 
halden düşüyor, felci gitgide artı -
yordu. Günleri artık B11Yılma~a bat" 
ıamı.ştı. Nihayet 27 Eylülde ihti"llr 

Gizli polis teşkilatı reisi bu cüm
leyi bir el *retile tamamladıiı za
man Boisson titredi, ne demek iııte
di{;ini anlamıştı. 

- Peki. To:ırpied"yi lcim öldür -
dü? 

-.- Yemin ederim ki hiç bir ıey
den haberim yok. Hadiseyi gazete -
!erde okudum ve o giindt:nberi ne 
bu mesel"' ile meşgul 1>labildim, ne 
de kimae bana bu adamdan bahset-

mücssesenizde kalacak değil ya ... 
Deyince Boisson i~ini çekti ve bin 

frangı iade etti. 

* - DÖRDÜNCÜ KJSIM -

Sarışm kadın 
Müfettiş Labreche fevkalade ca

nı sıkılan adamlara mahsus bir asa
biyetle: 

haline giren Pasteur, müthiş ıztırab
lar içinde kıvranarak, blr eli ilk ~· 
son aıkı, karısı madam Pasteur·dO 
elinde olarak birkaç saat içinde cıııt 

Demekle, muhatabının atCI püs -
ltiiren bir nazarı karşı.aında hemen 
lı:inci bir dosya çıkardı ve Vilforla 
cnattı. Hafiye: 

dam Anger,an Mösyö Moore il-: 
muhaberntını yırlmııdığı ve T our -
pied de dııimn evd-: bulunduğu)çin .. 
Bu muhaberatı ... 

- Geri lcalan dört mektub için 
Tourpied ne kl\dar para istemi~ti~ 

- Yetmi, beş bin frank ... Fakat 
madam sık1,m1ştt. Bu parayı vere -
miyordu. Mühlet taleb ediyordu. 

Vilfort elindeki evraka bir göz ti. 

- Hayır azizim Vilf ort, dedi. Bu 
iş yürümüyor. İtiraf etmek lazım 
gelir k.i, hala ilk günlerdeki kadar 
esrar perdesi içindeyiz. 

ver dl. 

- Tamam ••• dedi. Şunu da bir 
e9rdım. . 

B ı dosyada yedi mektub ,.e bır 
~to ,rnf olmak lazımdı. Fakat ne 
~t ı.;r f vardı, ne de mektublardan 

~··· Dort mektubda da Marsel imzası 
f!1tunuyordu. Bu imza Madam An-

E
ııının mü11t

0

aar i'!1za.S: idi ve .mel;.-
1 r :ı:engın ıngılrze Sıdney 
ore' a ya..zılmışh. Vilfort: 

- Bu melttublan ıiz mi aldını.z? 
Dıye soruoea Boiuon hemen red-

~ti · 
- H:ı,yLr, hqır efendim .•. Ma -

" 

- Aliı. .. ani • ldı. Ya bu mek. -
tublardnn ,.k-tik üçü ne oldu? . 

- F otoğrarlıı birlikte Mad.am 
Angerann iade edildi. Bu fotoğraf 
Madam Angerıını Mösyö Moore ile 
gezerken gösteriyordu. 

- Bu üç mektubln bir fotoğrafı 
Madam Angerana kaça aatıldı? 

- Y etmi, beş bin franga ... Zan
nederim bu para, yedi Martta tedi
ye edildi. 

- Evet, o ta · te T ourpied ban
kaya elli bin frank yalırmıı. Geri ka
lanı da zatıliliniz mi aldınız? 

Boinen iıık&.r edemedi ve Viliort 

attı. 

Bu dört mektubu Möııyö Ange -
ran okumu! \llsayc.lı, hiç de mem -
nun olmazdı. 

Sonunda hafiye mektublım ce -
bine yerle tirerek sordu~ 

- Heps,i bundan ibnrt"t değil 
mi? 

- Evet, batka hiç bir vesika ve
ya ma!Umata snhih değilim ... 

- Doğru söylediğinizi temenni 
ederim mösvöl ... Bununla beraber 
son bir nasihat vereyim: Bundan 
ııonr:a doiru yoldan yürümeh ve kö
tü makaad gütmemeli. Bu idareha -
neyi dört cözle tıuıuısud t-ttireceiim. 
En küçük. \,ir hile ıezeraem ... 

Boinon bu sözleri ıon derece a
çık ve k11.t'i eöylüyordu. Hafiye de 
onun bu sözlerine inanmış olacak 
ki: 

- Dovru hareket etmi~in. Ba -
siret bunu İcab ed~rdi. 

Dedi ve elile bir ııelam vererek: 
- Oedi~im gibi uslu otur. Sen 

bana brşı mülayim hareket ettin. 
Belki ben de seni bu İşten kurta -
nnm: ammn eöz veremem. 

Vi1fort çıkıp gittik'ten ıonra d'a 
Boi!ISOn te1aş ve ht"yecnn ic;inde, ha
li şaşkın hir halde idi. Fakat bir sa
niye ıonra Vilf ort tekrar gelmişti: 

- Az daha unutuyordum. Su 
MG.,.ö Chardinin bin franeı hala 

- Ne yapayım) Her çareye bag 
vurdum. Yalnız katilin kim oldu 
ğunu değil, neden bu cinayeti işle -
diğini de öğreneme<liml •. Belki se -
bebi öğrense idik ..• 

Bu itirafı işitince müfettiş Lab -
reche, yazıhanenin kennnna iki yum 
ruğunu dayıyarak Vilforta. gözlerini 
dikti. 

Şanzelizedeki bu taharri büroım
na müfettiş Labreche tesadüfen uğ
ramıştı. Belki bu hususi hafiye me
muru bir ıeyler öğrenmiştir ümi -
dile. 

( Ark11sı var) 

İbrahim Hoyi 

Çata.cada bir hırsızlık 
Çatalcadan yazılıyor: 

F erhadpa'8 mahnlle~inde 
Veli isminde birinin kansı 
nin evine meçhul hırsızl r 
150 lirasını çalmışlardır. 
tahkikat sonu'lda parnnın çing rı' 
Rifat ile Mehmed oğlu Orht1n ta 8 ' 

fından çalındıgı ani şılmış{ Hırsıt' 
lar yaknlanınıştır. Orhan "tnnbul' 
kaçmış ve parnnrn a'laib yukarı h.e~: 
sini yemiştir. Suçlu buraya getırı 

mİitir. 
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Kemalpaşa ve Bardiyanın teslim Arnavudlukta iki 
,_,.h. __ , tnadd.ı.n. 6 • ., .....,,., ..ııı.mı _ Karacabeyden o!ması bekleniyor taraf kat't ,,,....,.h, ...... ,., • .., 

1annı mühim bir kısmmın Almanlar yecek kadar düşkün bulunuyor. Bu- sular çek ilmiye CBqtaftfı ı inci sayfada> bir muharebeye r1 gölünnn batı sa.hmnin fi, 

lktısadi tetkikler General 
diyor ki 

tarafından işgali ve ltalyanın harbe ralarda bilha~ hububat fiat~rı ~ Tnblus'da Bardiya nuntakasında mal üçte birinde b!Manan ta 
cinneai üzerine İngiltere, ispanya. düfk,ündm. Mesela 1940 ydırun Ma- başladı topçumuz tekrar büyük bir faalt)'ett. h ı kasabasına hAk.lm tepeler haı,an1112 
Portekiz ve Ymmnistan hariç olmak ymnda, yani All'ftan1ann Franıaya göstermiştir. azır anıyor lıaratından bir mukabil taam.xta e& 
Üzere Avrupanm büriin hükômetleri, vaki taarruzlarınm başlangıcında, Buda K h d dl nd dev ri alınmıştu'. İtaJ:yanlM', '-'hıt -ttl 

