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Ankaradaki görüşmelerde 
Balkan meseleleri hususi 

bir dikkat mevzuu olmuştur 
Bir Sovyet gazetesi dikkat ve al&kanın 
Ankara ziyaretine çevrildiğini yazıyor 

Ek•elan• Eden Ankaraya vartlr.iı gece verilen marede Baıvekil Vft Hariciye 
V eltilimizle bir arada 

B.Eden 
Ankara 

Balkevlade 
RESMİ TEBLİÔ 

Misafirlerimiz hare· 
ket/erinden evvel 

Halkevinde verilen 
müsamerede bulundular 

Ankara, 28 (A.A.) - Üç g;in
dür şehrimizde bulunmakta olan 
BüY.ük Britanya Hariciye Nazın 
Anthony Eden ve imparatorluk Ge
nci Kurmay Başkanı General Sir 

(Duamı. '2' nci 511.yfadal 
~~ 

B. Edenin 
beyanatı 

Turk gaıqtecilerile 
uzun bir görüşme 

-
<<Yeni Türkiyeden görebildi
iina ıeyler bende derin inti
balar bırakmıftır. Bir nıil
let:n bugünkü f"Ttlar içinde 
bu kadar büyük bir feda -
lttirlıkla i&tilıbalini lıurma
ia çalııtığını görmek hakiki 

bir ilham eıeridir» 

Ankara, 28 (AA.) - Res
mi tebliğ: 

Ankaraya, 26 Şubat 1941 
tarihinde, resmi ziyaretle ge
len Büyük Britı&nya Hariciye 
Nazırı Ekaelıınıı Anthony Eden 
ve imparatorlu!( Genel Kur
may Başkanı General Sir John 
Dili. Türkiye Reisicümhuru ta
rafından kabul buyurulmuşlar 
ve Baıvellil Dr. Refik Saydam, 
Hariciye V~kili Şükrü Saracoğ
lu ve Genel Kurmay Başka~ 
Mareşal Fevzi Çakmak ile gö
rüşmüıleıdir. 

1i Anl:ara, 28 (A.A) - İngiltere 
ııriciye Nazırı Anthony F..aen bu- · . J. 

fün lngiltere büyük elçiliğinde uat ıl' ... • : .. • ~ .., ( 
s.20 de Türk gazetecilerini kabul• ·~ 'n#l~ ,,.,. ıuarede 

(Devama 7 inci aa:rfada) 4 ~ · :; ~ 

11 
İki hükumet Türk - lngiliz 

ittifakına tam bai(lılık!ııımı 

mü~cde etmifkrdir. 

Bugünkü be-ynelmilel vazi
yet her cih~tten mütalea edıl
miş, Türkiye ve Büyük Brjtan
yanın müşterek menlaatlerfoi 
yakından ıı lakı.dar eden Bal

kan meseleleri husud bir dik- ı 
kat mevzuu olmu~tur. 

İki hültlımet blltUn bu mr
aclelcr halckında1'i ıiyaıetlerin
de tam mutabAkatlarını müşa
hede etmişlerdir. 

ftalyanlann fİın.alt Alrikada ric'at 

Bulgaristanda 
• 

bir lngiliz 
memuru 
kaçırıldı 

Sofyadaki lngiliz 

esıuumda terkettilderi motörlü vasıtalardan bir laerm toplu Wr t.alcle 

Alrlkada r . 4\ 
harekat Askerf vazıyet 

İngilizlerin 
Almanlara 
mukabelesi 

Afrikada bir Alman 
ordusu var mıdır, 
varsa hed~fi ne 

olabiih? 
Yazan: li. Emir Erliıet 

sefirinin beyanah ciddi Bir İngiliz askeri •Özcüsü Al
bir ihtar mahiyetinde man keşif kolundan b~hıe-

telakki ediliyor derken, ordunun kuvayi kiıl
liyesi Garbi Libyada bulun-

A imanların, "omanyada 
olduğu gibi, h•ly a.ia d• 

birçok kuvvetler tah,id et•ilı.leri 
hergün aelen ve hi .. te tl'!kzib ~ 
lunmayan h•b~le1den anllltıl
rnaktadır. Bu haberlerin yeni ol
madıklarına ve Sicilya ile cenu
bi İtalyaya gt>len ve orta ve do
ğu Akdenızde laaliyete baılıyan 
Alman uçaklarının kijlliyetli ol
duklanna bakılırsa ltalyava gel
miş ve gelmekte oldukları iddia 
olunan Alman kara kuvvetleri
nin az olmamaları ve bili.kia bü
yük bir orduya baliğ olmuı bu
lunmaları iktıza eder. 

Londra Bulgar hUkOmetini maktadır, diyor 

itham ediyor Kahire, 28 (A.A.) - Orta!lark 
1ngiliz umumi karargahının tebliği: 

Sudandan ilcrliycn Jngiliz - Fran
sız kuvvetleri Keren istikametinde 
o kadar büyük bir aüratlc ilerlemiş
tir lci halen Kerenin şimalinde setir 
mevzilerini tutan düııman kuvvetle
rile ten:ıaııa girmişlerdir. Şehrin gu
bındakı kuvvetlerimiz de mcv:r.ileri-

(Devamı 7 nci ı.ayfadn) \. 
(Devamı 1 inci sayfada) 

Yeni yıl bütçesi 
304.971.662 lira 

J 

İnıilterenin Sofya elçisi RendelJ 
Sofya, 28 (A.A.J - Royter: 

Maliye Vekilinin beyanatı 
İngiliz ve Amerikan gazetecileri

ne verdiği bir mülakat esnHında ln
<Dna.mı 3 ünci r.ayfadal 

Son Dakika 

Meclise verilen yen~ bütçe, 1940 ·bütçesine 
nazaran 36.495.341 lira bir fazlalık arzediyor 
~~····························································· : ··············--·-.............. , 

~ Bir kıı~ı milli müdafaa ihtiyaçlarına hasredilen fevkali - İ 

Balgal'I. stan ~ de t~~·ıı9:tı k~rı.ılamağa ı;natuf tedbirlse aid liyihalar 1 
: butçc ılc bırlıkte Mccl.ıe takdim edilmek üzere i 

l 
: Baıvekalete verilmiı~ ! m bvere '-··················-.. -_ .. ____ ....... -.......... -····-·-··----.. -.. ; 

Ankara, 28 (A.A.) - Maliye 

Utlb k 
Vekili Fuad Ağralı, hazırlanmakta a mı o~an yeni b~tçe ~olayıalle- Anadolu 
a1an11na aııagıdakı beyanatta bulun-

d • A muı!Jtrdır: e ı•or-, - 1941 mali yılı bütçesinin u
J • mumi yekunu 304.971.662 lira o

larak teıbit edilmi~tir. İçinde bulun

Hariçle telef on 
muhaberesi kesildi 

Sofgada dünkil 
mühim toplantılar 

Be)grad, 1 (AA.) - B. B. C.: 
Henüz teeyyüd etmiyen bir habere 
göre, Bulgar Başvekili Filof ve Hn
riciye Nazırı Popof buı:;iln Viyarıa
ya hareket edeceklerdir. Bu seya
hatten maksad Bulgariatnnın mih
vere il~hakıdır. Bu haber, treyyüd 
etmemış olmakla beraber, şuna işa
ret edilmektedir ki, Alman Harici
ye Nazın Fon Ribeutrop ve yeni J a 

(Devama 3 Uaci M)'facla) 

duğumuz 19~0 ıeneaine nazaran bu 
yekun 36.495.H 1 lira bir fazlalık 1 
göstermektedir. 

Her şeyden evvel şurasını teba
rüz ettireyim ki bu yükaeliı 'Iİvıl hiz
metlerin ~cnişlcm~inden mütevel
lid değildir. Aradaki fark başlıca. 
müdafaa ihtiyaçları için yapılmış 
veya bu ihtiyaçlara karşılık tutul
muş muhtelif istikrazlar müretteba
tının · düyunu umumiye bütçesine ı 
konulmuş o1 asından, ve hütü . 
fev!.alilde mcnabiimizi ı uıran 
milli müdafaa işlerine tahsis edebil
mek üzere demiryollar inşıaah, na- ı 
fia ve imar işleri gibi bazı hı:...n.• 
]erin tekrar adi bütçeye alınmaa•l 
dan hasıl olm'1ttur. Maamafih, adi 
bütçeye yapılan b•ı ilavelerin önü
müzdeki ıenelere olan tesiri de he-

(l>nua, aei •1fa4a) 
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Söze değil, işe bakınız= [ 

SON POSTA Mart t 

I Resimli Ba.kale: Her gün -----------------------------------------------------------------------------------------, Sözün kısası 
Bir makale 
Miinasebetile _) 

\ Muhittin Blrcen 

S on zamanlarda Jamail Ha· 
bib"in ;ki makalesini oku

clum. Bir hayli zamand.anberi bu 
tarzda makaleler okumak veailesine 
tesadüf etmek kot.ay nMib olmuyor. 
Bunun için. İsmail Habibe Türk. eliti 
mevzmı üzerinde yazdıiı bu iki ma
kaleden dolayı, Türk. olarak kendi
mi teşekkürle borçlu hiaaediyorum 
ve •bu satırlarla evvela borcumu ö
deyorum. 

lsmail Habibin bu makaleleri, 
Türk dilini eski.si ve yenisi ile iyi ta
luyan, onun ihtiyaçlarını iyi ~zmiş 
ve dil ile millet arum.daki münase-
betlui ilmin esaslanna göre iyi an
lamıt olan bir kalemden çıkmıştır. 
Göruli:yor ki ba kalem bir Türk ka
lemidir; aldığı kültürün Osmanlı ol
masma rağmen. kendisini Türk küt
lesinde yeniden eritmiş, kültürünü 
Türke mal etmiş bir kalem. Bundan 
dolayıdır ki. türkçeyi, münbaslran 
Türkün dili olarak mütalea ediyor. 
Beni memnun eden. hatta sevindi
ren de budur. Bu makaleyi de, sırf 
bu nokta üzerinde durmak için yazı
yorum. 

* Türk denilen millet. bir büyük ıık 
tır. ld:çılık nazariyesi, mufrit 1Ckil
lerile, doğru olmayabilir. Fakat. ırk 

JOFFRE 

Pran.m: tarihlnin tanıdıiı en biiyük Jmmandanladan biri olan Mare
pl Ju!fft'dan bir ı:oplantıya gelmeaini •e orada aöz aımaaını rica et. 
mitlerdi: 

- Beceremem. dedi. 
Yüzune hayretle büt.ılar. 
Ertesi gün harb Fran.sanın mutlak surette aleyhine dönmüştü. Al-

man orduları Pari.se yaklapyorlardı. Jılarep.l Juffre o zaman Ba~ekil 
olan Viviani'yi gö.nniye gitti ve onu tamamen bitkin, maneViyatı öl
m6' bir vaziyette buldu, ona üınid verdi. maneviyat qılamı -
ya çalıştı. Bu ltyaretten ~ıtarken de bir gün enel qledili efimleyi 
i.Ptmil olan yaverine dönerek: 

zamanda uçuruma 
lunabilir, dedi. 

yuvarlandığı zaman larılmıyan yaydan mbrum bu-

Çok ve iyi söyliyenler arasında çok ve iyi şeyi yapmış olanlar dır bu
lunabilir, fakat. bunların sayılan belki milyonda lhı'den lba.reWr. haki
katte bir istisna_ bir bArik& teşkil ederler. 

İyi iş, muvaffak iş yapmayı bilenleri hemen daima az söyliyenler ara
sında bulabilirsiniz. Bunlar sÖR sarfedecekleri vakti düşünmiye ve dü
şiindü:lerini tatbik etmiye sarfede.rler. Belirler ki tatlı aöz, bol 'lid in
sanı bir mtiddel iç:hı aldatabilir, fakat b1l muva.kkattir, boşlutu ça
buk meydana çıkar. Hiçbir ~man tekzibe uğramıyacak olan ıse söz değil, 

harekettir, fiildir. 
-Görüyor musunuz? İn.san miibmmel IJir baıib olabilir, fakat Q'Di. Söze değil. i.§e bakınız.. 

tarihin bir realitesidir. Bunu bir rea- •••••· .. ·----------···------··----...... ----·-· il ----···-----............ --. ..... - ......... - ... -·····-----· ... ··---·-------.. - .. 

1CDENiZCiLİK:J 
lite olarak kabul etmemek için, in
sanın kendisini bir ırka bağlayama
masıtıdan başka bir sebeb olamaz. • 
Bir Türk sıfatile, kendimi büyük bir 
ırkın mensubu olarak görmek bana 
zevk verir. Irk ve ırkçıhk fikri üze
rine siyaset kurmak İsteyenlerle 
hemfikir değilim; fakat, Türk ol
maktan, büyiik Tirk kütleainin bir 
çocuğu olarak dünyaya gelmiş ol
oıaktan memnunum. Bilhassa, yarım 
ırkL, yarım tarihli, çeyxek varlıklı 
«siyasi miJljyetlerin» ne kadar ko
layca çiğnenebileceklerini bllgünkü 

Theophile ~autier 
( Teofil Gotye ) 

Yazan : Halid Ziya Uşakhgil 

AnıeriBan ue Jaoon 
nıoıırını muBauese 

ve dünkü tarihin bütün misaHen1e, - 2 - ( " Son Posla ,, RIR denizci muharrin_ • JIZllfftP J 
bu defaki dünya vukuatı içinde bir Son senelerde birçok zahmete ı•• 
kese daha gördükten sonra, bu değmiyecek eaerlC6in tercüme edil- Harbin Uzakpr~ intikal etmek 
memnuniyetime son yoktur. Belki eliğine şalrid olayonrz. istenir ki bu ihtimali, dünya miicadelesind~ ye-
Türk.iye içinde 18-20 milyonuz; fa- tercüme işini tanzim ve makul bir ni ve büyük bir deaiz meselesi ba -
kat, yeıyüzi:inde banun iki misi.ini §ek.İlde teıtib edecek bir heyet vü- zırlamalttachr. Raa - Japon hubini 
kolaylıkla geçen bir millet ve ırk cuda gelsin. Gerçi Maarif Vekale - kazandıktan sonra aiiad~ giine ~ 
olarak fÜphesiz daha ileri giden bir tinde tercüme işleriJe meşgul bir te- yüyen .. n İmparatorluk en büyük 
ırka mensubuz. Düny avukuatı ıçin- şekkiil Tardır, fakat her şeyi hükU- kudretini Büyük Hubde göatcnrrif. 
de. kendimizi, böyle sağlam, dt'rin metten beklemek doğnı değildir. A,. 1ıarbin ka~ istifade t-de-
ve etrafa yayılmış köklere :malik bir caba tabiler kendi aralarında anla- rek bir hayli mevki temin etmiş 'e 

yapbnnağa naalolmu, Ye bugün için 
llanl.r belki de tamam1ammuruttı. 

Donanmalar 
Amerikahlaım iistea yana olb 1>. 

zafiyetlerine mukabil c:looamna ba
bnmdan büyük üstünlükleri vu -
dır. Ataiıdaki cetvel ba iiatiinlüğü 
hemen gösterecektir. 

Memlekette otel derdi 
I!:. Ekrem Ta.:a _J 

B irkaç gündür İş dolayısile, 
Anadolumuzun hem deıı.iz

den, hem de karadan muvasala.ı o
lan gÜzel, mamur, çalışkan ve binı.~
tice müreffeh bir ıehrindeyim. 

Trenle buraya gelmek için yanm 
saat en-el c:lananılmazaa, kompu· 
tımanlarda yer bulanmuyor; kle 
haftada ÜÇ gün ;,!iyen yataklı va -
gonda, bir haha önceden yerlerini 

ı 
peylememiş olanlar açıkta kalıyor -
lar. Bq tafsilatı vermekten maksa -
dım, bahaeylediğim tehi~ JneDlJe -
ketin her bucağından, ekserisi it 
için gidip gelenlerin çokluğunu işa-
ret temek.tir. 

Bu gidip gelenlerin ekserisi mü
hendis, tüccar, komisyoncu, banka
cı vesairedir. İçlerinde, onlar kadar, 
onlardan ziyade rahatına, huzuruna 
düşkün Yabancılar da vardır. Bil -
l.aasa bunların kafası, epey bir mas
raf edip de böyle UZUDCa bir yolcu
luğa katlandıktan sonra pis, kon -
forsuz, tahtakurulu. akar susuz bir 
otelde yatmayı almaz. Ahnaz :ım
ma, ne yapeın) Pek pek yapabile -
ceği şey, oradaki ikametini asg:uiye 
indirmek, işinin bitmesini beldemi
yeıek, yeTJiden birine deYrettiği gi
bi. geldiği Yf!re dönmektir. 

lktısadiyat;ımız geli~tikçe, geniş
ledikçe, faaliyetimiz arttıkça, hare• -
ketin medeniyet 18.zimeai olduğu 
an}aplap da yurd icermnde ge
zenlerin sayısı ço~aldıkra otel vok
sulhığu bizde unaLnaz bir yar; lıa
fine gelmiştir. 

Başşehrimizden ba~ka bir de İs -
tanbul, İzmir ve Bunıayı istisna e
dersek Türkiy:emizin hiç bir ııehrin· 
de, zamanın otel mefhumuna tc ta· 
buk eden bir ver bulamaz11nız. O -
nun içindir ki- bu s~hirlerden birine 
gitmek ve orada bir müddet kalmak 
zaruretinde bulunan yolcu. eğer hı
sımdan, akrab ıdan., teklifsiz dost -
tan kimseye malik değilse. - adamla 
üstelik alay eder gibi palas ünva -
nını takınan - han bozması mezbe -
lelerde sefil ve perişan olmağa mah
kômdur. 

