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BALKANLARDA 
ALMAN 

FAALİYETİ 
Taymise göre 

vaziyet 

Bulgaristana 
karşı yeni bir 

tazyik mi? 
1'ürkigege karşı ltalgan 

matbuatının açtıgı 

mücadele 

HWer Balkanlarda karışık
hk çıkarmaya uğraşıyor 

Londra 4 CA.A.) - Müstakil Fran.. 
sız ajansı bildiriyor: 

T'lllles gazetesinin dip;loma.tik mu
harrirı, Bitlerin, memleketine göre ta 
biye değiştirerek Balkanlarda karga. 
talık çıkarmağn uğra.ştı#ı hakkında 
deliller mevcud bulunduğunu yazmak 
tad1r. Her şeyden evvel HiUer Arnll
VUdluğa ve Trablusgarba birkaç ha. 
va filosu göndererek İtalyanların ma 
nevıyat.ını yükseltmeğe teşebblls et -
nılştir Bu suretle İtalya gittikçe Al • 
illan hımayesine girmektedir. 

Bundan SGil.'I'a Hitler Bulgari.Stan 
tizerine diplomatAk bir tazyik yapa -
l'ak belki Yuruı.nistanın doğu fima
linde Alman nüfuzunu artırmak iste
ınektedlr. 

(Devamı 3 üncü ssyfada) 

İngiliz hava 
kuvvet~eri 3 uncu 

defa Bremen' e 
hücum ettiler 

Tayyareler 15 metreye 
kadar indiler -

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz ha
va n7,zaretinın tebliği: 

Dun gece f ngiliz bombardıman 
~yYarelcrri Bremen endüstri mınta-
asına taarruz etmişlerdir. Rüyet 

tartları iyi idi. Hedeflere büyük ve 
• 
0 rta Ç&plta müteaddid bombaların 
ıaahet ettiği görülmüş, birçok yan· 
ır~ı bombalan atılmışbr. 14 ü bü
Yu olmak üzere 1 8 büyü kızıl yan
r•n . çıktığı görülmüştü'r. Be.yaz a
dcvh Yangı·nları iıe sayılıunıyacak 

elcce fazla olmuştur. Mütcakıben 
~~ ;n tayyareler hedeflerin bulun
ug.~. •ahanın hir ate§ denizine ben

zedıgıni görmüşlerdir. 
le. Tan-arelerimizden biri yolunu 

esmek İstiyen iki motörHi bir düş-
ınan ta""a • • .. k'" .. h 

J J resını puı urtmut ve a-
sara u~ratmıştır. 

Düşman topraklarında ve diie-
man • l' ı I ı"lga ı il tında bulunan toprak-
adrda başka hedeflere de taarruz 

e ilrni$tİr. 
Biitün bu hart>kita İştirak eden 

tayyarelerimizden yalnız biri üssü
ne rlö'lmcmiştir. 

BWhare hücum Atlas deniz inşa
at tezgahlarına tevcih edilmiş ve bu 
hUcumu yaoan tayyarelerin oilotla
n, bombafarın muhtelif hed,.f1er 
Uzerine tam ı~abetle dü,tüğünü sa
rih surt-ttf" ~Örmüıılerdir. 

(Devamı 3 üncti sayfada) 

Stalinin mesaj 
neşrettiği haberi 

doğru değil 
Moekovıı, 4 {A.A) - Tas ajan

tı bildiriyor: 
1\ ~Yabancı memleketler basını, 1 

anurrusanide Pravda gazetesinin 
"eyahud herhangi diğer bir Sovyet 
tllzetcsinin Stalinin enternasyonal 
"aziyetin tahlilini ihtiva eden bir 
llıllkale3ini veyahud bit yeni yıl me
~jını neıreylediği haklcında bir ha-

er yaymıttır. 
~ 1"au ajanaı, uydurma olan bu ha

li tekzibe salahiyettardır. 

Yazı ifleri telefonu : 20203 PAZAR 5 tK1NCIKANUN 1941 

Budiyayı ve harekit sa humı l'Österir harita 

BARD!Y A ATEŞ 1 r-A~k·~;t· .. ·;;~·iy;ı-·ı 
YAGMURU • ı 
AL TINDA Bardıyanın l 

sukutu 
Binlerce esir 

alındı 

Tayyareler Bardiyaya 
tonlarca bom balar 

yağdırdılar 
-

Temizlik harekatt 
devam ediyor 

beklenirken 
--- YAZAN ----, 

Emekli general 

• 

H. Emfr Erkilel 
cSon Poaıa. nın askeri 

muharrlrl 

1 ngUiz umumt karnrgft.hının 

bildirdiğine göre, Llbyada S 
İkincikanun sabahı şafakla be_ 
raber Avustralyalı kuvvetler tank
ların da yardım ile Bardiya mil -
dafaa hatlarını bir mıntakada 

Kahire, 4 (A.A.) - lngiliz u- yarmışlardır. Harekft.t devam edi-
mumi karargahının tebliği: ı yormuş. 

Almanlar 
lrlandagı 

istila mı 
edecekler? 

4 

Son bombardıman 
Amerikada büyük 
akisler uyandırdı 

-
AmeriKadaki lrlAndahlar 

protestoda bulundular.. · 

Dö Yalara 

idare ioleri telefonu : 20203 fe"lab 

Kasablar yeni 
fiatlarına niçin 

itiraz ediyorlar 
Bir· iddia : Bir kısım toptancılar 

dilerine borçlanan /akir esn 
istedikleri /lata et satıyorlarm 

Kasabların feryadı 
esnaf zarara 

Kaaablann Belediye iktısad Mü
dürlüğüne müraC'11atla, tesbit olu
nan kar ve satı§ fiatlarına itiraz et
tiklerini dünkü sayımızda yazmıt· 
tık. Fiat Mürakabc komisyonu bu 
itirazı tetkik etmektedir. Ancai.:, et 
me.eleai ne halkı, ne de eanaft mem
nun etmiyen bir meıele olarak elan 
ortada durduğundan; bunun hal 
teklinin ne olabileceğini, itin içinde 
bulunanlardan öğrenmek iltedik. 
Kasablar, niçin Fiat Mürakabe ko
misyonunun kararına itiraz ediyor
lar) Dün bir muharririmiz toptancı 
ve perakendeci kaaabları bularak, 
konuftu. Aldığımız cevıablan neı- · 
rediyoruz: 

e Eminönünde toptancı ve 
perakendeci kauıb Hüaeyin 
Hüınü Fuat: 

«- Mevcud nark, iyi dağlıç eti
<Devamı 7 nci sayıadaJ 

: "Hile yapın 
mahkOmdur!,, 

Muhittin Birgenin Kazım Namiye cev 
Dünkü Cuma ak§llmı askerleri- f Malfımdur ki Bardiya mli.stnh. 

miz Bardiyanın merkez m~dafaa 1 kem şehir ve limanı iki haftadan Dün akşamki Radyp gazetesinden- Dı•ı meselelerı·nde 
hatlarında 14 kilometrelik bir cep- ı fazla bir zamandan-beri İngUfz • İrlandanın Alman tayyareleri ta -
he üzerinde 3 kilometre ilerlemiş- 1 ler tarafından ihata ve muhasara rafından bombardıman edilme.si, mü 
lerclir. Hücum Avustrnlyalı kıtaatın edilmLş bulunmaktadır. Bardiya dafaası nlsbeten zayıf olan bu mem. 

coşkun hamlelerile yapılmı~tır. Kı- '11 istihkft.mln.rı, limandan itibaren leketin bir Alman i.stt1Ası teşebbüsüne çıkan mu•• nakaş a 
taatımızın zayiatı nisbeten azdır. 6 : 8 knometrelik bir yarım ku - hedef teşkil etmesi ihtimalini meyda... 
HareUt muvaffakiyetlc devam et- 'ı 1 turla şehri ihatıı ederek_ beton na koymuş bulunmaktadır. 
~ktcdir. aAı.r makineli tüfek ve top mev- Filhakika, tngilterenin kuvvetli mil 1"9-·-· .................. --.. --......... . ...... - ........ - .... .. 

Sudan hududundl\ topçumuz v~ zilerne derin insan, erzak ve mü_ dafaası karşısında A!lmanlıırın, bu 
devriyelerimiz yeniden faaliyet gös- himmat sığınaklarını da ihtiva emellerlnl tahııkku.k et.titmek üze.re «Türkçe, onu yazan herhangi bir muharrirZn keylin 
termişlerdir. etmekte imişler. İrlandaya saldırmaları m\lmkün gö- re değiıebilir bir oyuncak değildir. Ben (Türkçeni 

Temizlik harekatı CDevamı 5 inci sayfada) rülmektedir. rihi geliıine) demiıim de yanlıı yapmııım. Yarın bu c 
Kahire, 4 (AA.) - Royter a- \ I Bu ihtimıılin, İngiltere kadar Ame- leyi tekrar kullanmak lazım gelirae gene ayni 'e 

)'anımın Orta•ark lngiliz kuvvetleri '9............................................. rikayı da allikadar ettiği nıuhakkak- t 'h d ~. 
" tır. Bundan dola..,,dır ki, Amerika _ \ ercı e ecegım» 

nezdindelti muhabiri bildiriyor: "· '-
Bardiya müdafaa garnizonunun ,. n g ,~ .· ı· z fi' I osu nın Alman istilA tehlikesini bertaraf ........... ·-----· -·-----·· .. --·--· 

tahminen dörtte birini esir ettikten etrr:ek üzere İrlandaya tavsiyelerde 
soıua Avustralyalılar bugün temiz- N bulunması beklenebilir. · 
lik harekatına clevam eımi !erdir. orveç sahi• ini İngilizleri kat'iyen sevmiyen irıan_ 

Harekat süratle inki,af ~ttikçe, daltlar, Amerikalılara karfl ise de-
muhacimlerin kullandıi{ı hakiki ta- t t tt rin bir sempati beslemektedirler. 
biye taayyün etmektedir. Bu tabiye· opa U U Binaenaleyh, bugünkü harbde a -
nin ilk safhuı müdafaa sahasının !Ataları gittikçe artan Amerike.lıla -
batı-cenub kö,.esinde cereyan et- Berlin 4 (A.A.) - D. N. B. ajansı rın İngiltere ae İrlanda arasında bir 
mi~tir. Tanklsrın Mkasına !'tğınan bildiriyor: ı köprü vazifesi görmeleri thtlmal da-
Avustralyalı piyade kuvvetleri, e- 2/3 Klinunusanl gecesi İngiliz harb bilinde sayılabt1ir . 
!'l&a müdafaa hattının telörgi.ilerile, gemileri Stavanger yakınında Nor - Amerikadaki İrlandahlann 
istihbarat şubemizin tam nlanını veç sahilini bombardımana tevessOO protestosu 
önceden tesbiı ettiiH dinamitli saha etmişlerdir. Bombardıman çok uzak- Nevyork 4 (A.AJ - Amerltada 208 
arasında hücuma kalkm1,.Jardır. tan yapıldığı için obüsler sahile uzıık kadar İrlanda teşkUft.tını ~nuıa et -

Bardiyanın c:lört c:iheti bahis mev- yere düşmüş ve hiçbir hasar vukubul_I mek iddiasında bulunan drlanda bl-
CDı-vamı '7 nci !'ayfada) mamı.ştır. ' rnfalığın~n Amerikan dootları cemi. 

Pamuk kongresi don 
son toplantısını yaptı 

Vekil kapanma nutkunda dileklerin yerine 
getirilmesi için imkan dahilinde her şeyin 

yapılacağını tebarüz ettirdi 
Anltara, 4 (A.A.) - Pamuk 

kongresi bugün İzmir meb'usu Rah• 
mi Köke'nin reisliği altında son top• 
lantısını yapmış ve komisyonlar ta
rafından hazıılanınış olan raporlar 
okunarak bunlar üzerinde görüıü
lüp kararlar verilmiotir. 

Komisyonlar, bu raporlarında 
Çu~urova bölgesinde (Klevland) 
yerme (Akala) pamuğunun ikame 
edilmeai temenniıinde bulunmu,lar 
ve memleketimızde pamuk ziraati
nin inkişafını temin edecek daha 
birçok dilekleri kongre umumt he
yetinin taıvibine arzetmiılerdir. 

Bu raporlarda hasaatan Millt Şe
fimizin memleket pamuk rekolteai
nin ille ham1e<le S 00 bin balyaya 
çıkarılmaaı hakkında vermi, olduk
tan yüksek direktiflerinin tahaHu
lcu için pamuk müstahsillerinin bü
tün gayreth;.ı:in\ sarfetmekte ~ld~~
lan ve cumhuriyet lıükQmetımızm 
bu mühim gayeye erişmek üzere al
mış olduğu t~b~~ şllkran ve min
netle~ etarilm · : 

IUnf!c;~u i~, . 1i ve fay-
dalı ~tnhyı .. . • pdan ve 

, .. ' .. ~ ... 
-:.r ,~q!'. 
"f" .. -r... ~ 

Zraat Vekili Muhlit Erlmwn 
pamuk müstahıillerine vudiği kıy
metli öğüdlerden dolayı Ziraat Ve
kil Muhlis Erltmene aayııı ve ıük-

(Denmı 8 üncti sayfada) 

yeti» bitaraf bir toprak olan İrlanda4 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Habeşistan da 
isyan ve ihtraı 

hareketleri 
Asiler lngiliz 

subaylarile temasa 
başladılar 

Londra 4 (A.A.) - Afrikanın ,ark 
tarafına, Habeşiatan hududlarına 

göz atılacak oluraa, orada bazı i:arı.. 
şıklıklarla ihtilll hareketlerinin baf
lamakta oldutu görünür. 0aa1 Te -
legra.ph ıauıteıslnt göre, iayan eden 
kabileler, İngiliz ileri karakollarında
ki zabitlerle temu tesisine batlamlf.. 
lardır. Habeşliler, İtalyan taarruzu 
esn.uı.nda u~adtkla.n tahribatın ve 
matemlerin intikamını §imdi alrnata 
oaııtmaktadırlar. 

Bu sabah ge e 
haber er üncü 

sayfadadır 

ı 

!~ J.1 
Muhittin Bircen Ki.zun Nami Duru 

[Yazısını ı nci sayfada •Herrün» sütununda bu..a.cak.s 

Vali Parti ve matbuat 
şerefine bir ziyafet verdi 

Din a)qamki ziyafetten bir intıba 
Vali ve Beled.iye Reiıli doktor Lı'.\tti nı şerefine bir ziyafet Ttrm.iftir. 

Kırdar dün aqam Taltalm Belediye Zifafette Parti erlı:A.nı, belediye d 
psloo8unda Parti n matbuat erki... w.nmı ı bel ~ 



2 Sayfa 

r Hergün 
-·-

LUmıda .tayılı1' öz 
Be1"ke8in bildidf JBz, 
Jf macm malafdo11 
Ugate mnacla p. 

••• , ... lllW 

SON POSTA lkinc:kanun 5 

Resimli Makale: =Muvazeneli insan .. ~ J ,-S~ö_z_u_· n_k_ı_s_a_s_ı-.. 

Bir artadqnnnı anla.ttl: 
ciatanlnll •Jf~eı1ndetı birinde tnçüt bir ev aatılJyor. sah.'blnin il

d.lli fiat on iti bin liradır. 
bıu,.cmı ft1dı. eJıDU tatfJor.lum. Fa.tat r.aıı ilidince ilrkt8m. IOD1'& 

--.t ~ niD büibten bu kadar deleri nr mıdır? '8tklke ~ 
t.IDı. 

-r.Mlfe •"nıı; dört 111 evvel bu Hl Japmlf olan mateahhid arta-

dafDll ~ mrdum. Ölrendim ti, 
Bu em toJ>ralı bin Jirara almmlf, bı§aatı da tamam S bin liraya çit.. 

mıttar, timdi iMeDilen fiat ondan tamam s mi.!li fazladır. 3z gazetede 
a.deoe Ji1'IC8t. iOeeek maddelerlnbı fiatıarmdan bahsediyorsunm, ybde 
10, 15, 20, phud 50 arttı, diyorsunuz, ben ~ fiatm yüzde ıoo 

artmJt oldUiaDa da taba1 edıeJim. fa.tat bu n tiatlanndati art.ıt ar.. 
tuııarm mub•tnt ti en taı•111dlr.• 

1 STER 1 NAN, iSTER INANMAI 

----···-
Sulhu inkar eden 

LAdam .. --. 

..,. a.J. 

5 AnıW ..... 
185J 

a..w .... --.. 194t 18 

PAZAR 

Zilhicce 1 " 
,, 

!>. ı>. 

7 6 '° l2 ... 
.Jmıdı Aıcpoı Yata 

~. J.) ~- u. ,,. u. 
10 •ı l'l I& 1J IO 
~ fl ~ 1 • 



5 ..... , •ı S-ON P<llt'A 

· Telgrat;~: 'rele:fon Ve Telsiz llaherle • 

ak· eye ı,: -~ Su baskınına uğrayan 
verilirk~ ~ ~daşlara Kız laJ.!!!_ yardnnı 

~I Amerika yeniden 1 Libyada İtalyan 
..-.......-=~~~ .... e ...... 200 ticaret gemisi 
e Amerika ve . 

Almanya 1 nşa ettiriyor 
Bulgar Başve~rh SiliVri ·ammdeki ·deniz kazasından ~a~atta • Yazan: Selim Ragıp Emec; 

Vafington, 4 (AA.) - Roz
velt, 200 ticaret gemisinin inşası 
hakkındaki programı bildirirken de

tarafından 
terkedi len eşyı 

Hı.ilerle kalan Musm1ere de yardım edıldı 1 ngiltere, Amerikndan yapmakta. 
olduğu mObnyaat iÇln tahsis et-

J Anb 4 ÇA A) Tti~~ Menemende su bask.ınına uğn- tiği dolar döYın stokunu bi~ gi-

miştir ki: 
Halen o derr.ce büyük. tonilato 

miktannda vapur batmaktadır k.i 
harb aononda ve belki de daha ev
vel vapur yokluğu hissedilecektiT. 
Binaenaleyh hükumet, istikbal için 
muhtemel bulunan bu yokluğa kar
şı koymak için tedbirler nlmayı 
kendisine vazife bilmiştir. inşa edi
lecek vapurların hepsi bir tek mo
delde olacaktır. l.ira vapurların 
muhtelif tipte inşası. 6 ila 8 ay dn
ha fazla zamRna ihtiyaç göstere

Kahire, 4 (A.A.) - Ro 
Carb Çölündeki harekatı ta 
den hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu Garb Çölünün muhtelif 
ıımlannda görülen manzara 
her Jeyi aatnn büyük bir rnağa 
içine benzemektedir. Su fark 
mağazanın eşyası sırf İtalyanl 
rahndan nlelacele tcrkedilmiş 
Üstüate yığılmış olan muhtelif 
levazımından terckküb etmek 
İngiliz ordusunı.:n bir kısmı 
bunların ayrılması ve sayılmos 
me~guldür. Dir otomobile bin 
ltnlyanlardan zaptedildiP,i c 
ilun edilmiş olan 329 toptan m · 
bir kısmının etmf1ndn dolnştım. 
mizlenmiş ve yağlanmış olan 
topların ekserisi işe yarayacnk 
haldedir. Çölün diğer bir kısın 
süngü stoklan var. Diğer tara 
zabitan şapkaları, çadırlar, ört 
ve diğer bir yerde de mühimmat 
ğınları .. yalnız hu k:tdar müt,.n 
eşya arn81nda bir otomobil se 
eksik. çünkü işüyecek halde b 
nan bütün tlrabalnr, bittabi bi 
aahiblerinin değil, İngiliz ordusu 
ihtiyaçları iı;fo yeniden harekete 
tirilmiştir. Bazan bu arabalan te 
tutmak ve i~letmck iç.in ltalyan 
sir]erinin hizmet teklifinde bul 
duklan da görülmektedir. 

g .. u cek . - }, Ktzila ~ . . ~ rrzhr yan vatand11~lanmıza yaTdım yapıl- bidir. Halbuki harbe devamına ı~n~ or şe m 1 Ş . y yeti u me ~ r- mak üzere ı;nalia!li Krzılay §ti beşine elde edebilmek iÇin Amerikan. dövııı-
deEdimc:d ha k " an 31/121f940 tarihind'! Ziraat Ban- ne ihtiyncı vardır. Amerika Ing!lte-

B - .._ d ..:a... e au s ıdnına y:ak kaııı Y1ldmm havalesile S-00 lira reye kredi açam.nz. Amerikan pıyesa-ulgarl• standa bazı va-n aJt"t"TUQ,ıza yar ım -.- · • ,._ .... _ ıct tm ne Ae m" 
~ere l~ıf.12/1~40 tarihinde 2000. gönckrihniJQT.. sınuun istı ....... z a e e3ı "' -:-

a k " t db" l l ] 'l'f 21t940 ·-~h · de 3000 30t Mmevilere yardnn saade edemez. Çünkü bunn, Amerı-
S erı e ır er lZll9 40 t ·bict m3000 ve' 4/ 1 / Ankara, 4 (A.A) - TGrkiye kan bitn.rnnık kn:nnnu ile Conson .net. 

aJındıgı" bildiriliyor J941 tarihi~e ZOOO ma ki cem'an Kıztlay Cemiyeti umumi merkezin- ismi verilen bir. dığer kanun mi\nidır. 
10.000 Jira .ile 2-00 manto, 200 en- den: . . .. .. Faknt bu mAnilere rağmen Amerika 
tari, 200 kazak, 1 40 gömlek, Silivıinın Baı:ıbazburnu onun<le İngiltereye her suretle yardım. etmek 
300 "ft akltabı 200 çjft çorap, hava muhalefetinden batmış olan arzusundadır. Ooçen harbde Ingilte.. 
20 bf~z, ~~O batt'aniy mnhı:ılli Kı- Uruguay bandı~ S:ılvatura isimli reye açılmı.ş ol~ ~üyü~ ~ krediler 

londra 5 (A.A.) - Assosied 
P~esae göre tıbbi komultaayon için 
~aranaya gitmiş olan Bulgar ba~ve
~lı .Filof buradan aynlarak meçhul 
~ ıstikamete hareket etn1iştir. Tah
~n edildiğine göre Filof Hitlerle eö 
rti§lnek üzere Münih veya Sah:buT'
~a gidecektir. Avni ajansa göre, 
-ı~lgaristan, bazı askeri tedbirler 
'""1llftır. 