(• _ _. __ h ı inci sa-ada) n ve enya u u arı a 
kıaınen veyahud lalDamen detPz Şilr.agoda, bir BüşeJ buğdayın fiıfb --r-- J • t f r tıe · d t (8-ştarafl 1 il'lci tıa.yfada) nün garbında bugfhı mbut <M 
aşırı yerlerle iktısadi 1abıtalannı 198,5 sent olduğu halde ayni yılın toeeeinin 39 uncu kilometresinde riye ve o~u aa ,ye rı evam e - hafta sonunda vulr.uu beklenen bu Mokra silsilesinden bt\sbiltftn atıt. 
lı:aybettiler. Bu, dünya iktı.sadiyahn- HazirantDda bit- bütel buğday 83,5 suların alıp götiirdüğü şose ôO met- mektedir mıntakadaki kat'i muhaıebe.n ba- mamışlaroır. Bu s&Re Pocndet _ ~ 
d k d d redl·r. Menemeru"n su seddı'nin yıkı- Bar~ya düfJltek Üzet"e ) ki ,,. a mühim bir hadisedir. Çünkü; yu- sente a ar üşpıöştür. •--· zır ama a meşguldür. basan yolunu kapamaktadır .t.vni za. 
lr.aoda saydıa.mız ablukaya tabi Amerikada mahreç bulamıyan lan kısmı civanna getirilen kayık Londra 2 (A.A.) - Times gaze~ı Aiır toplar manda Himara'nın 1.!tirdadı maba • 

... b ok dd ] f d k vasıtG ... ı'le bı"r miıddct için haber a- Ba:rdiyamn düşmek üzere olduğunu C k y 1 1 Jrıemleketlerin dünya ticaretindeki İrç ma e erin iatı üşer en ..... ~ 1 d dal ere unan ıl"r gerek talyan- dile İtalvanlar bu mevkie ştma1 .c 
A _1_ abluk 1 el k" lınamıyan ÇawuG, Musabey ve Ke- ve teslim bayrağının bugun er e - 1 k l y d nisbetleri % 43 Ü bulmaktadır. Bu vrupanın gere.; a atın 8 ı ·..,.. ar gece aran ıgın an istifade ede- şimal batıdan taarrus ediyorlar. 

d _ı_ ..ı x. h" 1 _,L L 0··yJen· arasındaki muvasala te- galanmasına intizar edildiğıni yazmak k .1 . d •uretle, Avnıpanın ticareti abluka nahiyeein e, gerl:K:SC cıil!>er n,. ıye e- sm. & • re top mevzı crıni eOi .. ..;rmi• ol- GörülüW'\r iri Elmıleı- Arnnvud1nkt9 
1 A k Ged· h tadır. Filhakika Italyanlann, vazi - ... 'ii". ,. .r~ dolayısile yarı yarıya inmek mec - rinde fiatlar mütemadiyen yüksel - min o unmuştur. nca ız ne - duklarından dünkü harekat hemen kolay İnuva.Uakjyetler kazanama • 

b - _._ di B b 1 b b" b' rını· ·n teknr eski mecrasına dogyru yetin ümidsizliğini anlamakta gecik. h t d"" il h . uriyetindedir. ~te r. unun aş ıca se e 1, ır 1 emen opçu ue osunft in İsar et- nıaktadu1la.r. Ita1yanların şimaırıe, 
Fakat burada bir noktayı hesaba çok maddeforin azlığı veyahud bu- akmakta olduğundan Menemenin miyeceklerl ve selametin teslim o ~ miştir. ltalyanlar Kamija yaylasına Un - Pogradeç - Moskopofı.S ~a-

lı: 1 d 1 ·ı h k" ) · Ova köylerinden bazılarile henüz maktan ibaret bulunduğunu idrak e- y ı ı · · ı c1· F k atmak mecburiyetindeyiz: Ablu - unamayııı o ayısl e mu te u erın agır top ar yer eştırmış er ır. a at rinde dört tümenlerinin muharebe 
kaya tfıbi memleketlerin böyle mü- fiatları sun'i olarak ıutırmı.ıları, ab- irtibat temin edilememiştir. Bilh.ıs- decekleri ümid edilmektedir. Şimdi hu topların ateşi o kadar tesirli ol- etmekte oldukları anlaşılıyor. En "-er 
L luka h lb h h b" d la ·ı sa Maltepe, Sulh~-, ve Tuzçullu ko'"- garnizonu teskil eden 20.000 asker k d y 11 d M k nim bir yekun t.utmalan, muayyen ve ta le a ir ar ı o yısı e mama ta ır. unan ı ar a o ra nubda y::ı.ni sahil bölgesinde ~ ta , 
bir müddet için İtalya ve Almanya- gemi navlunlaıının ve sigoıta üc - yü tamamen sularla mahsur vaziyet- müt.emad.1 topçu ateşi altında, hadi- dağlarına birçok bataryalar getir- menleri varmış. o halde meTlı:ezda 

1 • · f k !Ad ""k 1 ·c1· te olduguw ndan dört aündenberi hiç selerin neticesini milte".fekkiH'me bek- · 1 d" nın lehine hir hadi~eclir. Çiinki: ab- rot enmn ev a a e yu ·se rnesı ır. " maş er ır. ve ihtiyatta 7 : 8 tiimtmleri old"lho 
1 Ahı k d · l h 1~ • d · bı"r hab•r ~lrnamamıştır. Tuz)~ sose- lemek:tedir. Graziani h!Uı\ Tobruk ve A k A • ..,. .. uknya tabi .,lan ve dünya pazarla- u a ve enıza tı awmın enız ~ 0 

" s erı vazıyet kabul olunursa Arnavudlukta cem'an 
rile rabıtalarını kesen bu memle - nakliyatı üzerindeki tesirini daha iyi sinin eski Gediz mecrasına isabet e- Bardıya'da büyük bir meydan mu - Atina, 2 (AA.) - Yuna?' res- 14 : 15 tümenle muharebe edlyorlaı' 
k 1 b' b"" .. lla anLyahilmemiz için, harh huJ,\clı - den 75 metrelik kısmını sular harebesi vermek nl}etindcdir. Bu mu mi sözcüsü, askeri vaziyet 1-ıakk•nda demektir Yuna-' ..... anın da Ama;._,a 