Nedendir. anlıyamıvorum? Me -
deni kabiliyetimizi. st .. oin ortaaanda 
bir Ankara tehrl varatmakh göste
ren. turizmin elıemmiyetini, nsmi 
bir tıırizm t~kilab kurmalda. id...ak 
eyl~iğimizi iııbat eden bizler en o
nemli ticaret ve aanaat n-erkezlcri
mizde bile S?elip ~,.nl..,re, Ye uzun
ca bir miiddet tef11•11 .. mıeie mechur millet olarak tasavvur etmek, bana şarak vukuf erbabının reyine mü _ sevkulceyş vaziyetini düzeltmiştir. 

ferah ve kendi kendimize karşı itt- racaat suretile tercüme ettirilecek Japonya aevkulcen bakımından 
mad ve emniyet telkin eden bU kov- eserleri seçemezler mi~ ikinci büyük adnm da 1922 de 

Ameıib jap•y• olanlara temii.l r.-hat - amma yir -

Vel oluyor. Bundan dolayıdır ki topl·--- y • ..;..-OD -''"LJannı bı -Gönül isterdi ki bah.se mevzu o- -... ..,..._. ıwan 
Türk düini muayyen bir münevver- rak-· L--~eıanınnda atın ..... •. Ma -
ı d )ed.• ·bi · · lan pirin Mile de Maupin, Capitaine .... ~onı ~ 
er zümresinin i ıgt gı f!'VJIJP lumA oldugu" "--- bu konf-__.a _.., ) Fraca89e kal:>ilinden Fransız edebi- uz-~.... cı ......... 
çhirmesine, hergün yeni kaime eT Tı'-.....J!!I ~~ yalnız silahlan bırakma ..J~ı. üa ır----------------11 

k ,_ı } d k · yatının ölmez eserlerinden sayılan - ~ UAP" Hat -:"' (mrbh) a 15 2 9 
ve awe er uy urma911111 ar~ mü- meseleleri de men...ı.lls olmn. ye --
dafaa etmek balmne son zamanlaT- romanlarını tercüme edebilecek bir tan alabildim. Belki büyük. 'bir Japonya, Amerik.- Te l-=L.~- Tanare gemisi 1 ıı 1 12 
da b ıL _ ___ _ı.. • • gayu.r mütercim ve onları baatrra - • __ L .:..1:-..- _L ,..... .... -.~ .. luu'f&IÖr 18 ı• 

1 i~ cne~~et vnıyoclnım. cak bir cesur tabi bulunsun. san at PiNDi _;..;ydeıı;... az gemi kapmak mecLuriyetine mu- ---
ıte, tHnail HauHmı de ayni ava PINAR kabil bir devletlerin Uzakprkta üs 11~..:.a. tnı'IU&: 35 71 

üzerinde duıdugu· nu görmek kni Beıı pirden bir nüuwne vennek G»ı-- .... ----... ...._ - 1 kl"f • . uuı-111 M 212 1& 124 
v - ,,_KW09_ - pınar - yapmama arını te 1 etmıstır. 

memnan etti. arzuauna mağlab olunca bir man - maktadıır, Bu teklif ÜU!"ind.e yapılan uzun Denizaltı 12 102 10 60 
Tu··r'- ..ı:ı:_: Osmanlının osmanı._ :ıum eserini elime aldım ki Fransız - r.:& •• -mner 112 -

..._ u..uıaa. " ı_ı Bir lrifeıle, illi Uf arasmda: münakaşalardan sonra grel: Ame- ~ •v '" 
ca ..... dan k---armak, ona TiiTkün di- ların Edition de 1uxe dedi ... eri :ıiy - I 

..... uı L Su ~ 'Mplap ......,._, rika ve gerekse ngiltere 112 tul da-li yapmak hir Qüphesiz bir ihtiyac- net temsillerinden biri olarak Lasıl-

i • • • = -o -o • • s • e - .. N 
Gemi eiDal ~ 

N 
..!! :c :c 

57 585 ~ 321 

minci amr ilen1ii(inin anladığı ma -
nada rahat - bir bannacak Yft sağ
lıyamıvonız. 

" " p lr. L __ ._ Pek WDia .._. il&eleeıdne. iresinde. daha ..-wkta üa yapmama 
dır. Fakat, b. ae kadar Jlliihiıa bir mışbr. e iyi ıoiYUllllS. ona mah -

yı kabul etmişlerdir. Bu cedveli iiç bakımdan ihtiyac ise, ha hareketi geme Os.ıvaalı sus l>ir kahla leclid edilmiş marızu-

Kalkmma davamnda otelin. o -
telciliiin ne mühim bir rol oy1uya
bileceiini artık hı lulir ~liyiz. A
radıimuz. istediiimn Jiiks c1 ... ğı1. 
nezafet ve konfordw_ Bunlan. FTa~ 
sizlann auberge. Almanların gast -
hau!'I cJedilı:lf"rİ ufak, <:İrin , kıvracık 
mi.,afrihanPler tarzında. titiz b ir ev 
kadnnnın biZ"lat nezaTet eylediği, 
belediyenin iz'aç etmiyerek kon -
trol altında bulundurdu~u (konuk 

tetkik vurdları) temin f'!der. l•te her :yerde 
hükumet ba kahd müe.esdeıin ku
rulmasını teşvik ve hattS. onlara 
yardım etmedikçe yurdumuzda gör
mek istediğimiz tam medeni man -
zara, bir tarafmdan mutlaka aksa -
makta devam edecektir. 

k J • 'L--1 ki il k 1 k Mır.....,_: C*! :Ne 11 ıet! Osferra· ehemmı"yeti etmek faydalı olacaktır: "•ullerile yanmak ta o kadar büyü me erın umt ı arı e enar arı ren 
.... .. Topnaim alllDık • llUar lulraDı:* 1 - Zırhlılar 
bir zarurettir. o.nanlı, hiçbir za- renk çiçekler~. mevzua az çok ta- iıll ki!- Bö·ylelı·kJe Uz-'-.. arkta _ y-'-ın 2 - Mubribler 
man lurk küdeııile alakadar ~ alliik eden resimlerle siislemrı.iftir. -...,. .... ~ 3 D · t l 

__ ..ı b. ..J:ı c. k- _ı b ı Şinuli ~ >aDJ ıtB, _ Anglo Sakson üssu·· Singapor ola- - enıza tı an 
yarak. kendi kcuuisine ır Qll uy-! ..,,iiF ne 11Uar am rr güzellik e u- Ve -•-- a-w_. z hl l d · k . ) · • 

h d d·ı· b f · · 1 b l l 1 -- ,,_ - gik ~ rak kalmıQtır. Bu üs ise, bu iki Art- ır ı ar enı;,ıo; uvvet ennm te-chırmuştu; ugün e o ı ı ozup ri ve narın ıse su u oya ara yapı - .. lidi. H k d f b · 
[ 

di,,.r. glo Sak.son memleketin Japonya me r. er ne a ar sır u gemı-
bir Türk dili yapmaya çalı~ırken, mış. olan bu Qüal~r dr. •> kadar ince, ıua.vi ~ _,11 r 'rl' [•J u··zenn· deki tazyikını arttırmaktan zi- Jeri imha makmch1e yapılan biicum 
.. «Beni unutman! diyorla.r. yade Uzalı:şarktalci İngiliz ve Ame- te nesı, enıza tı, tayyare gı ı a-
aene ayni asum kullcmırsal:, vücuda ı hoş, el süriirurse hemen uçacak. ai- k . d . ı .b. . 
getiıeceiimiz eser yeni im osmanh- linecek ko .. lcasa veren bir na:u1tlil- Llhhl-ler ..mı lnlynklalile [-*) rika ada ve müatemlekelerini )ahların zııhlılan altedeceii zan-
cadan başka bir şey olmazb. Nasıl tecfir. Sairin Emaux et Camee~ na - Oyunları arasuıda. bm ıumaıı,w- müdafaa edecek mahiyettedir. nediliıse de tarihte bu gibi tekne-
eski osmanlıcayı muayyen ir züm- mile bir cildde toplanan manzume - I · ha d w k · le .. w· ar: Büyük Harbin denizaltı ve Rıı.s-Ja erın tır ıgı e senyet gar -
re yazar ve muayy~n bir zümre 0 - leri dli b- tanedir. Saatleri- bun - ·· b. d v·1c1· G · s·· ük" 

J b l cfu -.. pon harbinin rnayinlerinden ve son muş ..!!' ıey egı ır. erçı uy 
kuyup an ar idiyse Öy e uy rrrı.a ların san'at. hay·~). nazım itibarile Ka ............ -•e ~-"""- H bd b' f I d · it A " -u .... _.... -..-h•kları:nı harbin de tayyarelerinden evvel do- ar e ır ta yan enızn ısı vus-
bir dil de gene muayyen bir zümre- ı·nce"lı.leri arasında 0 ezdim, ~ne hl b t -+ F L b 

k l .. ,.. ~- w· edlyru. nanmalar iatedikkri limanlarda ya- tury.a zır ısmı .• a ırm.,..rr. .aıı.at .u 
nin dili olarak ·a ır. saatlerle san'at itibarile resimlerin k 1 u.....ı-' d 

ı~ İ H bib k l l d Kim bilir? Birkaç dera kıvrıldlktan tr .. orlar, kömürkı·ini ve ~rzaklannı va a ara mevzu muvaıu.ua. yet .ı-~{e, smail a 1 • ma a e erin e zarafetine durup durup daldım . -' bak - '-1·- Y '-- '- b d 
ak da b 1 IOnra, tamamlıyorlar ve taarruz vazifeleri- 1 ye . ~ILIQll. oıum nıç ~r enız 

mevzuu bulb ımd. D veB ir ~i cid~l Resimlere nasıl dokuomağa kıvı- Belki be• 1Mr U'mak elaeaiuaa, ne devam ediyorlardı. O tarihlerde 1 harbı hucum. bo~ları, deDJZahı ~e 
larak miita ea e ıyor. en ıse, 1 lamaz~a manzum-l··re d- •l ·u··rt'ı'le- _ı_ hhl bat l 

• , . - ~ ~ .. r (Devamı 6 ncı sayfada) üslerin vazifesi yalnız ı;akatlanan ge- tayyareH:~lD ~ . an umaııı e 
ve edebiyattan içtinıaıyata geçmiş mı·yeceg"': .. _ tl··ıkmett: .. 1. v -lebek ka- d l..l 

d ~ • · b bah- ..... n .. , "-• ------ mileri tamirden ibaretti. Ancak mem sona ermı~ egı t:ıır .• 
bir fikir adamı 01 aganı 1Çm a nadlarına dokanalur mu">. B;.. "'". "u'lu"n A k f lt d 

d b · b' · lıea ... ""' (*) Ne ladar yazlkt.ır. ti.Ttçede ~k- leketlerin ana se.vkuleeyşini alaka _ men a, ngı e ... r: onan-
ai öte en en 11 cemıyet mese yap-ı_larr pa ...... akların arasında e- · bd h k lma 

d d C l mit •••• çeklere pek fena adlar verilmiştir. Bu dar eden limanlar tahkim edilir ve masının g.ar a a. nn o -olarak mütalea e iyor um. ':ıun a zilebilir mi) d 1 le ek il rhltla 
ayni bahsi ayni rulı içinde, fakat mrif çiçete de •Slçan kolalı• denil. donanmanın ~elametle tamir edilme- sı 0 ayısı • t m zı ~-
başka başka bakımlarla mütalea et- Bunlardan tercümeye kalkı.şmak. miş. Garb lisanlannda ona cBenl U- sini temin ederlerdi. nı Uzakşarkta .. kullanabı~tir. 
mek, §imdi beni bilhaaaa memnun ne büyük hi ... hata olacaktı t Her ı,ey- nutma» manasına Ne m'oubliez pas - Gemiterin, pek yava~ giden ttl~ (9) Japon geJlll8l1'e mnk~ ( 15) 
ediyor. dd~~ evvel kitabin isminde bocala - vergissmeinniehi derler ve baiıJar - telbahirler önünden kaçabilmesi ve zırhlının. bulun~ası ~menka duru-* ... ~ dan bilisıne gönderilir.le o mana ~ onların atacağı torpillerden lo;urtu _ muna bir h~yli ta~vıye ecle~. Bun-

ilim E · · · 1 d. ı· f la ı 1 b'l · · · ··L __ L ·· tt · dan ba-La ...... edılen gemiler ba-Ben Türküm, türkçü değ· · . Ga- maux ıçın rcmıne en ıy~ ım, a- fi ır. a ı meaı ıçın, yuıue& SUTll e mşa e- .,. -~ . 

la k d d w kat .. Camee. Bu kelime renlJi tas ü- (**l Yaz SICSldannda ~rde dil len" onlann hareket mesafe - kımından da Amenlcahlar kuvvet-yem, münevver o r.ı uy ugum r me , lid' 
duygulan ve tafldığım fikirleri, küt- zerine kabartmn ve ovma resimlue pek çok görülen 1JZ111l )Cuynı.tla, hiç inini pek zivade azalttı. &kiden bir ır. 

luhriblar le olara~ bailı olduium büyük Türk ad ohnuştur. Türkçede buna mu - durmadaın t1triyeıı kllnadlarile li .. defada aldığı kömürle 20.000 deniz 
halkına vermek ve ondan kendime kabil yok. O kelimeyi öylece almak bellule bir böcektir ki elle dokun •- mili kateden harb gemileri bugün • 
duygu Ye fikir almaktır. Sa, bir icah ediyor. Şu l.alcle bu ııiir külli - maktan çekilinir, fakat tem•psma bu mesafenin dörtte birine ancak 
Türk muharririnin Tilık kütlesile yatına <<Mineler ve Karne-leu diye- doyulmaz. Onun tutulmasına imkan ulasabilmektedirler. Bu vüzden bu
kalble ve kafa ile birlflllesİ demek- ceğiz. da yoktur, daimi bir hareketle ıttre • gün donanma için lm lizmıı gayri 
tir. Ben ona kendimi anlatmak için. Bir yandan kıyamıyarak bir yan- mekten ve yaklaşılınca. hemen kaç _ mtifank olan üsler lııirbirine çok ya

Amerikan nıulın"bleri de fazla
dır. Gecenin karanlığından istifade 
ederek düpm,m zulılılannı batn
mak maksadile yapılan bu gemile
rin deniz mücadeleleriadeki vazi.. 
fe)eri pek ziyade artnufbr. Modem 

çok iyi bilirim iti, evvela onu ani~ dan da bunlardan hic olmazsa iki maktan hiç hlli değildir. Şairin OlllDl kın bulunmalıdırlH. 
marn lBzımdu; •niyaı ona Ol\UD küçük örnek vermem.eğe razı c.·la - temasına tırmalamak tabirini kullan- Bu me9ele Amerika,-a, anavatan-

(De'ftUm 1 Del s&7fffa) konuşluiu dille ıöylemem, onun i- mıyarak nihayet !'IU aşağıdaki par~- maaı ne iyi btr bliluştur. dan Uzaktarka doira birçok iia 
şitmeğe ahttığı kelimeleri ve tertı'b .:.:..:.:.:::..:......:..:.......:.:....:..:..._..:__:_:::__:_:_:_.:._ _____ . ____________ -:--______ -=:-------===============-
tarzını kullanmam icab eder. Bunun ('8 . 
için, ben daima ona doğru gitıneğe 1 s T E R 1 N A N. l s T E R 1 N A N M A ı 
mecburum: Ona kendimi anlatmak 
ve ona iyi anlamak için 1 

Kizun Nami Duru veyahud onun
la ayni &kinle olanlar, istedikleri 
kaideleri ihtira ve istedikleri keli
meleri icad etsinler. Onlara, ister
lerse birer ittin baab verebiliıiz; 
fakat, halk hangi Jcelimelere alısık
... ben o kelimeyi kullanırım ve e-

CBe , .. ......., 

İstanbul lhnanında hemen dailr.a iiç beş tane Yunan yelkenlilk bulu
nur, alıp göttirdükleri mtinbaaıran taze balıktır. 

Birkaç yh tonluk kiiçük bir yelkenlide frigorifik tesisat ne gezer? Bu 
gemıler alıp götünıükleri balıtın 72 saat süren uzunea. bir yolcaluk es. 
nasında bozulmaması iÇin buz kallanırlar, kullandıkları buzu da gelir-

ten Yananiltandan getirirler, bir Jnammın gelirt.ıeıı JO)da erime.at de 

göze alarak cetlrirler. Bu aahınN ve bu masrafa neden tatıandıklannı 

ıorarams SÖJ'li)'elim: Çtinkfi lstanbo.kla bmı bem Wi dereeede JOktar, 
hem de Yunan;«:andalri fiatmdaD bir Jaa.Jli palwJMlır. 

i S T E R i N A N, 1 S T E R iNANMA! 

Ve bu davayı ciddiyetle ele ala
rak kökündf"n halletmedikçf" df". iç 
turizm, yurd hilgi~i d:v~ Tl" t;irlü 
feryad ve Fİ!ı;an eylesek, nafiledir! 

c. eti!.,,, ~alu 
Türk - Macar ticaret 

anlaşması 
Macaristanla, Budapeştede yapıl

makta olan ticari göriişme)eıin iki 
taraf arasında mutabakat hasıl ol
duğu hakkında ::ılakadar1ara malO
mat gelmiıtir. Anlaşmanın bugün
lerde imza edilmesi beklenmektedir. 
Anlaşmanın imzasından sonra Ma
caristaadan ilk partide mühim mik
tarda manifatura ewu: wetirilecek
tir. Getirilecek diğer eşya arasında 
radyo, iemir td 'R çivi ile makine
ler bulanmaktadır. ................................................... 
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elgra ' 
ele Ve elsiz lla 

Makineye 1 A~manların 
Şimali Afrikada 

B. Cripps'in 
Ankara 
seyahati 

1 ~a&eCl(d-e· I B. Mussolini ingiliz sefiri Bu!gar 
L A kEMdı .. General Frankoya seferberlig\Ji 

!erilirken faaliyet:eri 
Bir lıoiçre gauteıi, ıeyahatin 

Kazablankadaki hava Balkanlarda büy~k bir san-

e n ara a cereyan f İ .. . h 
eden mühim a ura gondermış akkında 

.. k l • d Londra 28 (A.A.) - Mussolini in- • h t • t d ,. 
Amavudlukla 

buyuk bir hava 
muharebesi 

lngiliıl:r 26 İtalyan 
tayyaresi düşardüler 
Attna 1 (A.A.) - B. B. O: 
!ngu,z Rtıriean ve Oladiatör tipin
~ tanare1er, Amavudluk sabillerinde 
devrıye uçuşları yaptıkları sırada, 
(!~aııın adedçe faik hava kuvvet
leruıe rastlamışlardır. Yapılan şid -
01!tU Çarpışma neticesinde 26 düşman 
tanare.sı düşürülmüş ve diğer 9 tay. 
ntenın de wıerine dönenıiyeeek de
l'eoede ağır hasara uğratıldikları gö
riılnı.üştur. Bu suretle, iki gün zarfın
da Avlqnyadakl çarpışma <1.a dahia 
~ak uzere asğerl 35 dü.şman tayya. 
teaı tahrib edilmiştir. 

Cephede 
Atina, t (A.A.) - B. B. C.: • 
Matbuat Nezareti dün şu haberı 

Vermiştir: 
l .Perşembe günü, Yunan kuvv.:t
erı. cephenin bir noktasında duş
ınanın gece yapılan bir m.ukabil .. ta 
•rruzunu pü'lkürtmü~lerdır. . Duş
tnan harb sahaamcla büyük mıktar
da ölü ve yaralı bırakmıştır. iki l: 
talyan tankı haııara uğrıyarak gen 
~kilmiştir. . 

muza ere ere az gUiz kıt'alarile yapılan muharebeler- ıza a IS e 
teb/ilf ve düşüncemiz deki muvaflakiyetsizlikJerl izah içın 

5 daha evvel havanın muhalefetinden Bern, 28 (AA) - Hav.ıs ajan-
. S l R E h 1 k sı bildiriyor: k t ı sa.ryon uyandırdıgını yazıyor 

meydanları on ro -
1 d Ankara, 28 (Hususi) - Bugün 

altına a ın 1 şehrimize gelen Jngilterenin Mosko-
Yazan: e im ar:ıp m~ ve azır ı noksanından bah.~etınişti. J 

- ş d' sviçrenin Türkiye ve Bulgaris-

B irkaç gün evvel Mısırd:ın A- im 
1 baş~ b irşey buldu: General tanla telefon irtibatları bugün i~le-

Londra, 28 (A.A.) - Müstakil 
.Fransız ajansı bildiriyor: 

Londradaki hür Fransız mahfel
lerinden veril~n malumata göre, Al
manların şimuli Afrikaya geçmele
ri keyfiyeti ehemmiyetini muhafaza 
etmekte devaın ediyor. . 

Casablankadııki mütareke komıs
yonu kadrosut mütemadiyen gelen 
yeni mütehassıslar, teknisyenler ~e 
propagandacılarla ge.~işle.~1.7ktedır. 
Mezkur komieyon bugun butun hava 
meydanlarının kontrolunu eline al
mış olduğu gibi denizaltılarıı;a mah
aus üsler de ihzar etmektedır. Bun
dan başka bütÜi1 benzin depolannı 
nezaret altın-la bulundurmakt~dı~.' 