İngiliz donanması 

ı merkezine gönderilmiştir. yelkenliden halı hayatta knbn 120 tesviye. edılmemıştlr. Çunkü bu bor~ 
zı ıılııcarn 4 ( A.A.) _ Ttirl.iye Musevinin mübrem ihtiyaçlarına lnrı Ingilterenin ödeyebilmesi içın 
Kızılay C~iyeti umumi ~rkezin- sarfedilmck üzere 1200 lira muave- kendis!nin de alacaklı bul~duğ~ 
d . nette bulunulmuştur. kimselerden tahsilMını yapabilme..51 

eo · lo.zımdı. Onlar taahhüdlerin i yerine 

"Havacıhk Amerikan -Japon ~:ninn:r:~ ~m~Ameriknyn 
h d .it I haA d 

1
•8081• Bu haı Amerikan haı1cının psimıo.. Sa asin a a yan {I ji bakmundnn Avrupa ile bir nevi 

1 kat'ınlfı.ka etmesini muctb oldu. Ame.. 

Yoksuzıug""u,, kapanmadı rika zimamdııı1arı şimdi istı"yorlar kı ~ geçmişte irtikab edilmiş olnn bu nevi 
AA ) A K . . hata.lar tekerrür etmesin ve yeniden, 

cektir. 
Ruzveltten, Jngilterenin başka 

torpido muhribleri istediği hakkın
daki haberin doğru olup olmadığı 
sorulmuştur. B. Ruzvelt, bu suale 
cevaben, bunlar gazete hikayeleri
dir, demistir. 

İngiltere istifad~ edecek 

Bardiyayı 
bombardıman 

Lon.dra, 4 ( . - vam a- Pmpıng, 4 (AA.) - Royter: iki dost Alemin arıı.sını a".nbilecek 

tt• maras:ından Vernon B~rlett. Newe J karni p ,..... e J Cbronicle gazcteainde, Akdenizde apon ma arı, geçen azar- olnn bır takını yanlışlık: tohumları 
teai günü Amerikan bahriyelilerinin ekilme.sin ne yapmalı? 

Vaşington, 4 (A.A.) -- Bura
daki umumi kanaate göre. İngiltere, 
ha sene sonunda Ruzveltin ticaret 
vapurları inşası hakkındaki progra
mından istifade edecektir. Bir bu
çuk milyon tonilato hacminde va
purun ııüutle inşası, önümüzdeki 
sene için bir tonilato ihtiyatı teşki
line yardım eyliyecektir. 

B!r lngiliz di•troy~ri limana 
rırerek bir ltalyan gemi.ini 
batırdı diğerini alıp götürdü 

Kahire 5 (AA.) - Ajanı ha
~~lerine göre, süngü ve el bomba
e.rpe taarruzda bulunan İngiliz 
kıt alan ltalyanlıirm mitralyöz yu -
V~larını tahrib etmişlerdir. Mühim 
nıikdarda tank bu taarruza iştirak 
Cttnek:tedir. f aarruza ba~lama.ıdan 
tvvel bir lngiliz distroyeri bnrdiya 
ırnanına giderek bir İtalyan gemüsi

ni batırmış ve diğer bir tanesini de 
beraber alıp götürmüştür. Bundan 
başka lngiliz donr.ı.nmaııı sahile müf8ri bir mevki alarak Bardi:vadaki 
talynn mevzilerini 1 5 pusluk top-

1!1Tla şiddetle bombardıman etmio -
tır. 

Esirlerin aayıaı 8.000 e çıktı 
R:nhire 5 (A. A.) - Bnrdiya civa _ 

rtndaki harekAtm muvaffakiyefle 
devam ettiği bildirilmektedir. Şimdiye 
kadar alınan esirlerin sayısı 8.000 
bUlınuştur. 

Arnavudlukta 
büyük muharebeler 

için hazırhk -
B=r Yuna.n ·denizaltı•ı 
Adriyatikte bir petrol 

gemi•ini batırdı 
Atina S (A ~) 

cephesi d . . "' · - Amavucf luk 
zırlıkta n e ıltı tarafta büyiik ha -
tiddctl: Yaphrnaktadır. Yakında çok 
ğı 8 I 1 

1
111u archelerin vııkubulaca-

n nşı •Yor. 

'-~tina. 5 (A.A. ) n--1 -..enim n=m t.cblığ : 

d ıze neticelenen mahallı -
eı:neıer olnıu..+ mUBa-

?Uıd 'l•ur. Yunanlılar arala.. 
es· a bırçok süba.y bulunan 204 
l~ alnu.şlardır. Ayrıca o•omntılt si
..... a ~ ve harb tnalzemes, iğtinam 
''" ınıııtır 

Atinn 5 (AA ) N . ri1 • d · · - oeı a e -•j e 3 ttalyan g"Ctni&ini batırmıt 
0 8~ Yunan denizaltısı telcrar Adri
Yatıkte Sandovanno Demedua li -
inan! .a~ıklarınd bir ltnlyan petrol 
ırcrnısını batırmı•tır ---- ., . 

lı gi ·terede l alacağımız 
eşaynın lesb"tine baş'andı 

Ankara 4 (Hususi) - Hariciye 
Vekaletinde, umumi Utib Numan 
Moncmencioğlunun reisli~ altında 
toplanan bir komisyon, lngiltere -
den getirtilecek olRn her türlü mal
~enin tesbit)ne ba.ş_lamı~tır. Ti -
Cltı-ct müat~n Halid Nazmi Kio -
~ "e muhtelif VeUlet mümCM11 -

den t~ekkül eden bu komisyon 
~ele devletin ve gerekse halkın ih
~ı olan bütün maddeleri tcııbit 

ektedir. 

50 milyon liralık 
• • 

~ su pro1es1 
\IL:ti kara 4 (1-Iuıı!lııi) - Nafia Ve
~~r Yurdun muhtelif kö~elerin -
~~7an zaman vukua gelen su 's: 8rının önüne geçmelc. ayini 
·~-~"da akar sulardan iatifa<le te -

~tınek İçin 50 milyon liralık 
Projeai lıazırlıunıştır. 

harbe iştiralt etmek üzere Alman tevkifi ve kendilerine fena muamc- Ame..:ka' "'unburr...:•i a:mdi buna ., • ı • h 
tayyare .filoliırmın lta}yaya gittiği 1 l A · •• "' ._.., _.. n g 1 1 Z ava hakkındaki h~ri tefsir eden bir le edi meai üzerine veri en men- bır çare bnlmu.ş gtbfdir. Bu çare ŞU-

ka protestosunu reddetmişlerdir. dur. k 
1 3 

Bitaraf lara ai d 
341 vapur battı 

yazısında diyor ki: J k k ı " · et er· Uncu Alman tayyaıel~inin l..ihyaya apon ~ eri mn am nn ~ara n- İngiltere hük'Ometi bundan böyle UYV 1 
gidişi, havacılık sahasında İtalyan da~ mah~lh matbuat vasıta.~ıle neş- ihtiyaçlarım doğrudan doğruya hu - B ' 
Yoksuzlugu· rw gösterdiğinden dola- redılen bır beyannamede muzakere- susl mües.creselere değil Amerikan hil- defa remen e 

lerin dün geç vakit akim kaldığı kümet.'ne büdlrecek o da bunları g;_ 
yı bilhassa ehemmiyeti hnizdir. Gar- bildirihnekte ve şu suretle nihayet par:eler halinde ~erikaıı müeı;s~ h t 1 Kopenhag, 4 (A.A.) - Stef 

aSocial Demokraten ıı gazet 
nin Stokho!m muhabirinin bildir 
ğine göre şimdiye kadar harb 
doğan sebeblerle 1.350.000 
hacminde, bitaraf devletlere a 
341 vapur batmıştır. 2063 ge 
ölmü~tür. 

bi Avrupa tayyare meydanlarında- 1m - _J "'i' Ucum et ı· er 
j k 1 hu aktMıır: A • • • Jerine devredecek ve bu eşya İngUte-

ki talyan tayyareleri de geri çe i e- Japonya haduıenı~ . Amerı~an reye verilecektir. Şu şarUa ki İngil- (Ba.şta:rafı 1 inci sayfada) 
cektir. makamları tarafından ıttıhaz edJlen tere bilt\hare bu eşyayı aynen Ame-

Bu harbin meydana koyduğu battı hareketten miietalı:il olarak -''-ay' a öd" eyecek: bunlardan bozul - 15 metreden 
~ylerdon bir tan'!si de İtalyan tay- hail" bakk el k" k . d ua. • Hedefi terkederken, bir demir-
yarelcrinin fenalığı.dır. fyi pilotlar 

1 ın · a 
1 

no ctaı nazarın a mu.,, olanları da ta.mir edecektir. yolu iltisak nokt8.8'1nda bir fabrika-
tarafından idare edilmesine rağmen, ıerar edc:cektir. · · · Bu ta<Iviye tnrzının İngilizleri mem_ nın büyük bir bina~ı yanmakta ve 
ltalyan tayyareleri, hemen daima, Ame~~aya · yenı tayın edılen J~- nun ettiğitıde şüphe yoktur. Çünkiı bu yangın etrafa sirayet etmelc:te 
manevra kabı'lı"yet"ı ve at.-.. ku-'r•ti pon sefı? ~ıra!. N?~ura?ın alelA- bir defa bu .:ekfl mali kredi meselesi- d' D · ı · h 

~~-------

Almanlar lrlanda 
i sti.a mı edecekler 

"Y u .. cel~ vakı zıyaretı hadıse ıle alaka- . rtad Yk ld ktır i ı. emıryo u ıstasyonunun e-
azlığı ctnlayısile mabkum vaziyete ~ nı O an a ırnca · men garbında mütenddid endüstri 
dtiJIDiişlerdir. Bu iCraitte, müdaha- da ır. 1917 de harbe giren Amerikanın, binaları alevler içinde idi. istasyon 
lenin neticeler verebilmesi için Al- A' d Avrupa.da. angaje ettiği bftyük ser - civarına da birçok yüksek infilak 
manyanın Libyaya birçok filo gön- manya a mayenin arkasından gttmiye mecbur bombası dü~mü~tür. Bu hücum es- <Ba.ştarafı ı inci sayfada) 
dermeei icab edecek.tir. Fakat her oldu~u söylenmiŞti. Bu defa, tehlike, nasında bir tayyare on ~ş metreye nın .haksız yere istilisı. ismini ve 
AlmlMl filosu, Jtalyayı biraz dah mu•• nakale şeraı" tı• bu şeklile bertaraf edihn~ oluyor gi- kadar a .. ağıya inmiş ve bir projek- dlği hareketten dolayı Almanya 
fazla hacil vaziyete düşUTecektir. bkllr. tör grupunu tahrib etmiştir. Vnşington !büyük elçUiğinc tclgra 
ÇUnkli halya kendisini, propagan- 1 Fa.kat bu ya.rdımla.nn ergeç A.T(leri- İngiltere üzerinde bir protesto göndermiştir. 
dacılanmn hcrgijn mağJQbiyctini g Uç eşti tayı, tıpkı bir zamanlar İtalyanın, Londra 4 (A.A.) - Düşman tar- Gönderilen protestoda remiye 
haber verdikleri bir düşmana karşı bugün de İ..spanyanın vaziyetinde ol- yareleri bu gece batı İngilteresinde - blı:knç milyon Amerikalının ~ıy 
yabancı yardımını istemek mecbu- L d ,. (·A A ) L· h b duğu gibi biLamtııtt.an çıkarıp harb ki Br~l şehrine taarruz ederken tına tercüman olduğu zikir ve Irla 

d k ed. on ra, ., . . - ıyı a er h . . .. . d vk tın . h İn bo b d •- l 1 de riyetin e görme t rr. lan uh lif bal d L arıcı .,ır uruma se e e.sı mu - giliz m ar ıman .,..yyare er dalılarm son iki günde Almnnlnr t 
- a m te mem ·~. an on- temeldir. Son zamanda İngatere."lin üst.üste üçüncü gece olmak lizere Al- trafındn.rı insafsızca katledilmesin 

İngiliz - Jspanyol clraya gelen haberlere gore Alman- ticaret g{!mf&ne olan ihtiyacını harb mnnıyad.aki Breme'lni bombn.rdımaın derin bir endişe uyandırdığı neıve e 
yada münakale şeraiti çok güçlet- müruusebetae Ameriknda. kalın~ olan ediyorlardı. dllmektedir. 

anlaşması miştir. '8erlinden Bale'e giden bir Alman gemilerile gidermek hususun- Bmtol'e karşı yapılan hucum §im- ·----.----

Nevyork, 4 (AA.) - Tas: yolcu 30 defa tren değ~tirmek da ileri sürülen bazı mütalealarm di artık muLad oan usulle başlamIŞ- Pamuk kongresi dün 
Nevyork Timeıı gazetesine göre mecburiyetindedir. böyle bir vazıyett ergeç ihdas edece: tır. Aydınlatıcı fi.şekler ntıldlktan 

Jngiltere ile Japanya hükt\melteri Yolcu tren!erinin adedi normal ğinden şüphe edilemez. Netekim. bu sonra yüzlerce yangın bombası ti - SOn fop'antlSlnl yaptı 
Tancadaki l~liz menfaatlerinin zamandaki trenlerin yüzde 30 u nis- münasebet.le hassas bir noktasına do.. earethanelerle mağazaların üzerine (Baştarafı 1 inci sayfada} 

korunması meselesinde anlapnıtlal"- b~t~de ~zdı~. Otobüs . ~rviıleri ~e kunulmuş olan Almanya.dan da, ilk bırakılmış ve !akat daima uyanı~ <>- ranlarını arzettikten sonra Vekili 
dır. Anlatmanın birkaç gün içinde buyuk bır nısbet dahılı.ndt"" tahdıd defa Amerikaya karşı polemik: ma _ lan al!\kadar servislerle haltın gos - kongre dileklerinin yerine getiri 
imzası beklenmektedir. Tancanm edilmittir. Bir yerden diğer bir YC: ht .. e~nde ilk ses -,ti;~--ı-;., 1 terdiği faaliyet sayesinde bütün yan- mesı· ı"çı"n ı"mkn~ n _Jahı"lı"nde olan he 
haTbden Sonraki statti&li hakkında- "trn k k - k""ld.. Hususı ~AV· J~... 0 uyor ·· · ··ı ·· t.. y-1cs k infi u 

re gı e ço mu§ u ur. Şid<iet.r bir mat.buat münak•11•ası b"r gınlar sondi.ıru mu.ş ur. u e - ""'Yİn yapılaacg"ını tebarüz. f'ttirc 
ki müzakerelere devam edihnelr.te- otomobiller benzinsizlik yüzünden k 

8
ft.:. _,. niha • h b-.aa ' bı lak kudretli bombalar bir hastaneyi v-

b 1 aç ... "ov~ ve ye.. cır unı, u . b led" kl" kapama nutkunu alkışlarla din lemi 
dir. kul~a_nılmaz ha~~edir. Bu ha er er, günün görmemiş olduğu ve tanıma- ~cıra uğratmıştır. Bır . e ıye ~ ve toplantısına nihayet vermi tir. 

Gazete, Amerilı.:adan Jspanyayıı İngıliz hava hucumlarının Alman- dığ~ hlıdtselerden değildir. Bundan nığıne, bir manastıra, bir o~e, bi Pamuk kongre.sı azası, kongre k 
httbubat gönderilmesi hakkındaki yadaki münaic::ale tıartlan üzerinde dolayıdır kı mihverle Amerikan mü. sınemaya, 3 mektebe Te bl: ~aret - pandıktan sonra orman çiftliğini v 
müzakerelerin de devam ettiğini ta ed'ld""" d f 1 tA•ir haneye bomba. isabet etmıştır. hayvanat b:ıhçes·n· gezm·ışlerd"r savvur ı ıgın en 1\7. a ..,.. na.ııebeUerı. kısa zaman içinde ehem- bnan t br-· 1 ı • · 

wıptığını liınnettinecek mahiyette- miyeUi bir safhaya g&rmif oluyor. ö. . A e R ıgı t tebli5 • Bundan sonra Ziraat Vekilimi yazıyor_.--------

Bzf<an!ard a Alman .faaliyeti 
(Da, tarafı 1 inci sayfada) 

Bulgar ba.şvek'ıli F"ılot'un Viynnada 
ne görüşecef;i bUlnıniyorsa da Bulgar 
Kralı Boris'ill arzusu Bulga.ristnnın 
bitaraflığını idnme etmektir. 