et er, ızzarure utun ma tml, h "b b" f b go""türdüguv .. jrirı bu kısım üzeıindeki 1 harebenin İtaiyanlara Tobrukdnki ha y d k" f ·ıA · .,,.,.,, v,,... 
Almanya ve ltalyaya satmak mec- ğmdanberi mu an , ıtanı atan ..... asagı a ı tası atı vermiştır: lukta muharebe eden ordusu belki bu 
huriyetindedirler. Fakat harbin gemilerin tonajını zikretmek kafidir. köylerle ve bilhaıısa Kaklıç köyü ile zırJıklarını ikmal etmek için ıaman Klisura mıntaka!ında vapılan ka<lardır. O halde Yunanlılar daima 
rnüzmin bir safhaya ~irrr.esi ve uza- Birleşik Amerika deniz komisyonu- muvasalayı bir kay:k temin eyle- kazandıracağı üm:d olunmaktadır. mühim bir hareket esnasında, Yu- daha kalabalık bir İtalyan k~vvetine 
l"rıas1 halinde bu vaziyet tedricen Al- nun neşrettiği resmi istatistik it-re mektedir. Tr.-ıbluı topraklanoda nan kıt'aları, birçok İtalyan mevzi- 1 karşı taaruz harbi yapıyorlar ve dai-
rnanyanın ve ltalyanın al~vhine bir nazaran harb ba~1adığından 1940 Kurtarılanlar Kahire 2 (AA) - Bardi ra mıntn- lerini, süngü hücumu ile almı laırlır. ma muvaffak oluyorlar. 
lıaJ almağa başlamı tır. Çünkü ge- yılı 15 Birincitesrin ayına kadar fzmir, 2 (A.A.) - Gelen ha- kasında, İngiliz ileri umumi 'karar - Fena havaya rağmen :e;ra edilen bu Yunanlıların mm·affaki\·etleri 1*. 
Çcn Dünya Harbinde Almanya, Ho- batan gemilerin mecmu tonaiı 3 berlere göre, şimdiye kadar gahı nezdindeki Reuter ajansı mu. hareket .ne_ticesinde )~unanlıl~·· h~t- ti inkişaf etmekle beraber. tflbi~ da.. 
landa ve İskandinavya vasıtasile, milyon tonu bulmaktadır. Bunun sular altında kalan ha~ dam- habirinden: !arını muhım surett; ılerletmıslerdır. ı iresınde kalmaktadır. Onların btı lr:a. 
deniza ın memleketlerden, bilhas- haricmde ai{ır yaralanın Ja hatmı- 1arından ve ('erkes, Osmaniye, İngiliz deniyeleri, ikl gündenbeti .. Elde e~i~en .b~ ltaly~n mevz!ler.i, 1 dar dağlık, yolsuz ve sarp arazıde,, 
•a C<'nubi Amerikadan birçok ip - yan e:emilerin tonajı 300,000 ton - Veziroğlu, Yeniköy hnlkmdan b;r Trablusgarb hududundan 110 kilo ~ mudafaa ıçın ıyı organıze edılmış malik oldukları dun kuvvetlerle da~ 
tidai madde ithal c>tmek imkanlarrnı dur. Bu 3 rnjlyon tonu millt-~lere n~- çok kadın ve çocuklar kayık ve metre iÇeriye kadar uzanan bir saha ?~lunuyor~u. .. Mevz~~e~~ . önünde ha büyük stratejik muvaffakiyetJer 
bulmuştu. Nitekim bu barb;n ilk do- zaran taksim edersek İnS?ılterenın tombazlarla kurt.ırılmıııl:ndır. nü- dahilinde hareket halindedirler. ıkı hat telorgu ve telorgulerın arka- kazamn.aları ve yıldırım şeklınde ım-
ltu:ı: ayında Almanya ayni şe•ti yap- 1 356 000 ton hacminde 34Q tica- fusca hiç bir zayiat olmadığı gibi Diğer taraftan, 24 İlkk!\nundanbe. sanda mitralyöz yuvaları, top r.ıev- ha meydan muharebeleri vermeleri 
nı11, lskandinavya, Holanda ve r;t ge.misi: Almanyanın 3~~,000 hayvanatta c1R t,.lefat voktıır. ri Bardiya'dan To!Jruk'a giden yol il. zileri, derin sioerler ve aralarında eaten maddeten mümkün delQdlr 
ltalya vasıtasile birçok ~yler itha - ton hacminde 6Q ticaret gemısı: İtal !zerinde de sahil boyunca devri'"e ha- münakale siperleri bulunan sı~mak- Onlar bir da~ı. bı'r tepeyi veya bira.: 
line muvaffak olmuştu. Fakat bu - yanın 88 bin ton h~cminde 1? tica- Valinin dünkü tetkikleri re ketleri yapılmıştır. Bardiya'n~ mu- lar vard1ır. •v • sabayı düşürmek için, günler~ ~ 
liin bu yolların hepsi de kapanmış ret gemisi: Norveçın 26~ . blın t~n Vali ve Belediye Reisi Dr. Liıtfi Kır ha.sarası devam etmektedir. 2 top iitinam edildi haftalarla uğraşarak bu meTktiıl yuı 
bulunuyor. Diğer taraftan işg:ııl mın- ltacminde 98 ticaret Reın191 : sveçın dar, dün öğleden evvel beraberinde Kum fırtına.sı yeni başlamış olup Arnavudluk cephesinin mnkez ve gerilerine doğru adım adım ft mu 
takalarında iktısadi vaziyetin fev - 1-42 bin ton hacminde 61 ticaret Vilayet nafıa müdürü bulunduğu hal sıcak da artmıştır. h?lgesinde~i b.ı mınt?.kada elde e- harebe ede ede ilerliyorlar ve 

0 
te ~ 

kalade bozuk gitmesi, ayrıca, siyasi gemisi: Finlancliyanın 5 ~ _binF ton de Kağıdhaneye giderek Kağıdhaııe- Bardiyada vaziyet dılen ganaım arasında. 12 ~e t?.P peyi, dağı veya mevkıi artık tutuna-
"e aosya) bir takım neticele!' doğur- har.minde 2-4 ticaret gemı-,ı: ran- ı ı1 kt m. evc.uddur. Ayrıc.ı 1 ' mıtralyoz maz bir hale getird'.._._ sonra alı _ 1 

... 6 b" h . d 29 . Şişli arasında inşa.sına bas an ma a Londra, 2 (A.A.) _ Daily Te- ı_ b k LA...:u 
ınalc. ihtimallerini de ortaya atmak- sanm 1 ~ ın ton ecmın e ti- .. t.h t tı..ik ııe ırço havan topu da alın.m1stır.. vınrlar. Sonra d:öerle-'-- sıra .....a:,_ . 1-I l d 15 O h" olan yeni şoseniu guzergu mı e .. legraph ~azetesi, hususi muhabir,· y ) l 1 ~~ . ., uuoo &...,.r-· tadır. caret gemi~; o an anın ın unan ı a. r, ta]~nları.n şıddetl.ı ve onlara karşı da aynl· "ureUe ha-

D d h · d 40 · • · B ) etmiştir. Arthur Mortonun Bardıy" a muhaşa- k - b k .~ animar'.lca, Norveç, Holan a, ton acmın e hcaret gemısı; e - mu avemehne ragnı.en ırc;o .:J·enı reket olunuyor. Bu esnada Elen --
B 1 h ik 92 b . h · d 20 · Vali Lfıtfi Kırdar, bu yolun bir an rası hakkında yazdığı yazıyı neşret- 1 l k 1 ~ h ı &••· 

e çika, kendilerine lazım olan u- ç" anın m ton acmın e tı- tepe er ama suretı ~. aa a enna - alarma kend'ı ve ı"nglliz ........ ---
h b P 38 b. evvel bitirilme.cıi için <ıliıkndarlara e - mektedir. d d d B .. ~---.&-~ 

u atı ve birçok gıda maddelerini caret gemisi: Rnamanm ın ton e e arbeler vurmu$1ar~.•!· ura- yardımları oldu~· gibi ttaı....n ta--
dışarıdan, deniz aşırı yerlerden te- hacminde 8 ticaret gemisi; Arıanti- mirler vermiş ve civarda bulunan ta- Morton yazısında ezcümle §Öyle da ha_va çok dca_~a fena ıttı. Fakat relerını·n taarruzl15 "arı da _:::, ... :.=. 
d ,ı_ L ..ı :r_. • mire muhtaç yolların dıt vaziyet.ini demektedir: h k- b - 1 vı .... , .,._,,._. 
ar~ ediyorlardı. Bu dört memle - nin 3452 ton naeminae orr tıcaret gözden gilÇirmiftir. are at .una ra~en yap! ~ış ve tşıe Elenler bu müşkül şartlar altın-