Bu rivayetl<':rle Bizerte denız. us
sünün Mihver tarafından yemden 
ciddi surette tehdid edj}mekte bu
lusxluğuna dair gelen haberler ar.a
sında bir münasebet görülmektediT. 

va büyük elçisi Sir Cripps Çankaya
da İngiliz aefarethanesinde B. Eden 
tarafından hareketinden evvel ka
bul edilmiştir. 

Balk:ı.nlarda 

Bale, 28 ( A.A. l Basler 
Nachrichten gazet~sinin Budapeşte 
muhabirine göre )ngilterenin Mos
kovadaki büyük <'lçisı B. Cıippsin 

B. Edene mülaki olmak üzere yap
tığı seyahat Balkan memleketlerin
de büyük bir sansasyon uyandırmı~· 

dana yolıle Anka raya gel"n 1 Franko'ya ~?anya dahili har?i . esna- memiştir. 
İngıliz Hariciye Nazırı Bay AnLony sında ver~~ği harb . malzemesının f_a_ Sofya, 28 (A.A.) _ Royter: 
Ed 1· 1 1 k başka tura.sını gondermı.Ştır. Bu fatura I - l 1 en ve n~ı ız gene urmay - tal .. .. - .. d h tt""'-' ngi tere elçisi B. Ceorge Rendeli 
nı general Sır Con Dill ile devlet ri - \ yan s~usunu~ e .. i~a t: •&• gi - bugün Bulgar ba~vekili B. Filofu z.i-
c 1. iz d h 1 . b ettir b ı , Habeşıstandakı muhım gs.yrl'tler- t d ı_ b B 1 a ı.nı ara.sın a a va ın ıca - · Y_are .e . ere~ aı:ı u ı;ar gazetecile-
dıği bır takım muzakereler cereyan j den heme~ sonra ispanyaya yıı.pılan rıle bırlikte bir lngiliz gazetesi nıu
etmes· tabi 'd' Esa ·en bu 7'''aretin yardımın Italyan harb kudretinde ne habirinin de tevkı'f edı"lme·ı·n1• .. 

1
·d-

ı • ' ı. s 'J 1 müh' b" t ,. . t • o "' 
programı et.rnfında yapılan !leşrıyat, . ım. ır ~ara aç 1"ını gos ermeit • detle protesto etmİ§tir. Bu teşebbiis 
Ankaraya muvasalat gtiı!ünün fer -ı tedır. Işte bır mazeret daha. üzerine tevkif P.dilenlerin hepsi ser-
dasından ıtlbaren bu konuşmaların . . . Fatura . 

1 
best buakılmışlardır. 

başlamış olacağmı da bildiriyoıdu. Bır dahılı h~rb ve~ıle;,ilc g~nc erilen Sefir başvelcil ile Bulgar sefer-
İngiliz ımparatorluk müme:.sillerinin mall~rın 83 . milyon Ingıllz lırasındaıı berliğinin vüs'ati meselesi hakkında 
A k temas ve müzakereler hak 61 milyona ındirilen t.enziHitlı fatura- da görüşmüştür. Sefire nazaran bu 

tır. 11 ara . ..~ - sı şudur: 
Molotofun beklenen nutku I kında neşrolunan teblığden o~reni - Bir ok denizaltı 

1939 1 
. t seferberlik için -.imdiki vaziyet ve 

. h b" .. B -1 1 f yoruz ki cereyan eden bu konu~ma - ç • _ sa ua opu , şerait dahilinde hiçbir sebeb yoktur. 
Aynı mu a ıre gore. ·. l\ o oto 1 . . . .. . . .. 10.000 otomatik silah, 240.745 porta- S b h b b 

l 1 k h •· d ı b a a tan eri ya ancı memleket-beklenen nutkunu yakın bır zaman- ar a ' 1 u ... umet goz en geçırı en U- tlf silah ve bunların arasında 1891 
da ve ihtimal B. Crippsin avdetin- tün meseleler hakkındakı s'.!ase.tıerin_ modeli 219305 tüfek, 6.668 motorlü ~:~7r. telefon irtibatları işlcmemelı-
den sonra söyllyecektir. . 1 de tam mutab .. katlarını Jormuşler . 1 vasıta ve bu meyanda 4.264 kamyon 

Seyahat etrafında tefıırler dır. . 1 ve 134 seri tank, 6105 varil oenzin 931 
Londra, 26 (A.A.) - Müstakil Bay Antony Eden'in beraberinde In radyo makine.si ve 110 katır. ' 

Fransız ajansı bildiriyor: lg lız imparatorluğu genel kurmay baş... Mussolini bundan ba.şka 763 t . -

B. Crippsin Ankıuaya gitmesi si- ka:u oldu_~~ halde m~?1~eketimizı 2!- 1 
re, 1414 tayyare motorü ve !G.OO~Y~:ı1 

yasi mahfellerde buyuk bir alaka yaret_ et,me..,. esasen muhım ~lr hadı- ı bomba vermiştir. İtalya tarafından 

B ' a "ı standa b ı" r u andırmıştır. 1 se ldı Bunda~ çıkarılmak Jazım ge - verilen küçük harb emıleri 1 
U g r Y . len ba -ııea mana, vekd ığerine b ı r it- . . g ya nız 

• Times ve Oaıly T elegraph gaze- ı t "f k b~ ,,. 
1 

b _1 b. 
1 

•• . 1 hatıra olarak zıkredılmektedir. Bun_ 
• ı a a6ı e ag ı u unan ı ... ı mem la ·k · k · . . . 

Suriyede A~man 
casusluk teşkilatı 

faaliyete geçti 
l·ngı·ıı·z ma..,muru telerinin diplomatik muharrırleri bu leketin ahvalde mü~ahade oluna~ , r 

1 r~mıye. ab_ılın~cn verılmıştir. 
L d d ·ı · ·· ··ı S • • 61 mıJyon Ingılız lırasma b:rt·~ olan gece on ra a ı en suru en ve ov- süratH inkişaf meyela nı karşısında h .. 1

" 

1 d 
yetler Birli~inin ister Alman}' aya 1 vaziyeti yakından ınüLalea ve tetkik 1 ı:sdabın. 24ı aylık taksitte odencceği ü-k açır ı 1 karşı, ister lngiltereye karşt ols~n lüzumllllu duymuş olmal:;rı idi. , Bu mı edılmek_tecl_ir_._. ___ _ 
harbe sürüklenmekten kaçınmak ıs- şerait altında lkı tarafın en salahi - 64 Al .. h • • 

{Baftaırafı 1 inllt sayfada) tediğine mütedair bu~:ınan mütal~a- yetli ricalı tarafından bu tetkık ve rn~n mu endısı-

Londra 28 CA.A.) - Afi: 

gilterenin Sofya elçisi B. Rendeli §U lara i~tirak etmektedırler. temasın yapılması, gene halin en ta- nİn ispanyadan 
'iri nsa beyanatta bulunmuştur: d d'kk t bii bir icabı ıdı. Kısa, fak:ıt veciz olan k 
~ ra - Eğer Bulgariatan bitaraflık va- Vaşington a şayanı 1 a resmi teblığ gösteriyor ki tararlar, Ç2 arı iması istendi 

J ziyetini kaybedecek olursa b~? .~a- b' ülAkaf en samımi blr hava. içınde görüş ve Londra. 28 (A.A.) - Afi : 

Almanların Beyruttaki fanlıyetleı·i 
hakkında öğrenildiğine göre Vichy 
hükümeti nazi casusluk :;istemini ber 
taraf etmeğe uğr~maktadır. Nazi ca 
susluk teşkilatının merkezi Suriye -
n1n merkezinde faalıyette bulunmak. 
ta.dır. Gestapo buradan kısa clalgnlı 
veriei bir telsiz :ileti vasıtasııe Ber
linle muhabere etmektedir. a pon mamen Alrnanyanın hatası yuzun- ır m a diı.şüniişlerinı ortaya koymuş ve Bal- Bu sabahki Daily Sketch gazetesi-

t ı bı. ne den vuku_bulmu~ ~lacakBtırı. . Vaşington, t ( A.A.) - B. B. c: kanlarda hasıl olan nevraljik vaziyet nln yazdığına göre İspanya endüstri ı· M .. t a e Elçi lngilteremn u garıstanın J B" ··k · 1 · · A • l No- ·· · d h t d k ı·· na"ırı h 1 ısp· ad · iz bi aşQ US eşarı v • • k . . d apon uyu e çısı mıra JJ.-ıerıo e assa en urma uzum unu 1 " • a ~n any a ışs r çok .., 

b ğdi bitarafhgını ıhlal etme· ~ıyetın e d" H'lriciye Müsteşarı Vela hissetmışlerdır Bugün Bulgaristanla ecnebı muhendi.si bulunduğunu ba- Ankara 28 {Hususil _ İa•e Mlis-

OYUD e olmadığını ve bu memleketın harbe ml u2ra0, dukn'k .. L' .. .. d ·-" . kd 1 b' d 1 ha e ed k 64 Alın "h d , ,, . . . l d" e a 1 a suren uır goruşme e aramwua yenı a o unmuş ır a e_ . n ere an mu en i.Sinin teşarı Şefik Soyer geldi, vazifesine 
eürüklenmemesını temennı ey e ı- b 1 c·· .. k . • Isp -O k ılm Vfş1 ı lA.A.) _ B. B. c: v· ... 1 . . ı u unmuştur. onışıne ço samunı mi tecavıiz dcltlarasyonu mevcuddur. ı anya aın çr ac asını istemiştir. başladı, 
gını soy emıştır. } F k 'k d' l t U nl b b k 1 t B ga t b Al nl b' B.ı nıan~ haber·ne göre hükumet B R d il . 1 b lk' de o muştur. a at ı ı ıp oma ın - Bunu a era er omşu meın ette in u ze e u ma arın ır sene • 

ı:. . ...., ı • . en e yuz erce ve e ı , k . . h k._ d .. .. d b B lb A • k d ~Yam ıle Hındı Çlni arasındaki hu- binlerce Almanın sivil olarak Bul- z.~k ş~r vazıy.etı a Kin .a goruş- Romanya ıst.kametinden gelen bazı en eri i ao'da endüstri müessese- merı a a 150 bin 
<iUd lhtıl!i.fının halli için Japonya . . d·w·_..ı .. h dile- tuklerı zannedılmemektedır. tazyiklere k.fı.fi surette mukavemet e- lerinde çalışmakta olduklarını ilave k l h 
t · ganstana gır ıgırt0en şup e e d · b .. ct h d ct 1 ekt ct· işı· sı· a" alhna 
1~~fından yapılan tekl.ifleri prtmsı~ miyeceğini ve bunların mütehassıs b ! ememesı, ugun en yarına u u - ey em e_ ır. . 
• ' arı!<> kabul etmiştir. lhtilafm halli 1 ve Bulgar ordusunun meşru muallim A. m Jn te ! i g""' i larımızın emniyeti meselesıni ortaya lngı'lı"zler Meı·s a"asrnda11 çağırılıyor 
•Çin kabul edilen o!!artlarm ı!eden ibe.-

1
.htiyacından fazla olduğunu ılave koyabUır. Bu .sebebledır ki !ç •1e dı.ş Ll 

ltabı.n;, dun mareşal Petenin riya- e Efç~rBulgaristaııı, ancak bu mem- liğ: ve :bu l.stıklalı muhafaza etmP.mesine çe 1 1 er biye nazın .Stim .. on, 130 ila 150 bin 
ret Old ıou henüz i~a edllmemi~tir. lt . t' Berlin 28 (A.A.J - Rı~smi teb-ısiya.setinde tamamen müst:ıkii olan k'fd'I Vaşington, 28 (AA) - Har-

Betınde fevkalade bir ~p~antll .yap. leket kontrolu alt•na geçtiği veya- Bir denizaltı ce-m'an 22 bin toni· lınk:ı\n bulunmıyan memleketimizin Londra 28 (A_A.J - Harbıye ve kişinin önümüzdekı Martta sılah al-
'ln~tır Bu toplantıya bu tun muste- hud müttefiklen• karşı yapılacak. latoluk düşman ticaret vapuru ba- r azami husasıyet ~e dlkk::ı.tlc hô.ct~e: bahriye neza.reUerinin mü.şterek teb- tına alınacağını ve bu suretle ordu 
tJllJrlar da iştirak etmişlerdir. Japon harekat için bir Us olarak kullanıldı- tırmıştır. Uzun mesafe kateden mu- Ierı takıb eylemesı zaruridir. Re.smı liği: mevcudunun bir milyon eri geçece-
teklıflenni kabul kararının bu top- ğı zaman terkedeceğini muhatabla- harebe tayyarelerimiz lb Şubalta tebliğin bah.s mevzuu ettiği de, ana Salı günü Meis ndasına Pıraç edi- ğini bildirmiştir. 
lant da. verildığı tahmin edilmekte - nna temin etmiş v~ şöyle demiştir: lrlandanın 500 kilometre ııarbinde hatları itibarile bunlardır Evvelce len İngiliz kuvvetleri kendilerine ve- stimson paraşütçü kıt'aların tec • 
dır :vtareşal Peten, sulhti korumak _ Ben hareket edenem Bul.ga- ilerlemekte olan bı. vapur kafileııi-jde tekrar etmiş olduğumu3 gibi gc.y- rilen vazifeyi ifa eyledikten sonra ha rübelerinin muvaffakiyetle neticelen. 
· ğ ı k hl'k · h ı d d k'l 1 - diğini ve bu sebeble bunların mevcuIÇın bu fedakarlığa da katlandı mı ristan harb sahnesi oma tE" ı esı- ne ücum ederek cem'an 58 bin to- 1 rin hakkına riayet!Car ve kendi mil- en a a an çe ı mi.şerdir. - k B ı • l 1 1 dünün 4 mislıne çıkarılmasına karar soylemiştır. Mareşal, bugün öl!lleden ne maruz kalaca tır. ıı gıa~ an ni ato uk. 9 vap.ur batırmışl~rdır. Ay 

1
. n kaynaklarının kifayetine ~üveıı~ -~ ---

Sonra radyo vasıtasile Fransız b.&.lkı.. böyle bir halden korumak için elim- rıca 2 vapur ııgır h.ısar<t ugramı~tır. rek hiçbir ya.bancı mamelekte gozu Kral Alfons vefat etti verildiğini de ilave etmiştır. 
na hı•aben bir nutuk söyl.yecektir. den aelen her <ı~vi yapacağım. Bu vapurlara kaybolmuş ni\Z3rile 1 bulunmıv. an Cüınhuriyet Türkiye.si, R 28 (AA 

... b 1 oma, . . ) - Stefani 1 ·ı· d T k-
Lonra, l (AA) - B. B. C.: Ciddi bir ihtar akılabilir. lhudud emniyetimizin ebed;yım ihlal Eski İspanya kralı 13 Üncü Al- ngı iZ ra yo~u Ur çe 

Saygon radyo'lu tarafından, bh~aç Londra, Z8 (A.A.) _ Royter a- İngiliz sahilleri boyunca 2 7 Su- edilmemesıni görmekle derecesiz bah. fons, vefat etmiştir. Ölümü csnasın-
sa_at evvel yapılan ne~riyatt~ Hınd ·ansının diplomatik muharriri yazı- batta yapılan silahlı keşif uçuşları tiyar olacaktır. Aksi takdirde !T'illi da sabık baliçe ile veliahdı Pıjııce neşr;yatınl ÇOQaltıyor 
Çıni • Siyam ihtilafının henuz hal- J or: esnasında Almıın hilva kuvvetleri varlığının ıcab ettirdiği kararları al- des Asturies, Dük de Segavia ve Londra 1 (A.A.) _ B. B C: 
ledilmediği bildirilmiştir. B.~ arada 1 Y İngilterenin Sofye.dnki elçisi Ren- irlandanın garbında 1 O bin tonila- maktan da Qekinmiyecektir. prenses de Torlonia başı ucunda bu- 2 Marttan itibaren B. B . C. rady.su 
Japonyanın mü:-ıhasıran ı;ı~ta~assıt 1 deli tarafından yapılan . beyana~a toluk bir vapur 'batırmışlar ve 12 Müttefıkimiz İngiliz imparatorluğu- lunmakta idilı-r. Kralın ölümiinden Türkçe yenı bır servis yapacaktlr. Bu 
rol o; nadığı tebarüz ettırılmış ı.:e L ndrada büyük ehemmıyet veııl- vapuru da bomba ile hasara uğrat- nun mümtaz ınümessılleri aramızdan biraz sonra prens de Piemon~. bera- 1 servis saat 12,15 den 12 30 il karar 
teklifl<'r yapm>.lk salahiyetini hmz 

0 
kte ve bu b•ya:ıat vaktinde vll- mışlardır. Bunl!lrın da bir kısmına ayrılırken hıç şüphe yok i~~e bu ka- berinde Di.ık de Berg:mıo ve Dük de devam edecektir. Neşriyat 19.GO ve 

olmadığı ilav .. edilmiştir. ;.i:nış ciddi bir ihtar tE-lakki edil- kaybolmuş rıazaril .. b<lk•labilir. n·l3t ve eınnıyetı de beraber göt üre. Pistoia olduğu halde Crandotele j 31.15 kısa dalga uzerlnden ~ınpllacak-

İtalya, Eri!re va 
Soml~iyi t;h~iys 

mektedir. B. ı~enclellin b"yan~•ın- Muharebe tayy ırderi dün gün- ceklerdır. Kendılerine uğurlıı bir dci- gelmiştir. tır. 
dan sonra hal n 81Jl~ari~tanı tehdid düz İngilterenin nıerke.ı: ve cenubu nUş seyah.ıtı dıliyerek bu emnıyetin ................................... - .................................................................. . 
eden Alman i•gali tahnkkuk eder~e. ı.:arkl kısımlarında askeri hedefl~re halelden vıkaye.cıine azami itina gös
Bulgaristan artı1< miicbir sebebler hücum ederek altı muhtelif tayyare tereceğlmızı .,oyllyebil riz. 
i,..lc1ia ,.demez. Bıılg,ır hiiki'lmeti-ıin meydanında bir~ ok tayyar,. tahrib ~ _ f/) J:',; 

ediyor 
Almanlarla i" birliği vararak ve Al- etmislerdir. Rüviik çapta bombalar '- ~/int Ut a g1-ıı Gnt~Ç 
ınanların nii[u7. v..,ll'lrını kol~~l.~~- atılmak sureti! .. hırngarlara ve kıııla- ' 

Londra, 1 (A.A.) - B .. B. ·c.: 
< Popol-0 di Roma •ı "";ı:etesi ltalyan 
Somalısile Eritrenin rtalyan kuvvet
leri tarafındl-tn tahliyesi ihtimalin
den bahsetmektedir. -----

ir~:· dı bü' ii~< b:r . ... 

ıclzele 
Bir köy 

rn :hvoldu 
tamame, 

600 ö.ü var 

tırarak ' · -nrli i"to/T:f,. onlara curum lara isabetler kavdedilıniştir. Bir 
, 1 tayyare fabrika,ıncla da lam iisabet 

Orta<!• ,_1-:lnq•ı ;ıci di.rr ı·. 
- neticesinde büyük bir infilak vuku-

Tuna üzeriıtdt! dubalar bulmmıtnr. 
Alman kurmay sühavl..ırr için e~- ' İngilid~in tek7ibi 

ler hazırlanması, yo! gösteren . dı- Londra 28 <AA. ı - Reuter: 
reklere almanra İ arellı:' ve 1 un~ Muhayyel İngilız vnpuı· 7a\•::ıtına 
üzerine dubalar konulma<ıı, h,.~sı dair olarak bugünkü Almrın tebliğin. 
Bul.,.arlar tarafından alınan tedbır- de verilen rakamlar hakkında btya
lerdir. 