Romanyacla 
Romanyada iac Alman faaliyeti

nin alametleri daha aşikardır. Eski 
Alman polisi şeflerinden meı"um 
Yon Killingerin Fabriciou!J'un yeri
ne elçi tayin edilerek Bükre,e gel
mesi Demirmuhafızlarla Gestapo 
tarafından yapılan tethi~ hareketile 
ayni zamana tesadüf etmiştir. Al
man tazyiki Romanya üzerinde art
~~~tadır. Buna mukabil Türlciye 
butu~ ~hdid ve davetlere kaqı me
tanctmı muhafazn etmııitir. 

Tilrlciye ve İtalya matbuatı 
ltalyan matbuatı Türk.iyeye kar

fl t~krar .oiddedi ~İr miicadele aç
mıotıT. Ciornale d ltıalia gazetesi 
Türkiyeyi, 1 2 ada hakkında lngil~ 
tere ile gixli bir anlatımft yapmış ol. 
malda itham etmektedir. 

Diplomatik muharrire göre. bu 
ani hücumun sebebleri karanlık kal
makta ae de İtalyanların B. Hitle-
rin Türkiyeyi elde etmclc için rütıvet 
olarak 12 adadan bir kaçının Tür
löyeye terki busuıunda B. Muuoli
niyi ikna etmek istedjğj hakkındaki 
haber itıbardan dütürülmek i:;tenil-
diği tahmin edileb.iltt. . 

Muharrir Gözlerini şu suretle bı-
tirmektedir: 

d " Berlın 4. (A.A.l - esm ı:.. Muhli.'> Erkmen kongre azası şeref ır. nümüzdekl günlerin, bu vadide çok Fena hava şartlarına rağmen A~. ne Şehir lokantasında bir öğle 'l. 

Almanlar istila d:ıha ciddi inkişafiara imkan verece. man hava kuvvetleri tar~rı.ndan dun feti vermiştir. 
ğinden şü.pho edilemez. yapılan keşif uçuşları ıyı neticeler V kil" k 

f . . . e m nut u teşebbüsünde muva - .5 L -f7) J;; vermiŞttr. Ingllterenln doğu - cenubun Samimi geçen bu ziyafetin sonunda 
il ı,,, UC-a.9ııı Gllt.i!.Ç' da bir tayyare m~y~na muva!ta- Vekil pamuk toplantısının çok ve _ 

fak olacaklar mı ? kıyeUe taarruz edilmiştir. . lfıd mesnisini tebarüz ettiren bir nu_ 
N ı_ Bü •• k ,. · ı · Dun gece muharebe tn.yyarelerın - " . 

Lond ra, 4 (AA.) - - ev yor .. - yu n g 1 1 Z 'en mürekkeb rilolar Bristol lima _ tule soylıyerek arkadnşlannın, gerek 
tan bildirildiğine göre Gallup ensti- . . Vekli.let ve gerek şahsı hakkında gös 
tüsü tarafından efkfın umumiyede T ı· ı· "'• una hücum etmişlerdır. Atılan muh tennlş aidukları kıymetli tcveccciih ransa an lgl elif çaplarda. bombalar :ızak mesa- . _ yapılan ve Nevyorkta bugün netice- d örül bil bil...r.k 

1 
ve Utıtatlarına kar.'jı ~kran borcunu '-1 l A e en g e en ,, ... yangın ann . . . • le-ri neşredilen son yoı. ama ar, - km 1 t"!Akl k b 

1 
onların dırektıf ve dileklcrinı yerine 

merik&da İngilizlerin muharebe ka- o kyanosu geçli 1 ~o.b:.\ n 
1 

• ~ İ uu~ m~ getirmeğe çalışmakla filli o::ırnk ö -
biliyetine ve maneviyatına olan iti- ! n; se e b.,,e d ve~~· h ~g n en~ diyeceğini teyid ettikten sonra de _ 
madın gittikçe zihinlerde yerleşti- ~ u-eenu .un ~ mu e e ere e m~,tlr ki : 

k d . · Londr• 4 (A.A) - Dünyanın aarruz ediml.ştiI'. . • ğini ve Amerikanın da en ı emnı- -. D" dr.a ta 
1 

. Al Arkadaşım Fevzı Lütfi 1'ana hocam 
. . 1 ·ı 1 t ı·ma en büyük ... emi~ı olan s;.ooo tor .. n gece "9man yynre erı - d" h•tab ett• b ti h yetının ngı t~rere yapı an es ı - ... "1nnyanın ş:""alı"nde muhtelı'f "erlere ıye . ' ~ ve u sure e en tlS-

b "I 1 . , ı. . .,Qu.,.,.,., c: ı; .. :.h ... tJ.. , ~R •İ ı.,.- .,. , uu ., b d tın intizamına ve l\rtmaaına ag ı _ etm:aıer bilhassa mest· n sas ır amanma dokunmuş oldu.Bir 
bulunduğunu anladığını göstertni"'- larının gözleri önünde Atlas Okya- ~uac:Ueıere ;n~ın bombaları at:_ hoca için en büyük şeref en büyüt il-
tir. nusunu gene hadisesiz geçmeğe mu• ak birçok yangınlar çıkarmışlardır. tifat, ~e~i~tirdiği .taleb!ienın tend~L 

«Memlt>ketimizin müstakbel em vaffak olmuştur. Gemi takriben k r:t zarar ve harbin sevk ve idare- nl geçtiğını, kendıSlnden rlaha yük _ 
niyetinin lngtlterenin zaferine bağl· 10.000 kilometrelik bir meıı:afe .s e seld ~· · - kt· A zd b" k 

i bakımından vutua gelen zarnrlar Q>ını gorme ır . ranı a ır ço 
bulunduğu kanaatinde misiniz} • katettikten sonra Kapa muvasalat hemmiyet.sizdir. 2 İngiliz tayyore.!i talebem n.r. Bu_ ~lebelerinıln, bu ar-
sualine veTilen ceva'bların yüzdr etmiştir. i ürülm~tür. Bunlardan biri b h... kadaşlarımın buyuk muvnffaklyet.le-
68 i «evetli. yfü:de 26 ıı «hAyını J >rktan hareket eJen Queı ~! bataryalnn ate.şile düşm .. ~ rini, ilimlerini ve faz.1etlerlni görmek 
olmu,tur. Cevabların yüzde 6 1t Elisabeth, Trinıte yolunu taltib e "rnan tayyarelerinden biri ü~ün~ le_ bir hocanı~ .duyabileceği en bü -
müphemdir. nıi~tir. Yakında meçhul bir sem' .,memıştir. lyuk şeref ve ıftıhan duyuyorum. Bu 

<r 1941 senesi içinde Almanya fn- mütevecc1hen Af~kadan yola çık. iftihar ve şere! ~lennı eğer gözle _ 
giltereyi istila etmek teeebbu""su.:nde ktı .. b 1 kal 

., ca r. vaı.·, Part·ı ve mafbt•at rimde gormıyorsanız. n. on ::ınn -bulunduğu takdirde muvaffak ola- Vapurun süvarisi J. C. Townlı:. ı' binle dökülüsündendir. 
cağını zannediyor musunuz}» suali- şunJan söylemiştir: . . f~fİR8 bir ziyafet Verdi Bundan sonrn Ziraat Vekilimiz f -
ne verilen cevabların yüzde ı ı i ır Yol da hiçb;r düşman gemısı~ (DA-'--f 

1 
. • t ) çinden yetişmiŞ içinde buyümüş ol -

crevetıı, yüzde 74 ü •lhayırn olmu~ tesadüf etmedik Yol ·uluihı'llu · h .. . ~wu4 ı ınc·ı sa)' ad:ı duğu ve çinde bulunmaklı:ı gurur duy-
tur. Cevabların yüzde 1 5 i müp- kiki bir tenezzüh oldu ve gemi iy encumenı azıı:sı ve matt>uat erkanı d ~ ı Türk köylüsü şerefine kadehini 
hemdir. şartlar içinde sefer etti. Esaser h:ı.zır bulunmu.şlnrdır. ul~ t 

Queen Eli.sabeth, sevahat ettiğirr Samiml bir hava içınde cereyan e. kn ırm_ış_ır_. --------
sevhın bara1"ı ikn·al edildi gemilerin en iyilerinden biridir. 5.. den ziyaretin sonunda Belediye Re_ lktıs~ d Vekili balı kesirde 

I ynhatin 14 cün sürmüş olmasına Is muavini bir nutuk lrnd ederek • 
rağmen hiçbir zaman bütün sü ı at matbuatın hizmetlerinden, bu vadide Balıkesir, 4 (AA.) - lktısad İtalyanlar Türkiyeyi korkutmak Adana 4 (Hususi) - Seyhan ba-

İıJtiyorlaru., zamanı fena ıeçmit- rajı, kan.al ana in~aat.1 ikmal edil - mizle gitmek mecburiyetinde knl şehrin l\lmranı münnsebetlle goote - Vekili Hüsnü Çakır dün ııehrimizo 
madJc.. raeın yardımlnrdan bab.setm~t.ir. v.-Jaıistir. terdir. miştir. 
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( Şehir Haberleri ( Askerlik işi eri J 
Peynir kaçakçılığı 

337 doğum'lularm 1 ntiserliğtnce tasdikli ve fot.oğrafiı 'bit 
yoldamalan ( aded lkanıet senedile beraber ~beye 

Eminönü Yabancı Aıılı:eır;ik Şube • ı-eleceklerdlr, 
ıılndea: 3 - Bu do~ularda.D mekt.ebdB 

''Paramız varken 
annem mutlaka 

dilenmemi istiyor,, 
Solıalda d"leniTlten yalıalanan 
12 )'aflnda. uiibcıp tan~ bir 
kız çocuğa 'ktaakolda ailı

y'1rak böyle aöyleıtli 

zhanedeki peynirlere el konacağını anlıyan 
1 

bir kısım tüccarlar, Trakyadan kamyonla 
getirdikleri peynirleri sahyorlarmış 

Ayakkabı fiatlarının 
artışı tetkik 

ediliyor 
13'1 dulwıdtllarm ilk yoklamasına okuyanlar taaebe oldnklarma daB' 

askerlik kanununun 14 üncü madde.. meil.!llb bulundukları mekteb müdilr
ai mueibıince ıs bc.nc-ırnnwı 941 tari- lükleri.ılden tasdikli ve :fotDln.flı bl
~den l'.ibaren yapılm.ağa bqanaca.- rer tecil ~~ika.si ariyeten getır.melsri 
#mdan aşağıda.ki hususlann dikkaUe !.fızımdır. 

F• , .. okunarak bir yanlışlığa meydan 7e - 4 - İııdihama meydan verilmemek 
ıat Murakabe Buroq, 1937 • rilmemesi ilA.n olunur. için ~tlama. aptıdak.i tanda mmta-

38 ayakka6ı liatlannı gözden l - Yoklamaya her ayın ı.ek günle kalara ayrılmıştll'. 

Dün za.brta, üstü başı temiz 't'e 

utangaç tavırlı 1 2 yaşlannda kadaT 
tahmin olunabilen Semahat adında 
bir lm:ı sokakta dilenirken yakala
mıştır. 

Karakola getirilen genç kız, ağ
hyara'lc .şu ~yanı dikkat sözleri söy
Jemh~tir: 

«- Muhtaç htr aile olmamamıza 
rn.ğmen. annem mutlaka dilenmemi 
istivor ve bu sd>eble de udilencilik 
k.adı •e çok .kuan~Jı bir iştir Jıı di
yerek heni kandımıağa calJF)·ordu. 

:Annemin bütün teş-vik ve lsraT
lanna rağmen bu i,i yapaımyacağı
mı ona ddaada ~ledicnn halde 
bir türlü .kendisine söz geçiremedim. 
Nıha~t geçenlerde tıhugün d e sö
zümü dinleyip d~encil;ğe çıkma:r;
san, ıscni evden bp1 cfo~en eckrim.1. 
diy{! beni tehdi~ etti. Sokak orht-

lannda kalmak koncusib bu tekli~ 
ni mecburi oluak kabul ettim ve o 
günt!en ~nra cffie-nc:ı1iğe baŞlaitrm. 

Aradan bir hafta ıŞleçmİş olduğu 
halde bu fena i~e bir türlü ah,a
madun. n 

Seroahatin bu baı:in iladesiırl TnÖ
tecrl.1\:ı anne.,.i yaka1anmı~. Top
hanede Karabaş .caddesinde 79 •
yılı evde oturan Ye i~minin Seide 
olduğu anla~lıın bu kadın haam
da talcibıtta ba.Janmıfbr. 

Dl.in 26 zeytinyağ 
muhtekiri yakalandı 

Belediye İkhsad MüdiiTlüiü me
murları, dün Kadıköyiinde l 5 ve 
Üsküducla 11 ı:eytinyağı muhteki
ri yakalamışlardır. 

K11dıköyde yakalanan muhtekir
ler O~üdat aıliye "Ceza ırnahlcemeai 
tarahndan 2) er lira para ce2as1na 
mahkum cdilmi~erdir. 

Çocuk üirgeme ICunmıunun 
müsameresi 

Ç. E. K. F.minöaii Kasasın.d.a.n : 

Dün bir peynir muhlek:ri yakayı ele verdi 
Piyaıu.daki peynir ihtikanm. ön-~ peynirciyi yaka1amı11tır. Kadri, E

lemek için mürakabe bürosu yap-~ dirneden kamyonla getirdiği 200 
makta olduiu tetkikbrini ikmal et- teneke peyniri tütün gümrüğünde 
n:ıiftir. Yapılan teltişlePde, buzha- Yani T eodiyadis isminde diğeT bir 
nede Wi miktanla &tok olduğu RÖ- peynirciye satarken yaka1anml)tır. 
riilerek bunların derhal piy.asaya Peynirci 40 kuruştan &atılması la
verihneai tiiccarlar.a bildirilmiştir. zrm gelen peyniri 42,S ku~an sat
Bu suretle peyoi.rleı )üruımuz ye- hğHldan dolayı hakl:mda kanuni 
re huzhaAede heklemcler:ine imkan muameleye 'battlanmı~hr. Oiğer ta
verilmiyerdc derhal sat.,a çık.arıl- Taftan bu şeklide yapılacak 'her l:ÜT
mış olacaklardır. 1i.i ihtikar hıı.reketlenne mani olmak 

Diğer taraftan baza tüccarlnnn için ~detli tedbirler ahnmışttr. 
ht'2h•neye koymadan yühclı: nat- Mal almak i~en tüccarlarm doğ-
1.aila peynir •tttldan da t~hit olu- rodan dOğn.ıya buzhaneye müra
naralc derhal faaliyete ~lmi.,tir. caatlan f aznn geldiği kend;Jerine 
Bu hususta yapılım tetldklne gö~ hi.ldirllmiştiT. 
bazı tüccarler TT"Bkyııdan kamye>n- Alakadarların ifad~ine göre 
la getirdikleri peynirleri iatediklerl buzfıaneckn pİy9!'111V1f. far.la miktar-
tüccarlauı ~ mtla .satmakta- da pefnir sevkedildij?inden küçuic 
dulu~ Miirak:abe hür<><!u dün yaptı- toptancılardan malıa11e bakk11H11r1-
~ tıd::ı teftişle!' ~de hu su- na kadar her tüccuda peynir bul
ret1e pey-nir •tan K-adri imtind~ bir m.k miimlmn olacaktır. 

Akh sıra nişanlısından !Doktorlar dün senelik 
intikam almak istemiş toplanhlannı yapblar 

Mahmudpaşada vultua selen ga
rib bir v•k'a i:lün adliyeye intikal 
etmiştir. 

Süren İllminde hir genç, evvdk:i 
akşam arkadaşı Agob ile birlikte, 
eslci <nişanlısı Zarahinin -çahşmakta 
oldtıiu terzi dükknnına gitmiştir. 
Bu sırada Zaruhi dükkanın ü.Bt kıs
mına çrbmş, gençler derhal dük
lkan komşularına müracaat ederek: 

«-Zanıhiyi ~ası fena bir mak
sadla yukan kata çıkaTdı.>ı 

Demişler ve ortalığı velveleye 
vermişlerdir. Nihayet, iş büyümüş, 
mahalle belı.:çnme kadat aksetmiş
tir. Bekçi, gençlerin iddası üzerine 
dükkana girerek, had iseyi tahkik 
etmiştir. Filhakika Üst kattan aşağı 
ine-n Znruhi., bekçiye elbise değiştir
mek için, yukarı cıkhğını sövlr-.ıniş, 
fakat 'kendisine yapılan bu hakaret
ten dolayı geuçlerdcn davacı ol
mu11tur. 

Bu hadi9C dün Allliy~ 6 nci ceza 
mahkemesine intikal etmi~. hakaret 
tamamile '.Sabit <'.\lamadığrndan, 
mahkeme Süren ile Agobu heract 
ettirmi§tir. ·---------------

Türk Helı:imleri Yardım Cemiye
ti dün 13,30 da c.e.miyetin Cağaloi
hmdaki binasınıda b.ir toplantı yap
~tıy. 

T oplanhya riyaset eden operatör 
M. Kemal Öke cemiyetin 940 yılı
na aid faaliyet raporaunu okumu~ 
ve rapor heyeti umumiye tarafın
dan ınöttefikan tasvib edilmi~tir. 
Daha sonra cemiyet azasından olup 
ta. geQen sene vefat eden 18 bek.i
min babralan '.!laygıyla anılnusbr. 

Bilahare cemiyet nmuml katibj 
Dr. Ahmed Şükrü Enetin Divarba
kır meb'u5JuWına tavinilf' inhilal e
den katibli~e yenid e.TJ intjhab yapı
larak Dr. Nuri Osman Eran seçıl
miştir. 

Cemiyet idare heyeti muralc ıblık
manna da Dr. Mustafa Talat Özkan 
ve Dr. LUtfi Eti intihab edilmit
lcrclir. 

Jaanamedeki maddelerin müza
lceeWıe geçilerek 94 ~ yılına .aid 
bütçe tetkik ve tasdik edilmiş, c~ 
miyete yeniden iiltib.k eden T 5 
d1>ktorun tahlifi ys~mt!l ve celseye 
ni'ıo,- 1 --t v ... ~Jmicıtir. Çoeuk kütubha.neleri ve Çarşı.kapı 

çocuk dispanseri menfaatine hex se.. 
ne mutad :verilen müsamere, bu sene Bircok aemtler Denizde buJanan genç kadın 
de misli bir yerde. görülmiyen zenein ajaçlandQ"llıyor cesedi 
bir ,programla 21 Ikincilti:ııun 19'1 Sa Belediye yeniden şihrin muhhfüt Dün Yalova ile Koruyucu köyü a -
lı akşamı Beyoflunda Fransız tiyat... .-.emtlerini ağaçlandırmaf'a karar ıver ra.'!ında'kl Buyurtu mevkiinde deniz 
rosu bina.'ilnda verilecektir. Hem hoş ın>ş Ye bu maksa.dla fa.a'liyete geçmiş j kenarında ,genç bir kadın ~esedi bu.. 

""t . k h K . bulunmakt.adır. tur ..,.. .. hü . ti ~-Aı..·t va,,, geçırrne ' em urum11muza Cad'"A'- a·kil k fiid n1 h 'D hınnuış . ~enus VIJ'C ,,.,,...,. e. 
yçn::re • ece a aruı, a,,. dil . d' ...... d'" d ··ıe hayırlı bir yardun yapmak üzere §İD'l nl& •ft• .._ d " h b _ .. ilm emıyen eese ıD vuCU un e mu -Ta r ~aun an .• a rı .,... eme.. . . . 

diden bıletlerinizi Ç. E . K . Eminönü si iÇin de aynca tedbirler P..lına.ca"k _ addid yara izlerı vardır. 
kazasmın Divanyolundaki merke>ıin... tır. Bir cinayet §ilpbesini uyandıran bu 
den tedarik etmen.izi dilerı2. vak'a etratmda mahalli zabıta ve ad-

Oçiincü &tnıf içkili ~lere liyesi tahkikat yapmaktadır. 
Profesör M. Şekihin zam 

konferansı Belediye İktısad Müdürlüğü, Bey _ lngiltereden gelen kauçaJdar 
Eminönü llalke"riDden: ~1u, Eminönü, ve Kadıköy kayma • İngiltereden muhtm miktarda nu-
611/ 104.1 Pazart.esi gtınü saat 08) k:amhtlarından eğlence yerlerine :ıid Çllk gf>lm1ştir. Evvelce gelen partilerle 

de Evtmi&ın Cağal~unda"ti salonun- tarifele-rin tatbik §ekli etrafınd:ı mu- birlikte bu son gelen kauçuklar pi _ 
<i"l Üniversite Edebiyat "F'a·kültesl pro. fassal izahat istem.iştir. Belediye ü - yasadaki ihtiyacı tamamen karştlı • 