~etin 1938 vılındaki hububat itha - gemili T>ahmş bulunmaktadır. Bardiya halkının elr.seriyeti ıehri muvaffakıyetle neticele-nmıştir. da harbed" ff k ~ 
lat 6 ·ı • b im k di k d _1.. - •. terketmiştir. 15 °ündenben· şehrı"n fa-'L--'-- _,_!_ kalan hücumlan •Yor ve muva a '-Q-~-

1 mı yon tonu u a ta i · Burada ŞU no t\IYl 8 teoaruz et- fiatlardaki artış nisbeti 7: 29.6 d1r. "' uuf~ aa1n1h"I ak d lar. Bu sebeb1" yalnız biz Türtlerta 
Bugün hunlar bu hubub.tı deniz a- tinndc l8zımdır: Jngiltere, ticaret Halbuki Ağustosta ancak% J 5,5 di. devamh surette bombardımanı da tfl~~a.?Jar, sa ı mınt ~ın ~ değil a . zamand bütiİll dihQıamn 
rırı memleketlerden getirtemedikle- filosu Alman ticarte filosunun 1 O Demek son üç ay içinde eşya fiat _ hiç tüı>hesiz nüfu.ça büyük za);ata Salı gunu Yunan hat1atına gırmege ae : yııı tat ... a . 
ri gibi, diğer abluka altında bulu - :mialine vakın olduğu _gibi. lngiliz - lan yeniden % 14, 1 nisbetinde art- sebebiyet vermiştir. teşebbüs maka:t.dile tanklar kullan- ~· ve İ:ırıru eeJ~ıy_orlar. 
nan yerlerin hububatı da kendileri- )erin Alman, ltaJyan ticaret gemi]e- mış bulunmaktadır. Yüksek rütbeli bir ıübay bana dığı zaman çok ağır zayiat vermiş- ır. unan -

1 
yan harb nın ne ola. 

ne kifayet edem:yecek bı"r haldcdı'r. _ı - •• _ı tt""' · t · _ı şunları söyledi: lerdir ltalyanlar ilk hücumları ca5mı soran ar çoktur. Eğer Yugoe-
m maen musa'Oere e ıgı onaı ca Almanya ve ltalyada İse fiat ar- • • l y ist 1 b' llkte h 

Mesela Tuna h~vzasındaki memle - b' k ·· b. · b 1 akt el D""' r Taarruza ancak bütün hazırlıkla- tardedildikten sonra, daha birçok avy~ .. unan ana ~r arbe gtr 
1.. 1 ır aç yuz ı:nı u m a ır. ıge tışı nisbeti daha yüksektir. seyd şuphe yok t· It ı nl imdi ıı;et erin, ve Balkanların hububat ih taraftan Norveç, Danimarka, Belçi- nmızı bitirdikten sonra geçeceğiz. hücumlar yapmışlar, fakat hiç biri- 1 1 a ya ar ş 
racatı yılda 2,800,000 tendur. Bi- ka, Holandaya aid ticaret filoları - Cıda maddelerinin ve diğer bir- Bu anı beltlerken Bardiya ınütema- ..inde muvs.ffak olamamışlardır. l- Qaktan Arnavud1~ktan çıkarılmış bu 
naenaleyb buradaki bütiin IMıbubat, nm l>Uyiik bir kmnı d ı buı;ı:iin in - çok maddelerin kafi gelmeyişi do - diyen bombardıman edilmektedir. tal}"anlar, tımklarından bir kaçını l~nacaklardı ve Italyanl&-T ~iişteret 
Holanda, Norveç, Danimarka ve gilterenin emrindP.dir. Bunlar da layısile muharib, bitaraf ve abluka Bunu, her hücumda içtinabı kabil terketmiılerdir. Yunanlılar, bir mik- bir Yunan - Yugı:Wav cephesi karşı -
Belçikaya hasredilse, bu memleket- hcaaha lı:.atılm~a. fngilterenin zayiatı altındaki memleketlerin ek.serisin - olmryan zayiatın önüne geçmek için tar esir dl'! a1mış1ardır. amda şimdikinden çok dabe. büytBc 
lerin hububat ihtiyacatının anr.ak sıfıra müncer olmuş olur. de, vesika usulü tatbik edilmekte - yapıyoruz. Yani bombardımanlarla Şiddetli muharebeler bir aciz ve ~at iÇinde bulunaeakla.r. 
Yansına yakın b:r mikdan lı:arşılıya- 1 bü b L -b) d 1 l dir. Almanya ve İtalya daha harb dütrnanı, Bard~yı teslime mecbur Manastır, 2 (AA) _ Royter dı. Ke~alik Ita1ya, Almanyanın ciddi 
h·ı· K ld k" b ] fte ""tün u seoo er 0 ayısi e ba0 lamadan o"nce ,..,ıda maddeJ,._...;...e ... bü k ,.., üd ,_._ d 1 ır. a ı ·ı u yer eri.ı hububatı A hl k t k d ~ " .... edeceğimizi ümid ediyoruz. aı"ansının Arnawdluk hududundaki n• yu o.ç .. e ._. Jal'_ ım1na m. as-
ı_ A ·ı Al j vrupanın a u a mın 11 asın a vesı"ka usulu""nu·· tatbı"k etmekte ı"dı"- ha 1s dı h k lt Y 11:amı en manyaya gitmektedir. ş- 1 f dd 1 ·· · d k" Ha"""" _,_,__ muhabiri bildiriyor: r o ay şup e yo ı una~ 
t b b b muhte i ma e er uzenn e ı top- ler. Buaün, ba .. •a Almanya v~ hal- ... a&B111Ua R" d"k" i · k r1 · t• d b 
e u ac e lerdcn ötürü, abluka al- tan fiatlar fevkalade yükselmi'i bu- ... r :fabire 2 (A.A.) - İngiliz hava Ohri gölünün l!arb sahillerindeki ... ını 1 ı Y• as e Va.Biye ın e tılUIL 
tındaki memleketlerin gıda vaziyet- d lh k ya olmak üzere Fransada, Belçika- muharebeler bütün tiddetini muha- mıyacaktı. Fakat ne o ve ne de ba 
leri, tasavvurun fevltlıade kötüleı - Jdunlmak_tla ır. kti adr vef~ailr sebehler da, Holandada, Norveçte, Danimar- lkuı·ıf.!v:'. etleri umumJ karargahının teb.. faza etmektedir. şık olmayın<:a o halde Yunan - it.al. 