1 
natta bulunan salahive•l! Londra 

Birçok ıuker ve rni.it,.hsı.os•" "':'n mahfelleri bu A1man iddialarının Al
varı deii .. mi, kıvafntl ·tle Rulga•ıs- man prooae;.,ndasmın va11yetinc :·e
tana girdikleri ve Rıılgnrlıır•n huna ni tir delil teşkil eylediğini b;ldirmf'k. 
,....,;;JTl,.,..aııt rt-T'lrdikl~ri de habl"r ve- tedir. 
ril"' ,.ı,t,.~ir. Bina .. ı"'' ''it miirl:>i- .. -
b!"hl ~- i..lclia•ı rnııt ~h•·r ola•·1~": .Sa
ved inıdJt ... a harele•· .. "'~·beo•ı ...... 
le alırsa. 8111!)'.A~;sta\ı bunun hn,..abı
nı ancak !<,.ndi!ldl"ıı ve Almanya
rlpn onTJTlalıd•r. 
İngiliz pasaport menıuru kaçırıldı 

menfaatlerini •Yı anlıyan bnzı vatan
severler var:ıa da Sofya lıüktimeti 
Almanyanın açıkça cıirüm ortağı ol
muş ve Alınanların Bulgarlstan ·l gir_ 
mesinde göri.iJen zahıri tuhhur Ber
lin'le Sofya'nın :ınl:ışma~ı ııet:eesin

de vukubulmuştur. 
n.u sebebledir ki Londre. mahfelle

rinde Ankara konuşmalarının ınes'ud 

Bulgarista.1 mihvere 
iitih~k mı ed:yor? 

< Ba.ıı ;.a.Ta r ı ı iııcı sa_yfaıJ.ı > 

pon sefiri General .O ima halen Vi
yanaya gelmi~ bulıınnıaktadırlar. 

Londra, 1 (A.A.) - B. B. C.: 
Sofyadan bildiriliyor: 

Bulgar Meb'usan Meclisi, dün 
yarım saat ısüren hafi bir cel~e ak
detmiştir. Bu celseyi müteı.kib ka
bine toplanmıştır. Kabine toplantı· 
sandan sonra Ba1vekil, Kral tara
fından k.abul edilmiştir. 

Diğer taraftan, Belgraddan bildi
rildiğine göre, Bulg.tr paytahtı as
ker ve poÜs tarafından lamamen 
muhafaLa altına alınmıştır, 

Şehirden dışarı çıkmak kat'iyen 
memnudur. Telefon rrıuhabeıatı ha 
riçle 2 -l ı;aattenberi kesilmiştir. 

Tahran, l (A.A.) -. ~o.ğu_}.ra
nındaki Birkend' den bıldınldı~.ın~ 
göre, Mohamıned abadhan koyu 
şiddetli bir zelzele neti,cesind•.! ta..: 
l'llarnen harab olmuştur. Köyün 700 
ltioi olan halkından 600 Ü ölmüş
tür. Köyün bütün hayvanatı t<.>lef 
01nıu tur. 

İstanbula gitmekte olan l r gili2 
konsolosluğu pa11aport memuru Crt:
noviç ortadan bıybolmu.:tur. Cr_e.
noviçin kaçırıldıi:·.n~laıı şuphe edıl
mektedir. Grenovıçın hudlida yakın 

neticesi hakkında derin bir mr.mnu _ .1'••••m•••••mm1111• 
tngiliz t&yyar leri bir yerde trenden kaçmldığı zanne

dilmektedir. Av. on yayı tombala · ııar İngiliz hiikiımeti Bulgar . hüku-
~ •llQ 1 (A .A) - B. B. C: mE'tini şiddotl" protve ıto e.tnwı ve 
I l . Crenoviçin bulu!1<hıgu yE-rınb_ve ı~~l-

d" ngıı ız bombardıman tayyare erı, l k ·ldı.;.ı,ın f:ir"t'· tecı ıt e(JI 
un Avlonya'-"a taarruz etmiş ve bu- sı açır. .., . · 

rad J sini taleb r.ylemıstır. 
- · akı tayyare meydanına büyük me k. t • .. ,ıkt Beyanatın a ıs en 
ı arda bomba atmışlardır. Hangar- .. t k'l F a" ar Londra 28 fA.A.l - Mus a l •r . 

ar::ı..~ında mühim hasar ika edil -
ltı~tır. Yedi dÜ"'man tayyaresi düşü. sız ajansı bildiriyor: 
tflırn . ..., . . B . da hakim olan h:ssiy'\ta nr-za~ 
d uş, diğer ikisinin de alevler ıçın- uıa d v:ı.tanlarınm 

t! k:ı ldtltları görülmüştü.t'. ran Bulgarlar ara.sm a 

niyet gö'iterilmekle b"raber bu hfıdi

senin, melhuz mütecavizle «;ıkça cü
rüm ortağı olması itıbarile Bul,,.ar 
hükfımetıni du~unmeğe .seüe ı me.>i -
ne ihtimal verilmeınektedır. ! 
Şimdi Ortaşarkta kuvvellenen İn 

gi!iz vaziyetine ka ~ı>l Soyyetler Bi:J;_ 
ğinin ve Almanyanm na..-.ıl bir hatt• 
hareket takib edecekJeıi ">eklenmek
tedir. Maamafıh a.<ıkeri h:ıre!dlın in
kişafına değin Sovyetler h;ı ltı hare_ 
ketinin pek bariz bir .şekil almıyaca -
ğı sanılmaktadtr, 

Çe~ıdli güze Ilık ve c:ız ibeleri 

ihtıva eden 430,000 metre mu
r:ıbbaltk Kiılturpariı: içinde 

kurulan: 

iZ iR 
ENTERNASYONAL FUARI 

Eğlencelerı ve şa'şııa.sı. iıe si zi 
teshir edecektir. 

20 Atu,stos - 20 Eyltil 1941 J 
' 1 

B:r elinde gül, bir elde cam, geldin, sakıya, 
llan11iain abam? Gülü? Yalıud ki camı? Ya seni? 

-Nedim-



SON POSTA 

Ls1enbul'un Nlediği muh~m bir iakılApl --

1 MARMABAI ::ı:;e::~ ( Şehir Haberleri ) 
Ko_camu~ıatap~a !Lokantacılar Beledi11eden 
cınayell henuz • • J 
a"dınlanmadı şıkayet edıyorlar 

Kal aaı ke•ileı-elı. öldürülen ~ ··•••" ....................................................................................... ._. 9'\. 

,.. ........................ - .. ·-···· .. . . . . . . . . . . . . . Fakir üniversite talebesi 
yok mu imiş? 

S ahblan intiıar eJ... bir 
arkadaJmuzın muharriri. 

uMARMARAI) Müdüriyeti, 
«MARMARA» llİMm- 5 
M..t ~ İl:İhMea ... 
ta.bul c:ila.ıiad.e ilk defa Bey
~ ;inemalanndaa evvel lt.K 

ON, BÜYÜK Fb:.a1!.ER 
eöste~ b~• ili.a ..... 
tLK GÖSTERİLECEK FİLl.\ILF.R 

Dünya Şaheserlerinrr. 
Bu kuUu teşebbüs miaasebetile 

bostancının ani bir tecavüz E Dün yapılan kongrede, lokantacılar, Belediye Jlıt.,.J ~ 
neticesinde bu akıbete sürük- : &liidürlüğiinün lolıanta.ları lcunil ederken iaabeı,;zlikler : 
lendiği tahmin ediliyor, zabı- ~yaptığını, ~ula maJJeieri pahalılQftığını, Halde belediye. ~ 

ta bını ipuçları elde etti ~ nin ~•lıi liatları mahala~ ıda ınar ettiiini .öylediler E • 

Kocamustafnpaşada, Sünbülef en- \ ................................................................................ _._ ............ .J 

fakir Üniversite talebe.inin ba
nnchiı medreselerden bi
rinde §&yanı dikkat bir röpor
taj yaph. Hiçbir gelirleri olmadı
ğı halde, yükaek tahsil 7apmak 
için çupman bu feraaratkir 1tenç
lerle .konuıtu. 

/LK GALA: 

dı camisi biti§iğindekı bostanda Ta- Lokantaalar, dün saat 15 te ae.- Demİ§tİr. 
lat adında bir bahçıvanın va.h;İ} ane ndik umumi kongrelerini yapmır- Söz alan azalardan bir di~eri de: 
biı şekilde oldün.ilmesil neıicelenen lardır. «-Eldeki içki tarifesile kar yap-
cinayct etrafındaki tahukata dün İoare heyeb ve hesab raporlan- mak imkanı kalmadığı gibi zarar 
de devam edılmi tir. nın okunmasını muteakıb ruzname- bile ediyoruz. Bilfarz. uçüccü amıf-

T ııhkilab ıdare eden müddciu- de bulunan maddelerin mi.ız.akereai- tan bir lokantanın içki lanfesini tet
mumi muavinlerinden Fcthı Sezai, ne gcçilmi~tir. kik ettiğimiz znmnn inhisar fiatına 
dün Çınar mevkii komisr:lii,rıne ~i- Lolantacrlar Uirafından ileri aü- 35 kuru~uk bir şişe rakı ;çen 20 
derek, bazı kimselerin isticvabile 

1 

nılen lKayetler nras.nda en ziyade ._ kuruştan fazla sıcak ve soğuk meze 
rne ul olmııştnr. noıı;taı na:ıtar iştiraıu bulunan nokta; 

h 1 L _ verilmesine mukabıl müşteriden an-
Dığer taraf tan Emniyet Müdür• a İ nazır iktısadi vaziyet dolayıaile 

d 
cak bO kuruş alınabiliyor. Bu şartlar 

hiğü cinayet masa ı memurları da, gı a maddelerinin ehemmiyetli ni&-
icab eden tetkiklerde bulunarak bu bette pahalılanmasınn :rağmen ye- içinde birçok masrafüın olan bir 

._ müeaeaeyi idare etmeğe :imkiın ol-
mesaiye iftirak etmi~erdir. mea. fiatlannda hala eski tenzilatlı 

Evvelce de yazdığımız gibi, o m11- tarifenin muhafaza91 hususunda Be- madığı meydanda bir hakikattir.> 
hittc kendi halinde bir İş adamı o- lediyenin aöaterdiği ısıardır. Lokan- idare heyeti, bütün bu zaruri ih
larak tanılan ve 9evilen T al:ltın ani tacılar, bilhu:. geçen sene Belediye tiyaçlann Belediyeye arzedildiğini ve 
bir tecavüz netice!rind~ bu akıbete 1ktuıacl Müdürlüiü tarafından üç lktısad Müdürlüğii tarafından da 
auriılde.nmiş olabileceği tahmin edıl- sımf üzerinden tasnif edilen içkili lazım gelen tetkikatın ynpıldığını a-
mektedjr, lokanların tefrikinde KÖSterilen zaya temin etmiştir. 

Nitekim. cC3edin bostan kapısına i.sabctsizlilr.ten müştekidirler. Müza- Müteakıben yapılan intihabda 
çok yakın bir mesafede huhınuşa, kereler eanaamda söz alan bir aza: idare heyeti ualıklarınrı Mustafa 
kapıdan birdenbtte içeriye gıren bir «- Gerek lokantacılarm, gerek- Doğanay, Mehmed Eraslan, Mahir 
veya birkaç kişinin bahçıvana anide se cemiyet idare beyetiniu müra- Sönmez, Salih Yılgör, Mchmed Sab
aaldırmıf olmaları ihtimalinı lcuv- caatlan hilafına Belediye tarafından ri Öz.türlr.. Abdullah Heıselt ve a
veılendirmi,tir. geçen sene hu tasnif yQpılmıştır. Bi- zalıJdara da Ali Aalan, İhsan Ergül. 

Bütün bu tahmin Ye ihtimalleri rinci sınıf olabilecek maruf lokar~ lhTilQİm Verin. Ahmed Konak, 
gôzonünde tutan alakadarlar, dün- talar ikinci sınıf olarak gösterildiii I Mükrimin Gölge, Yani K.arayak ae-
1'.ü tetldlı:leri n"ticesinde bazı mühim gibi aksi de olmu~_tur.» çilmiJlerdin 
ipuclan elde etmi' bulunmaktadır
lar. Tarzı ikaı bakımından ddden 
esrarengiz. bir mahiyet ta,ıyan cina
yetin nihayet hirka( gun içinde ta
mamen aydınlanarak fail veya fail
lerinin yakalanması kuVYetle muh
temeldir. 

--------------~ 

Şehir Meclisinin dün 
yaph~ı toplantı 

ŞehiT Mecli:ri dü:ı öğleden sonra 
ildncı reis vekili Faruki Derelinin 
rjyasetinde toplanmıttll'. 

Geçen celeeye aid zabıt okunduk
tan aonra. f.lektnlc, Tramvay ve Tü
nel Umum Müdi.ırlüiü muralubları
nın ücretlerine yüzer lira zam yapıl
maın hakkındaki te.ltHf Bütçe Encü
menine havale olunmuştur. 

Müteak:ıben belediye memur\an 
kooperatifine 2000 lira yardım ya
prlmasına dair i•tKlıt Bütçe f.ncii
menine gönderihni • Konaervatuarın 
9 38 yılı lcat'i hesabı hakkındaki ra
porlar alakadar ~ncümcnlere Mvale 
edılrniştir. 

Haseki ha anesi fakültesi klini
ğine ilave olunan 15 yataiın masa
rifini kar41lamak üzere bü~eye 
5 7 48 lira tahsisat konulması da ka
rarla tınlmr,tır. ----·---

Em· nönii Halkevi 
orkestrasının konseri 

Renan Türkarrw.an 

Ayakkabılara klr haidi Kasahlar şimdi ~e et 
lesbiti gal ba mün kün fiat:armm ucuzhyacağmı 

olamıyacak söyliyorfar 
Ayakkabı fiatlanaın ni.betm bir 1 Piyuada kuzu fiatlan gittikçe 

tekilde yükM!meai iizerine. Fiat M• dütınektedir. Dün yaptlan teftifkr
rakabe Koauayonu tarafıadan ayak- de koyan eti fiatlannda da bir yük
kabıJara tip itibarile bır maliyet fiatı selme mevcud olmadıiı göriilınür
tayia edilaıiıtir. Saı.ıtlar. t..bit edi- tür. 
lecek azami bir Ur yüzcleaı ile ya- Diğer taraftan kaaablar bugiin
pılacaktır. Bu mak.sadla komisyo- lerde fazla mal geldiğini, et fiatla
nun talebi üzerine ayakkabıcılar ce- rına narlt konulmamış olsaydı şim
miyeti tarafından tcıbit edilen tip- dikinden daha ucuta et satmak 
kre uygun kadın ve erkek ayakka- mümkün olaca,"lm söylemiflerdir. 
bılan yapılarak fiat tayininde bun- Kasablar, toptancılann ucuza mal 
lar eeaa "tutulac.&ktır. Komisyon he- aldık.lan halde, perakende aahılara 
nüz eYVelce tesbit ettiii kir yüzde- göre vüksek Hatla kendikrine et 
Jerini ilan etmem.it olduğundan bun- ve(J;iiklerini iddia etmişlerdir. Ka
ların yeniden tetkik eclamesi v-: tip- aabların bu iJdialan tetkik olun
lere uy~un olarak kararlaıtınlmaaı malcta<:lır. 
muhtemeldir. 

Diğer taraftan birçok mağazalar Tehir edilen konferans 
lüka mahiyette ayakkabı imal ettik- Eınlnillll Balkerinden: 
)erinden yeni k.ar y4z.delerinin bu 1 - 1/3/1941 CUma:rte.Ji aişamı aa... 
ayakkabı tiplerine uygun olarak ka- at 20.30 da tem.'ftlden evvel ~ilece -
rarlaştınlmas.ı iclılb etmektedir. Bun- tı DA.n edilen Konya mcb'usu sayın 
dan başka ısmarlama ayakkabılara Osman Şevki Uludagın konferansı 7/ 
da daha ziyade azami bir fist kon- 3/1941 Cuma aqamına tehir edılml.ş-
ması muhtemeldir. tir. 

Komisyon ayakkabı meselesi hllk- 2 - Evimiz orke.stra.sı aylık konse-
kında halk tip ayakkabıları geldik- rini 2/3/1941 Pazar gunli saat 16 da 
ten ıonra bir karar verebilecektir. verecektir. 

Yeni tip ekmek bnonn 
satışa çıkarıldı 

Yeni ekmeğin rengi biraz esmer olmakla 
beraber ka:itesi yüksektir. Daimi encümen 
ekmek narhını on beş gün için 13 kuruş 

10 para o~arak tesbit etti 

Şdırimizdehi bütün fmnlarda bu' ıoy, bugünden itibaren 'belediye :za
aabahtan itibaren tek tip ekmelt i-

1 

bıl~ ve tefti2 he1eti memuılarile 
maline beşlanmı,tır. birlikte 1 O ŞtÜn möddetle bütün 

Birbirimizi aldatmağa, haki
kati bir tekzib perdesinin arkası
na saklamağa ne lüzum var? 
Bugün Üniversite talebesinin ya
ndan fazla&ı müfkül f&l'l)ar ~in
de okamaktadır ve bu -nziyet 
hiçbir zaman kabili inkar olma- : 
dıiı cibi, bu gençler için de uta
•lacak bir keyfiyet dciildir. 
Hal böyle iken, dün gazetelerde 
earib b.ir beyanat ııördük. Oni
veraitesün en salihiyctli bir ada
nu, bu yazıları hayretle okudu.
iunu söylüyor, zannolunduiu ıe- f 
kı1de, Üniversitede muhtacı mu
avenet talebe olmadığım iddia 
ediyor. Aks.ini isbata çalı,oınak 
bile fü.auli... Bir kısım g~leri
mizin ne fal'llar eltmda tahsille
rini ikmale Qalqt.ıklan hepimizin 
maliimu. Ayni zatın iEadeıine 
eöre, Üniversite bir anket aça
cak, talebenin İçlİmt\i vaziyetini 
tesbit edecek, ona ıöre tedbirlt'r 
alacakmq. 

Bize öyle ıreliyor ki, ankete 
hiç te lüzum yoktur. Çünkü Ta
ziyet meydandadD'. Mües.ae bir 
an en-el. vuiyeti müuid olrnı
yaa çocuklarınuza 7ard1m eliDİ 
uzabnalıdır. ll•llikatler IÖylen- • 
diği zaman, müteeuir olmak, bu 
•a.lübtlerin acı taraflarmı ört
bas etmek deiil, bilakis hakika
tin ifade ettiii vaziy~i önlemek 
IUandır. Halbuki bu it aeneJer
dir yapılmam11tır, 

Olur mu? 

KANL 1 
BALALAYK 

5 MART ÇARŞA BA 
"' ....................... Km ....... : .. .. 

Bugün S A R A Y Sinemasında 
Em.ulsiz &'iizelllkte, eilenılJren ve heyecanlandıran bir fDnt ol:ln 

DAGLARIN KIZI 
(Suzannah of the Mountains) 

Fran.snea sözlü şaheseri mut.laka ıöriiniiz. 
Baş Rollerde: 

BANDOLPB SCOTl • llARGARET LOCKWOOD 

SH~RLEY TEMPLE 
~ lavetea: Buıün matiaelertlt'B itll>ena 

İnKaiz Hariciye Nazin Bay ANl'HONY EDEN Te Erttinıharbl;re Reisi 
Geaeral DiLvhı Tirktye dyaretlcrüli hiitaa tıafsili.tBe gijeterea film. 

\ Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 

İNGİLİZ HARİCiYE NAZiRi 

Mister EDE N'iD 
Yuınf&l"k _,,.....~ n şuk erdulalruı.ı teltifl llütWı b.fsilitlle 

Tirkçe 

Bugün L A L E Sineması 
pncramma. llivetea gö.tteri'eeekUr. '···---.................................... .,/ .._ __________________________ ,,, 

On dükkd.u akla gelmez 
bir usulle nasıl 

dolandırmış ? 
Şehrin muhtelif yerlerinde birçok 

dük.kiDCJyı dolandıran Cemal Yıl-

man isminde yaman bir aabıkah ya
kalanarak, dün adliyeye verilmiıtir. 

Açıkgöz bir •dam olao Cemal, 
bu muhtelif do1andırıcılık suçlannr 
jşlerken, ıöyle hi:- plan kullanmııtır: 

Börekçi, tcıtlıcı gibi muhtelif dük-1 
kanlara Kirm~ ve: 

«- Şu kartıdalci mcktebden iki 
kilo börek jstiyorlar.» Yahud: 

-11 Kötcdeki yazıhaneye bit ki
lo helva götürün,, gibi emirler ver
miştir. yalnız, her defı..aındn da: 

«- Bozuk yok. Beş lira verecek
ler, üstünü getirin.» 

Diye tembih etmcyj unutmamış

MARMARADA 
JIİKNA LOY -

wtLiAM POWELL 

ln son eseri : 

Bir Adam 
Kaybo'du 

llarlkuli4.e mu..a.ffakiyeCe 
devam ediyor. 

Aynca: 
ALBEKT l'R'EJAN"an 

METROPOLiTEN 

&arat 
Dizeldir ••• 

tır. Çırak, börek, yahud helva ile bir .. ••••••••••m•r 
likte 5 liranın Üstünü de hamilen ve-
rilen adre1e giderken. yoluna Çtk
mıf ve: 

«- Su kadar kilo daha iatiyor]aı. 
Sen paranın üatünü ver, git, onu da 
getir. Beş lirayı gelince alırsın-» 

Diyerek, paralan almıı 'Ye savur
muıtur. Bu ,ekilde 1 O kadar dük
kancıyı dolandırmaya muvaffak o
lan Cemal, sonunda da yakayı ele 
vermİ§tir. 

Suçlu dün Sultanahmed 3 ncü 
aulh ceza mahkeme.inde yapılan 
sorgusunda.. suçunu tevil etmek is
temipe de, neticede hakim tnlüfine 
karar 'Yermi,br. 

( T tY AT ff OLAH 
Şehir Tiyatr.su 

i Tepebaşmcta dram 
kı.'IJllındıl. 

Akşam .saat 20,30 da 

llE8.&La.ER 

) 

i.stıtlll caddesinde Komedi tıamında 

Gündüz saat H de 
ÇOCUK OYUNU 

Akfam saat 20.30 da 
KİRALIX ODALAR 

1 M LLI E1 ALEMDAR ( 
Muazzam rafbet üzerine 
Z nci lhaf'ta gösterilen 

TYRONE POWD 
MIR.NA LO>:'uıı 

HİND 
RÜYASI 

Türkçe sözlii. 
filmJ.niıı son giialcrlni 

kaçırmayınız. 
Proıramda ayrlıC:&.: 

VALLACE BEF:BY -
DOLORES DELRiO 

an harlkuliide heyec:uü 

TAŞ YüREKLi 
ADAM 

BUGÜN KADIKÖY 

OPERA 
Siaemuında 

Z büyük film birden 

SALTANAT 
KURBANLARI 

Aynea lleWııll CHAKLES BO -
YER'"• en Nil c;evirdill Türkçe 

llidü 

DEMİR KAPI 
Filmi Eminönü HalkeYi orkestrası, ya

rın saat 15 te bir konser verecektir. 
Guzide elamanlardan teşekkül eden 
ve kısa bir zamanda, lstanbulun b~L 
li baıılı salon orkestralarından biri 
halıne gelen l ),,fkcvi orkeıtraııırun 

bu konseri arzu üzerine tekrar edil
mektedir. Orkr.sttayı, ar kolu başka
nı Cemil Türkııınınn iuare edecektir. 
Solıst, Ankara Devlet Konıervatu
an talt>besinden Renan Türkaıman
dır. De·det Konservatuannın yetia
tirdıği genç san 'atkarın, bu konser
de gôstcrdiğı kabiliyet dere~si me
ralda beklenmektedir. 

Fiat Mürakabe Komisyonu, ev- ıemtlerdelü fırınlan sık sık tef tiı 
'Yelki gÜn bir Ç\lval yeni tip ekmek edecektir. Yeni ekmek imalinin ka
lmaliııe mah!IUll una 9 78 lcuru§ sahı raranme hükümlerine uygun olarak 
fiatı koymuştu. Bu fiatın hesabında yapılıp yapılmadığı ııkı bir müra-
yanlıtlıia düaüldüğü görülmüı 'Ye ltabeye tS.bi tutulacaktır. , __ _ 
dün Vali Muavini Ahmed Kınığuı Bütün fırınlardan nümuneler ah
riyasetinde yapılan bir toplantıda narak tahlilhaııcye göndeıiJecek, Be
bir çuval una 9 72 kuruı fiat konul-! lediye kimyahaneşi bir müddet için 
muştur. bütün mesaisini bu iJe tahsis ede-

Bugün TAKSIM 
1-KAHATLI 

HAYDUTLAR 
KENT TAYLOR ve ROCHELL 

HUDSON 

sin em asında 2 büyük film birden 

Progıamda, Schubertin oBitme
mİş senfoniJ> sı, Bcethovenin do mi
nör konaertoı•J, Fıarız l.elKlnn bir 
valsı, muhtelif be!~ktırlann eaerlcri 
-bulunmaktadır. 

Beyoğlu Halkevi tems:lleri 
8ıe;) oğfo llalkevlnden: 
ı - 2 Mart 1941 Pazar günu saat 

14,30 da htıklll cadde.si Nurziya so -
1tnt1nd!l Partı binuındatt temsil sa.. 
ıonumuzda •Erkek Kukla ve 'I'ırbl

l:ır. piyesleri tem.sil edilecektir. 
2 - Dnetıyelerın E• mü<Uriyet!n. 

den aıuunuı rtea olunur. 

Değirmenciler, dün öğleden ev- cektir. 
vel vilayette bir toplantı yaparak Belediye, diğer taraftan yeni çq-
un fiatlannm yeni şekli üzerinde ni undan 25 çuval almııtır. Bu un
görüımüılerdir. 1 larla bugünden itibaren muhtelif fı-

Yüz.de 1 S çavdarla karışık yeni nnlar.d11 belediye memurlannın :nrr 
elemek ununun beher çuvalına 972 zaretı altında tecrübe mahiyetinde 
kurut azami 1&tıf fiatı konulması ü- olarak ekmek çıkanlacak 'Ye bir çu-
zerine Belediye Daimi Encümeni, val .undan ne kadar ekmek çılctıiı 
yeni elanek narkını teıbit etmi, ve teabıt olunacaktır. 
b

. kil k • 1 3 L 1 O Francala ununu T opıalt Mah,ul-
ır o e mege &UJ'Uf para I • Ofi · fı ı k · Of" 

nark koymuıtur. Bu aarkm tatb~ Beni d' Si rın .. ara ver~e ~· b ... 
. • e e ıyeye muracaat eaereıı: ıe rın 

oa bu sabahtan itibaren ba,lanmlf günlük francala, makarna, börek ve 
~e btilihı ~~r~rtla ekmek t 3 kunıt şehriye sarfiyatı için ne kadar una 

O para uzenaden aatqa çıkanl- ihtiyaç olduğunu ıonnuıtur. Bunla-
rnıttır. .. . . nn günlük sarfiyat için 700 çuval 

Bu urlt 1 S sun JÇm ıı:nrteber oh~ una ihtiyaç olduğu Belediye tarafın-
caktır. dan teıbit ohınmut ve Ofiee bildiril-

Y eni tip ekmek, evvelce de yaz- :miştir. 

· 2 • Mevsimin en büyük muvaffakiyeti 

tarafından oyrıaamıt Jı.a'f& kahramanl~ımn ilii • 
mü, atkJan n lıab~ fLml 

EM i NE R 1Z1 K ve 
SüLEYMAN NECiP'in 

Türt~e söa.B • Sazb ft şar 
kılı DOKTOR'un AŞKI 

Bgpn ~ 1 de temllllb matine. 

BUGÜN 

MELEK Sinemasında 
İki ~cnç yıldız 

MİCKEY ltOONH " 
JUDY GARLAND 

En son dam n prlula.rla süslü bir tılmcle sb:l ik1 rıaa& rildüreeelder ·ye dlcmcllrecelden1ir. 

ç • 
1 BAHAR 

Mihiın Bl•e: inciı&en 8ariclye Nazın Ba1 EDKN TirldJ'eyl dyareti •itün tafsili.tile 

• 
1 

dıitmu: ıibi biraz esmer olmakla Francala imal e<lecek fmnlar bu-

beraber kalite itibarile yübektir. ırünJ-de Be*tiye auahadan tmbit ~--------
Belediye R.eia Muviai Utfi Ak- olunacakbr. , 

•e en ıo:ı FOX DÜNYA HAVADiSLERi 



ŞON POSTA 
o 1 •7'• I 

iL H&diaelcr ~VfU'lda j 
Şundan Bundan 

""'""' , ... 
Bana sorsalar: 
- Mutad ._.va<& "eye derler) 
Cevab v•ririnu 

bi:c braşçılaruı, tua.şlanndan mltm.• 
k\ia olduğu hdar iskonto yap_. • 
)arını bekleriz. .. 

Otobüa biletfileri 

(Resimli hikiya ) MoNoıo_E.. . 

Cam.bazla oğlu Sen kanşma 
( Kukla ile çıraöı J 
\Taş mı-Taze mi 

- İki muhtelı.lr, ve iki eroinci 
ya~alandıfına dair havadis]erdir 

uıall ~erim: • 
- Hemen her11ün, her ll'aı.etedıo 

bu lıavadialer ınevcudduı ela,., 

... 
HnııdiN aynq ko~ye c<leyiuı: 
ııOtobiiı bilctçilcui, IQföıloıe Jt.f-

'.m ettik.lerind•n cllui pi.lenuwk • 
dir. Belediye, emniytıt "ltmcı ..
mUdi.trlüğün«t ıröndcrdiii teıke • 

de biletçilerin piş ellerle çahıtınl
amalannı iatemittir.» 

Cambaz, oğlunu da kendi gıôl 
Cıırnbaz yeti~tirmek istiyordu. Cam· 
~-z çok ~ıtaydı. Bir ıUn Q~lumı ça .. 
tıi1Tdı: 

- Sen d~ benim yapukJ.rıq» ya-. 
»-cü.Nn, d~ 

8ir tabak içiııe porselen bir gü-
lünı oturttu. bir değnek aldı. Değ -
bcğin tepesine tabafı koydu. Ve 
değneği kalducb. Tabak ve ııüğüm 
~emi~. l)eineiin ueunu bur -
huna koydu. 

- lıte. dedi, hu burada böyle 
durur, ve hiç dütıncz. 

Fakat tam hu esnada, arkasında 
.. u,an köpeği bir sün evnl cam • 
baı.dan yediği dayağı hatırlamış o • 
lacak ki ona doğru hücum etti vo 
havladı. Cambaz: k.öpeiin bacaiını 
•n:acağını zannetm~. korktu, tit
ı:cdi, sopanın müvazenesi kaybol .. 
muştu. Tabak ve güğüm fırladı. Ta
lıalt oğlunun, güiüm de kendinin 
başına düımÜflÜ. Oilu bağırıyordu: 

- Sonunda da böyle mi olacı:ak 
haha~ .• 

,-···················-·············-.. ·······, 
Gaçen bilmecamizda 

kazananlar 
Geçen bilmecemizde kaza -

nanlann isimleri Pazartesi sün~ 
çıkacak ıayunazda ilan edile -
celı:tir. Hediye kazananlardan 
İstanhulda bulunanlar, hediye -

İ lerini Pazartesi ve Pertembe 
i günleri idarehanemizden ala • 
s. bilirler. Taşrada bulananlann 
• fıedjyeleri posta ile adrealerine 
i gönderilir. 

'-·······•••HW~W .. 1--IWI -----···'.-/ 

* 
..... ~n kantzQ· · ~.~ c~ 
l)iye b.fladıiwı • Mft~ hid • ~· ~ . \ -'Mı' Sahanlıilnda buhmd\llunı tram • 

detlePRle,riniı •• Allln~aıt JumNyes it ''";_,--j,L vay dttaklardan birinde d\lrınad· 
..... S.n brılP\•· _..,., ~j '~ı~ Ben neye durmad iını merak etmi 
pıpncdim. MakMdmt. O.ea he1 ~~ = ~ etrafa bakmlfbm. 
~. la.ıv;U .. hıtr ""l teknrla .. Evvelce; 
dıkM ıözij biı ker• de karşuuıd~ . Kukla - O ne omuzundaki çi - .ihtiyar! durak». 
kendi d'Z1mdan tekraııamak ve bq ıai3m ~ Levhası bulunan direkte aiyah ii 
yü~den neJ ... cektii'mi ~H ıutlat '" Çırağı - Çuval. tüne beyaz yazile yazıJmıt bir }evh 
makıı. Kukla - Ne çuvalı, içinde ne sö:cüme ilişti. 

Bana hep nen kaııpna• derler... var) «Durak nakil edilmi,ıiu. 
Adım esen lıarıtma» deı\ll amma. Çıralı - Fasulye. ikinci durakta da durmadı. Gen 
nerede ise annem, babam

1
, büyük Kukla_ Ya, mı, kuru mu) me.._lı: etmi,tim. 

annem adımı da unutacak ar. Evvelceı 
_ c -n kan•nıa ııel. Çuqı - Aldığım zaman kuruy- lh . ~ d ı.. ~o• .::>e ya•• ~ • • t.. Jd « tiyarı uraa». 
• . • Sen lr..rl'ma 

...it. .,.u, setarn-.en Y•t Q u. L L L 1 ,.. evnası ou unan bu clire'kte de 
•. • Sen \anıma yemek yiyece • l KuHkla - Aman çırağım bu nasıl gene si vah üstüne bevaz yazile ya -

o ur. aydi yaş aldın kutud" diy~ - zılmı, bir inha tlördüm: 

Kalem ol.un .•• 

Otobüs l,ile~ilert11in ,.tnız elle • 
nıi Pis) .• Üslerini, ba9lan111 ~'Nil 

lmad1 mı?.. Ya enlar konuturken 
·, dmleeeler ••• 

* Aafalt 

Konu,uyorlardı. 
lclumı 

kulak miu.IJri 

- Dün Y,ığan yağmur müthiıtL 
- Desen~, bizim caddenin :reni 

apılan asfaltından hiç hayır kal -
namıştır. 

fiz. - ~ g~• evvel diın. ÇQk ai,ı- !im. O da olma:f ya ••• Kuru alırtan 
••• Sen kantma u,lu oktUT. dı. getirirken hic; Y•• olu, mu} ((Durak lağv edilmiştiru. H b 
Diyecekler. Neye BTIŞlfOhTU\ll ~di. Si.il'~ ann•m ~. çev~L Çuail -- Neve o4nalln \IJti\...... Yanımda duran W'ta yaşlı hir nt ey elia~a açıklarmda ltir 

bilmem Jti •.• Meseli annem1 ba. am1 verdi: O .. ., l ... bana c:förıdü: 
büyük annem, ablam oturuyqrlar. - Benim de dişim alırdı. eN:ri::r,y=~lryr:.~dı. na\lma:ısan _,, «Kalem olsun eli ol katibi ben mOtÖr bfttfl, bir kişi boğuldu 
konu,uyorlar. Hepıi bir şey söyJü .. Mer~ etmlştw, Biiyijk anneme tal'lTiriM. 
yor. lletıim de söy1etl'ek hakkım de.. dönüp sordum: Kukla - Nde sormak İı-tediiimi Dedi. C~bind~n .tpra J)ılk.etim Evvelki akoam g99 Yakit HeyM. 
~·ı ') anlamamı'1sın. emell istedi~m çu- cıkudı: Arkıt""-• yazdı: liada açıklannda, bi( ı..:_:ain bo.ıı...L 
gı mı - Çıkanp komodinin ü-riM d k , N ~ • ...-Neye söylemiyecekmişint ... Hem ... vahn ic:in e i uulye yaı, mı, kuru •c akledilmi<ıtİtı>. masile neticelenen bir deniz kazuı 
benim akh~ın erroediii ,eyler ko - kQyduiun dişinin aiırd~ıru nıwl ol~ mu? «U!tv~ilmi,tir•ı. olmufhıı. Büyük.dada Katuçıoilu 
nu!!ulmuvor ki ..• Ahlama kı.mıas al- du dil a.nladın bü1Uk anne? Çıra!ı - Onu bifmem, yağmur - Bun~r bii,•lıt YlllZ.tfır ... Lev- Yorgiye aid uZaferı> adlı au motÖ• 
ttnflar. T ı:rziye •eıilecek.miş. man - Büyü~ anrıe~ k-.lal'lru çattı, aid- çuvaldan içori g•çtiyae k\IN hlma- halardaki cibi ddil. rü Çubukludan Büyiikadaya ~ir-
tonqn na.aıl o.lacaima bil türlü ka - dede ha!'la döndü: mı,hr. * ken su alarak bl\tmııtır • 
.. ar ••ero""'ivo~lar. Ya'- .. -na kürk - Sea bnşma... K LJ c_ T Et f " ıı · d d ti • • , • .,,.r • .__. Uıı. a - ~n de hiç )af anlamt- ITClf zammı olur mu? Ta tan motor n Jrn a ına ye -
kovmalı mı. koymamlaı an).. Ablamla aQlr.aia çdtanz. O arka- yonun. Kaç türlü. fasube vardıf, ------ ten balıkçılar kaptan Mtdunedi kur· 

Ben de fikrimi şöylÜ)P<>rum: da~armın evlerincs gitmekton çok. söyle bakayım? Havadisi dünkü gazetelerden bi- tannıtlanll da yüzmek bilnüyen ıaa-
- Ben buldum, kHrlt yakasına botfanır. Neye hoşlandığını hili::ra - rinde okudum: lcinist Ekrem dctlııalana arasıacla 

dikilec~!:.lne. arka et~iine dikilse ... rum. Arkada~larile bir araya ıreltii - ÇıraJ-ı....... Ayııekadın fasulyesi, «Tıra, üzerine tam yapılması ka- bybolmuttur. 
11• 

1 
l . t ti t le tl k barbunya fasulyesi. c;alı fu~lyesi... l>ul _ _:ı,lm-..ıı·.-

Hem de manto biraz wmn o uTsa er mı, or ava ar s . a.r ar! çı ar, K ki O 1 _. -->; eaı eQ " Mıntaka Uman ReisJilU lıidiee et-
çok iyi olur. Yere •Ürünecektir. Bu, Creta Carbolar, Silvıa Sidneylcr, u a - "arı nv aemea m.. - Tabii kal>uJ edilmez. dedim, rafında tahkikata ba,ıar:~ır. 
ııay,.de sokaklar da te~lenir. filan ... Onların ağızlanna bakular, Kaç türlüden maksadım başka i<li. -·-··--·-

-~-. f~E~::;:ri takmad,,. ~~;;~;~:~·;;;~~ ;;~;;;:~ ~i;~·-:-:!~~ i~~:~;:~~~; ~~ 6~.-
0lur ya ... Bunda ayıb 'bir şey yok lSteder. Çantalarından taraklarını nr, güne~te kuruturlar, tekrar kuru " :..1 • 
ki ... Takması, a~ıza yapı!!ık olana çıkarırla~, saç!annı onların sac.-l~nna fasulve olur. E •,. k h k• kt b hl 
tercih edilir. Ke,ki benim dişleıim benzetmıye u~raşrlar. Ben de hır re- fa•Kuluykel,ay-an-ı· otazdeefina'slucl.vane.ım... Yaş v~e.a aYganın a 1 se e erini 
de ağzıma yapışık olacağına tak _ simlere, bir de onlara bakarım: .. 
ma olsaydı. Canım sıkılınca çıkanr, - Nasıl old~ mu, bcnzedi_J.ln. . Çmı.~ı - Usta~ıiım. kabahat araştırmak IAz'm 
oynar ıtene yernie takardım. - Onlartnkıne l>enzemedı8\ g1b1 sende mi. bende mi. demindenberi Q ! 
B~ ananae lniıreJirler ael .. bir ıeye de benzemedi. ya! fasulye divt!ce~İne, tı.ze f 1'~ ... ı -

mişti. M•fiılerle ile 7apdır. Konu.. - Sen kanşma. ye deyİverseydin de hen de anJaqy- Açtıiun zarfın içinde bir ınek .. , habnma üz aeldiniz, eorayım, de • 
ııulur. işte büy6k annem de onlarla Mademki lranfl!lamı leteınezler, dım olıau mı}" Simdi aöyliyeyim. tuh, bir de huaust mek.tubla cevab elim.• 
konu,uyordu. Llf ara•ında misafir .. neye •orarlar) Omunmdakl cavalda kuru feaulye verebibneklllim için leffedilmiı bir Bu okuyucum ve k&r\11 kar•m • 
terden biri: + * var. pul çıl.h. Yalnız mektubu okuduk • da huluma.lardı. bu hikayeyi dinler 

-----------------------------·~~··~~~~~~~~~-~~n~-

Xtlçft 'hkin oymıcıü abm tır 
mıştı. ailaDUJ• Mol•dı. 