fesörlerinden M'tl8tafa Şekib Tun~ çüncü sınıf etıence yerlerinde içki yacak dereceyi bulmUJltur. Bunlar. 
t.arafından (Halk nedir) mevzulu bir :fiatlarına bir miktar .zam yapacak - alakadar firmalara ihtiyaçlarına. gö.. 
konferans verilecektir. Davet.iye yok. t.Ir. re tevzi olunacaklardır. 
tur. V E F A T Diğer taraftan, piyasada kauçuğun 

bollanma.s.ı üzerine ıSOn zamanlarda 
Eski btanbul müddeiumumilerin - çok yükselen kauçuk ayakkabı fiat-Dünkü ihracabmız 500 

bin lira den Sedad Erden'in biraderi ve Ada- . . .. . _ 
Z . t M tteb· "r::d- - M ff !arının bır miktar dU§ece'ı soyJen _ . na ..raa e ı ınu uru uza er . 

Dün mnhtelıf memleketlere 500.000 ........ N ·n· 8 .. b k _ b ik mektooır. 
l ·-,•a r _, ih t ılm.... Btı ........ en. nı ı umer an ra r ası -------ı ....... n a ... a ı raca yap ı."~ır. 

geçirarJk )fiiknl.it ni.betini rinde -,e abalı aaat 9 dan 12 ye ka-. A - Eminönü kazası 2. Kanun ve 
teabi.t ve hakiki kar haddini dar de.va~ ed?ece~ir. (Yalnız eu _ Şubat ayların.da 

t • d k martesi günleı-ı mti.ste.madır.) B - Fatih kazası Mart ve N.san 
a.)'ln e ece 2 - Bu yoJı:amaya geren her er ye_ aylarında 

Fiat Mürakahe büroını . aaCla ni harflerle yazılı nü;us hüviyet cb.. C - Eyüb kazası Mayıs ve Haziran 
gıcla maddelem.den. ba ka ~zı ._ danı. 6 aded il6 ıeb adınds ~fo~af ayları nihayetine 'kadardır. ve bU 
yecek enra.eı üzerinde ~e tetkik~ Te 2 aded d~~lk sa.rı. ~ Z3rf yoklamaya kannn1 müddet ztı.tlındtı 
yapmaktadır. Bu me7"oda ayllka- Te ıi-kamet ettiğı mahallin polis ko - geJmiyenle:r cezalandınlacattır. 
hı fiatlarmda görül-en gayri tabii 
terefru ımzan dikkati celbetmiş oı- r \ Kurban Bayramı ve 
duğundan, bu yükselmenin ısebeble- Anl(ara borsası 
ri tetkik edilmektedir. Komisyon -u .. - Osmanh Bankası 
em&al olarak harbden evvelki nor- 411/ 194:1 aç.ılış _ bpalll§ fi&tlan 
mal senelet- olBn 37-38 senesi fio.t- l==============:I 
lıanm nazarı itibara alarak bu 9ene
ki ayakkabı lfiatlamıı tetl;k ede
cektir. Misal olarak 1937-3B senesi 
zarfmaa bir aya\'k.abı üzerinde kir 
yüzdesi yirmi ise, şimdi de ayni ol
ması 18.zım gelecektir. Yüheli!l bun
dan yııkan ise lromiıı:yon aehebleri
ni inceden inceye tetkik ederek ha
kiki kir yüzdesini bulacaktır. 

Diğer taraftan toptancılardan a
fınan ayakkabılann bazı lıtundtn;ı

Açılış ve kapanıf 
Londra ı Sterlin 5.24 
New-York ıco Dıllı.ır 132.20 
Cenevre 100 i<ıviç. Fr. 
Atina 100 Drahmi 
Sofya 100 Leva 
Madrid 100 PeQe .. & 

Belgrad 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 

cılar tarafından .fuhiş fiatlarla satıl- Stokholm 100 i.sve~ '!l'r. 

29.7725 
0.9075 
1.6225 

1U3'15 
3.1'75 

31.1375 
31.097!5 

dığı görülerek, bu hamsta da tet- .,_ _____________ _. 

kiklere başlanmışbr. Komisy<>flun Esham v~ talıTil&t 
bu hu9Usta önümüzdeki haftalar içe
risinde bir lrarsT vereceği zannedil- Ergani 
mektedir. ' Altın 

19.75 
23.00 

Muhtac asker aileleri 
iç·n alınan paralar 

Muhtaç a~ker ailelerine yat'Chmla 
miilı:ellef v.tandaş1ardan bir kısmı 
vilayıet ve bdediyeye müracaat e· 
derek kendilerinden istenen yardım 
parasının fazla oldağnntı ileri t'ÜT· 
müşlerdir. · 

Mükelleflerin bu itira7Jan yann 
vilavette vapılacak bir toplanhda 
tetkik edilecektir. 

ı RADYO 1 
, PAZAR 511/ 1941 

9.00 Memleket, saat ayarı, 9.'03 A

jans haberleri, 9 18 Hafıf müzik ve 
marşlar, Hl.45 - 10.00 Ev kadını. 

U..SO Saat llyan, 12.33 .uütterek 
.şarkılar, 12.50 Ajans haberleri, rn.o5 
Tek şarkıar, 13~ - 14.30 Radyo sa -

Bc.ı hususta alakadarlann müta- lon orkestrası, l8.00 Saat ayan, 18.03 

lealanna miirAcaa• -edile~ektir. Radyo caz orkestrası, !1.8.50 Baz eser_ 
leri, ıPJ"kl ve tUrkiller, 19.30 Saat a -

Yeni Kars valisi gitti yarı ve ajans haberleri, 19.45 Fasıl 
Kars valaiğine taJl'in ecli.lt'ıı Hüda! heyeti, 20 15 Zarah Leander plak _ 

Karataban, dün öğieden sonra yeni l ~arı, 20.SO Konuşma, 20.45 SeqilmiŞ 
vazifesine ba.şl:ımak üzere Knrsa ha. ıarkılar, 21.15 Kon~ma, 21.SO İskan
reket etmişt."T. dinav ve Macar musikisi, 22.10 Kabare 

Hüdai __ Karataban. Haydarpaşa ga. mllziği (PL) 22.30 Saat ayan Ajans 
nnda vilayet, belediye ve Parti er _ ' • 
k • il dostl t •-d ~. haberleri ve Ajans .spor servi&, 22.so I 
anı e an araıuı an Uı;urlan - ..,,.., 

mıştır. Da.ns müuio; (Pl.) 

İki Hatic'enin kavgası Cam takarken sokağa dü,tü 
Taksimde, Tavukıçu .sokağında. o~ 

turan Sadık adında bir camcı dün, 

auıtanahm1'dde yeni in~ edilmekıte 

olnn bir apa:rtımanm Qst kat daire. 
)erinden birinin camını takarken ınü 

Kurban Bayramı müna.sebet ile Q6.. 

manlı Bankasının Galata Merkestıe 
:Yenic.aı;ni ve Beyoğlu Şubeletj, 6-9-10 
ve ll .tklnci.kAnnn 941 günleri kapalı 
bulunacaktır. 

Şehir '.Iiyatn.su 
'I'epebnşın.da tır:un 

'kısmında 

G.lindik su.~ 15,30 da 
Akşam saat 20,30 dıt. 

APTAL 

İ.rtJ.klil caddesi komedi lcsnurma 
Gündüz 'saat 15,30 da 
Akşam :saat. 20,Stl da 

PAŞA BAZRETU:Rl 

B tJ G 0 N 
• 
1 

sinemasında 
Colu.ın'bla. Film Şirketmin Sp&

cial ~ ıoollü l"J.mi. 

Casus ar Avcısı 
.Büyük Cuus.1uk ve ~ika fil

mi. Cuuslatr lU"aSl:lda geçen 
maıeeralar. 

Oynıyan a.r: 

RALF BELLAMY
F AY WRAY 

ROBENSON 
ADASI 

SOZLO 
Büyük harika film.i 

Bugün saa.t ll de &enzilitlı 
matine. 

Y ~köyde, İ11tasyoıı caddesinde 
otııl'an Hatice adnıcb bir ka<lın, av
ni yer sa.kinlerinden Hatice Özgülle 
bir alacak mesele~iı::den dolayı kav
ga etmişler, hu esnada Hatice Özgül 
eline geçirdiği bir malc.asla d.i~ 
Haticeyi hasından yaralam~tır. 

Yaralı Hatice tedavi altına alın
mt!'. 11UÇlu "rnkalanarak h11lthnda 
takibata ba...Janm~ıt. 

vtuene&ni kaybederek sokağa düt - ~-----------~ 
miift;ür. 

Mangala dü~rek yandı 
Baltalimanında, Remzi 1Ütün de

posunda ibelı:ı;ililc: yapan ve burada 
yabp kalkan Sefer eVVP)ki gece de-
ponun hela'4mda yıkanmak Üzere 
mangal yakmı'J ve ba .. ın:ı. kömür 
vurarak mang~\lın içine düşmüştür. 

Bu d~e neticesind" 'VÜcudiinün 
muhtelif yerJ .. ri yanan Sefer tedavi 
edilmk iizere hastaneye kaldmlruış
tır. Vak'a etrafında zabıta tah.lı:iltat 
yapmaktadır. 
r ................................... - ......... ... . \ 

Bu tukut neticesinde, TÜC'lldünftn 
-muhtelif yerlerinden yaralanan Sa. 
dık: teda Vİ ooilmek Üzere Cerrah;>ap 
hastaOOb'ine kaldırılmıştır. 

• • 
Olmeyen Valslar 

LONDRA KALESi 
• 

nın ESRARI 
1'lral EDVARD'm. ~lclan.M İfkence. .. Ha.pi<; ... Celli.d.uı baltası... 

Saltanat ~ gö2ii k&rva.11 Kral na.mzedleri... ~iJtere 
tarth1nln en feci sahifesi ... 

BORiS KARLOF 
BASD.. BATDBONf: BARB.lıt4 O'NELL 

' 

suretle 1941 senesinin ilk b-:ı.;ta.\l?lda dahiliye müteha.ssısı do.ıc:~or Mustata 
yalnız İstanbuldan ılan ihr t Reşad Erden, kurmay yuzba.şı Nus M 

yap aca ret Erdenin babalaxı Reşad Eı den 

~ Bir gıda maddesi mulıtekiri •• ~ 
daha . .. 

Bayram SALI AKŞAMI SÖDl-ER Sinemasında 
namaızı 1 mllyo.n 2<>0 bln lirayı geçmiş .bı.ıJun- Beşiktaş Yıldız cadde3i 32 nuınaralı 

maktadır. ninde vefat e~i§'tir. 
Sanyerde, Yeni:maballe caddesinde ! 

27 sayıda bakkallık yapan Bedrosun ! 
: Diyanet İşleri ~ ~ovuk -

kitltğindea: ı - 8 Kanunusani 
1941 Çarşamba günü Kurban Bay_ I 
;raınıdır. 

.. Dün Am~rika. ve. ~nland.iy~ya tü - 5/1/941 günü BeşiktaO Sin.an,paşa dükkanında meveud muhtelif gıda 
tun, deri, J.sveçe tıftilı:, Yı1stıne, RO- cami.slnde öğle namazı kılındıktan maddelerini muayyen nark:~n 1&.FJa 
manyaya ve Yunanistana balık, Ma_ sonra Ortaköydeki aile kabristanına 
ca~a~~ fm~. İsveçıe tiftik ve fın-Jdefnedilecektir. Merhuma Cenabı Hak 
~ıkiçı r:onderilmiştir. km rahmet.ini dileı-iz. 

!iatla mii.şterilerine sattığı tesbit e • 
dilmiş, ,.-akalanarak illtlkir suçundan 
adliyeye ver~tir. 

Pazar Ola Hasan 

- Hasan bey gazeteler
de gördüm bir hayli §3.Ş
tım .. 

2000 küsur sandık 
yumurta ... b 

Bey Diyor ki: 

... nenize Clökülmuş .. Hasan bey - Demek 
balıklar yumurta. ile bes_ 
lendikleri için bu kadar 
pahalı!. 

i 

Il - Bayram namazı İstanbul- i 
da yaz vasat.i saatile 9 S. 6 D. : 
ezani ile 3 S 9 D. da; Anka.rada. j 
yaz vasati saatile 8 S. 47 D. eza.. I 

~ ni ne 3 S. 2 D. dadır. 

. m - 41 derece arzında.ki yar-
~ ler İstanbula göre .saat farkla - ı· 
: nnı tatbik ederek yaz vasati sa.. 
• o.tile vakitlerini bulurlar; di(ter İ 

arzlarda bulunan yerlerin vakit.. ı 

BUGÜN 

iPEK 
sinemasında 

ALiCE PAYE 
Fred Mac Murray

Richard Greene 

Medeniyet Köprüsü 
Şaheserini görmelisiniz. 

Eğlenceli - Hareketli 'A Heyecanlı menau bütün seyinıle!W 
memDun etn:ıelct.edir. 

Bugün saat il - de tenzlli.kı matine 

leri, vasati mahalli saatle asağL i ~--••mı•••••mm:mmm••:ıım•••••••m-' 
da.ki cetvelde g&terilmiştAr. Eza... l ,.. ;wı p vş ,. 

Pek yakında 
(TÜRKÇE) 

LALE sinemasında 

ni saatlerde hiçbi.r t.adil~t role.. ! 1 
~tur. 1 Toprakl.a.rila.a ·~-· Denir.le nlen gölderoe J"&Y'ÜJLn_, Bır:iin ün 
w- haa-bi saıa'ııt Uentine lk ha.kiki eserini verdi. i Arz derece-

~~ ~n~~~a YU-~EN KALELER 
~ Va.saLi mahalli J & 
i saat 7.46 US 7.51 '1.54 7.S8 8.6 
: 
: Ezani . i saat 2.88 2.44 2.50 2.56 s.2 s. ı . '-············································-' '1·--------------············· 



e 

Jl 

5 l.kincikinun 

Askeri 
vaziyet 
(Baştaralı 1 inci ııayfda) 

Bal'diya müstahkem mevlrlinln biY 
c'le ınerkeı kalesi olmak gerektir. Ge
rek ~ miistahkem muhit ve gerek iç 
kule, İtalyanlar tarafınd&n senelcr
dcnberi modem usullerde in§a olun
:ınuşlamuş. 

SON POST 1'. 

CiKTISADİ TETKİKLER:J 

• 

Bu iki devlet arasında Uzak 
şarkta bir lıarb vukuu neden 

gagrikabili ictinabdır? 

1 1 

Plansız inşaat 
• eraklı ıreldi. Cebinden bir 1 - Merak ettim; niye kulla 

gazete çıkardı: madılar) 
- Gazetede kısa bir makale - Olur ya, belki eskimesin d 

var... ye kullanmamışlıırdır. 
lcı - Gazete bu, içinde makalenin «Şimdi bu bina, belediye 

sası da olur, uzunu da... kamyonlarına, çöp arabalanna, 
- Sana okuyacağım. faiyenin arazözlerine yağmurdan 

Oku bakalım neym.iı) per vazifesini görüyor.» 
Merak ettim de... - Biraz evvel, hal binası ga 

- O malum. ihtiyacını gidermek maksadile in 
- Dinle, •erlevhası~ cr'Kadıköy olunmaz, diyordun ... Yanılmı ı 

hali, merak ~ttim. - İnııanız, yanılabiliriz. 
- Merak edecek ne var) ~ki «Binlerce lira sarfedilen nhu 

hikaye.·• 1ccnanndaki bu binadan belediy 
«Birçok yeni binalanmız plansız daha başka türlü ve balkın menf 

yapıldıkları için muattal bir vazi - atine daha hizmet eder gayeler h 

. İşte İngüiz umuml kararglhının 3 
Ik~ki'ı.nun .sad>ahı yarılcllğını bil -
dırdlğl Bardiya müdafaa Jıatıı, mü.s
tnhlı::em dış muhit olsa gerektir. Mı.. 
-'ırdakl İngiliz ordusu baştumandanlı. 
tı, resmı bildiriklerinde daima fev -
kaIMe soğuk bir ciddlfet muhafaza 
et.nıiş oldutana ve verdiği haberlerde 
Jnübaltlğa bulunmak şöyle dursun. en 
P:ırlnk nıuvaftaklyet anlarında bile 
dni.Jna alelMe askeri harekAt za -
ınanıanndan tnrks~ bir itidal ve tem 
kin Cöstermio bulundutuna g5re o .. 
nun haber verml§ olduğu yarına ha-

Yazan : Hasan Ali Ediz 
yette duruyor.» eusunda istifadesini bekleriz.• 

• - Merak ettim, plansız bina ya- - İşte bu yazı da bu kadar. M 
pılır mı. Yoksa, evvela binayı son- ralı: ettim. Daha ba§ka türlü na 

reketinin herhalde pek ciddi ve e - Son yıHarda, Uzalşarkta, Ame - Demir 2S,000,000 '100,000 
henunfyetU olma.91 lD.zı.mdır. Bu se- nka ile Japonya arasında çok şid- (Kore dahil) 
beble bu yarmanın bir akıbeti olmnk detli bir mücadele cereyan etmek - Dö~e demir 3l ,000,000 2,000.000 
fü~erc Bardiyanın pek yakında sukut tedir. Bu mücadelenin ba§lıca mev- Çelık 48,000,000 5,000,000 
e tnesi beklenir. zuu Uz:akıarktaki koloni ve pazar- Bakır Q>0.000 78,000 

ı_ 'b.lh Çin pazan Amerikarun Japon .. ·nyu nazaran Sollum ve Kapuzzo m"~•ahkem or. ıar, ı assa muazzam - ,, 
W>" d iktısadi sahadaki bu sarih tefcvvu -

<iuglih 'Ve mevkilerinden sonra Bar- ır. kuna rağmen, Japonyu daha Mnn -
dlyanın da ~·~u• et.mes·ı Ultlmalınin Maamafib, <lah::ı Çin - Japon h~r-

.,..,. " l d k -- çuryanın i~galinden de önce, Uzak-
Pek fazla olduğunu birkaç defa delil- binden, yani 193 7 yı ın an, ço on- prktn ve Büyük Okyanuı.tn muaz-
lerüe birlikte yazmıştım Çünkü ho.- ce .Ame. rika ile Jap~nyn araı!lnda b" ) k 
l'ıeden geıa-k :.-nrta.dlarla ~ .. rtru:ıls. f denn bu takım Ztddıyetler mevcud- zam ır müııtcm e "P. .imparatorluğu-

~ .... ..... d b" · na sahibdi. Aşa(.rıdaki rak11mlnı-, ~"!a-
nuyan her müstahkem mcvkiin akı - du. Sonralan -cereyan e en utıin ponların Büyük Okyanusta malik ol-
beti .sukut. l'e teslimdir. Fak:ıt bu le&- hldiRler, bu :ııddiyeti gittilcçc derin- duklan müstemle~elerin. n;jfus bl\
leni'n, sukut. edınc(Je kadar vcyn dı• lettirdi. ktmından, Amerika müsteml .. kcl~ -
\ııraftnn gelecek kuvveUerin yardı - Uzakta, Japonyl\ ile Amerika a- Tinden iki buçuk defa daha lrnlaba
lllile knrtuluncıya değin, ba"r muka. naındft, bir yandan bunlnnn ilctıs:ıdi lık olduklarını göstermektedir: 
'Vemct devrrn vardır iti bu da her kudretleri, diğer yandan malik ol -
•kı tar fın bal kuvvet tahkimat, i- dukı'an mü11tcmlekcler ba'kımından 

• • 'I a.se "Ve mübimmaUl\l'ına göre değ.şlr. çok büyük bir ni9hetcıizl"k V'ftraır. 
Patat Bardiyamn iç."nde 20 blnden YRni JnponyR. Amerikı..yR nazara n 

B:.iyijk Okyanusla Anıerilta lle 
Japonyanm müstemlekeleri 

Amerika J ap ·mya 
13.000,000 39,!JOO,OOO lntıa İtalyan n.skerinin 'bulunmusına daha büyült bir niifu, kütlesini is - Büyük Okya. 

ve 6 : 8 kılometre yarım kot.runda tiınnar etti~i halde, ikh adi blllnm - nostnki mü.s. 
tuvvcuı bır müstahkem muhite ma- dan AmerilCaya nazaran çok geri ve temleke nüfusu 
lik oldu~u 1wnyet edilmekte olrnası- 1 çok zay1ft1r. Büyük Okya. :98,000 . 315,000 na rntmen onun ~ilşeceği:ni, hem del Japonya ile Amerika, gavri mü- nustakJ müs. (kılometro (kıloınctre 

bok sukut. edec~ini gösteren alfl _ savi inki~af şMtlan dolayı:oile. ~ki- 1 temleke arazi.si murabbaı) murabb:ıı) 
nıe er vardı. den S8nayileşm?, büyük devletlere Hele Japonların Mançuryayı iş -

Bu allı.met.lcrden blri, Gnı.ziani'ıu"n naz~ran <Jaha ııiratl_. ıı_annvil:'"-;tikl!!'- 1 gal ecli~lerinden sonra Amcrikn. ile 
Tobruk't.a çoktan toplaması iktızs e.. ri nrsbette, ara!anndaki ~·ddıyet del Japonya ara ındu mevcud olan ıktı
dt>n kuvvetlı bir ordu ile sahll boyun.• büyümüş ve keskinle"mi .. lir. Japon- sndi farklarla. bunlar nrb.smdaki 