· b ) 0 ayısı e pderha en ed ıat ann artıı kada, Macaristandn, Roman". ada. 15' Yun ..... •
1
1-: bar-1-.-&: yan harbi Arnavudlukta b'""'ece ...., nıış u unmaktadır. niıbeti ise a a ziya edir 1 f -' · 31 Birincikdnunu 1 İkincikanuna ...... ~· C'll.'"'1.• u,~ ... _ 

. Bugün bir kül olarak a1ındıgyı tak · Yugoslavyada, n{?ilterede, spanya- Açık havadan istifade ed~n ltal- çük ve bati inkişaflar halinde aylada 
d 19 39 Yılı Aa.1sto0 undan 19 "O k ba~lıyan gece İngiliz bombardıman ırd d"" "k d. b" b" · ... - ~ "T yı- da birçok maddeler vesi aya tS.hi- 15 yan tayyarecı'lt'!n·. Mo-1..opolı"s, Gö- sürüp gidecek demektir. e, unya 1 tısa ıyatı, ır ınne lı Ağustosuna kadar, şu aşağıdaki d" tayyareleri Tthimi ve Galazt'aki ha.- ıuı. İ"al 

1 
dl 

t~rnamen zıd iki kutub halinde gö- d ır. rice ve Po!l:radets'teki Yunan hatla- ı.ı yan arı Arnavu ukta seri 1'e 
11lnm kt d" A bl k l memleketler e toptan fiat artısı ıu Bazı gıda maddeleri kendilerine va meydanlarını boınbaroıman et - nnı _~. ı"ddetle bombardıman etm1'ş- müşkül bir vaziyete ux...ntarak onl-

e e ır: vrupanın a u a a - · b tt dı"r· k•f 1 H k nı~"lerdir. üç düızman tayyaresi tah- ~ "'~ _ .. 
tındaki k J d h d nıs e e • a i ge en olanda, Danimar a Jrl- --ı " lerdı'r. Bu .. ı·:n~l'ı kı•ımda Yunanlı- ya alelicele Arnavud1uır.u '-r'- ac· ..._ mınta a ann a aşta S?l a y I "'- 5 7 8 b' l k 1 d 1 d l l rib edilmiş, bir miktar da hasara uğ. " "' 0 ... "'"' ~ 111
1 

addele.ri _ve. harb sanayı"inde kul- ugos avya. 10 ' 1 mem e et er e is~a 0 av'lfli e lar üç istikarnett,.. ilerlemektedirler etmek veyahud esir ve imha eyle -
1 D · ,_ <>/ 51 2 h d k 1 • 1.. 1 ratılmı.ştır. Tmimide bütün bombalar anı an ıptıdaı m~ddeler dahil ol - anımaaa '" • er ~Y orta an c;e i mı!ı r:ıu un - Birinci ileri hareketi, Cörk:ed"'n met için yegA.ne çare. büyük bir tas-
k "' N <'" 38 2 k d c d dd 1 b hedef tutulan bölgede patlamış ve nıd a . Üzere hirçok ınaddelere şid - orveç ,,, · ma ta ır. ı a ma e ... rinin ii - başlayıp Moskopolist,..n g!"c;rrek Be- file ve süratle sahil boyunca ilerliJe-

etlı b" "h . Romanya ~{. 38,2 yiik bir kısmım İ!l~al ordusu ~,.kip yangınlar çıkanlmlJitır. Yerde, da~ı- rata dogvru gitmektedir. İkinci ileri ret Avlonyayı almak ve Drac'ı teh -
[}jv ır ı tıyaç hissedilmektedir. I I o;. 37 6 ld ... . . k 1 1 k 

1 
nık bir halde bulunan tayyareler h~ 

d aer taraftan dünyanın başlıca gı- ngi tere ~ • a ıgı ıçın,· öv Ü e inde ini giz e - ··rüyüş. yuknrı Skumhi vadisinden did eylemektir. Bunun için Yunan _ 
a Ve jptic] • dd 'h İsviçre f{. 3ı;, 7 mekte ve ancak kt-ndisine lazım ola- sara uğramıştır. geçerek ve Preme1 ve Kukush civa- lılar hiçıbir tehlikeye uğramadan .ı 

lan d • aı n :a e ı rac::atçun ° - 1 o/ 3 1 5 k "kd d · h 1 b 1 k Dün Derne bombardıman edilmiştir. .-
"ı"dd e1 ;ıız_a~ın memleketlerinde ise, sveç · ca mı ar a ısti "a atta u unma rında Mokra da~larını ncıarak Elba- maiden ve merkezden cenuba kuv _ 
"' et ı b f ı Macaristan o/- 20.5 tadır. Daha düne kadar di;nvanın Bir tayyareye tam isabet kaydedil - sana dogvru hareket halin<ledı"r. O- vet kaydırabilirler. Bu suretle cenub.. 
rn k ır az a mahsul göze çarp- ,, 2 ~ 5 h · b 'kt ta re de hasara uğ: 

a btadır. Çünkü bu memleketlerin Yunanistan 4}.., ' za ire ambarlarından biri telakki e- mıŞ, ir mı ar yya - cünci.i ileri hareket is,. Pogradets ve da sahil bölgesinde toplanacak ku~ 
en üyük alıcısı Avrupanın abluka Bulgaristan c~ 15.5 dilen Romanyada, Alman İşgali :!~~:~1::: ..................................... Lin üzerinden gene E1basana do!ru vetıeri, deni2 kenarındu himaye aL 

ba~tındaki mıntakalan idi. Buralarl Birleşik Amerika ,.,<J 2,5 iizerine, yumurta. süt, tereyağ gibi inkiı;af etmektedir. bnda sevkolunacak kfü;ük vapurlarla 

dır .Pazar olarak ortadan kalkınca, ihtikar, gizli satı• vesair ıebebler km
1
addeler piyasadan büsbütiin çe - ( T ~ y A T R Q L A R J beslemek ve ikmal etmek de nisbe • 

fenı:z. aşın memleketlerinde bir dolayısile perakend'! fiatkrın artış i miqtir. Romanvnda lwvaz ekmek - Genç kız nasıl yaralandı? t.en kolaydır. Fakat bmıa nıulcabl 
« az!~ mahsul~ buhranı baş göste - nisbeti çok daha yüksektir. Sonra, lcalmamıftır. Simdi hiiktimet yeni Şehir Tiyatrosu Beyazıdda, Soğanağa mahallesin..., Ayasa.randa ile Avk>nya ara.sındalt 
l'lecegı pek tabiidir. Mesela bu mem yukarıda verdiğimiz rakamlar 1940 bir kanunla haftanın bir giinünü 1 Tepeba.tıDda dram de oturan Sabahat adında genç bir sahil bölgesinde, fuıerler'inde Skm> -
eketler kendilerind" istihsal edilen yılı Ağuııtosu~a kadar 0 .lan topta~ ııekmeksiz ~ün., olarıtk kabul et - b.uında kız, evvelki gece eTlerinde tabanca ile ~ ~bl 1859 ve Cbiorea gibi 2018 n;. 
bakırın r 45 ini: kurşunun o~ 21 ni: fiat artışını gostermektedır. Halbukı mistir. Bugünde ekmek hiç yenmi - Akşam saat 20,30 da göğsün.den yaralı Olarak bulunmuş.. lamlı tepeleri haiz pek saıp 'Ye dit 
kauçuğun 3 18 ini; pamuğun "/,. 36 Ağustostanberi fiatlann artış tem - vecek, bunun yeTine mısır unundan A p TAL tur. meyilli snstıe1er vardır. Bundan bat-
sını; mısırın '',. 49 unu Avrupanın posu bir hayli hızlanmıştır: Mes~la bulamaç venecektir. Yazan: Dostoyefskl Vak'aya el koyan zabıta yaralı kı- ka sahil boyunca yalms bir t.eJt: yal 
ablu1-a · ı 1 d k" k Anadolu aı·ansınm Bulgar ıktısadı - İşte dünva iktı~arl:vatının bir yıl- .ı_tı"kl"' caddesı· komedı' ı .. nmında d 1 ğu b 

'K ve lŞga l tın a ı mınta a - ·v . 1 k .ı.ıı cu .......,. 151 Haseki hastanesine kaldırmış, h8.- ~~vcu odu ndan 11 bmgeden bft.. 
lanna ihraç etmekte idiler. İııte bu yatı hakkında son ne!!rethgi ıstatis - ı ana hatlan, böyle bir manzara Akşam saat 20,30 da dis t yuk kuvvetler sevtretınek ..-- -

b bd t"ıklere nazaran Bulaaristand,\ 1940 arzetmektedı"r. t · e e rafında tahkikata başlamış - ~ m,.. • •e e en ötürüdür ki, cenubi Ame- .., PAŞA HAZRETLElt tır. tüldilr. Onun için heır ne yapsalar L 