Tekin artık atlamıyordu. At.. 
lık oyunu, ona kırılan oyuncak 
atını unutturm11tt11. Hele 'baba&ı 
kızaklı at gibi göbeğinin ilsünde 
öne artaya aallanırten keyfinden 
tabbbaJla ıtıDJordu. 

- Daba 1mıb. daha bWı di]'e 
balırJ.101dU. TekiuiD b~ da 
aöz dinljyor. ıitt.ikçe daha hızlı 
aananıyordo. 

Babuı, o atıamuın diye: 

- Ben "re nta111D. mtıma 
otur, at olur aent ıezdiıirim.. dedi. 

Bu .sırada tapı a~dı, içeri bi
ri girdi. Bu giren 'apartıman sa
hibi idi, Tekinin baba.sına: 

- Şimdi buradan çıtaeaumız. 
ded~ bütün tıracılar ılklyetçi ev 
öyle . .sarsılıyor ti, 71kılacat ıtıye 
'hep aoJı:a!a çıktılar. Siz çıkma.. 
dan hiçf;riri eve gtnniyecet. Sztn 
Jibünilzden biittln tiracılarım
dan olamam 1& r 

\ y b 
1 

benzet bir ıey bulamadım, unutul - hur bir Framız kumandanın~n umu· 

(< eni i mecemiz ) mut olacak, dedim. lünü taklid ederek: 
Bu mektubu bil erk.ek yazıyor. - Bahia mvezuu olan nedir) 

Dak9I Jııaıf1i 1ııbo ıDeJ"f&J'UD. anlattığı detd ufak tefek farklarla Anla~mamak, delil mi) diye ao • 
....,... 'bet _... ı.1r arada sim binlerce ailen.in başından ıeçebilir, rar, ba Mıali mifteakıb de anlaşa • 

el:JaJt ı.1r baJw.a ••· bu bakımdan clü.,undWtı. uJailA'ta mamanın eTYell nanl başladılım, 
....... altı luıtflm, bpılat'da bu.. ıirmemek 1&rtile bu aütunda yazıla- s~~.r~ h~n~ •e~eblerden. ileri gel • 

hUl,._ bpılar açık bbr. bileceğine hilkmettim. dıgını brrlikte ıncelemeyı teklif e -
_..___i .._ • ...,. _..__eı •arfie- nı_ h"lA I k di derdim. _ , -~., ... "" VtLUyucum u. asa o aua yor F. f '- • ı_ le k ra ata.ann 1lo1Jand1r. ki: vet. as:at işte aarı oca srşnn-

lle.a U7hn NlniL uY~tıhtımı:r ve karakterleri - da değiller. Bu u.ulii tatbik edemem, 
pııiMed yalnı7 mua..ı-tpJ hir (eklini bulmak 

l!lilinellbı b• bilmeeeJl · 1\11 miz birbirine unun deiil kan lr.o- mümkün değil mi) 
.. eelnil. Bir Jril1ılla ,apllJtıruul '" al~ ca biT türlü anlapmıyoruz müna - Azfz okuyucum, 
tana ballnl J'8DP 'bile riadeini. kaşa ve ıert söz evde artık &det ol-

chı B b lk hö ı Bu aahrlan okuyuncl}"ll kadar 
Dotn bhR enlea bir ldıll.J• •irt li.. · a, e i "y ecf' sürüp tridf' - kal'fl lr.arpya gehnediyeeniz. mesele 
ıalık ~ 'bir kilff• lııir Şirley elbü- c~ti. Fak.at dün akşam s~e bir üzerinde konu~achysanrz. eana tu
-a 1air ~ marok• kaplı TO fev. ~unaka~dan Sf>Dl'a ~anm bırden • siye ederim. ak•am "meeiini a--
_.., uht..._ d ft • bue MkınletereJı gelıp yanıma O - ., J ........ 
kallcle lltıdh bir m .... e en turdu. mutadın veçhile evinde ye, sofrada 

fil• e&uz Jô111e de ayrı •yrı ıüz:eıl - Anlaaaldı dedi. ıeninle hiç ge
" luymetli bediyder Tereceflz., Bu çinemİyeceiiz. iyisi mi yol yakınken 
lııibn9Mnia cevablaın 14 1'1a.rt. Cmna aynlalım, hazır çoc.uiumua cia yok. 
pnii.aa kadar idatthanemiae ıelmlt Birden, 
0 .malıQr. - Olur, dedim. ve flU kadar z:ı-

'llbMee een.btannda Mireaıinizl• mandanberi ilk defa olarak geceyi 
• abese t.lr mıeldat. ıönderUdlll sa- ayrı ayrı odalarda geçirdik. Bu müd 
maa mektub siH ıelecelr. tanda a~ık det zarfında lı:anm ne yaptı, hilmi
yazına.llMnm. Ceftbı blse röndenlilL yorum. Fakat 'ben dilşündllm ve an
niz zarfan üzerine ,.BIJmeee• lı:e!illle. ladım ki, karnm sandığımdan fazla 
ilini Te biınecenhl ıuetede Çlktqı ıeviyordum. Sabah oldu, kanını 
'tarihi yunus. gÖrmeden eokağa ~ıkhm, hemen 

ler) bilmiyorlardı. Bu ıorguya ikisi 
de çevab veremezlerdi. 

normal bulun, yemekten •onra da 
lcıannı bir köteye çele:. 

- Bir karar verdik, fakat lazım 
ki. bizi bn karara ~ntiiren e,.ı. bleri 
tahlil edelim, mukaddeme.ile ıöze 
hatla. 

Zaman denilen ,ey çok iyi hir 
naeihatı;idir. Ümid f'derim ki. aeniD 
kul..iına fısıldadığı sibi •nrıın da 
kulağına fı1tldamışbr, anla"ırsıruz, 
aka takdirde nıiyeti l-ir defa dal.a 
tetkik etmek icab edecek. 

TE'YZE 

YALAN~ 
: ~E13RIJR( SAMI 

baılad ... Dcın• c:Jelim mi> Gelin. 
bahçeye çıklln taraçada •• , Öbür çift 
!erin arasınd.ı kimse farketmez· · 
Haydi "le olur, peki deyin, yalvarı· 
nm ••• 

- Ben dans etmesini bilmiro • 
rum ki. 

aramıyordu. Sadece hu halden~ 
}andığını ... Dilemiş olduğu grbi saa
ti de, hayahn büttin o ü:ıilcü. gamlı 
şeylerini de unutruğuna hiseecliyol' -
du. 

Orkestra durdu. Mtn~. Necdebn 
koluna biraz daha kuvvetle abandı. 
Batı dönüyordu. 

Mine biraz yorulmuıta: Neccleti 
l>abçeye sürükledi ve oturdu. 

Gözleri dalgınlıkla etrafta dolat
tı ve laf külahının içinde 11ıldıyan 
u.ati.n. yuvarlak yü.zlihe doiru kallc
tı .•. Akreble yelkovan diklemesine. 
yukarıdan atağı. bir hat çiziyordu: 

Necdet onlan aYUCuna aldı. 11ktt. 
Bu ani heyecandan ürkmüı •oruyor
du. 

- Necdet gece yamı olmuş, , .. 
ce yannnı geçmit 1 Bu •atte babam, 
üvey •nnem dönmilşlerdir. Mahvol
dum... Anlamıyo' musunuz Nec -
det) Mahvoldum beni 

1 lar altında bir daha 1rörmüt clciu. 
Mine kızdı: . M ledi:n Uzan ayılsluın önünden gec;.-ık.eıı 
- istemiyorum .. • Sıze ıoy · gen«- L-~ da .Mz ucila parlak e-lL:se· 

Ni d.... • apıyorsu - T Jg,. •-n. ı;;n isteme ıgımı Y 'nin ıriiıüliip gidifina bakmaktan 
buz .•• lç:niyeceiinı iftel kendil\İ alamlJ"o-:da. bıklılr lllunch 

O gülümıedi. koyu l'özl.uine. mat teninin b~vu-
- Peki, dedi. Ben i~erim: hem hğına dah'I arbm bir peraxbk ,.. 

cludaklannı~ın değdiği yere.len... r ıda. Çcılc hiçimh dadaklannda 
Cülümaiyerek, sıözleriai kızdan •· .;J; meyn tazeUi vardı. 

Yllrnıyarak, yavaı yavat içri. Mineye !,ak.,.orl-ındı. Necdet P 
Mine de tebeasüm ediyordu· san lümsü r• 

~ h<>tlanmıt &ibi idi. Hrm ;ist~n~ _ ~;~e ne güzeleiniz~ Hatta 
~u. hafiflik. ıerbea&lik de ıııetınırı. fazla güıehinizl Bir kere daha .tı-
,,elirneıer a:anmadao. zorlanm H ~"! . im ya •İ7.e. Çıkalım huracfan. 
~ndan ciakülü1or. 1&adet verıcı ~mı~ bizrm otelde oturan, b"rıtın 
.... ltolaylıkl.ı., rahatça konuşuyor • =ız.clan hiı iki adım ötede olu· 

emelini yiyen bir adamcaiwn 
... S.lonlsn. töyl~ h\r, dol•tma.!c :: ~ .. ı fa\t~ı rihi &Ö~ede.i .•'rol • 

di. Necdet de nnun bu bevuıifte rak bakbiz.ıı gördüm. SUn:Nık. ta· 
"1<111. Ba .. ı-.. '"'·l_e Mi'n-in~ .. öz ka · A h fıza•ı ı•lemeLe ...__ .r n• """ • • dı n1nı.ı a .. a 
--.tıncı ~yd1nlıklar, pırıl pul 1'ık. nUD• ·" . . . 

- Be'l de bilmiyorum, nf' çıkar/ 
Kıza lo:o't•nıı d ... laclı, onu ıöğaüne 

çekti ve çalın ut tang••nun ahenk 
dalgasına uyarak, vürurtü ııütüıdü. 

Mine Needetin kendine iftira et
miş oldtığunu düşUndii. fyi dana e -
diyor mu, bunu pek, bilmiyordu am· 
ma. musikiye içten bir uydşla, ça~ 
maden, durmadan. aksamadan ODU 

ne güzel &ötfirdllğün.ii, dCSndürdUğij
nü, yürüttüğünü bi.uedqordu. GlSz
leri yarı bpah, vücudu uy .. I ve ça
lll:, o da kendini erkelin• lnrakm11r 
ona uyınut gidiyordu. Adımları, ha
reket ve lı:ımıldan.ı1lan kendi irade
aindı-n ~ılıyor, onu bilmediği, tıtlı 
bir ayinin ahenkli ve lat't kaidele
rine. uydurarak, yabancı bir k.uvvete 
tlbi kılan bam'ba"'a Mr havaya, 
banıl>aşka bir &leme kaptınr gibi o
fu)lOı:du. Dans. etmeli çok 'oş. çol 
tatlı buluyordu. Bu zevkin ıeWmJ 

- Ah ne cüreldi! diye fıeıldac:lı. 
Necdet de ona sngi dolu bir .U

rü ,eyler söylüyordu amma, o bu 
kelnıielerin m'anaeile 11fratmıyoT, 
ıade J,iraz eTYel lt"1'ftanların. akor
deonların çelici, aevdah sesint din
lerken olduğa gibi, içinin okşandı -
lmı. idramin uyaı,tuf\1110 duyuyor
du. 

Uzak uzalr arpejlerle 5rülü, a
henl.ti bir valsin prelüdü başlarken 
hemen Mine atıldı: 

- Yine dans edr:lim, ister misi -
nfz, dire mınldandr. 

- ister miyim? t Ah Mine, iyle 
mes'udum, öyle ma"udum kil 
~in, sihri onlan r-ne ltap

b gatihdU. Serinlik ve yalnızltlt nı
yan '-tka çiftlerin de, rilyada aA>I 
ı.usizc:e dandaklerl be taraçada, 
!.Byfece ne kadar zaman daaı ettJ-

Yamm beı ııeçiyordu, saat 1 
-5-

Mine, gırtlaiının takallülii kinde 
hofulan bir ~ığlılı kopardı... Ölüm 
döteğinde hile sorsalar, \:ıu korlıu 
çığlığının yalan olmadıiına yemin 
edebilir. 

Hayır. anlamıyordu. 
- Mahvolmak mı"> Neden) Ben 

,ey sanıyordum... Meryem Hanna 
size bir anahtay verdiğini söyle• 
ti... Kimseye görünmeden ic;eri P. 
rehilecf!ksiniz aanıyorchnn) 

- Evet otelden içen girebilirim. 
anıma odama l{İremem. Odam Ü • 

-.ey annemin odaanua yanında: a • 
rada eade incecik bh· 'bölıae var • 

(Arkul ur> 

Saatin ilerlemit olmasına ıahiden, 
c:an ?e yürekten tatması gaıibdi. 
Geldi geleli, •nk.i beyninde aade 
bu varnut sihi duımadan saati ta • 
kib etmişti. Fakat bu insiyaki eöz - ,. •• --.... ·-··----.. 
cülüğünüa ge""'ediii yegane anlar da ı' 30 sene evvel 
seri alınanuyacak, bozula.mıyaeak • Birrgazı' 
.. yi karara •ok.an ... ı c1akik.ı.r oı- 1 TobrJk, 11erne, 
du. latiyerek ilzoıiae doğru yilrll • 1 .L 
milı olduiu uçurum, itte timdi apa• f Te!rlPnna lıııultln ' ind 
çık onu bekliyordu. : aJ'f&IDnda bulacakımıra. 

Bir tilrll tulall'ladtlt lı~"._ l>ir \. 111 , 1 ...... , 

cı•emıtla ..._. .._.,. ,.,..m. 
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6 Sayfa SON POSTA: 

[Memleket Haberleri) 
Ceyhan da, 

Bir köylü öldürüldük
ten sonra kuyuya 

atıldı 
Ceyhan (Hu.mil) - Birkaç gftn eT 

'Hl Kmidere d~ odtın kesmtye 
cJ(!en Yenlköy Namnbe:rden Mehmed 
Serçenin tutmuı Taramlu Mehmed 
oğlu İbrahlmln aqam ne damniye
rek atının bo§ olarak köye geri gel
m~ fftphe uyandırmıe n ke:rfiyet 
derhal zabıtaya bildirilmiştlr. Hemen 
faaliyete geçen ıtna merkez jandar
ma karakol kumandanı Mustafa 06... 
nerinç ç&vuş kıA bir zaman içinde 
kaybolan tutma İbrahlmin cesedlnj 
MJsl.Tin Tababade çittliti cinnnda 
Adana caddesi ~ btr m k1l1\l• 
su içinde bulmu.,tur. İbrahimi ktlyu)'a 
atarak aJdfırenlerbı KmldeH köyün.. 
den Htı,.,eyln ~ De İbrahim Oünef 
a4ında flti kişi olduğu nlafılmll n 
katiller .su~ delillerile birlikte adli7eye 
verilmişlerdir. 

Adanada bnh bir bvca 
Adana (Hususi) - Sarhoşluk Te 

ı Sultanbisarda portakal 
bayramına hazırlık 

Bayrama her müstahsil ve portakalcılıkla 
uğraşan her tacir mahsullerile iştirak ediyor 

ve bir sergi vücude getiriliyor 

İz mirde 
Pamuk mensucat şirketi 

ictimai yardım zçzn 
26 bin lira verdi 

İzmir (Husu.si) - Par°ti villyet ida
re heyeti r~ Mustafa. Münir Birsel 
pamuk mensucat Ttırk Anonim ıtrke 
tinin öt.edenbert memlekette hayır ve 
içtımaı ya.rd!ım me6elelerine göıster

diği insaniyet duygu ve şuuruna gü -
veneret: bu müessese ile tekrar bir te. 
mas yapmış ve bu temu cidden bU
~fin partilerin ve bütün İmıirlilerin 
takdirle anacaklan gfuıel ve ıtıymetli 
blr netice vermiştir. 