t a rdlya uz•rine yürüycrek onu l ya, çok seri inkişafına rağmen, ik - müstemleke mikdaTı ve bum lındnhi 
•hata eden İncıliz kuvvetlerini atma.. tısadi bakımcf.an Amerikaya na7a- nüfus farkı daha ziyade artmış bu
gı sö le dursun bıllltis incüiz zırhlı 

1 
Tan çok ~ayıf bir haldf! bulunmakta, lunmaktadır. Çiinkti vnlnız Mnnçur

kıt'alarını.n Tabruk\;ıı oeı~ublarına ve her sahada mf!nafü Ameril:anın yanın arazisi 15 milyon kilomrtre 
kadar Sıderek çöllerde cirid oynama. menafii ile çatıtmoktadır. murabbaı olup. bütün Japon amzj -
lan ve şurada burndaki İtnlyan ka- Bumda Amerikanın lehine olan sinin iki mislinden lazla tutmakta 

Yukarıdaki rakamları~ tetkik ve 
mukayesesinden anlaaıldığı üzere, 
Çin, Amerikanın ithalat ve ihracabn 
da nisbeten ehemmiyetsiz bir mevki 
İşgal etmektedir. Çinin 450 milyon 
nüfusa malik olduğunu da nazan 
itibara alacak olursa, bunun, Japon
ya, Filipin ve diğer yerlere na
zaran Amerikanın <lış ticaretinde 
daha l'hemmiyetısiz bir rol oynadığı-
nı görürüz. 

Fakat buna rağmen, bu vaziy.ct, 
Çinin Amerika için ehemmiyetsjz 
bir pazar olduğunu iddia etmemize 
imkan yoktur. Bilakii bu hal, Çinin 
henüz JSyıkile Acerika)-n brığlan -
madığını, Amerikanın bu mua7ıam 
pazardan hcniız: çok Şt'yler bekle -
mekte olduğunu göst,.rmektedir. 

Amerikanın ! npony.1dnn forklı 
olarak Çinde, n~ herhfl:ıgi bir «nüfuz 
mıntakası> . ne dP i.cıgnli altında bu
Jundurdu ~u herha ngi bir sahası yok
tur. 

Bu da !'IU hamt sehebden ileri gel
mrk tcdir: XfX inci yüz yılın yan
ııınC:a, Ameril:ada sanayi h enüz in
ki~af ediyordu. Amerika dahili :iş
l!!rle ve dnhilı pazardan mii rekkeb 
bir tak1m me!!,.lelerlt' o kadar meş
guldü, ki h enüz hariçte meşgul ol -
mağa v l.;it \'e i r. J:iın h ;.ı famıyordu. 
Binaenaleyh o 1am:ınlar Amerika, 
Uzakcn~k mii"lteml keleri ir in he -
nüz esn-lı bir mücadeleye girişme -
mişti. 

rakollnrını b ıp götürebilmeleri idi. hir noktayı cfo kaydetmeden ge - dır. 
Bunlar costc ıyordu ki, general Gra- çemiyeccğiz: Bir devletin büyüle bir Amerk1nm A ·yad ·kj Fakat bugün nrtık vaziyet kö -
.aıanf '.Bıırdıynyı kurtarmak için lizım sanayi devleti haline gelebilmesi Hn künden de~ miş bulunuyor. Ame-
~bn maddi ve mnncvi kUV\'etlerden gcYckcn İptid;ıi maddelerin birço .. ;?u menfaat eri rika ~on 20-.25 yı1 ~inde, sanavi bıı-

P z:r rrayan Amlr·ka 

knemmamıle kmnhrumdur. Dir müstnh - Japon.,•da rııevcnd olmadı~ halde kımından, d ev adımlarla inki~f et-
mev Un k nd' · :7 ~ "' ' a· I "k A .k B"" "'k 0 1-n-ası l.!e ancak ~eır' k~ndıni1 ~urtar. Amerikada fazlasile mevcuddur. A- ır eşı 

1
. men ~m~ u~ b- ~~k ti. Dünyanın en muazzam ve en 

l ~n er v kı olabi. meTika nıuarzam Mnaviini d,.stekli - nusu çevre. ıyen s~ 8 a ço uyı• modem sanayii Amerikada kurul -
C'D müstesna mfisaid hallere miin - ven İptidai m dd l • d hild k menfaatlerı \•ardır. Asyanın "R,.ı,. ve du Bu muarzam aanayi bir yan-
hasırdıriki onların hiçbiri Bardiyn.da di memlck f ad ete~ ?k rtt~-:!: h=l~ cenubu şarki havalisi Amerikam,, it- da~ İptidai madde pıızarİanna jh _ 
:yo~tur. şte bu da ikinci bir delildi. de Japo e ıbn en1 e ~.~ ··ı:. bı~ı '--,. halatında büyük bir mevki İŞP.'R! t -ı tiyaç gösterdiği gı"bi cli~er yandan 

U .... ~lik , nva un arın ouyu ır .ıa k d' l A .1_ b .. - . h 1• " 0 ""° Bardiya karadan İngaa a- mını hariç.ten ithrtl etmek m!"cl-uri- me :,; ır er: • menKR utun ıt 'L ıtı- satı, :pazarlarına iht;yaç gösterdi. 

ra planı mı yapıyorlar) istifade edilebifu) 
- Anlamamışsın :mtraklL. mu- - Merak mı ettin, ben bunu 

harrir, plan kelimeııile. in~a plam - na evvelce de söylemiştim. Bu bi 
nı kasdetmiyor, plan kelimesini ela- Jl8dan büyük fayda temin edilebi 
ha §Ümullü manasına kutlanmı". lir. 

- Daha meraklandırdın ya, b~ - Merak ettim. nasıl) 
nim bildiğim: Evvela şümullii ma- - Bina oldufhı gibi kalmalıdı 
nada bir pJun, ondan sonra inşa - Bunun faydası) 
planı P.elir. Jn~at daha sonradır. - Binayı görenler, plansız • 

- Fazlasın• aklım ermez. yapmanın neticesinin böyle olaca 
- H!!'le biraz daha okuyalım: ğını anlarlar, ve plan."!ız iş yapma 
«Kadıköy hali, oranın hal ihti _ tan vn:ı.geçerler. 

yacını gidermek makaadile in~ 0 _ - Merak ettim. 
lunmustu. » mu) 

- Merak ettim. - Meıdıur sözdür· cıAPlaynn 
- Merak edecek ne var? siviisinek saz, anlamıyann dn 
Hal bina!ll, ga .. lli ihtiyacını gi - zurna az» derler. Anlamıyana i 

dermek için yapılmaz ya, elbette yaramıvan hal binnsı şöyle dursun 
hal ihtivacını gidermek mak•ndile bütün bir ,ehir hal binam tnrzınd 
in~a olunmuştur. İ!le yaramaz insal'lt1n doldurulmu 

- Hele okuyalım: olsa da gene nafiledir. 
"F'al·at bir defaeık bile istimal ,---, l ı 

edilm!!'d.i.» • J df'H.ei d--l-ıd"4l 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
D ~ ·e İTıal ediLn deriler j Kilise otomobil 

Eskimo ka _ A m e r i le a-

dınlan, ıı~lanmı~ 

hayvnnlann de-

rilerini, dişleri 

da, Bre>ldinde 
bir mhib 1922 
senesinde bir ki
liae otomobil 

arasında çıgne- yaptırtmı1ı ve 
bu k.ı1ise otomo-

mek suretile yu- bil içinde bütün iit'f.ıfMIKr.::lıAI. 
mu tırlar. Giy- Amerikayı do -
dikleri elbiseler, laşarak, her git-
bu derilerden ~apılmaktadır. tiği yerde ruhani ayinler yapmıştır. ···-··· .. ···· .. ·-·· ... ··· ................ --.___.............................. . ............ __ 

iki imtihan arasında 
~ır topları tarafından dövülmekte ol- yetindedir. Bu t'!P-Tait altında U7.ak- nın ; n 25 •ını bu~lardan yapmnk - Amerika sanayii için akciğer, ve 
d.ukt.an b~ta havadan ve denizden 11ark pazarlarındl\ Amerika iJ,. kaT- tadır. Bu takam. hıç d-: rtzıms.,nccak Jı.alb vaz:ifcsini gören bu pazarlar te
~ıddeı:ıe bombardıman · t:dilebilınekte flılaşan Japonva .. ,.J·abet ert .. "1.ilmr\: bir rnkam değildir. Cünkü J\merika-

1 
rnin edilmeden Amerika aanayiinin 

ic1i. lngaizler bunun için daima İtal huru~unda çok büyük zorluklar çek nın cenubi Amerilcaclan olRn ithıılatı 1 ya,amasma imkan tnsavvur edile - Bir erkek okuyucum diyor ki: menfaat zıcldiycti olmak gene ı....~ 
nnlarıntinden fistiin uçak tuolaril; mektedir. da, biitün ithalatının % 25 ilini tut-

1 
nıezdi. Hadiselı;r. bu zarureti ortaya _ Saadete varmak için iptidai kadır. .,.....,. 

Akde~ hllktm bir donanm3ya da AmeTika ile Japt)nvanın muhtelif maı.tadır. . . a~~ı1:_ları :ından :~ı~arcn An:en"ka. da, ıartın kızla erkek arasında his, fi- Farzedelim ki, bu, fakir bir genç 
lllaliktörler. Bunca lelAketli heZimet- sanayi branslanndaki kuvvet ve kud Amerika Çmden mıka: Felemenk • buyuk ~bır eneT)ı ıle k?.lonı pe~ın_de kir ve menfaat Lir]iğini temin etmek .lc..ız:dtr, erkeğin de serveti yokho, 
lerdcn sonra, Bardiyadaki İtalyan retlt".rİnİ göste"""n nıukav~ıııeli ra - Hindistanından kauçuk ve lcurru?: ~ koşmaga ?aşladı. Tl\bıı bu· keyfı. - <Olduğunu aöyluyoraunuz, fakat bu birleştikleri takdirde geçirecekleri 
kuvvetlerinin manevı kuvvetlerinin de kamlar, Amerikanın ,faponyav" nıı- Japonyadan ipek ith:\l etmektedır. ı y~t, Am~n~anın U~~şark."yasetı - üç kaydı ayni zamanda temin ede- , ilk yıllar güç olabilir. Bu bakımdan 
Pek bozuk olmll31 pek tabiidir. Bahu- zaran ne derece jle?i ({İtmi~ oldu~- Diğer taraftan Asyanın §Ark ve n~n de kol;ınden d.egışmcnke ÇbJ - mf!zseniz ne yaparsınız) Bu noktayı aralannda menfaat birliği yoktur • . :us bunJar, Graziani'llin kendilerini nu cok açık h;r şekilde gö,termek - cenubu ıarki havalisi Amerilcanı.n bıy~t veUrdı.k Ar:-'euk~ gelrek I 1? de, k ı · · · · · H lb k" F k d 1ı· f"lti li 
.... urt.armat ıçln h:,,.b· t d' ihracatında da oldukça mühim hır 1 gerue za şn:K mustm e e enn e aü ut i e geçı~tirnupınız.. n u ı 1 a at ara a ıs. ı ·r bir 'ği, hele 
tını ve bu husus~ ır ıey yapmaaı - e ır. • • • mevki İşgal etmektedir Amerika daha faal bir yol oynamağa başladı. benim a111\ aradığım da bu. azim, irade, iman olduktan aonra 
aörıne.ktedirler İ te peb k :geç bldıtmı Sanayı kudretlerım ihracatının ·ı;, 14 4 ünü ·bu havaliye Fakat buradc1 karşı11na rakib olarak Sevdiğim bir koız var, hissen ve bu yokluğa zevkle karşı koymak 
dl.Yanın : ş u aart.ıarla Bar k d , Japonya çıktı. f~te bu andan itiba _ fikren beraberiz, fakat aramızda mümkündür, genç erkeğe bu genç 

mutavemeti çok süremezdi mukayese yapma ta ır. J ·1 A ·k d menfaat birliği yok. lctzı tavsiye ederim, hayata bir defa 
Bahıısu.s İ ·ı- . : Amerikanın 1936 yılında Asya- ren, aponya ~ e, • men a ~r~$ın a, Buna muk,abil hiç sevmediğim gelecektir ve hayatta bir defa seve-1\lınnn ;Jard•~1 ıı:lerın. muhtemel bar Bizim burıtda :r.ikrodcct:g"imiz nın şark ve cenubu ~rlusından yap- §~.rk. paza~l~r! ~zc~ndc ~akt.mıye.~ ve 

};ya... ~ A44ıl gelmeden evvel Bar. 1 A .k •1 J ra- tı~ .th ı•t. (B'"f"n ithaliitının nufuz tet.ısı ıçm şıddetlı bır muc:a- bİT kız var ki. onunla evlendiğim cektir, aşk.sız, sevgisiz geçen bir ba-
l Ol~ ısa.at için her türlü fedakar _ kam ar, ın~n " 1 C: apnnv~nın gı 1 a a u u dele ba., gösterdi. takdirde bütün menfaatlerimi bir yat ise bir çöldür. Servet, menfaat 
ı,ğJ nınnaıan iktıza ediyordu. ster.; 1936 yılma aıd sanayı mııhsulatını '*'. 24•6 sı). Uzakşarkın her bakımdan ve bil- tahtada temin edebilirim. Fakat bu çölü bir bahçe haline getiremez. 

"Bardl?a, bu tahmin 'Ye miltalealara göstermektedir .• Japonvll 19 36 :rılını Çındcn •: ~~ ı,.ı tıassa mal ihracı bakımından en bü- hi:ılerimiz ayrı olduktan h~lca fikir Yalnız menfaat birliğinin olmama-
::u~~ birkaç gün içinde, ~kut. edecek '!1t~t;a~kb bu S:!:~~ıf h;;tan~~ ~ir :~r;:~:dan ~ı ~:~ yük paran, hiç şiiphe vok ki, Çin - .9eviyelerimiz arasında da uçurum m, menfaat ztddiyeti !halinde ise 0 
&eld"kl 

0
. ıaman Yardım için İtalyaya da 8 18 rafaef!r~~z·ye:· 1

t sbit' et · k Felemenk Hindistanından· r;. .L5 dir. Halbuk.i Çin, bir hayli uman 1 var. Buna ne den.iniz'h> l rahan d~ d~şir. ve havat bir 
veu 

1 
• edrı 8ÖY~nen Alman hava tuv - b~n "0~. k"'ldvür 

1 1 
e me İngiliz: Malayaaından · % 5 .7 önce, lngiltere, Almanya, (.arlık Bu erkelt okuyucum bebani söyde- çe ehği ir cehennem ohn. Va-

l erı e Bardlyayı kurtarmakta geç ıraz: muş u · B k I k A "kanın t 9 38 Ruııya:ıı ve J aponva aruında bir dik !erini hülasa etmeye ic r e e- ziyetin ususiyetini bilmek lizrm • 
.alnıış Olacaklardır. Aınenb ile Japottyanm İptidai l ~nah artı l me~J w "hracat da ihracat pazarı ola;.ak, nüfuz mınta- cek kadaT uzun yazmı~ olmasına * 
Bardlyadan :sonra in .. :11.1erin Tob- madde vaziyetleri yıdın a (Bu._Yt.~r ~;.e yatp ıgın ~ 14 4 ü) kalarına taksim edilmi, bulunuyor- rağmen vaziyetinin en mühim nok- Bavan «H. K.> ! 

rıtlt' ~-- • ~ fU ur: U un ınraca Jnl /lJ • " 5• h klı 
a ""4U"Şı hareketleri pek kolayla - Sanayi mahsulil Amerllı:a Jal>Onya Ç' : l.'{. 1, 1 du. tastnı muphem bnakm1şttr. - LZİ a görüyorum. Fakat 

§a~ak ve bu mnbadla Balldiya İn - (Tonl (Ton) J~;:nyaya o;, 7.8 }şte Amerika XIX inci yüz yılın Sevdiği 1tenç kızdan ba!'~~ı; hak kuvvete davanmadıkça :mana 
g,lı.ı k~~ ordusuna pek taydalı ve la- Taş Jtömürtı '43.000,000 42,000,{)00 '.Filipine % 2,8 sonlari1e X~.iincü yüz ~lı~ .haşlaı; ilten ar~lannda men_faat bırlıgının ifade etmez:, sizde i!le kuvvet yok-
Z>m bır ıaşe ve :mühimmat tbsü ola... Petrol 149,000,000 300.0QO FeJ,.menk Himfütanına °in 0,9 gıçlannda '~ıntle ke~dı~ı tc;ın hır olmad1gını kay~c:tmı~. tur. Sabretmek ve unutxmlk R~k. 
tattır. Çünkü İskenderiyeden l;uraya (Formoza dahil) fngili:z Mala sına % 0,3 (DeYanu 1 &nCi sayfada) Menfaat birlaRi olmamak batka, TEVZE 
her tfir](i harb lenzım n ihtiyaçla- ya 

rının ~izden seTki mUmkGn ola - •Son Po&ta.nın edebl romanı: E3 
eaktll'. 

ispanyada kardan 
nrllnaka~at durdu 
Madrid, .f (A.A.) - D. N. B. 
Dün sabah bütün }"panyada tah

hbat yapan fırtına dolayısile büyük 
aaar vukua gelmiş olduğuna dair 

b'ıt>rnleketin he r taıuf1ndan hnbt-rler 
~~lrnekt~dir. Biri e~ya, diğeri yolcu 
) 

1 tren, Avila civarında karlar do
~ısil.e yoluna devam edememi:ıir. 
"i dnal civarında da iki yolcu tre
lrl Urınu tur. Guaderran:ı ve So
•u 0sier~ clağlanndn kar şidd~tli 
n:ette Yağmakta devam ediyor. 
Jc

11 
ra)~da mün:ıkal:tt durmuştur. 

~{· 1 errut-1 civnrında bir metreyi 
18 d1.14tur. Hararet sıfırın altında 

er ecedir. 

Aşkla 
Oynanmaz! 

Nakleden: Mııtuuz To.hı:n Berkand 
Biliyorum, biliyorum Sc -

lim beni artık scvmiyorsu -
nu~ da ondan .•. Bunu bRna bir de
fa daha söylem~k hakikaten füzum-
5\IZdur. Bu, vaziyeti deği~titemez. 
Bir insan aşkla sevmediği bir kav -
dınla bir dam :ıltında ya ~aml\<>a 

t h mül edebilir: bahusuı. o kndı-
a am h" 

na kaTŞl bir nefret ı<ılsetı;~z:e· .• 

B. vvcl bunu söy emı<ıtinız . • · 
ıraz e k d .k. d t 

Övle ise !Iİ 7.inle iki a r n n~. 1 ı os 
olarak kalalım. • d 

- Nesrin, nrmem silinle bı.. ıım 
altında ya~amağa a!la tazı olmıya-
cak. • •. • 

- E.:{er siz ona, benim ... sızın Jçın 
~adec:e bir arkadaş olacagımı an -
latır ve neticeten sizin kıı.rım1' ol • 
duğumu v e nikahınız altında kal 

dığım müddet beni yanınızdan :ı • 
7A1":1aıotırmağa hakkınız olmadığım 
İ7ah ederıııeni7 bu müşterek hayatı 
kabul edecektir. 

Selim, bana itimad ediniz:. büyük 
a kımızdan kalan ltırınttlarla mca'ud 
olabiliriz. Bu tecrübeyi yapmağe 
razı ol11nu2 Selim. 

- B·n razı oluyorum Ne•rin. 
- f'.akat cesaret edemivcırsu -

nuz, annenizi üzmekten korkuyor -
sunuz. 

- Zavallı kadın o kadar ıztırah 
çekti, bana karşı öyle sonsuz bir şfe. 
kat gösterdi ki ... 

- ister misiniz gidip onu göre -
yim, vaziyeti izah ~eyim, ona yal
varayım. 

-Sizi kabul etmeı.. 

- Ona yazabilir miyim) 
- Mektubunuzu okumaz. 
- Onu burada b~küyeyim ,.e 

:cldiği zaman onunla konuşmağa 
·alışayım. Ben Rider gitmez gelecek 
Jeğil mi) 

- Hayır onunla burada konuş
mayın. Aranızda geçeeek her söz 
l:>ana dokunur . .Bu teessiire taham
nül edemem. Henüz hastayıın Nes

rin, daha neknhat devresine bile gir
medim. 

- Anlıvorum Selim amma ben 
de bu vaziyete bir cere bulmağa 
ralı~onım. Belki de müşterek doe
hımuz olan Hulki ıınnt'.njı>)~ görüşe
bilir, onu ra7..1 etmeğe çalışır. Bili -
vonıunuz "yl\ o ~ki zaman kadınıdır, 
ailenin ~eref ve haysiyetine karşı 
nele titiz dav.rantr ve bir b~anma 
davnsının bir aile icin pek hos bir 
..ey olmadığım dilşiiniir. Acab~ Hul 