~n~·k~a~il~e~B~ir~1e1J:;,ik~A~rn~e~n~·k~a~d~a~,~b~ir~ç:o!k.:.!B~i~ri~n~c~ik~a~n~u~n~u~n;:::;2~5=i;n;e~k;a;d;a;r=t;o~p~t;a;n~=;==:==:===:===:==~l.J~a~~a~n~ı\.~1;i~E;d:i~~==~~~:':=:=:~~~:7~~===;:~~~~~~:::=~~======~===:=:===~:===;== fenlerin askerl hareketleri burada ya_ 

Yazan: Reıad Ekrem 

Balıkçı şaşırmış: . 
- Bre .. bre .. bre .. bre ..• d"'mıli

ti .. Yerin lr.ulağ· mı var be .•. Aydoıı 
neresi, Samaııdua neresi ... Bre karı 
nereden ;ş"tt"niz hunu s"z"> .. 

- Biz işiti..jz ..• Yerin kulağı var
dır derler ... Sen söyle bakayım tana, Hırısto kaptanın dalyanında 

aail diye bir oğlan var mı~ .• 
-Var .•• 
- Güzı.:1 mi? 
- Güzel diyorlar, ben anlamam. 

eli - Aydos beyinin kızı çevre ver-
nli bu oğlana 'I .• _ · 
- Verdi... ' 
- Çiçek? 

- Olabilir.. • Beyin klzını gör -
düm, papazın hana anlattığı me -
}eklere benziyor ... 

- Bana bak herif... Eşt"kliğin 

lüzumu yoi.C, sen bu oğlanın peşmi 
bırakma ..• 

- Anlı amııdım karı~·ı'Y mi 
_ Bu Va '.l oğlan bir kere da· 

mad oldu mu arkasında 1 A)'doa be· 

yidir ..• 
- Benim ı.'ildiğim Vasi), dahan

dan bir yere ayrılmaz .. Beylik fa • 
lan istemez ..• 

- Sen hiç bir şey bilmezsin ko • 
caeığun.. • T nzitı çamaşır yıkama it~ 

; 

- Çiçek de verdl tan, ubahtan akşaıua kadar dört 
:ııı...:- Bu <>ilan Ayda• l>qinia Jı:J • ~la uirapıaktan benim canım 
-.. ,...._ ........ ~r.. Sen ona bW bilmezsin .•• 

Vasil Aydosa hey oldu mu ... Ar - Samandıralı balıkçı, işittiklerini Aydosa gitmezsem de, kim bilir da- vaş yavaş inkişafa ~bktnndur. 
kasından da... olduğu gibi dalyanda anlatmıştı. ha nasıl dedikodular çıkarırlar~ f Ancak Avll>nyadan aonra sahtl böL 

E Bunun üzerine Vasilin içine bir kor- Dedi. Hıristo cevab vermeden ge.~'nin arazi ıabiati dftn::işt""'o ..... -.y... ~-
- lmpaTatordur... • ; ku girmişti. Hiç şüphesiz ki Aydos evvel, gözlerini Vasilin gözlerinin kerf hareketler baradan Drq .,. baL 
- Anlıyaır.adım t beyi Yani Kaloyani, kızı için çıka - içine dik.erek. arl$t.da.prun yüreğini tA Drin iskeleleri ist.btmeande nfllbe.. 
- Anlamazsın lbı.-t ... Ce.-çen . nlan bu dedikoduya kızmı§ olacak- okumak istedi: ten da~a bir sfua.tıe illlt1"'f ~ 

lerde kor1:1cıınun oğlu Jstanbuldan tı. Belki de, bir güzel balıkçı çocu - - Aydoııa ömrünün sonuna ka- Fakat Italyanlar, Avt~ a.a~ 
geldi... l""Oparator hasta ımış ... ğuna işlemeli çevre verdiğinden ö- dar gitmesen ne çıkar?.. ve Elbasanı içine alarak denhıdlııl Ya 
Tiırklerle bo:zuştuğundan ötiirii has- türü kızını azarlamış, dövmüştü. Cü- Vasil tereddüd•üz cevab verdi: go&av hududuna uaysn reni tıaıftll 
talanmış. .. bel Afroya gelince, delilr.anhnın ken - Hiçi.. olunmuş bir müdafaa metbod& tat'! 

- Ey-.. Meraklı hikôye kar,cı - di kopardığı bir çiçeğe kız verdi de- - Aydoslular İstedikleri dedi _ surette sebat etmek azminde oldtılı:.. 
ğ.ım ı.. miş olmasına kim bilir ne kadar ca- koduyu Çlkarsınlar .. &na ne?.. lannı gösteriyorlar. Bu hBttm arta-

- Sen hal.; ınasal dive d'nle... nı sıkılmıştı. Vasil, Afronun gö;z;ün- Vasi! bu sefer de kolaylıkla bir sında kalacak olan Avlonya, Draq 
1 tanbuld:ı herkesin ağ:.zı~da imiş. . den düştüğüne şiiphe etmiyordu. «hiç!..>> diyemedi. Başını önüne e- ve Drin iskelelerinin her ne Udu ""
Prens Dimıtri sarlıoııun serserınin Birkaç gün, artık bir daha, ömrii ol- ğerek sustu. Neden sonra, gayet ha- duyu beslemek ve ihtiyaçlarım temtn 
bi i ... Rize Aydos bevi Ynni Kulo - dukça Aydosa gidemivece~ini san- fif bir sesle: etmek hususunda ebem~ ~ 
yani gibi inıparator lazım d·vnrl~r- dı. Birkaç gece uyuyamadı. Birkaç _ Afro benim için ne der~. Beni oynamaları icab ediyorsa da bun;la. 
mıs ... Simdi anladın mı Va ıl•n pe- gece de arka arkaya rüyasında Af- adi bir yalancı sanmaz mı? rı İngiliz _ Yunn.n bava ve dents fu~ 
şini bır.ıkm:ı dcdii!imi? royu gördü; elinde hep o kırmızı Hıristo, fırsatı kaçumadı: -retleri tarafından o kadar tıahrtb o. 

- An1ıv 'Il dım kanc1(1nıl.. k fil d b b ı 1 d ha ı-n---.. aran var ı, cc unu sana en mi _ Afro ı:enin hakkında ne düQü- unmuş ar ve a o uu ~n.ın _ s~ balık kafalı adamsın koca d" ..,. d" d D J ,.. .. -.. ... 'Ver ım .. n 1ye soruyor u. ayan- niirse düşünsiin ... Ne derse desin ..• ki onlardan h9.kkile 1stc'tade ..... .-ue 
cığıml .. Ayol Va il İmparator o - da, Vasilin en samimi arkadası, ço- Bundan ne çıkar ... Afro seni ister pek güçleşecektir. 
)ursa, sen dı! Samandıra b~yi l1lur- cukluklarında bir yatakta yattıkları, V'ftlancı bir oğlan bilsin .•. ister yi _ Elhasıl Amavudluktaki asked va -
sun ... 