Pamuk men.roeat Tdrk Anonim §ir. 
keti, sosyal yardmı mevzuu O.Zerinde 
her sene parti kanalından doğrudan 
doğruya hayır iŞlerine sar!edilmek 
üzere 4 bin Uraıık: parça kumaş ve
rirdi. Bu sene ayni hamiyeti göster
mekle beraber, son temas neticesin. 
de, Parti adına nakden 26 i>ln !ıra 

vermek gibi yüksek bir allka ve ha
rekette de bulunm~tur. 

eski blr husumet yüzünden dört kişi ~isann ıanu mi cörünütü 
Para, parti emrindeki himaye he -

yeti hesabına girmiyerek dojtrudan 
doğruya. parti tarafından, !nklr nıP..k
teblilere ve çocuklara, hasta iŞçılere 

ve onların yardıma muhtaç ailelerine 
t.absls olunacaktır. 

arasında Pa.zar günil çıkan kanlı bir Sultanhi.!ar (Hususi) _ Ege mın- kilometre mesafede bulunan Miyı;a 
kavı;:nda Snlih ömnur, Re..~d Aemuı takasının portakal memleketi olan harabelerini gö~k isteyen. ıiyaret
ve Selft.m Aeıllllf elbirliği ederek Kud Sultanhisar kasabasında. geçen sene 1 ellere komite tara.fından bı."rer hay: 
d li., o~lu Ali Rızayı dömıüşler, Ali 1 Martta tesid edllmek O.Zere bir 

1 
van tedarik edilecek: ve bu harabele: 

Rı.za da bıçağuu çekerek Salih ~ cPortakal Ba1I'atnı• günü yapılmıştı: 
nuru vurmuştur. Dört suçiu da yaka.- Malatyadaki cMeyva Bayramı., A. rin eteklerine kadar uzanan pQrta-

lanarak adllyeye Verilmiştil'. muyadalci cElma atinü•, Mnnisada.- kal bahçeleri gezdirilecektir. 
Akhisar posta telgraf 

merkezbde değişmeler 
Kozlu belediyesi 

Haziranda faaliyete 
geçiyor 

iti cÜzüm Bayra.mb gibi.. Ba1t'amın büyük blr allka göreco-
Bu teşebbüs, nahiyenin çalışlto.n tine şüphe edilmemektedir. 

müdürü Faiz Tuncerln önderliğile ya. 
pılmış ve büytit rağbet görm~. ka
zaca ve bllha.ssa vllft.yet.çe takdirle Adana t=g maçları 
karşılanmıştı. Adana <Husustl - Cun1artıe3i ve 

Kozludan yazılıyor: 
94 1 den itibaren Kozlu, 

1 H ... ziran Bu yıl ba1I'aının 9 Martta te&di Pazar günleri stadyomda yapılan son 
müstakbel dtlşünillmiiş Te karar altına alınm14- maçlarla. bölgemiz lig müsabakaları 

Ak:hiSar (Hususi) - Şehrimiz P<>S
ta telgraf merkezi şefi Abb:ı.s Günay, 
naklen Çatalca P. T. T. merkez şef. 
~ine tayin edilmiş ve ye~ne Karade 
niz Ereğli.si şefi Baki Akgiln gelmiştir. 

Bay Abbas on seneye yakın zaman 
danberl burada şef olarıı.k kalmış, 
merkeroe yaptığı yeniliklerle halka 
ken<!ısıni sevdı.rmişti. 

tır. nihayete ermiş oldu. 
Bay.ram gününün 9 Mart.a çevril- Cumart.Mi g!inü Demir.spor Seyha.. 

me&ndelı:i dil.tünce ciddi bir sebebden na 4..0, İdman Yurdu Tora.sa 5-3; 
ileri gelml.ştir. Türlı:iyenin cenub vi. Pazu günü Muallim MeJt.t.cbi Beyha.. 
!Ayetlerinde yetişen port.akallar, na 5-0, Malatya Mensu.cat İdman 
Mart. ipidasına tadar dayanır. Kı~ Yurduna 2-1, Demlrspor Erkek lise • 
mevsiminde Mersin ve Adana mınta- 1 sine 1-0, ve Milll Mensucat da Toro_ 
lcıaslndaki portakal bahçeliklerinin sa S-0 gallb geldikten 30nra kat'l ne
yetiştlnUli meyvalar et.seriyetle tatlı tice anlaşılmıştır. 
Ege bölgesindekiler btraz ekşidir. Ege Milll Mensucat takmıı lig şampiyo.. 
portakalları a1elumvm Mart ortala- nu, Muallim Mektebi takımı lig ikin-

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Baskam Nazillide , 

b1r belediyenin 
idaresi altında 
kasaba itleri ile 
daha yakından 
alakadar olunll· 
rak baknna ita • 
vuşmu~ olacak .. 
tır . Belediye reia 
vekili olarak se
çilen lsmail Er
genr r hazırlık • 
larn riyaset r 

mrktedir. Bu a· 
rada mülga köy 

, ında tatlılaşır. Ve bfl4lıca hususiye- cısı ve İdman Yurdu da üçüncüsü ol. 

Nazilli (Hususi> - Çocuk Esirgeme 
Kurumu Başkanı Kırklareli Meb'usu 
Doktor Fuad Umay, Kurumun Na
zilli şubesine aid bazı işleri teticik et.. 
mek Gx.ere Ankaradan buraya gel
miş ve işlnt bitirerek dönmüştür. · ti, Hallirana tadar ağacında. kalıı.bil- muştur. 

muhtarı lıımaU 
Unurl11, ıabılı: 
mah ile muhtarı 
Fevzi Sanal. a -
mele birliği me-
muru Haydat 
Mazlumca. kö - D!l\:~~b 
mür işletmesi me 11iil:U:!Ursilb.u&:J 
murlarından İh
san Alp, Halke - Belediye reİIİ fa
vi anaından mail F.ıırener ve 
Mu;ıtafa Gös • tüccardan ttmaiJ 
terid, tüccar • HaJdo 
dan Eyüb Yayalar, kömür i§let • 
meııi Kozlu mıntakaııı başmühendi.i 
Baha Binen, üst mühendis $crafet
tin, tüccardan Abdullah Kotar, 
okulumuz batöğretmeni Ali Kılıç

tan müteşekkil heyeti intihabiye se
çilerek bu baz.ırlığa hB.§lanmııtır. 

9000 nüfuslu olan kasabamızın 
kanunen 19 kadar belediye azası in
tihabı Mart içinde yapılabilecektir. 

Aksarayda petrol sıkmtısı 
kalmadı 

mest, bu müddet içinde de usresini 
ataca. iade etmeyip mnhafaza eyle
me&dlr. 

İ§te ba11'amı on gün sonraya çe. 
Tirmekle mahsulü daha tatlı ve dAha 
usareli bulmak ve ?.iraatçilere tam z
manında portakal ?erebilmek imU. 
n1 elde edilmiş olacaktır. 

Bayram iÇ1n şimdiden yapılan ha
zırlıklardan bütün civar memleket
ler haberdar edilmiŞ ve birçok yeıle
re resmi dam!yeler gönderilmiştir. 
Bayramın ~idi için geçen yıl oldu 

ğu gibi bu sene de mUstah..!ı1 ve tüs. 
carlardan müreltkeb faal komite te
şekkül etmı., ~ bir ~ ebpcr heyeti 
aeçilm~tlr, 

Bayrama her müstl\hsU portakal
eılıkla uğraşan her tacir, mahsullerile 
iştirak edecekler ve bir ser{i vticuda 
getireceklerdir. Oetirnecelt olan mah 
suUer, eksper heyetinin takdir ede
ceği rrat tnn yülı:sek olmıyacaktır. 

O gün etraftan gelecek olan da. 
vetıilerle aldkalılan izdihama ?e rn~ 
küla.ta maruz bırakmıyne:ık tedbir
ler daha timdlden alınmış, her mli.8-
tabsilin ve bfitün taeirlerı"n tırer mi
safir kabul etmeleri kararlaştırılmış 

tır. Bayrama Aydln ValiSi Snbri Çıtak 
ile Nazilli Kaymakamı Feyzi Akkor 

Aksaray (Hususi) _ Aksaray- ve Aydın vllayetindeki bütün kayma. 
da müteıebbis tüccarlarımızın gny- kamlar iştirak edeceklerdir. Bazı Ay 
retlerilc petrol çoğalmı~ ve işi eline dın rneb'uslarınm da geleceği ıamin 
almış olan belediye de gaz satışını edamektedlr. 

( Mersinin maar;f, ziraat ve iktısadi vaziyeti ) 

• 

Mersinin ticaret ev IPJ\ndcn birkaçı 

Ad.ana <Hususi) - Mersinde vilA- tur. 
yetin maarif, sıhhat, ziraat. mali ve Dığer taraftan nafıa iŞlerine de 
iktısadi faalıyetı İçelin bünyesıne go-

1 
ehemmıyet verilmiş ve Ta.rsw - P<>

re dolgun bir şekil arzet.mektedir. zanti, Tarsus • Nam.run, :Mersin • 
Bu yıl Mersin ve kazalarındaki ilk Tarsus, Mersin - Gözne, Mersin Si

okullarıı 18184 talebe devıım etmi.Ş- li!ke yolları inşa edilmiştir. 
serbest bırahrak 24 kurut olan lit Davetiyesiz ziyare~iler de komlte
re fiatını da 22 kuruta indimıiıtir. ye müracaat ettikleri takdırde hil.> 
Aksarayda şimdi gaz ve benzinin nli kabul görecekler ve ızaz edilecek 
mebzul miktarda temini mümkün- ı !erdir. 
dür. Bayramı müteaklb, kasabaya 

tir. Ve Merisin, Silifke, Tarsus hasta..! İçelde hayvan nesı:nın ıslah ve üre 
nelerı 34090 vatan&.4ı muayene ve te-I t.ilmi ıŞlerı de ihmal edilmemi.ştir Hay 
davi eylemJ.ştlr. van hastalıklarne mücadele yapılmak 

İçelde arazi, bina ve yol vergılerl 
1 

makta ve tek&r ~inde Çukurova ha.
dört tah.~at nisbeti yüooe 82 Y.i buJm111- • rası ile te.şr:.ıtı m~ai edilmektedir. 

=====================-================================== 
cSon Po.~ .. nm Wrikuı: 3g 

Yazan: V alentin W illiam• 

cluymadaa. y&nıma reıll.ni& ele haya - yanında beı dakika kadar kalm11 -
~ bonj• dlydim.1> tım. 

Beıg bu puıulayı yüluek sesle o - Sonra Phyllis' ~ doiru dönerek 
kudu ve onu şato sahibi ile Step - sözlerine devam etti: 
ben'e tercüme etti. Verity, üslübun, - Siz cesedi görür ıörmez mi 
müellife çok benzediğini diııündii. berum odama geldiniz) diye ıor -
Şato sahibi kiiıdı almak istedi, fa- du. 
kat Berg onu ses çıkarmadan katla- Genç hı:. 
dı ve cebine koydu. Sonra. Phyllis 'e - Evet, diye cevab verdi. 

Torray, B"'rg'i bir lumara çek.t.ı vo ile randevul.ıştığını ıöyliyt-cek nai doğru döndü ve sordu: Berg homurdandı: 
onunla canlı bir mükalemeye girİf- idi) - Bu kağıdı ne zaman aldınız ve - Bu, bize, d' Arenne'nin :naz • 
ti; öbürü onu dikkatle dinliyor "e Gene;; 1'ız hususi bir aaat tayin et- alır almaz odanızdan çıktınız mı~ gallı odaya saat !taçta ıtittiiini öğre-
Phyllis'in etnfında bulunanlarda.1 mediklerini söyledi. Herkeıı yattık - Genç kız baıını nenfi bir tekilde tiyor, dedi. Bilardo salonunda biz -
ırözlerini ayırmıyordu; sonra ın o - tan sonra gidecekti ve './ikont. kapı salladı: den ayrıklığı zaman gece yansın -
muzlarını kaldırdı ve homurdan - aralığında,) bir pusula atacaktı . Bu 1 -~ayır, dedi. Hemen karar ve• dan aonra saat bir idi ve birkaç da
dı : k:iğıd üzerinde idi ve mantosunun remedım, uzun zaman oda kapıaının kika aonra onun odası önüne geldi -

- lıtedi~iniz ıtibi hareket ediniz, cebini karıştırdı. Berg. kızın elinden arkasında durdum ve ccııaretimi. to- ğimiz zaman, kendisine bonıuvar 
fa kat bir hile yapma~a kalkıımayı- kağıdı. Torrıyaım evvel, lca.-•ar gi- 1 parlamağa çalı,tım. Çünkü şatoyu demittim. Onu bu ıon görüşüm oldu. 
nız, yoksa... bi ald. Onun omu:rnndiln kachdı o-1 çok sessiz ve korkunç buluyordum. Torray, Phylliı'e dönerek ıordu: 

Şato sahihi ona sırtını döndü ve 1rnya0 Veri~v. kağıdı" fr"nsızca ya- I . ~-:-. Odadan çıkmağa karar ver- - Hangi yolu talcib ederek maz-
af diler bir •avırla Miss Dean' e doğ- zılmııı olduğunıı ~ördü. Bu. h•r hal- dıgınız zaman ıute baktınız mı? gallı odaya gittiniz ve oradan hangi 
ru vürüdü. Ona, kendisi için bu fe- de. bir hizmetcinin hoşb,,ğa,.l·;;ır>a - Hayır, bakmak hatırıma gel- yollan takib ederek döndünüz) 
lllc~t.in çok müthiş bir darbe indir- karşı alınmt<ı \-;, tedb::- idi. Phvllis medi. - o· Arenne bana, uzun gale-

ve anneıi, her ikisi de fran'!lZCI\ bi- Verity cevab verdi: rinin nihayetinde bulunan ve bir 
eliğini, fak.at vale.' aları vazıh bir Jiyorlardı. Kfığıcldıı aııağıdaki cÜm· - Her halde ikiye çeyrek kadat tahtaperde . Üzerinde açılmıt bulu -
ıurette İ9bat için ehemmiyetli gö - Jeler yazılı id:: olacak. idi. B~n mazgallı odanın nan bir kapıdan hahsetmi~ti. Bura-
ründüğünü s;jyledi. Acaba genç kız onüne geldiğim zaman saat ikiye beı I dan gidilirse, holden ve büyük mer 
cesedi ouıl gördüğünü ve bu ioe 11Herkes ihorul horul •Y8YM, ben lli- vardı, daha önce de, bu mesele yü- divenden giden yoldan daha çabuk 
siriimok için nat kaçta D' Arenne zi orada bekli1ecelim. Ha)'di, ürkeklik zünden bayılmıo olan Miııs Ot-an'in oraya ula~ılabileceğin; ill..,.e ettl Ben 

Mart f 

Denizcilik: Amerikan ve J pon 
filolarım mukayese 

(Baştarafı 2 nci sayfada) 
muhriblere bugünün deniz mücade
lelerinde torpil tarlalarını temizle
mek, büyük gemileri denizaltı ge
milerinin taarnızunl\ kar§ı korumak 
sun't ais yapmak, fazla miktardaki 
hücum teknelerini, düşman zırhlı
larına taarruz etmek üzere rehber
lemek gibi vazifeler verilmektedir. 

Yapılmakta olan barbde ise en 
mühim vazife denizaltı gemilerine 
karıı zırhlıları korumaktır. Çünkü 
İngiltereye karşı harbeden dveletle
rin başlıca hedefi İngiltere ticaret 
gemilerini batırmak suretile Britan -
ya deniz yollarını kesmektir. Bu yüz
den İngiltereye fazla miktarda 
muhrib lazım olmaktadır. Bugün -
lerde İngiliz tezırahlannda en ziyarle 
muhrib inşa edilmekte olduğu gibi 
Amerikadan da bu yolda yardım 
bekliyecekleri muhakkaktır. Nite -
kim Amerika ilk ağızda İngilizlere 
(50) muhrib vermişlerdir. 

Su halde Amerika donanması 
(222) muhribinin hepsini Uzak -
~rkta kullanamıvacaktır. Esal!en 
İngiltere ile Amf"rika deniz dunrmu 
arasında ou fark vardır: 

fngiltl"re: Hariçten anavatanı be!t
lemck zorundadır. 

Amerika: Anavatandan harici 
beslemek zorundadır. 

lngiltere: Düşman yakındadır. 
Amerika: Düşman u7.aktadır. 
fngiltere: Düşmanı denizde za -

yıftır. 
Amerika: Oiişmanı denizde kuv

Vf"tlidir. 
Bu esaslı farklar Anglo-Sakaon az 

miniıt küçük gemilerini garbda, bü
yük zırhlılannı d:ı şarkta ku1lanma-
sını İcab ettirir. · 

Den· zaltllar 
ilci dü,manın denizaltı Eilolan 

kat'i neticeli bir muharebe yapa • 

mazlıır. Yani Japon denizaltı ge -
mileri ile Amerika denizaltı gemi • 
leri çarpışacak değil. Bu gemiler. 
daha ziyade, ticaret gemisi ve zırh· 
lıları batırmak için yapılmış tekne • 
lerdir. Bu bakımdan Amerika de • 
nizaltılannın adedce üstün olmalıırı 
bir mana ifade etmez. Ancak her· 
hangi bir Japon - Amerika müca • 
delesinde tarafeyne düıecek deniı 
vazif e,i çerçevesi içinde Amerik11 
denizaltıları claha mühim vazife a· 
la bileceklerdir. 

Burada Japon denizaltılarına A· 
merikadan Singapur, Filipin, Avus
tralya vesair adalıırn gelen Amt-rik11 
deniz yollannı kesmek vazifesi, A· 
merika denizaltılarına da Japonyll 
adalarının hariç ile alakasım kes • 
mek ödevi verilecektir. İşte bu hal 
Amerika denizaltılarının daha ha • 
yati işle meşgul olaC'aklarını göster· 
mektedir. 

Netice 
Bu mukayesede Amerikan ı n do -

nanma bakımından, J aponyanın ds 
üsler bakımından kuvvetli olduğunu 
görüyoruz. uki donanmanın hare -
Utında en mühim desteği teşkil t- • 

derler. Japonyanın bu bakımdaı:ı 
üııtiln bulunması Amerikanın donan• 
ma üstünlii~inü pek ziyade aT.alta -
caktır. Fakat bu hal, Amerika • Ja• 
pon mücadelesinde Japonların mu· 
hakkak WTette galib geleceğini ifa· 
de etmez. Nihayet Japonya, Akde
nizdelc.i ltalyanın bir eşidir. Sanavi 
itibarile denizlere pek ziyade muh
taç olan bu memleket iyi bir abluka 
ile altedilebilir. Fakat bu abh·ka, 
Japonya civarında üsler tesis edile• 
bildiği halde muvaffa~ olacaktır. Bu 
balı:ıl!'dan Am~rik" donanml\01 ii -
7erincJ,.ki vazife. f n1?iltere fifoların
dan ağır olmak lazımdır. 

F. L 

Bu _1Uk Fransız ve ' I R A o Y o 1 
İngiliz edibleri ...___c_m_IA_RTES-.-. -1/ 3-/ 19_.U_ 

<Baştarafı 2 ncl sayfada) 

Vadileri, kayaııklan ve kuleleri ın.. 

layarak. 

8: Saat ayarı, 8.03 Ajans haberle
ri. 8.18: Hafif m&zlk (Pl.), 9: Ev ka .. 
dını, 13.30: Snat ayarı, 13 33 Türk
çe pll)klar, 13.50 Ajans haberlen. 
lt.05: Türkçe plO.klar, 14.20: Riyese~ 

Köpüklertm1e nakışlaır :rapıırak, tıeümhur bandosu, 15: Operet par
Taş köprülerde, rranlt nhttmlarda, çaları (Pl.) , 15 30: Müzik konser, ıs: 
Der ~yln bittiği ummana. Saat ayarı, 18.03: Radyo caz orke3 .. 

Dam.anını tüttüren gemiyi götüre
rek. 

İftle &'enç pınar böY,:e söyleııiyoı'l'da: 

btikbnl için yüz lhütya kurarak, 
Bir kapta kaynıyan su rıbl, 
Dalgacıklan keıu:lisinl :z:aptedemi -

)'erek: 

-LAkin beşik meunn yanındadır: 
İstakbalin devi küçük iken "Sıüverir, 
Henib dofmuş lk~ ptru\I' d6'fr, 
Ke.ndtsini yutan büyük g"öi:e, 

DUMAN 

trası, 18.40: Şarkılar, 19: Kpnuşmtı. 