kiden rica ets.eniz onunla konuşur 
mu) 

- Belki annem onu dinlemeğe 
muvafakat eder, nmmn siz bu ka -
rarınıza bir !.!Ün pi:nnftn olmıyaca -
ğını~dan emin 1nisiniz> 

Size '1Jnu itirafa mecburum Nce-

rin, hastalık ahlakımı deii~tirdi, 
beni hırçın yaptı, uzun zaman ya -
takta kalırsam bu halimin büsbütün 
artacağını hiso;ediyorum. Benim gibi 
yerinde bir dakika duramıyAD bir 
genç için aylarla, heJki de 8ellclerle 
yatakta yatmak, sokağa çıkamamak 
ne demektir biliyorsunuz. 

Bazı günler ihtimal vaziyetimi ııü
k6netle muhakeme edebileceğim 
amma öyle günlerim olacak ki ha
yat hakkında hazırladığım projele
ri dütünerek ömrümün mah-.oldu -
ğımu. gençliğimin h!irab olduğunu 
anlıyacağrm ve istikbalden ümidinü 
kcscce~im. O zaman ehafmıda o -
lanlar benim şilcayetlerimi dinliye -
cekler, huysuzluklarıma göğüs ger -
mek mecburiyetinde kalacaklar. Fe
na huylu, suratsız. aiııirli bir iruıan 
olacaiım. Otuz ya,ında .iken bir ihw 
tiyar h11vatı yasamak kolay mı) 

- Öyle gün1erlnizde rizi teseıti 
etmei?e çaluıacağım Selim. 

- Zavallı Nesrin, size hepsini söy
ı~eğe mecbıır oluyorum. Hayır, 
övle zaman!arımdR siı:in tcsellini7.i 
lc.nbu1 edcmiyf'ceğim. Bazı dakika -
lar beni bu bale soktuğunuzdan do--

layı size kar§ı içimde bir kin taıı • 
yor, sızı affedemiyorum. Belki de 
öyle anlanmda size aert sözler söy
ler, size ıztlrab cektiririm, hatta si
zi görmek bile istemem. Ben de bir 
insanım, 'bir melek dcğil:m. Elbette 
ki eski sıhhatli günlerimi, gençlik e
mel ve an:~ılanmı, istikbal hakkın -
da beslediğim ümidleri hatnlıyaca • 
ğım. O vakit bir çılı;:ın gibi ne yap
tığımı bilmiyeccğim. müvaz:enemi 
kaybedeceğim, asabi, hodbin, kıs -
kanç bir mahluk olacağım, etrafım
daki sıhhatli insanlara ha5edle ha· 
k.acağım. 

- Ben sizi tedavi edeceğim Se
lim. 

- Öyle ~erimde annem heni 
yalnız bıralrnny•eak. 

- O halde ben Lir gölge gibi or
tadan kaybolacağnn. aıramı beMi • 
yeeeğim. 

- Pekala, isted"ŞH:üz oltıun. Sa • 
yeocl bir gün o hnynta tabammiit e· 
demiyeceğiniz:i hiMedeırse:ıiz ses • 
aizce yanımdan stvt!!Tp gidersiniz:. 
Böyle bir ümid lcapıııının ml'vcud; 
yeti bu tecrübeyi yapmak cceared 
nİ bize verebilir. ( Arlcaıı var) 
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e a er er. L_ şöhret alan bir kasaba __J [ • e WD 1 ek t • b 1 • ] r- Portakafları sayesinde---, 

Glrdeste -
Bir köglüniin evini 

basıp kendisini öldüren 
3 meçhul şahıs 

gak alandı 
lıfanila (Ruaual} - Bundan on bet 

ilin evvel bir gece ,ansı CJGrd8lln 
Sla~yalc k~ ~an Ahına. 
cin evini maa.rak Undiskıl fildld:p 
paraaını, üzeriDdek1 ııQrnet "' 
alarak: firar eden mo.eut.h "' 
1lal Uç phaı Jandamwmmn 8*I ta... 
tlbi sayesinde ele 189Rmişlerdb'. BL 
dlle töyle ~: 

Ahmed 8alihll pa-.rmdan dömntiş, 
~ gtr.miftir. Blr müddet sonra bi
n .o&h1ı ,. mukelf.. diler' ilMi bıçak. 
rı 1ic;ı ktfl m basmıf Ahmedi billoh 
ifkence ile 61dftnnÜŞlel'dir. Buna, a,.. 
nl köyden Nuri isminde ve Ahmedin 
ıha.son olan biri9inln yaptudılt anla... 
'§llını.ş, fa'kat faJ!lert tefhls et.met 
güçluğu zabıtayı pek ııiJ'6de 10rm~ 
tur. 

Ufak bazı ip uçlan faillerden bM. 
ilinin EmedJi ianail ottu Halil, dilW
llarinin de Torb&lının Tepek{)Jtlnden 
muhacir tsmaa ve Tat Ali nonnndL 
tı fa}ııalar oldtıJunu Pternıiftil'. 

Vak'a llnü Oördeate tetrıtte bulı:a. 
nan vill~ jandarma alay tmnaııda
Ql yal'b~ Hilmi Ar.bak derhal işe el 
lıo1U1\lftur. 

1 Bugün Adananın 
20 inci kurtuluş 

ylldönümü 
20 yıl evvel bugün düşman boyunduruğun-. 
dan kmtulan Adana büyük bayram yapıyor 

• 

Yapılan aakı takibat neticesinde A•ana Matürk parkında Abtörk n miieahldl* anıtı 
birçok bukın ve J'O} ll:emıe su~ların.. .. .. . 
dan 27 .ııe.neye mahtO.m iten iti aene Adana (Hwıuat muhabirimi2deıı) - zırlanmış ve bötun koyliiler, mekteb-
81ffel İmralı hapbaDel6D®n .taça:n Kahraman .Adana 20 sene evvel ı,.,. ler, gençlik ve halk: bu ~yrama ltj.. 

anedli imneu otıu Halilin; Simavlı gtın TG:rttln btlytik ve ezeli hamlYile ttrate hazırlanm14t1r. istiklal ve 
MI namı mttetearile Bayındırın ~1>1 ai}ktnerek dft,fman boyundurqundan hllrriyeti için 20 yıl evvel çarpışan 
1'ö ü d .-.ı.nd:1'· d ...... ı- oaırd turtuıma.,, Taı.ıwı hür bir parçuı kahramanlarımız mera&imde büyük 

Y n e e•- oe• VoJ '"™u.,, ~ olarak canJaıımı§tt. Bu yüzden her . 
Jandarma .tum!:?anı ~b~ ~hain sene oldutu R\bi bu 111 da 5 İtineitL bir saygı ile a.nüacak, gece de mub.. 
Saner kuman_•ndati mufreze il• nunda Adana ve cin.rı kurtuluş bay. telif yerlerde, bu arada Haltevinde 
lııend;.,ını burada yatalam1.1tır. ramuu tes'id etmektedir. Bu mtinaae- temsiller ve konıserler verilecek, top. 

lıılaktultln saati ae diler etyaaı da betle gene bir merasim protramı ha- la.ntııar yapılacaktır. 
~ iberinde bulanmuttur. A1Di -~-------~-----------------~ 
-~ muhacir innaill Torbalmın Kocae~i yi'&vet parti Akyazıda dokumac"ıhk 
'Jlepetöyiinde ve l!lfmede yatalamıya . ""1 
muvaffak olmuştur. Tat Aliyi de ya- kongresi dağıldı inkişaf ediyor 
lrılılaırutlardır. lzmit (HUMJsi) - C. H. P. Ko- lmüt (Hususi) - Akyazıda ve 

Katiller Salihlinin Sotuktuyu mey. caeli Villyet kongresi burada çok Akyazı köylerinde dokumacılık çok 
tilnde del'.ımeni soyduklarını ve Sa.. alakalı ve heyecanlı bir tekilde ya- taammüm etmi,tir. Bu güzel nahiye 
llhli.Simav JOlwıda baskınlar verdik- ı K v ı Zi llırini de itiraf etmişlerdir. pı mıştır. ongıede a imiz ya balkı, hep dokuduğu yerli bezleri 

Tekeli, Parti Milfett:işimiz Telmdağ giymektedir. Hükumet, el dolcuma-

OrgUbae askere 
kışhk hediye 

hazırhOı 

meb'uau Rahmi Apak, devair mü - cıbğına, büyüle bir ehemmiyet ver -
diranı, villyet ve belediye balan melı:tedh. AkyaZtya ve köylerine 
ile 73 delege hazır bulunmuftur. de bu el tezgahlarından tevzi edile-

Kongre Atatürkün aziz habraaı- le L_ ld ed'I _ı_ • b"" 
-..A...l M"Ut C-f d J bı:-::L ce orana, e e ı ec~ nebce u-

nı ,,.~ ve ı ~ e, ev et u7--.- yük olacakhr 
!erimize tazimlerini allc14larla auna- ---·------
rak memleket itlerini iki giln ve bir 
ırec• müzakere etmiı ve çok iyi ka
rarlar alarak daiılmlfbr. 

Yeni idare heyetine eMi vilayet 
idare he,-eti aynen 1eçilmiıtir. Bun
lar fU zevattan m&rek.kebdir: 

Abidin Aral, Mehmed Ali Ka -
iadc:ı, Asım Andaman, Mahmud 
Ozgöner. Zihni Kaman, Şerif Ulu -

) soy, S-det Çeiıl, Osman Zeki Ak
köseoilu. Z°ıya Heper. 

Adamada nteyvacıbğm 
iıkişafma çıhşıhyor 

Kandırada bir otobll s 
kendikendine hareket edip 

bir rrağazaya girdi 
lzmit ( Huausi) - Kandırada 

poeta otobüaü içinde 15 kadar yol
cu bulundaiu halde, .kendi kendine 
hareket etmiı ve Nafiz Günete aid 
yazıhaneden içeriye girerek yazıha
yi parçalamıt ve posta otobüaü de 
hasara uiramıotır. 

İçindeki yolcuları bir hayli tela-
1& veren bu hadi1e hakkında tahki
kat yapılmaktadır. 

Dile ki eza 
ihtiyaçlar 
İzmitin elektriğini 
in•dan lnntarmak 

lbımdır 
İzmit (Husus) - ŞebrimJzde 

tA#ıd fabrikaaı aantraımdan 
temin edilmekte olan ~ettrilc 
cereyanı, bu son gtlnlerde 8Jk 
aıt. Armalar yapmakta ve gDn.. 
dbleri, om detaıar J&Dmamat 
tadır. Bu TaZtyet., btr tatım ... 
tAıyetleri moeıb olmaktadır. 

Otındttz ra.d,.o dinlenemiyor, 
elektrikle işleyen imalAthaneler, 
müeaae.<ıeler i§lerlni göremiyor
lar. Birçok gOçUlkler batgöste. 
riyor. 

~ndifime göre, bu vaziyet, 
şehre, fabrikadan verilen cere
yanı, nakleden matinede vuku. 
bulan Arızadan ileri gelmekte -
dir. 

•• DORTTOL 
Dörtyolun dağla deniz arasında kalmış 

olan portakal ovası dünyanın hiçbir 
yerinde görülmiyen bir tabiat güzelliğindedir 

Bu matine tek oldulu ve ye- Dirtyolda bir portakal bah~esinde daf Sibl yiikselen por&akal &taçlan 
defi bulunmadıl{ için etındttz Dörtyoldan yazılıyor: Dör~yol, At.. da berraklaşarak la.sa bir abftall 
elektrikler l'&DJDamaktadır. denizin fimali 1&rkislndeti bllyük gi.. sonra denize dökülen ktlÇ'(lk dereler 

Haltı n bilha888 mtlesaeee ve rintilerin tarka ~ en aonunc~ k:nrılır. Burada sonbahar ve kıt A .. 
imalll\tha.ne aahibler'ini miitees.. nu k:ucaklıyan arazinin göğsünde çok deta yaşanmaz, her tarat, her m8"-
air eden bu halin aöratle önlen. ai131ü bir düğme halinde durur. simde 18Jlldir. 
ıneai lbımdır. Bu süslü düğmede, tabiat güzelli - Dörtyolun ismini, yurdumuzun e8 

v,._...._..."-""'~~-........-.....-..--.-ııwıııı~ ğinin en ince,.,i ve en zevklisi fnrke - uzak tötelerinde oturanlardan bafk:A 
dilir. Kaaabanın bulunduğu yerden yabancı memleketlerde bulttnanl&t 
8..7 tllometre ileride Atdenizin ber - bile bilirler. Dôrt1olda jçlnde renk. 
ralc maviliği, oradan kasaba1a kadar gttzellik ve koku ...eren portakalı o .. 
yemyefil bir ova ve en sonra da Dört nun Jaminl çok uzaklara tadar tap.. 
yolun arkaamı verdill yülcsek dağlar mıştır. 

Edirne de 
Piyasada makara, 
iplik, buharat ve 

gaz bollaştı 

göse görünür. Dört)'Ol portakalına hiçbir tarana 
Bu güzel bölgenin; denizle, dağları portakal denilip ı99ilmes. KendlliDI 

ara&ında kalan ova.sında belki dün - haa rayOıa ve netaaeti ile o. yalnd 
yanın hiçbir kötesine kısmet olını - Dörtyokl& yetiftill 19in &11'1 bir isim. 
yan bir baıta renk ve ca!:ibe vardır. le söylenir; Dörtyol portakalı denir· 

Edime (Huauet) _ Son bir iki Ovayı baştanbap. portakal ağaçları, Ve en mÜfkÜ}peaend portakal dost .. 
aydır azalan makara, iplik, baha - bu bölgeler araamda. Of.vurdallarm- larmuı bile bo§una gidm:. 
rat gibi mevad halkın ihtiyacmı bol 
bol kartılayacak tekilde piyasada 
çoğalmıttır. 

Ziraat bahisleri 
Son günlerde lcarıılaplan gaz (llq&arafı 2 net sa)'fada) 

buhranı da ortadan lcalkmıı bulun- cıya kadar- pamuk lliraathıden bti.s-
Bir doktorun gflnluk 

notlar1ndan maktadır. bütün bazgeçmeyip, kapalı kozayı ek 
H .. evi konferanalan met imkA.nı vardır.) l=============I 

Halkevi konferanslarının ikincisi İşte alAtadar zevat bu fıkraya W- Parmak emme 
dün çok kesif bir dinleyici lclitleai ına.sla bana dediler ki <Bursa taraf - Bazı uabl çocuklarda garlb 
karo11ında Sadık Dunı•l tarafın - larında ca9ık kozalı - kapalı kozalı> maniler, auiltlyadlar görtllör ti 
dan verildi. diye muhtelif pamuk çeşidleri bilin - bunlardan biri de baı parmağı 

Konferanaa gençlerin parlak bir meyip, adına .sadece ,erli dedikleri emme inadıdır. Kligilk çocukla -
konseri takib etti. Bu toplantıda u- tek çeştd ve açık -kozalı bir pamuk rın emzı"klerini emdili gibi yaşlan 
mumi müfettit General KaZJm Di - nevi bninmektedlr. Akala tohumunun ilerledili, dört, bet, altı Yatlarına 
ri.k, Parti Müfettİfİmiz Kocaeli meb- tevziinde töylilye <Artık Akaladan geldikleri halde mlltemadlyen 
usu Ragıb Akça, Vali Fe~d No - başka açık kozalı yerli pamuk ekil - parmak emerler. Ve kendilerini 
mer bulundular. meal yasaktır) denilıru.,tır. l'a.kat ek. bu fena itlyaddan bir t11rll1 tur • 

Halkevimizdeki konser ve konfe- seriyet bu ifadedeki açık kozalı yerli tarmak mümktln olamaz. Nihayet 
ranıılann üçüncüsü yarın doktor Is- tabirini nazara almıyarak sadece el- usun bir zaman geçer; ve bir gftn 
mail Hakkı tarafınd"n verilecektir. !erindeki yerlinin yasat edildiğine dik bu fena. huy birdenbire kaybolur. 

Un ihtiyacı tat etmiş n yalnız burasını belle - Ştlphe.sis bu fena itiyadın sıhhi 

Şehrimiz un ihtiyllcınMt ~er za _ miştir. Binaenaleyh, Ziraat ve Pa - b~ bir tıymeU n ebemmiyeU 
man ic;in garantilemek makııadile muk teştilAtının hareketinde bir zii- yottm-. oıııa olsa emdili ba.f par. 
Türk Ofisten 300 ton ekmeklik bu.. bul deta, köylünün kavrayııında bir malt biru incedtr. Ve deNi de 
dayın belediye emrine verildiğin~ et.siklik olmak lAzımdır. Yok.sa Aka... mtlt.emadt ıslaklıktan adeta ma -

· ı .... d" 
8 

. d d lanın tamimi §ayanı arzu olmakla aere olur, cildi butaıanır. Burada 
s~'?"c e ?<tren ım. u yenn e t~ - beraber yerli kapalı koza11 ekmek is- mtihJm olan notta tudur ki ba 
hm takdırle karsılarız. tiyenlere de hiç bir ensel yoktur.) allmet oocutun tamamile asabi 

lzmire 20.000 kttvak 
verilecek 

Açıkça anlaşılıyor ki, ne bisim ya. btlnyede oldutunu gösterir. Ana 
zımızda, ne all.kadaı'ların llabatın _ ve babalann n aile tabıı"binln bu 
da zora gidecek bir taraf J'Qktur. Am. küçük illete ehemmiyet atfetme. 
ma bir tere böylece tavzibde fayda 11 "' ooculu ua~ bir çocuk gi.. 

Adana (Hu.sus!) - Manada por -
tata.Icılık ve merncıııtın inkipfına 

btiyilk gayreUer aarfedfldıtt, hattı\ 
Ziraat Vetlletinin de bu i§le bizzat 
meşpl oldutu görttlmektedir. Vekl -

İzmir <Husu.dl - Bu sene Ziraat gördöm. bi telltti ederek tendiırine tartı 
Edirne Halkevrndq konc;er Veklleti tarafından villyctlmize ı30 Geçenlerde ooplanan Halt Partia- yapılacak muamele ve terbiyeyı 

Ed. (H .) H 'L • • binden fazla meyvasız muhtelif ağaç n·ifl Villyet kon ...... lerinde Duraanın dikkatle teabit etmelidirler. 

'tİrgub (HuslL•d> _ Orgübe batlı let bu mühim mesele ile cidden futa 
Orta: ar kasabası Kızılay mörnesail _ meşgul olmakta, vUAyetimlze aık sık 
utinde teşekkül ettiraen tomit.e faa. fidan yardımı yapmaktadır. Bu yar
llyete geçerek 210 çift yün çorap, 75 dun bu sene de t.ekrarlanmı.ı ve Tar
lded pamuklu mintan, 30 çift yün sus fidanlığından a111ı 1000 kayaı, 200 
eldwen tqMam14, bu..ıtarı birinci Trabzon hurması, 200 ceviz, 100 ye _ 
parti olarak Urglib Kızılay şube.sine nidünya, 100 nar, Niğde fidanlığın -
tiıeelim etmiftir. Re,.,im Ortasar kasa. dan, Amaaya çefidi 500 elma ve 500 
basının çıal14lr.an Kwlay mümMSillL aded de tayaı fidanının Adana bah -
li idare heyetae teşekkül eden komi- Qelerine, balcılara ve meraklılara 
'9 lıalarını göstermektedir. datıtılması emredilmıttir. 

Son PoatGnın macera romanı: 82 

- HiUyeai uzundur. 
- Asılat bakalun •• , 
Plumerot zaten anlatacaktı. Bu -

nunla beraber onun etrafında da -
ı. büyük bir alaka beklediıii ve bu 
alalcayı, sröremediii için adeta bir 
hayal sukutuna uğradığı zannedile -
ht'lirdi. Galiba o, o aırada bulunan
ların bu haberi duyar duymaz 1e -
üçlerinden haykıracaklarını ve 
faoynuna •nlacaklannı ümid etmİ.f'-
d. Bununla beraber: 

- İıte hikaye 1.. dedi; anlatmıya 
'-tladı. 

Çalıttıiı eczane Klitidedir. 
Bir gÜn evv,,I, kendisine verilen 

l.ıazı iliçlan, kutulan. pşeleri ec -
zanenin ~meU.nına yerleıtirirken 

eamdan kart1da lcaldınmın ltena • 

ftaldecleDı 8-et Sala 