- Ben balıkçıyım ..• Beyliğe ak
lım ermez... Dalyandail ayrılmam .• 

- Ben eeni balıklarla beraber 
~ da kokma, e mi kocacı
iJml •• 

öpüşerek, sevişerek büyiidükleri bir ğit... ıiyet şimdmt Yımaııistana mtlsafd o. 
küçük Hıristo vardı. Hıristo kaptan Vasi) başını ael't bir hbreketle larat devam. etmekted!r. 
ile kanşmasın dive, bu delikanlının salladı, uzan saçları sırtında ve o -
adına böyle bir sıfat takılmıştı. Dü- m11zlannda dalgalandı; .,özleri do-
~celerini, derdlerini ona açh: J.a dolu idi. 

- 8- artlk Aydoa ııic:lemem.. 



TüRKiYE KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZiNDEN: 

Nilmune ve ş:ırtnamesine göre (1885) aded demir portatif karyola 
kapalı zarfla ihale edileceğinden nliı.kadar1arın mühürlü nümuneyi 
görmek üzere İstanbulda Yenipostane civarında Mimarvcdad cadde -
sinde cKızılay. hanında :rotzı1ny Dapoou Direktörlüğüne mUracao.t 
etmeleri ve kapalı zarfların yüzde on beş nisbetındekl teminatla 
7/1/941 Salı günü saat on bire kadar mezkOr direktörlüğe tevdii ilan 
olunur. 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 

44 No. u İlan 
( Bad~ma kasablarda koyun etleri, «Karaman, dağlıç, ve kıvırcıkı> a -
§ağıdald esasa göre satılacaktır. Hayvan borsnsının bir gün evvelki can
lı luyvan fintlcmnm azamı hir misli. 

:. 

Meselfi: Beyaz karaman borsada canlı 26 kuruşa olunca kasaplıırdn. 
• l satış 52 kuruşu ıeçmiyecektir. c32• 

Türkiye Cümhuriyeti 

AAT BANKASI 
Kurulll§ tarihi: 1&88 

rmayGsi: 100.000.000 ürk Lirası 
Şubt. ve aJııns adedi: 265 

Zirai ve ticart her nevi bıınka muameleler! 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
Li A iKRAMiYE VERiVOR 

Zirut Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.5a.blarında 
tnaz 50 lirası bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile ~aQı -
4 ki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 

500 n 2,000 " 
4 " 

250 " 
1,000 

" 40 " 
100 " 

4,000 " 
tOO " 

50 " 
5,000 " 

120 • 40 " 
4,800 .. 

160 " 
20 " 

3,200 
" Dikkat: Hesablarındaki paralar bir sene lçınde 50 liradan afatı 

·4 iyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecekt&r. 
• sur'alar senede 4 defa, ı Eylül, 1 BlrincikA.nun. 1 Mart ve 1 Haıa • 
Ne tarihlerinde çekilecektir. 

SON POSTA: 

Ankara borsası 

2/l/194il açılış - kapanış fintları 

ÇEKLER 

Açılış ve 
Londra ı Sterlin 
New-York 100 Dolar 
Cenevre !OD İsviç. Fr. 
Atina 100 Drahmi 
Sofya 100 Leva 
Madrid 100 Peçeta 
Belgrad 100 Dinar 
Yokohamıı 100 Yen 
Stokholm 100 İsveç Fr. 

kapanış 

524 
132.20 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

12.9375 
3.175 

81.1375 
31.005 i 

Esham ve tahvilat 

Ergani 
'sıvas.Erzurum 3 
Altın 

\, 

1 RADYO 
CUMA 3/1/19U 

1 

8: Saat nyan, 8.03: Ajans haber -
leri. 8.18: Hnfif müzik (Pl.} 8.Ci _ 9: 
Ev kadını. 12.30: S:lat a~ı:. 12 SS~ 
Scç.ilmiŞ şnrkıl.nr. 12.60: AJa.ns ha.be .. _ 
lert 13.05: Saz ~rlcrl. 13.23 _ 14: Ka 
rışık miizik (Pl.) 18: Saat ayan. 
lll.03: Radyo «SwingD Kuarteti. 18.30: 

GOZEL BOYOK ı 
ANNELER 

Genç ve taze görün
mek için bu kolay 

tedbiri tecrübe ediniz 

Beyaz Tenkte {yağsız) Tokalon 
kreminin ihzarı ıçın 20 seneden
beri kullanılmakta olan meohut 

İkincikinun 3 

MOFUJ ~T • 
1 

(Abdest bozan) dediğimiz barsak kurtlnnnın devasıdır. 
Bunlar sığır etile yapılmış pastırma ve sucukları yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunluklan dört metreden on metreye kadar olur ki birçok tehli
keli ho.stolıldarn yol açar. TİMOFUJ bu kurtların en birinci devası
dır. Sıhhnt Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur, 
reçete ile satılır. 

or acı, Frezeei, 
Zımpara tezgah 

Pulanyaeı, 
şçlsi ve 

Ruvelver tezgah tornacısı 
alınacak 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden: 
Ankarada istihdam edilmek üzere yukarıda yazılı san'atkfırlar alına • 

caktır. Askerliğini ya.pmı.ş olmak şarttır. Taliplerin umum müdürlüğe 

müracaatları. (12454) 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuruşluklann yerine gUmfuJ bir liralıkla.r darp ve p1yas3ya 

Ufi miktarda çıkarılmış olduğundan gümllf yüz k~uklıı.rın 31/İkinci
Unun/lHl tar.i.hindcıı sonra. tedavlllden kalct:rıımıı.sı kararlıış~tır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1/Şubat/l9U tarihinden itib:ıren artık tedavül 
et.mıyecek ve ancak yalnız mal sand.ıklarile Cfunhuriyet Merkez Banknsı 
ıubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanıarm bun.lan mal BAildı.tıa.rilo 

Cümhuriyet Merkez Bıınkaaı oubelerine tebda ettirmeleri ilAn olunur. 
c'IQQ25D 1102161 

Karışık müz:k. 19: Fasıl Heyeti. 
19.30: Snat ayan, ve Ajans haberleri. 
·19.45: Muhtelif Şarkılar. 21>.15: Rad
yo gazetesi. 20.45: Temsa. 21.30: Ko -
nuşma. 21.45: Radyo Salon Orkestra.. 
sı. 22.30: Saat ayarı, Ajans haber _ 
leri, Borsa. 22.45~ Rndyo Salon Or -
kestrnsı. 23: Cazband (Pl.) 

formülde mevcud gizli diğer ceT- ---------------------------~ 
herleT meyanında tnkim ''e taı
fiye edilmiı süt kaymağı ve zey
tinyağı dcı vardır. Bu krem cildi-
nizi serian besler ve gençleştirir. 

C Yeni neşriyat ) Tenin gayri saf maddelerini ve bu.: · 
..., ____________ __, ruşukluklannı izale eder. Cildinizi . 