rında arabaların ve tramvayların 
geçmesini bekliy:n bir icadına gözii 
talulmq. Gene;, çok güzel, zarif ı...ir 
kadın •.• 

Plumerot diyor ki: 
- Ben riziyonomiden anlanm 

ve bunu lcat'iyetle iddia edebilirim. 
itte bundan dolayıdır ki o aarada 
derhal bu c;ehrenın bana p«!'k de ya
bancı gelmedi~ini sezdim. 

Amma doğrusu, o sırada beyhu
de dü,ündiim, taşındım. Nerede 
gördüğümü hatırlıyamadım. 

Derken mağazanın mahzenine 
inip de son kalan F osfatin F olyer ku 
tulannı toplamıya c;alıttıitm aırada, 
aklıma Reldi. Hele ıükürl.. 

Kendi kendime: Tl lcendiai, de
dim. Evet, ta kendiail •• 

ırne ususı - aııı:evımı- a•v • 1 z. Ö 
. .. ·ıc k 1 b .. H lk . fidanı verilecektir. Bu fidanlar nıec- Ziraat müdürü de bu bahse temaa ·-------------·•• zın muzı o u ugun a evı sa- . • , •. 

. canen dağıtılacakbr. Fıdan alanlar fırsatını bularak ezctlmle demiftir ld: 1 
lonunda alafranga, alaturka yerlı b"rer taahhüdname verecek arazileri-
R li T h ı d .. 

1 
• .Akala pamutu, yüaek talite.91 ve' ume ve una ava arın an mu- ni hazuladıklarını ve aldık:lan fidan. · · · · b t da .___, .. 

kk b .,_, • k · · ff k' •Y• para ed141 a ımın n ı.cn;uıe ve 
re e ııu~cı onser:nı m~va a ~- ıarı ekeceklerini taahhüd edecek ve tamime deler bir çe.şiddir. Fakat ba-
yetle verdı. Fevkalade bır takdır billhare ziraat memurları tarafından zı yerlerde geçe kalmaaı, yahud aöy. 

CnU lılllyen oka711Cıdana&D 

poll&a .... J'Ol;amahınlu ..... • • 
derim. Abl taUlnle latelderl 
IDUU.,.._.. kalabdlr, 

lc8:~ana.n. b~ konserde başt~. umumi yapılacak tetkikatta mevki ve saha. lendili gibi ziral icabları at.satma.sı ;::=::==::=:=:::::::~ll 
mufettııımız General K. Dınk, Par- 8llll bildlrdili yerde fidanlannı dikil. bakımından iyi netice vermiyorsa, ye rtız ettirmekten ibarettir. 
timizin Trakya mıntakası müfeti,i miŞ olduğunu göstermek mecburiye- rine gene yerli fakat kapalı toıalı * 
Kocaeli meb'usu Ragıb Akça vali tinde bulunacaklardır. Taahhiidlerini pamuk nevinin ekilmesinde hiç bir Bay Ali Kökçıü,ye; 
Ferid Nomer olduğu halde Maarif yerine gettrmiyenler takdir edilen be- tanunl mahsur yottur.a Meldubwıuzu aldım. Gelecek ya 
ve Vilayet erkanı ve bütün muallim- delini, mahkeme maaraflarile birlikte Bütün mesele, yerli kapalı kollanın .mnda ceftıb ftrtrim. 
lerle halle bulundular. itirazsız ödemeli kabul edecotıerdlr. ekilmesine cevas bulundutunu teba-

Filhakika mösyöler, bu icadın 
o kadındı. O aarıt1n icadın ... Yani 
ıu zavallı Tourpied'yi nasıl öldür -
düğünü gözlerimle gördiiğiım ka -
dın ... 

Labreche hala mütereddid ve 
oüpheli bir laalde sordu: 

- Peki, ıonra). 
Eczacı kalfası nefes alıyordu. De

vam etti: 
- ille io '>laralc hemen gidip 

tevkif ettirmek iıtedim. Amma o 
ııırada dükkana müıteriler girdi. 
Bunlardan bir ikisine yol vermek 
mecburiyetinde idim. Kendimi ka
pıdan dı,arı attığım zaınan bu lca -
dın ortadan lcavbolmu,tu. Dört ta
rftfa bakındım. Nihayet kadının lcar
ıııki kaldınma geçmek Üzere oldu -
ğunu gördüm. Ortada yalnız seyrü
sefer memuru vardı. 

Hemen gidip meaeleyi bu zata 
anlathm. Bir taraftan da. aakitane 
kaldırmı.la c;ıkan kadını gözlerimle 
takib ediyordum. 

Bu seyriiıefer memuru bana ne 
ıöyle"se beğenirsiniz) 

Plumerot pek ziyade hiddetli idi. 
Kollarını ııöi-ünün üstünde baih -

yarak etrafındakilerin yüzüne ha -
kıyordu. Boran: 

- Ne söyledi balcaltm) •. 
- Böyle bir me1elenin kendiaini 

alakadar etmiyeceiini ıöylemez mi) 
Böyle meaeleler için orada beUe -
mediiini, vazife8İnin büsbatün bat 
ka olduiunıı eö,.lemez mi) Evet. ina 
nılmıyacak bir feY amma ayni ha -
kilcattir. Bir kelimesini deği4timıe -
den eöylüyorum. 

Labreche ııittikc;e artan bir 1abır
nzlılcla: 

- Peki, ıonra M oldu) 
- Vallahi, o arada ne olacaiını 

ben de bilmiyorum ve ne yaphğımı 
bihneden kadım talcı'be koyuldum. 
Bereket ki aanoın kadın, tll lcaroıda
ki Segler kahvesine girdi. gördüm .•• 

Meğer onu kahvede ilci genç er -
lcelcle bir eamer kadın belcliyotlar
mıı ... Onlann yanına gitti, otmdu •.• 
Ben de geriye, dükkana dendüm ve 
gene de ne yapacaiunı bilmiyor -
dum. 

LabTeche ıu auali sordu: 
- Peki, neden haraya telefon 

etmediniz) 
Plumerot bir kere daha itiraf ~ 

- Anlarımız ya. bu kadının kadar izin iatedim Ye bemen 11~ ' 
Metroda gördüiüm kadın olduğuna aizi haberdar ettim. Bu aktam 
hala pek emin deiildim.. bette Klitideki kahveye geliııae 

Boran iatilıfaflcir bq&Dı çevirip 9UlfHl kaduu muhakkak orada 
arkadqlanna bakarak: lununuz ve derhal yakalar11ruz. 

- Allah, Allah, bu naaıl ıq) - Ya selmezae) 
Dedi. Eczane kalfuı, onun bu - Gelmezae benim elimden 

halinden canı nkılarak ayni ietihfaf gelİ1') 
ile: Bir söz ipreti ile Labr 

- Evet amma ... Fakat buıiln Boranı ve o zamana kadar .. .ırı~• 
eminim. açmamıı olan Vilfort• u bir kena 

- O neden) çekti. 
- Çünkü bu kadını. dün ayni - Benim nazanmda fa ihbar 

saatte bir kere daha g(;rdüm. Tıpkı lann hiç bir kıymeti yok. Siz 
evvelki gtinkfi cı'b:, ayni adaunfann dersiniz) 
beklediği kahveye bir kere daha Boran da ayni fikirde oldu 
gitti. aöyledi. 

- Bize neden telefon etmedin) Amma Vilfort daha sakin ve 
- Telefon edecelctim mGfettioim ba ihtiyatb idi: 

amma, eczaneye döndGğüm zaman - Bir kere sidiP sörmeli. 
bizim patron ortadan bybolduium aizin gitmeğe Dİ7"'tiniz yoksa ı,,ııt 
";in yakama öyle bil"' yapıotı ki bir giderim. 
~aha lcımıldanamadım. Eczanede Vilfort"an aJ&kaaından ~ 
~pnlann d" telefondan istifade Labreche fU teltlifte bulundaı 
etmeleri vasalctır. - Hep beraber sidelim, o 

Boran alay ederekr mı) 
- Bak, biz bunu dütünemem~ Plumerot de Wr nmdna ~ 

tiki dedi. ...... .,.ddıh•. 
- l,te, Dibayet ı.a ..... Wr... . (Aılra. .,.,) 
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İnönü mukavemet 

yarışı bugün 
yapı ıyor 

• Son Posta D nın t:ırf!ıi tefrika ı : 13 sin... Doğru söyle... Beni Afroya 
layık görür müsün] .. 

ufuk üzerinde ancak bir mızrnk bo
yu yükselmi7ken P.'İrmi lerdi. Yolda, 
birçok bahçıvan kafilelerine, sahil -
deki kayıklara sebze :indiren araba
lara rastlnınr8l:u. seliımİa§lJlışlardı. 

Ya:an: RefQd Ekrem 
Vasil, imp ratorların taç giydiğini 

bilirdi amma, t.:ıcın ne demek oldu
Runu bilmezdi. Başına, çiçekli dallar 
Yerleştirildi, öyle ki bu çiçekter el -
lnnıtan idi. Elmas ne idi? Vasil el
lnaıın ne demek olduğunu da hilmi
Yordu. Gnlibn, denizden, balıkların 
lnrnından mı ne çıkanyorlardı~ lm
Parator olmak... Afro ile evlen -
inek •.• Afro :ile bir yatakta yat -
~akı .. V sil gözlerini nçtı ve ba -
$nrdı: 

...ı - Bu olmaz HıristoJ •. Balıktı -'lan · 
ırnpanıtor olma:ıd •• 

l:ıiz- Mektebli Argıri anlatmaz ~ 
larJ icceleri.. Neferlırrden.. lrgad
~ltl an .. Kalnfatçıdnn.. Bnlchn çrp -

vrdan İrnParator olan adnmlan.. 
~ai) güldü: 

l!t;:- ~nim adaşım Makedonyalı 
""" esi]... Değil mH. 

tc11r lt~fltrının ••• Büyük Vaıi1 Bul 
ı-.rı~'l&, hnın iç oğlanıydı. . kaçtı.. ls
~I, ~ C:ırılçıplal:, ayak1an patla-
~' ı..~" ıeldl. n1ı: ~e sur 
~ l:iJiae avluaanda 7MtJ-

- Biliyorum .. anlatma boıı ye -
re. •• 

T clcrar yüriimeğc başlamışlardı: 
- Sen imparator olursan Vasi), 

beni ne yaparsın) 
Vasil için de, Hıristo i~n de, en 

büyük memur, elinde en geniı kuv
vet olnn adam, balık kolcuları başı 
idi. 

- Kolcubagıl 

Hıristo elini nrkndn~ının mtına 
vurarak: 

- Ya:.a br: imparator! •• 
Dedi. 
- Hıristo be ..• Yani Kaloyani

nin. b en kızımı A ydosu Türldere 
karşı koruyacak )iğit\erden birine 
vereceğim d edi mi, doğru mu der
sin) •. 

- Bütün Aydos işitmi, bunu ağ
zından evvelki panayırda .•• 

- Amma sorho~uş söylerken 
diyotlar .•• 

- Konu.şan ağızdır, şarab değil.. 
- Huiıto, aen benim, ııcnelercc 

kOJUD koyuna yatbğ:ım brdeeim • 

Hıristo, gavet ciddi, eordu: 
- Sözüme inanacaksın amma 1 
- Evet ..• 
- Niçin Afro bana !ayık bir kız 

mı diye sormuyorsun~ - ... 
- Sen yiğit bir delikanlısın Va

ail • üstelik çok güzelsin.. istediğin 
kızı, inan hana, Afroyu bile peşin 
sıra dalvano getirebilirsil'\. ..• 

- Hıristo.. Ben, Türklerin bir 
cün evvel bu taraflara gelmesini 
İstiyorum ••• 

- Ben de •.. 
- Ben o zamL 11 Afroya layık bi• 

yiğit olduğun•u isbat edeceğim .•• 
- Ben de bunu büyük bir zevkle 

0Öreccğim, seni:ı. yanında dövü~e -
ceğim ••• 

- Babalığım bu hafta laınnhula 
gidecek ••• 

- Hıristo kaptan ııe yapnaık ls
tnnbulda ..• 

- Beni götürecek ••• Ban~ kıl r 
miğfer .. göğüs zırhL. dizlik, bakır 
tozluk .. alacağız ... 

- Onlardan bir takım da bana 
al. .. 

- Bunu aöylemeğe lüzum yok .•• 
- Jkimizi.n vücudü birdir.. Ken-

dine ııörc alcim mı bana da ayar ••• - ..... . - ..... . 
İki ıenç balıkçı. A,doea, Pnt"I 

Küçük Hıristo, Eftaliposun mey
hanesinde kalmı,U. Vası1, kale içine 
yalnız gitti. Panayotun, değirmend 
Mihaldnn alncağı bır bakır para a~ 
kına peşine takıldıbnın farkında 
değildi. Kale ka.pısıro yakın, büyült 
kilisenin yanındaki Ç~f'de kendi -
sine çeki düzen verdi. Yolda t<.rlc
mi~lerdi, yüzünü, kollannı, kalçala. 
nna k dar dn bac.a\lannı ve ayak
lannı yıkadı. Afronun verdiği işle
meli çevreyi mahsus yanına alma _ 
mı~tı, yüzünü koynundan çıkardıi:rı 
bir bez parçasına -kuruladı. Yüreği 
gijmbür gümbür atarak knle kapısın
dan girdi. Perikli ile yardakçısı tüy
süz Makedonya1ıyı görmedi. içine 
biraz rahatlık geldi. Fakat, ~ekli 
eve yaklaşırken, kalbi, o kadar şid
detle ça?pmağa ba~l:ıdı ki. heyeca
nından bir nralık gözii 'bile karam 
gibi oldu. Kili.ieye yılda bir defa 
büyük paskalyada giderlerdi; o da' 
her yıl deijil... Papıı~lann okuduk: 
lan ve öğrettikleri dualardan bil -
mediği için, sadece: 

- Ey Meryem ana.. Ey kucağm
daki mukaddes mnaum .•• Beni ba 
evin kapwndau )'\iz;ümün ala .ile çı-
kaıt ••• 

BANKA 

O ERÇiYALA 
ITALYANA 

•• ergun 

Tamamen tediye ed.ilmlş armaye31: 

CBaştaralı ı neJ sayfada) 

Uydurma söz yapnuıyı.z. 
Yapma yol.a Mpmayız. 
Türkçeleşmiş tü.rkced~r. 
Başka göke tapmavızl 

700.000.000 ltalyan lireti Yeni sözler gerekse, 
Bunda da :ııy 1ıerke$e; 
Hal kın söz varatmada. 
Y ollannı benimse. [ ll MERKEZİ: MİLANO 

Bütün İtaıyada, İ.'ltanbul, 
Londra ve New-York'ta 

ıubelert vardır. 

İzmir, ········•·•···•············ 

hareketinde bulunmuşlardır. 
Düşman tayyareleri zarar ver

meksizin, üslerimizden birini bom
bardıman etmiştir. 

Bir denizaltı gemimiz Atlantiktc 
on beş bin tonluk Jüşman gcmilerı
ni batırmıştır. Okyıınusta şimdiye 
kadar denizaltıl nmızın bııtudıklan 
gemilerin hacmi 108 bin tuniliito
dur. 

İtalyan yaralılan 
Roma, 4 (AA.) - Stefani: 
Kraliçe son günleıdc gelen hi.r 

çok yaralıları ziynret için Kızılhaçın 
3 numaralı hııstanesinc: tekrar git
miştir. 

Diye söylendi. Y nni Kaloynninin 
bahçe kapısı küçük idi, üzeri halm 
kaplıydı. Kocaman tunç halk.alım 
vardı. Yoldan geçen dört beş as -
kcr, birbirlerine omuz vurarak de -
likanlıyı gösterdiler; içlerinden biri 
bu çocuğun adını bile hatırladı: 

- Hoş geldin Vasili •. 
• Dedi. Vasi), yüzüniı askerlere çc 
vımıeden ccvab verdi: 

- Eyvallah yiğit nskerl •• 
- Güzel Afroya bıılık mı getir-

din? 1 

- Hıristo kaptan heye balık 
gönderdi! 

Fakat bu nefer, delikanlının eo -
ğuk bir sesle, biraz da haşin bir şe
kild~ verdiği cevnbı 1şitmc~liktcn 
geldı: 

- Eh 1. Hepi.'llizin böyle bir sev
gilisi olsaydı bu zahmete kntlanır -
dık oğlum. Allah versin ••• 

Asker belki daha fnzla söylene
cekti. Berek~t. kapıyı çaldıktan 
gonra Vnsil kapının nç1lmasını çok 
belclemedi. Yaşlıca bir uşak. genç 
b Lkçıyı görünce: 

- Gir oğlum .• dedi, Hıristo kap 
tanın dalyanından geldin, değil mH 

- Evet ••. 
- Bey dün eonnuotu •• balık gel-

di mi diye... Nelerin var baknlım '? 
- Barbunya .•• Tekir ..• 
- Ohl. Ohl. Hay çok Yft§DY• -

GD Hıriıto kaptan ••• 
- Lüfer var, labç -.e kelat "Yar. 

Vehbi'nin «<Tuhfell sini h ttrl:ı
tan hu monzume il· Ziyıı, türk<~enin 
bütün inki af istikameti rini göster
m· ve bizler b\l dili nn ıl işleyip 
güzdls:ştireceğimizi öğretmi§tir. Hnl 
buki, dostum Duru. Ziyanın koy
~uğu hu kaideler hilafına 11gdi
§ım1> ler, "gıdi İm» ler icad etmi ve 
gene Ziyanın .aarnhııten reddine Jağ
rncn ın1ydurma bir söz yapntnk» 
ayapmn yola ııapıruşıı tır. Ben buna 
§İddetle muhalifim. 

Dillerin tekamül ve inkişaflarm
da hakim olan bir kaide vardn ki 
şudur: Halk söyler, yapar, yııratır, 
kabul eder; ulimler de ~vl"~ 
yapılan, yaratılan, kabul edilen şey
lere kaide tertib erlerler. CrnmeT 
ve kanun evvel değil, dil evvel, ka
nun sonrııdırl 

Dilde salahiyet ne Kazımın, ne 
benim, sadece halkındır; cümhu
nındur, cemiyetindir, milletindir. 
Benim ötedenberi cıikayet !'ttiqirn 
şey de şudur ki. bizim bir takım 
münevverl,.rimiz, tiirkçeyi oyuncak 
haline getirip onun]a, keyiflerine 
göre oynuyorla" ve holkın nı- söy
lediğini düşünmeğe dahi ı-zum gör-
müyorlat. Dostum h,.ni salahiyet
sizlik ve hatta kara ~nhillikle de it
ham etse bı-n halkla beraberim, 
çünkü halkı inUr etmek ltcndi ken-
dimizi inkur etmekten ba~ka bir şey 
oltımazl 

(11 Garibdir icf bu manzumeyi, XA.. 
zımın son gfinlerdc ne§retmiş olduğu 
eserden alıyorum. 

. 

\ 
osta 

Yevml. Siyasi, Havadis ve 
Balk gazetesi 

TLARI 
1 6 3 1 

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

Türkiye 
140U 7W 400 ıov 

2340 1220 710 "..7tJ Yun n 2700 1400 800 ow Ecneb! 

Abone bed.eU ~indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

-.. .. _ 
Gelen evrak geri verilmez. 
ltanlnrdan mes•uliyet ahnn.az. 

Cevab için mekttıblara ıo 
knru.şluk Pul llCıvesı ltwmdır. 

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

- Bey ddi olacaktır ••• 
ihtiyar uşak, etrafına bakındı, 

sonra, gayet hafif, adeta fısıldıya -
rak sordu: 

- Güzel Vasildcn ne haber •• , 
Haatn mı oğlan) 

Vasil az kalsın sendcliyordu, he
yecanını belli etmemek i~in çok ça
lıştı: 

- Neden sordun babalık) 
- Bizim kız meral'"tnn ölecek 

de ••• 
- Sizin kız kim? .. 
- Beyin kızı ..• Aydos güzeli 

Afro ••• 
Vasilin sesi titremei!e başlam~ -

tı: 

- Vasili Afro mu soruyor? •• 
Vasilin .•. Vasilin bir eyi yok .. bu
günlerde biraz işleri fazla •.. 

Bu ihtiyar uşak Vasili tanımı -
yordu. Yalnız, Afrodan, jlk celen 
balıkçıdan Vasili sormak İçin emir 
almıştı. Delikanlı bunu sezdi, kcn -
clisini topladı: 

- Vasile bir hnber götüreyim 
miL dedi. 

- Afro kendisini özlemiş.. der-