• . " " taze, nermin ve genç gösterir. Ay._, 
Yeııı Ansiklopedik Buyuk Lügat - . d f' b' k k ·ı t6 · . nı zo.man a ne ıs ır o u ı e a • 

Fra~ak, aHlmancaS, -~ngilızcte ve ttlrk- tir eder. Siyah benlerin zuhuruna 
çc o ara ayn ozen nrafından A • 1 

IDevlet demiryolları ve limanları 
~letmesi umum idaresi ilanları 

Türkiye, Yunanistan ve Bulgar demiryollnn nrasında mer'i üç taraflı 

müşterek eşyn tarifesindeki Bulgar demiryollanna nid olup 15 tonluk 
.vagonlıı.rla nakledilecek ~ya ücretlerine 1 Şub:ıt 1941 den itibaren % 6 
zam yapılmıştır. c7rı 

hazırlnnan bu lQgat forma formn in. manı 0 ur. 
tişara başlamıştır. İlk iki forması çık Mütehassısların beyanatına gö- •. * * 
mıştır tavsiye ederiz. • re cildde görülen bu ıayanı hay- : ·. Muhammen bedeli (1875) lira olan 500 aded yolcu vagonları musluk -

.. ' . • . ret tebeddül ve tekemmül, 11rf tarı için pirinç uikelajlı mayı sabunluk (17.1.194.1) Cuma günü saa• 
. Turk _Tı~ Tarihı Arklvi - Istanbul Tokalon kreminin muntazaman . ,.P0,45) onu kırk beşte Haydarpaşadn Gar binnsı dahilindeki komisyon 
Üniversıtesı tarafından neşredilen bu iatirnaline medyundur. Hemen aiz ~·tarafından nçık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
derginin 17 nci sayısı çıkmı,tır. de bugünden kullanmayıı baıla- : Bu işe girmek isteye~erin U03J !ira (13) kuruşluk -~~vakknt teminat 

Çığır - Bu fikir ve san'at mecmu. yını:r. ve her snbnh daha genç gör . ve kanunun tayin ettiğı vesaikle bırlıkte eksUtme gunü saatıne kadar 
asının 96 ncı sayısı ıntiş:ır etımştir. rününüz. , komisyona müracaatları 10.zımdır. 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
MUdürlUğil ilanları 

KARADENİZ POSTASI 
2/1/941 Perşembe günkü Karadeniz yolu postası ynpılmamıştır. 5/1/941 

Po.zar günü saat 16 dıı Kıı.rndeniz yolu posta.sına knlkacak (Güneysu>. 
vapuru gidiş ve dönüşte üti.veten Perşembe postası iskelelerine de uğra_ 
yacaktır. (31) · 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 
Beykoz ağaçlama f'ıdanlığındııkl hayvanat için ruınacak 7500 kilo: 

arpa ve 7500 kilo saman açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun, 
tahmin bedeli 1312 llra 50 kuruş ve ilk teminatı 98 lira « kuruştur. Şa~ 
name Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü Kalemlnde görillebilir. İhale 
9/1/941 Perşembe günü snııt 14 de Daiml Encümende yapılacaktır. Ta _. 
liblerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 yılına aid Tiearet o.' 
dası veslknlarile ihale günü muayyen saatt..e Daimi Encümende bulun _, 
malnrı. (12118) . ......................................................... -............................................... . 

Son Post.a Matbaası: Neıriyat Müdürii: Selim Ragıp Emeç 

SAHİBLERİı S. Ragıp EMEÇ. A. Ekrem USAKUC.lL 

Bu iŞe aid şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmakt:ıdır. 
«12566• 

Maarif Vekilliğinden: 
Türkçe Fransızca Bilen bir daktilo 

alınacakbr. 
Ankarada Vekillik neşriyat müdürlü!;Unde çalışmak üzere turkçe ve 

fransızca bilen bir daktiloğraf alınacaktır. Kendisine 100 lira ücret ve
rilecektir. 

isteklilerı.n; tahsil ve çalıştıkları yerlerden aldıkları hizmet ve.si.kala -
rile şahsen veya bir istida ile 13/ K . Sani/ 1941 Pazartesi günü saat 17 ye 
kadar n~riynt müdürlüğüne müracaat etmeleri llzımdır. 

Müsavi şarUan haiz olanlar arasında lüzumu takdirinde i.mt.ihan yapı. 
lacaktır. c1252~ı 

1 g ,.,., 
ı 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 28 / 12 / 1940 vaziyeti 
AK T 1 F 

Kıısa.: 

Altın: s:ın kUogram 
9o.nknot . 
1"faklık . 

72.316.895 

Dahlldekl muhabfiler: 
ftrk Lirası . 

Hariçteki mııhablrler: 
Altın: Snfi kilogram 5.988.129 

.AlUna. tahvili kabil serbest dö -

llider . • 
~er dövizler ve borçlu Kllring 
9ı1*tyelerl 

Bazhıe tabTillm1: 
O«uhte edilen evrakı nakdiye 

-~JJı . 
Onunun e-8 tncı maddelerine 
Mfika.n Hazine tarafından Tlkl 
~t ••• 

Senedat Cüzdanı: 
ııoart senetler • 

Esham n tahvilat cür.danı: 
f Deruhte edilen evrakı nakdL 

~ ( Jenln karşllıtı eaham n 
( tahvillt (lt.1barl kıymetle} .. 

• Serbest Esham ve Tahvillt: 
Annslar: 

4'bn ve döviz üzerine an.ns 
villt üzerine avaM • . • • 

-..zıneye kısa. vldell avans 
... ztneye 3850 No. lu kanuna ıöre 
"1}an altın tar~ıtlı avans 

!!issedarlar: 
lhhtellf: • 

Lira 101.719.497.90 
J) 14.943.281.00 

• 2.398.275.94 

D 190.015.30 

Lira. 8.422.782.35 

. - --
il 82 775.383.05 

Lira 158.748.563.·-

• 19.922.695.-

Lira 260.986.471.75 

, 48.440.736.93 
• 8.438.863.42 

Lira 8.799.98 
• » 7.808.722.-

• 675.000.-

• 109.584.926.75 

Yekb 

ı Temmuz 1930 tarib1ıı.den itibaren: 

119.081.054.84 

190.015.30 

fl .198.165.40 

118 825.868.-

200.986.471.75 

64.879.600.35 

118.077.448.73 
4.500 .000 .-

1s.394'.14 2.15 

751.112.166.52 

PASiF. 

Senna1e 
llatlyııt akç~: 

Adi ve tevkn!Me • 
Husus! . 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 - 8 incl maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tedlyat . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi . • 
Kar~ılıjtı tamamen altın olaralt 
IU\vet~n tedavili~ vazedilen . • 
Reeskont mu'ltablli illveten te _ 
davüle nzedllen . . • • • 
Huineye ya.pılan altın karşılılt. 
lı avan.s mukabut 3902 No. lu tıı. 
nun mucibince llheten tedavL 
le -razedllen • • • • • 

ME'\'DUAT: 
Türk Lfrası 
Altın: san K.lg. 590.706 
3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avaru muta.bili tevdi olu.. 
nan altınlar: 

Safı Klg. 55.541.930 
Dön:ı Taahbüclatı: 

Altına tah''lll knbll dövizler . • 
Dl~er dövizler ve alacatlı Kll • 
ring bakJyelert 

Muhtelit: . 

Lira 
15.000.00D.-

Lire. 6.188.66Ü5 

• 6.000.000.- 12.188.666.15 

Lira 158.748.563.-

1 • 19 922.695.·-

Ltra 138.825.868.-

• 17.000.000.-

• 2-18.000.000.-

• lU00.000.- 417 .825.868.-

Lira 60.545.W6.68 

• 830.875 34 81.376.672.02 

• 78 124.167.90 78.124.167.90 

Lira ---
• 34.965.296.58 34.965.296.58 

111.632.095.87 

:ekWı 751.112.768.52 

Unı 

ı ZODO -• 1000 

l '150 -
t iOO =-

• 250 -
aş 100 - &500.-.. IO - tOOO.-.. zo - GOOo.-

Ke~ideler: f Şubat, 2 Ma - ııKumbaralı ve 'kumbarasız 
1 Ağustos, 3 İkinciteş _ he.5ablarında en az elli li -

vıs, rası bulunanlıır kur'aya 
rin tarihlerinde yapılır. rı bil Pılflırleı·. \. 

..___ ~ 