~in ••• 

Vasil vutlmnda, ihtiyara: 
- Babalık .. cf,.di, Vasil de be -

nimle Afroya haber yollndı •• her 
gece Afroyu riiya&ında görüyor • 
muş .•• 

ihtiyar uşağın gözleri parladı: 
- Yok canım? •• Doğru mu? •• 

(Aikaa var) ı 
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FiKRi T. KARDEŞ 
OtomobO n M&JdDJst Okula 

~ntl tnmn.1 duralı. Ebekm 
eokak Mo. ı ŞiŞIJ, Te~: 81259 

Şoforlere yeni dera devresi 20 t. 
k1.nclkAnun Hl de lııaflıyacaktı.T. 

Program ve talimat.namede, deli -
flklik yoktur. Kayıd muamele.sine 
ba~lanm14tır. ts~enlere program 
ıönderillr. 

~oıı er her saman Jıı:abul olum. 

Devlet demiryolları ve liman-;-ı 
işletmesi umum idaresi il8n~_J 

Eskişehir cer a~lyeai iÇin aan'attlr yetiftirmek ür.ere amele kaydlle ilk 
mekteb mezunları alınacaktır. Bunlar bir sene istihdam edildikten .sonra 
cösterecekleri kabiliyeUere ıröre iffl mu&Tinlitine terfi etttrilecetlerdir. 

Aşağıdaki f&l'tlan haiz olanlar 13/1/&fl aqamına kadar Sirkecideki 
t uncu iflet.me mQdlrUllilne bir dilekçe ile müracaat etmelidirler. 

ı - En u ilkmekteb mezunu oldutuna dair tehadetname ibraz etmek, 
2 - 1326 ill ıau dolamlulardan askerliklerini )'apmıf olanlar, 
ı - ıan ft 1331 CSotumlulardan ukerliklerini henüz yapmaDllf olan.. 

lar. c71• 

Uevlet Denlzyolları 

MUdorıuau 

işletme Umum 
llAnları 

Koprilden Haydarpaşa ve Kadı.köyüne saat 14.35 da kalkan 38 No. h 
ıeter 611/Hl tarlhlnden itibaren Köprüden saat 14.25 de ve Haydarpaşa.
dan 14.41 de kalkarak Kadıköyilne 14.48 de varacaktır. (97) 

.. 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulllf tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
' \ 

Şubt. ve aJaru adedi: 265 
Ziral ve ticarl her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirsat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t.aaarruf beaablarında 
enaz 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile af&ıll -
daki pllna göre ikramiye datıtııacattır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 .... 500 

" 
2,000 .. 

4 " 
250 

" 
1,000 

" 40 • 100 " 
4,000 

" 100 " 
50 " 

5,000 
" 120 n 40 " 

4,800 
" 160 " 

20 " 3,200 " Dikkat: Hesablanndaki paralar bir aene içinde 50 liradan atalı 
dü.fmiyenlere ikramiye çıktıtı takdirde % 20 !azla.sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylül, ı Birincikfrnun, ı Mart ve ı llaJı _ 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Ma.nisa Asliye Rokuk Hakim.itin -ı Ma.nisa Asliye Hukuk Rikimlifln _ 
len: den: 

Manisa Hazinei Maliyesi ile Ltan _ 
bulda Kadıköyüooe Aziziye sokağın

da Serez milbadillerinden İbrahim 

Manisa Hazinei Maliyesi tarafından 
tıopçu alay kumandanı alblly seyyar 
ve topçu yüzbaşısı Klzım ve topçu a
lay hesab memuru Celll aleyhlerine 
ikame edilen alacak davasından do- kızı Aliye aralarında mütekevvin nla-
l&yı ıcra kılınan muhakeme 11onunda: cak davasından dolayı icra kılınan 

Müddeialeyhlerden Manisada top- muhakeme sonunda: 
çu alayı hesab memuru Celalin bun- Müddeialeyh Aliyenin bunca ara 
ca aramalara rağmen ikametgl\hı 

1 
,. 'k t ,. -

ma ara ra6 men ı ame ,g .. hı meçhul 
meçhul kalmış olduğundan davetiye-
nin ilanen tebliğine mahkemece ka _ kalm14 olduğundan davetiyenin il!i -
rar verılmiş olduğundan ikametgahı nen tebliğ.ne mahkemece karar ve _ 
meçhul kalan Celalin yevmü muha - l rilmiŞ olduğundan ikametgAhı meçhul 
keme olan 13111941 tarihine müsadif 1 kalan Aliyenln yevmii muhakeme 0 _ 

Pazartesi günü saat 15 de Manisa lan 20/1/941 tarıhine müsadif Pazar 
Asliye Hukuk mahkemesinde bizzat . . -

b kn - d . tebı·ıor tesı günü saat 14 de Manisa Asliye veya ır ve ı gon erme.sı 16 ma -
kamına kaim olmak üzere 910/CI nu- Hukuk mahkemesinde bizzat veya bir 
maralı dosya ifadesiyle Han olu _ vekil göndermesi tebliğ makamına 

nur. (11) kaim olmak üzere 9401203 numaralı 

Zayi Cilıdan - Galata rıhtımı i!e 
Köprü arasında cüzdanım zayi ol _ 

~ m~tur İçındekı para bulana aıd ol
mak uıere evrakunın adresime .,ön -
derilmesani rıca ederim. 

Deni'E}'ol arıııd:ı 
Surhi Akk.u* 

' 

dosya ifadesiyle ilan olunur. 203 

···················································· 
~"" l'nsta M ı- tbu~ı: 

se,rı)at Mudürü: Belim Racıp Emeç 

liıı\liWLfild: s. Ragıp EMBO 
A. Ekrem UŞAXLIUU. 

SON POSTA: 

lkhsadi tetkikler 
(Baştarafı 5 inci sayfada) 

tedbir teminine te~ebbü11 ettiği za -
man, bütün bu yerlerin önceden iş
gal edilmiı bulunduğunu gördü: 
Mançurya ile şimali Çin Çarlık Ruı
yası ile J aponyanın; cenubi Çin İn
giltere ile Fransanın: Şamdun mın
taka11ı Almanyanın; Yansi nehri ha
valiai ise Jngilterenin nüfuzu altın
da bulunuyordu. 

Bu saydığımız devletler içinde, 
Japonya ile lngiltere, büyük birer 
deniz devleti olmaları itibarile bil -
ha1111a Çinde, daha imtiyazlı bir mev
kie maliktiler. Bund.ın ötürü de 
«yabancrn bir kavvetin Çine mü -
dahalesine kat'i ıurette mani olu -
yorlardı. 

Açık kapı talebi 

ti: bu suretle Japonya}'a olan İpti
dai madde ihracatını da durdurdu. 
Bu vaziyet, harb aanayüne gereken 
İptidai maddelerden birçoğunu A -
merika ve Jngiltereden, veyahud 
bunların kolonilerinden tedarik e
den Japonya için bir ölüm darbesi 
demekti. Bu keyfiyet Japonların 
protestosunu; nihayet Almanya ve 
ltalya ile bir ittifak akdetmesini in -
taç etti. 

Bu suretle Amerika ile Japonya 
arasında mevcud olan iktısadi reka
bet ve mücadele tedricen siyasi bir 
mücadele halini aldı. Her iki tarafın 
hazırlık.lanna bakılırsa, ,imdi de 
bu siyasi mücadele, açık bir harb 
mahiyetini almağa doğru gitmekte
dir. Gerek Japonyll, gerekse Ame -
rika böyle bir harbi Rayri kabili içti-

Amerika Çin pazarmda kendisine nah telakki ettikleri için, büyük bir 
de bir mevki temin etmek için <fa _ enerji ile bu harbe hazırlanmakta -
çık kaprn talebini ortaya attı. Bu dırlar. Gelecek yazımızda bu hazır • 
keyfiyet, Amerikan sermayeıinin' l~ltlardan ve bunu? fiili tezahürle -
Çin pazarında müsavi haklar istedi- nnden bah11edece~ızl 
ğine bir alametti. Amerikanın iste - Haıe.n A.li Ediz 
diği kabul edildiği takdirde. Çin - •••••••••••-••• .. ••--•••••••• ................... . 

deki nüfuz mıntakaıarına nihayet Sizi saadete götüren 
verilecek, herkes Çinin istediği mın-
taka11ına ihracatta bulunabilecekti.. p u D R A 
Amerika kendi yeni ve modern ıa-
nayiine güvendiği için ıerbcst reka-
bet meydanında, biitün diğer ra -
kihlerini mat edeceğini tahmin edi-
yordu. 

Bu iıde en ziyanlı çıkacak olan 
Japonya idi. Çünkü Japonya, sana
yi bakımından, hepsine nazaran he
nüz daha zayıf bir mevkide bulu -
nuyordu. Binaenaleyh Çinde (<açık 
kaprn aiyesetinin, herkesten fazla 
Japonyaya zararı dokunacaktı. Bu
nun içindir ki Japonya Çin itinde 
bütün diğer devletlerden f ıula bir 
hassasiyet gösterd:. Büyük emper
yalist dveletler arasındaki rekabet
lerden istifade ederek, Çinin bir
çok mıntakalarını tedricen fiili iı -
gali altına aldı. Çralığın dahili zor-
luklarından, ve Çarlık Rusyası ile 
lngiltere arasında mevcud rekabet
ten istifade ederek, r 905 yılındaki 
Rus - Japon harbi neticesinde Ko
reyi iıgal, ve Mançuryayı nüfuzu 
altına aldı. Geçen Dünya Harbinde 
Alman miistemlekelerine kondu. 
1914-1918 Dünya Harbini mütea -
kib, Uzakşarkta Amerika ile lngil
tere arasında baş gösteren rekabet
ten istifade ederek, 19 3 \ yılında 
Mançuryayı, onu tAkib eden yıllar
da şimali Çini işgal etti. Ve nihayet 
19 3 7 yılında ise bütün Çini istilaya 
teşebbüs etti. 

Çinin tedricen Japon i,gali altına 
girişi herkesten fazla Amerikanın 
menfaatlerini baltalıyordu. Ameri
kanın Cindeki «açık kRpı» ııiyaseti, 
fiilen, bu ııuretle, suya düşüyordu. 

Amerikan • Japon 
zıddiyeti büyüyor 

Hele 1937 yılından itibaren, Ja -
ponya Amerikanın Çindelci ıerma -
yesini de açıktan açığa tahdide gi -
rişti. Bu hal. Amerika ile Japonya 
arasında mevcud zıddiyetleri biraz 
daha şiddetlendirdi. Japonyanın 
Şanghay, Tiyansin gibi büyük ve 
birer ticaretgah olan Çin şehirlerini 
İşgali, Amerikanm Çindeki ticareti
ni tamamen sekteye uğrattı. Diğer 
taraftan, bu vaziyetten Amerika ka
dar İngiltere de müteessir olmağa 
başladı. Bahusus Japonyanın Kan
tonu İşgal ederek cenubi Çini İşgal 
etmesi ve Hindi Çinı hududlaıırıa 
dayanması, f ngiltereyi büsbütün en
dişeye düıürdü. 

Yeni dünya harbile beraber, in -
gilterenin Avrupııı işlerinde meıgu -
liyeti, Japonyayıı büsbütün ceaaret 
verdi. 

Son dünyıı harbine kadar Japon
ya, Jngiltere Ameriica rekabetinden, 
Sovyetler Birliğinin alakasızlığından 
istifade ederek U7.akıarkta ve bil
hassa Çin işlerinde alabildiğine at 
ko~turmuıtu. Fakat yeni diinya har
bile beraber vaziyet tamamen değif
ti. İngiltere ile Amerikll araııındaki 
İş birliği, dünya ölçül!ünde bir hal 
aldı. Ve bu iki devlet arasındaki mü 
nasebet adeta bir i' bölümü halini 
aldı. Jngiltere Avrupa işlerile met-
gul olduğu müddetçe, Ameıika U -
zakşarkta ke:ıdi menfaatlerinden 
başka Jngilterenin menfaatlerinin 
miidafaasını da deruhde etti. Bahu
ııuıı burada, sahneye Amerikanın le
hine, Japonyanın a1eyhine olmak ü
zere yeni bir amil çıkmıştı: Bu yeni 
amil üç ayda bitmesi lazım gelen 
fakat 4 üncü yılına bastığı halde bir 
türlü bitmek bilmiyen Çin - Japon 
harbidir. Hiç heııabda olmıyan bu 
harb. Japonyayı. her bakımdan bU
yük bir zifa uğrattı. 2 milyona ya
kın insan kaybeden Japonya, bütün 
mali kaynaklarım da ti.iketti. Bu va
ziyet, Amerika için bulunmaz bir fır
sattır. Japonyayı Çin işinde biraz 
daha mütkülata ıokmak için, Ame
rika Japonya ile arasın dil mevcud 
olan ve uzun yıllardanberl devam 
eden ticaret anlaımaıını da feshet-

R ENG l• Nı•z 
Hangisidir? 

On kadında 
fena renkte 

\oJll" " ' r 
Fena renkle bir pudra, 

yüzünüze .maltyajlanmıı• 

ve çlrkln bir manzara ve. 
rlr ve sizi daha yaşlı gö,s_ 
terir. En muvafık rengi 
bulmanın yeglne çare.od, 
yüzünüzün bir tarafına bir 
renk ve diğer tarafına bat 
ka renk pudra tecrübe et. 
mekUr. Bu tecrübeyi To -
talon pudrasının yeni ve 
cazib renklerile yapınız. 

Bu yenı renkler gayet 
modern cChromoscope. 
maklnesi sayesinde karıf _ 
tırılmıştır. Slhrlmlz bir 
göz, hemen kwıursuz bir 
itina ne renkleri intlhab -
eder ve artık cmakyaJlan- ~· . , 
mış. manzaraya nihayet •.,. - 0 

verir. Cild ile gayet güzel : 
bir ta1'7Ala lmtlzaQ eden bu 
pudra Adeta tabii gibi gÖS-
ter!r. Tokalon pudrası hu_ 
sust blr wıul dahilinde •Krema tö _ 
ptltil• ile karıştırılmı.ttır. Bu saye • 
de bntnn gün sabit kalır ve ne yat _ 
mur ve rQzgArdş.n ne de fazla terle
meden kat'iyen müteessir olmaz. He
ınen bugünden Tokalon pudrasını 
tecrübe ediniz Teninizin güzelleşti _ 
ğinl görecekslntz. 

Bcqlılı 
I nci 
2 nci 
3 ncü 
4 ncü 
iç 
Son 

Tek sütun santimi ....................... _ 
maktu 500 lıuruı 
.ahile 400 >> 
•ahile 250 >> 

•ahile 200 
.ahile 100 
aahile 60 
sah:le 50 

)) 

)) 

)) 

)) 

:Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilAn yaptıra. 
caltlar ayrıca tendlAtJı tarffe
mi7ıden f.stifade edeceklerdir. 
Tam, yarun ve çeyrek sayfa 
UAnlar tçln ayrı bir tarl!e der
plf edllmıttlr. 

Son Postanın tıcart illnlarma 
aid işler için şu adrese müra. 
caat edllmelidlr. 

bincalık Kollektlf Şirketi 
Kabrama.made Ban 

Ankara caddllsl 

lkincikinun 5 

MUHTIRALI HARiTALI 

HAYAT TAKVİMİ 
ÇIKTI 

820 Sahire, en tnydalı maltlmat, baritafar, mUkemmel bir 
muhtıra, Taklitlerini almamak için HAY A1' takvimi adına 

dikkat etmelidir. Fiaıı 30 cildlisi 40 kuruştur. 

Kapalı zarf usullle eksiltme 
ilanı 

Antalya Belediye Riyasetinden: 
1 - Kapalı zar! usuli ile ebiltmeye konulan 't: cAntalyııda yapılacak 

aoğuthava deposu binası inşaatı .• 
ı - Bu inşaata aıd şartnameler ve evrak ıunıardır: 
A ıEkBi.lt.ıne şartnamesi. 

B ıMukavele projesi. 
C cBayındırlık işleri genel ıartnamell. 

D cHwıust ıartname. 
E ıKeşif cedveli. 
F «Proje. 
3 - K~if bedeli d8588ı lira «42• turuttur. İ.steyenler evrakı teşfiyeJt 

Nafia ve Belediye dairesinde görebilirler. 
4 - Eksiltme 20/2/941 Pazartesi günü .saat 11 de Antalya Belediye da • 

iresinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile ve vahidi fiat esası üzerinden yapı
lacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 1394 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri, bundan başka aşalıdaki vesikaları haiz olup getirmeleri lbım • 
dır. Nafia Müdürlüğü m!lteahhidlik komisyonundan alınacak vesika n.. 
caret odası vesikası. ' 

7 - İ3tekliler ekBilt.ıne vaktinden bir .saat evvel teklifierini usulünde 
hazırlıyarak komisyon riyasetine vermeleri ıarttır. 112563• 

TüRKiYE KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

Nüınune ve şartname.sine göre (1885) aded demir portatif karyola 
k~palı zarfla i~ale edileceğinden allkadarlarm mühürlü nümuneyi 
gormek üzere Istanbulda· Yenipostane civarında Mimarvedad cadde_ 
sinde •Kızılay. hanında K:ızllay Deposu Direktörliltüne müracaat 
etmeleri ve tapalı zarfların y!lzde on beş nisbetindeki teminatla 
7/1/941 Balı günü saat on bire kadar mezkQ.r direktörlüğe tevda illin 
olunur. 

İstanbul DefterdarlıRından: 

Bubzıçi Balta limanında Balta Lima-
nı çayırı ile korusu ittisalinde ve dere 
kenarında kahve ocuiı yerinin icarı. 
Tophanede Karabaş mahallesinde ve 
Boğazkesen caddesinde kışla altında 
4 Nolu dükUnın icarı. 

Kabata§ vapur iskele.sinde küçük me-
rakibin tahassusuna mahsus havuzun 
icarı. 

Galat.ada Perşembe pazarında Serpuı 
hanındaki 8, 10, 11, 13 No.lu klgir 
odalardan beherinin ican. 

Muhammen 
Bedell 

L. K. 

5 00 

108 

600 

38 

Muvakkat 
Teminatı 

L. K. 

1 5(1 

24 

112 50 

8 50 
Yukarıda mevki ve numaralı yazılı gayrimenkuller hizalarındak.i sen.e

lik muhanunen icar bedelleri üzerinden üçer sene müddetle kiraya ve
rilmeleri açık arttırmaya konulm~tur. İhale 1311/941 Pazartesi günl 
saat on dörtte Milll EmlAk Müdürlüğ1lnde topla.nacak kom~yonda yapı. 
lacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzlarae muayyen gü• 
ve saatte komlsyona müracaatları. (121441) 

1 Q 

Ura 

ı IOOO -• 1000 -• 'llO -• IOO -• llO -.. 100 -•• IO -IGO • -

Ke~ideler: 4 Şubat, 2 Ma -ııKumbaraıı ve tumbarasıs 
vıs, ı Atustoa, 3 İkincitef _ hesablarmda en az elli li • 

rin tarihlerinde :yapılır. rası bul~na~ar kur'aya 
_ dahıl edılorler. 