10.15: Hnlk türkfıleri, 19.30: Saat a
yanve njtı(ns haberleri , 19.45: Rad· 
yo fasıl heyeti, 20. 15 Radyo gazetc3i. 
20.45 Karışık şarkılar, 21.15 : Ko
nuşmıı, 21.30: Radyo salon orkestra 
.sı, 22.30 Saat ayarı.ajans haberleri. 
borsa, 22.50: Konuşma, 22.50: M~ 
zik cazband PI.> 

l .nkara borsagı 
28/ 2/ 1941 açılış • kapanış finUarı 

ÇEKLER 
Açılış ve 

Ti ötede, al'D.çlann a~tında, Londra ı Sterıın 
k R"'I tlŞ 

5 24 
132 20 

2.80 
31.-

Sırtı kambur bir kulübe giıienmek- 'llJPW. York • l'n noııır 

tedlr: Pa.rls 100 Frc. 

Çatısı efri.iyor, duvarı dökülüyor, 
Kapısının eşitini ,.osun bürümüş. 

Penceresini bir kepenk tıkamış, 

Likin sotuk ha va.da, 
Bir ailZlD sıcak solulf:e, 
Nasıl teneffü.s röriiliirse ... 

Burgu şeklinde bir duman, 
Man çizgisini k.ınranlı:, çıkar Te, 

Ba köhne kulübenin ruhundan. 
Allabına \haberler fötürii1'. 

Halid Ziya UpklııiJ 

de ayni yoldan gittim. 
- Uzun galeriye geldiğiniz za • 

man hiç ayak. ıeııi i,ittiniz mi} 
Berg homurdandı: 
- Ne olup bittiğini bana tama -

men anlatmıyacalc mısınız} dedi. 
Phyllis'i hafif bir titreme aldı: 
- Size söylediğim gibi, galeri 

tamamen karanlıktı ve ben cep e
lektriiimi kullanıyordum; Dwight, 
yattan çıkarken anneme ve bana bi
rer cep feneri vermişti; ıatoda e -
lektrilc tesisatı olmlldığını clütün • 
müotü. Vikontun beni R•leri<Je belt
lediiini aanıyor<itım, fakat onu ora
da göremedim, tl en sona kadar 
gittim. Mazgallı odaya giden mer -
divene gelmiştim ki bahııedil'"n ka -
pının kaoalı olduğunu gördüm, 
D'Arenne'in henüz gelmemiş oldu
ğunu tahmin ettim. Bir iki adım at
mışbm ki, kapının aralığından bir 
ışık çizgisi gördüm, kapıya yaklaş -
bğım zaman anahtarın da delikte 
bulunduğunu gördüm. 

Berg şato sahibine d5ndil Te aor
du: 

- Bu kaı>ı daima kapalı mı du
ruT? 

t:t:nevre lu" .t.svıç. Fr. 
Atdla 100 IJrahml 
Sotya 100 Leva 
Madrid 100 Peçe~a 
Belgrad 100 Dinar 
Yokohamn 100 Yen 
Stokholm 100 İsveç Fr. 
Altın 

Esham ve Tahvilat 

Ergani 
1938 % 5 ikramiycll 
Sıvas • Erzurum l 
Sı vas - Erzurum 7 

T orray cevab verdi: 

0 Jl975 
1.6225 

12.9375 
3.175 

31.1375 
:n 005 
23.55 

20.-
19.75 
19.35 
19.58 

- Hayır. Fakat çok kullanıl " 
maz, anahtar daima üzerinde du "' 
rur. 

Berg, b~le işaret ettikten sonraı 
- Devam edinzi, Misa Deao. 

dedi. 
Genç kız sözlerine devam etti: 
- Kapıyı açtım. ilk gördüğünı 

tey, töminenin yanındaki maııanı• 
üzerinde yanmakta olan bir murta 
oldu. Vikontun daha önce huray• 
gelmi~ olduğu hatınmR geldi, fakat. 
onu görmemiş oldu~•Jm için bir ke
nara saklanmış olduiunu sandırn• 
Zira benim. bu odadan koıktuğum• 
biliyordu. Bu doğru idi. Oradn te
neffüs edilen hava pek Raribdi ~ 
sonra - Miııs De~n'in sesi titredi " 
onun boylu boyunca döş~me üzerİrt" 
de uzanmıt olduğunu gördüm. hlli 
benimle alav ediyor, !'anıyordum. 

«- Kalksanıza, diye bAğırdırıt. 
bu latife doğnı değı1, bu oda beni 
sin;,.J,.ndirivor: hmaya haval fil&ll 
yc>lc, odama gidiyorum yı.tacağınti 
dl"dim. Bu anda kamavı ~ördllm·~ 
Ahf Bu çok mlltbiıtti! rrılc m~tlıi~o· 

( a .. ita •;ı ,.ı.r) 
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İtalyan donanmasının 
Preveze baskını 

Afrikada harekAt 
Sa-.fa 1 

B. Eden Ankara Halkevinde 

l•.aı-. G•tl "-'-1 ReW Sir c ... Dili ••ıö ~ 
al.,...aileri ile •• iti>ot 



8 Sayfa 

Askeri 
vaziyet 
(Baştaıralı 1 inci sayfada! 

Bu haberler, eğer bir propagan
pa eseri değil de İtalyaya, hakikaten 

KÜ Ü K 

HABERLERi 
Alman kara kuvvetleri selmiı ise Kibrit fabrikasında bir kaza 
bunların hedefi, evvelce de izah et- Büyükdenı kibrit fabri.kasınd& çalı.. 
ti.~im~ cibi, yalnız Afrika olabilir; f&Il Ahmed dftn fabrikada 'file met
çunkuv Almanların İtalyadan Ama- cuı olurken, elilli makineye kaptır • 
vudluga ce~~r~k Elenlerle cephe mı.ı, parmakları wilm~tir. 
oepheyo dovilımeğe kalkışmaları . 

ı 'd d ğil' d' s·· l b' h Yaralı &mele tednı edilmek Oze~ 
P..S a varı . c . ?" oy e ır are- Beyotlu hastanesine kaldınlmlf, ta-
ket tarzı, ,ımdık.ı halde zarurt ol- ııa etrafında tahkikata b&flanmı.ıtır. 
pıadıll.tan başka, Almanlann ne I . 
kendi ve ne de müttefiklerinin u- kı yangın baılanııcı 
~eri ve umumi menfaatJe;iııe ve ne Ş.şlide, HalAskA.rıazl caddMinde 22(} 
de aevkulcev,lerine asla uygun da numaralı Ş(fllpalıuı apart.ımanının ta 
değildir. lorifer daireslnden dtln ,anıuı çık -

SON POSTA 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
ıtaruıuı t.arihl: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Oubt ve ajana &dedi: 2~ 

l'.irat n ticar1 her Dfli ~anka mu&mele.led 

Eier Alnıanlar, Elenleri İtalya ile mı.şsa d& itfaiy~nln vaktinde müda -
bir sulha mecbur etmek ve ayni za- halesüe .söndilrülmllştür. 
manda Balkanların mümkün oldu- Eyübde Deftudar caddesinde 4.0 nu 
iu kadar cenublarına inerek doiu maralı Zeynebe ald ah.fab evin üst 
Akdeniz havzasına kabil olduğu katmdan da yangın çıkmış, itfaiye 
kadar yı:ıklaşmak karar ve azminde ~rafınd1ı.~ büyümeden 'bastırılmış .. · 
üeler, hunu ancak Bulgaristan ve tır. 
Yugos[avyndan, tav'an, geçmek au- Her iki yangının ne suretle çıktılı 
retile yapmak isterler. zabıtaca arqtırılmattadır. 

O halde italyayft, büyijk ölçüde Otobüı alhnda kaldı 
Alman kara kuvvetlerinin ıreldiği Boğazke.o;ende, Kadirler yokuşunda 
eğer, mahsus uydurulmu-. ve ıtan e- Yağcı sokağında 42 numaralı evde 
dilmiş bir propaganda haberi olma- oturan Mehmed, dün icöprüden ıe-ı 
yıp ta bir hakikat i!ıe. bu kuvvetle- çerken, '°tör Recebin idaresindeki 
rin peyderpey T rnblnsa geçtiklerini 4159 numaralı Edimekapı _ Cihangir 
ve geçenlerdP,. yerlilerin Ciaahya otobüsünün .s:ıdme.slne uğraJlllltır. 
eledikleri ve huitaların Agedabia o- Bu çarpma neticesinde, ba,ından 
larıık yazdıkları, Bingazinin 150 yaralanan Mehmed tedavi altına a -
Km. cenubundıtki bir mevkiin daha lmmı.ş, kaıaya sebeb ohın şoför ya _ 
oenublanbda görünen motörlü ve kalanara~ hakkında takibata ba.ş -
zırhlı Alman keşif unsu:larının bun- lanmı.,tır. 
lann en 1leridckı u-;larından ibaret Kurıun boruları çalmıt 
olduğunu kabul etmek gerektir. -Koço i.ınılnde bir açıkgöz Beyoğ -

Almanların Afrikaya ordu gön- tunda Nlko'nun dtikklnına giderek: 
dermekte herhangi bir menfaat ve 1..ec1 ı- Mibaade ederseniz, yüz r.uma. 
u eflerl var mıdır) Bu meseleyi 
tetkik ederek bir hükme varmadan raya rireceğlm .• 
eTVel bununla alahlı olan diğer bir Dem~tir. Dllkklnm hellama gir -
noktayı aydınlatmak ilı:tiza eder. Bu mif, fakat giderken kurşun borula.. 
nokta Almanlann kuvvetlerini inici- n da aökllp, beraber iötUrmüştür. 

!3UO.hare yakalanan maznun dlln ad-
aama u!ratarok dağılmak iıteyip is- 1 . 
t • '-1 rl k fi 'dl l yeye verUeret. Swtanahmed birinci 
emıveceıt e ey ıyetı r. lh A • • 

S .. h k 1c· Al b'lh au ce-za h klmının kararile tevkif 
up c yo ı manya ı aaııa edllm' tir 

haTa lı:u~tl•rlni dağıtmak fstem,.z.. ~ · 
CUnkO ancak bunlar Hyeslnde Bü- ("~K~Ü--Ü-.-k-h--b--1--) 
,.Uk Britanya Uzerind~ kat't tetir ic- Ç a er er 
ruına teşebbUı edebilir. Fakat Al- • B' üd ... tt b ri 

1 b ··ı~h h'J•fı ır m ue en e Ankarada man ann, u ;nu 11 aza. ı a. na, ce.- b 1 .. t · 
L• ft 1 h a 1 • L- "k .. 1 u unma .. a olan Valı muavini Ah 

nuı;ıı a ya ıu•a .. erın~ l')Ul'U o • ~ • 
ıUde hava k•ıvvetleri getirdilderlnl ~~d Kınılc dlln ıehrlmize donın(if -
•örüyoruz:. Bunlan bir Alman or- · . . . . 
dusu takib etmediği tllkdirde iıe, • Beledıye ımar müdürlüğıi, Dol -

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıYOR 

Zirut Bantaaında tumbaraıı ve ihbarııa tasarruf be.sablannda 
enu- 60 1irUı bulunanlara. senede " defa çeltilecek kur'a ile af&P -
da.ki plloa ıör• 1krami7• datıtılacakt.ır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 

" 
" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 
500 " 2,000 
250 " 1,000 
100 " 4,000 
50 " 5,000 
40 " 4,aJa 

Lira 

" 
" 
" 
" .. 120 " 

\60 " 20 ., 3.2~0 " 
Dıktat: H~ablarındaki pan.lar bir sene içinde 50 liradan a.pll 

dütmıyenlere ikramiye çıktıtı takdirde " 20 fazlasile nrilecektir. 
Kur'alar senede • defa. 1 EJIUI. l Bll'inciklnuıı. 1 Mart Ti 1 Hu • 

ran t&rlhlerinde çeltileceltt.fr. Alman uçak filolarının orta ve do- mabahçeden Maçknya ve Taşkışlaya 
iu Akdeniz.deki faaliyetletinin boşa giden yolları pa~ke olarak inşa etme-
cideceği de a~ilcardır. te karar vermıştlr. Bu yollar, 941 ----------------------------

Bundan ba,ka Alman kara ordu- yılı yol inşaat programı Jçlne alınmış. 
Lm o kadar ziyade fırknlııra malik- tır. 
tfr lci bunlıı.rdan Afrika için ı O: 15 e DUn vaa.~et.te .vnıı munVini Ah
tfimen tefrik olunması halinde Al- med Kınığın rıyasctınde, Emniyet nl
manyanın ne garh ne şark ve n d tıncı şube müdürü ve şoförler cemf
§imaldeki tahşida;ındn en ufak c bi~ yeti re~lnin lştirakile bir toplantı ya. 
eksiklik kendini göstermiyecktir. pılmı.ş,, ~~~n otomo?il ~Jfıst4~lerinin 
Buna mukabiel, bir kaçı motörlü ve tevzii i.Şı oÖrüşOlmüştilr. y!mdıye ka
zırhlı olacak olan ı O: 15 Almnn tü- dar yapılan tevziat neticesinde ar -
menile berıı.ber bir miktar İtalyan tan 350 Uistik bugünden ·tibaren ihtı
tümenlerinden mürekhb bir Mih- yacı olan şoförlere dağıtılacaktır. 
•er ordusu Afrikada çok kuvvetli e Şehrimizdeki okullarda talebele 
bir kuvvettir. re mutad tifo aşısı yapılmasına baş_ 

1 O: l 5 Alm.ıın tümeninin f talya- lanmıştır. 
dan Trablusa geçmesi ve sonra da Son günlerde, şehrimizde fazlaca 
bunların mütemadi surette ikmali tifo vak'aları görüldüğü hakkındaki 
9ok büyük ve çetin bir İ!ıtir; fakat, haberler al!l.kadarlarca tekzlb olun -
fU vaziyette ba~arılıımaz bir fey de- muştur. Son bir ay içinde ~ehrimizde 
fildir. Bizertenin ele geçmesi halin- yalnız iki tifo vak'ası görülmüştür. 
de, elbette ki, Almanyanın Afrika
ra kuvvet geçirmek işi ft!vka:ade 
kolaylaşacaktı; fakat bunun bir eın
rf vaki olmamasına rai?mf'n icara r.u
Jarını takib suretile ftalyadan Afri
kaya vapurlarla ve bahusu.ı nakil u
çaklarile asker geçi:mek muhal de
lildir. 

ZE 
.._.•••• oc~gı 

Başvekalet Matbuat Umum 
Müdürlüğünden: 

Matbuat Umum Müdürlüğü içln İran, Sırp.Hırvat, Elen dülerae iki 
taranı tercümeye ve konuşmıya. çok iyi vakıf imtihanla üç mlltercim spi
ker alıno.co.ktır. 

200 lira UcreUl olan bu vazifeye tdllb bulunanların bir istida ile aşa
ğıda yazılı vesaiki 7 Mart 1941 Cumn gününe kadar Ankarada Matbuat 
Umum MüdUrlüğüne göndermeleri ve müracnat edenler arasında mat -
lflb evsafı haiz görülenlere imtihanlarının ıcrası için ayrıca tcblı~at yapı- ' 
lacağı il~n olunur. 

ı. Nütwı tezkeresi sureti, 
2. Hal tcrcumesl, 
3. Tahsil vesaiki veya suretler\ 
4. Askerlik vaziyeti, 
5. Memurin kanununun 5 inci maddesinde yazılı 3air vesaik; 
6. İkl aded vesika fotoğrafı. (1358> 

Atlana Kath iplik Fabrikasından: 

Bunun İçin de, cenubi !tafra üs
lerindeki Alman uçaldannın gerek 
Malta Uzerinde ve gerek orta Ak
denizde fevkalade faaliyetler aarf
ettlklerini ı;ı:örmekteyiz. Çünkü, Af
ri.kaya nakliyat ynpabilmelc için Ma.1-
tadaki Jngiliz hav kuvvetlerini sus
turmak ve sindirmek birinci tarttır. 

Afrikaya geçi:ildiği farz ve kabul 
olunan bir Alman ordusumın hede
fi şüphe yok ki, ıadece Trablustaki 
İtalyan kuvvetlerini takviye ederek 
burasının mü<lafaa.,ını temin etmek 
olmayacaktır. Bu ordu için, kuvvet 
'Ye terkibi nisb'!tinde, hem şa:-ka vr 
hem de garba doğru ehemmivetli 
ukcri hedefbr mevcud olduğu gibi 

l En iktH1dh w HaYagazi J 
Af.rikada al~lumum müstemleke ııa-1 
yeleri de vardır. Yaklaşan yazın ne
ticesi ıimdidcn bittabi kcstiıilemi
yccek olan bu te cbbüslere ve hare
ketlere mani teşkil edebileceğini de 
zannetmiyorum. Çünkü yazdan ev
vel uzun boylu ha.rekata mlisaid ay
lar vardır. Bu sebebl~rlf' Almanla-

Mamulatımız Katlı İplikleri 
Aşağıdaki Fiatlara sattığımızı ilan ederiz: 

No. 1% f2 ve 12/3 Beher Paketi : 575 kW'u.f 
ıı 20f2 CGrizot) • • : 755 . • 
• 2012 <Beyaz) • • : 705 • 

Mezkh 5a.Uar fabrlkiammia teslim, rüzde 7Ü2 peşindir. 

Dev.et Demiryolları işleime U. M. den: 
rın Afrikaya bir ordu ı;töndermi, 
olmaları gayrı varid de~ildir. 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 

. 
Muhammen bedeli 53500 em üç bin b~yUz lira olan muhtelif elektrik 

li saaUer ve teferruatı 15/4/ 1941 Salı günü saat 15.30 da kapalı zarf u
lü ile Anka.rada İdare binasında sa tın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek istiyenlerln (3925> liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve ıe tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler (268) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde s:ı.tıl. 
maktadır. (1507) 

Devlet Orman işletmesi Çoruh Revir A
mirliğinden : 

Bütün Ağrıların 

Beyhude ıstırap 
B/R TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannid BAŞ ve DİŞ ağrılarını 

.ora.tıe izaleye kA!idir, Romatizma 
ıvcaı. sinir, ma!sal ve adale 

ıstırap lan 
NEVROZİN1e teda.~ edlllr. 

- ,. .Müessir Di9: NEVUOZİN'dir . .. 

Mart _L 

. 
Panzehiridir 

çekmeyiniz 1 

NEVROZiN Tercih Ediniz. 
İCABINDA GOSDE «3» KAŞE ALINABiLİR. 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden 
Gemi f.n§aat işlerinde çall§m!.f, re.simden anlar imtihanla ~çi alın& ~ 

caktır. 

Tallblerin vesikalo.rile birlikte Gölcük deniz fabrikalarına müracaat • 
lan. (143f) 

PARLAK· ve SA0LAM DiŞLERE MALiK OL AK iSTERSENiZ 
MUHAKKAK 

Dl$ MACUNUNU KULLANINIZ 

Dişleri ve dlşetlerml muhafaza eder. 
Her yerde O E N T O L dit macununu arayınız. 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli Askert Lisesine glrmeRe istekli olub da taşraltırdn §Ubclere, 

İstıınbulda da doğruca ~ktebe müracaat etmiş olanlardan sınıno.rn.. 
da dönekliği olamıyan bütün girme şartlarını haiz bwunan ve ayni za· 
manda giriş evrakını· tekemmill ettirm~ olan lstekllerin imt.ihanlaı1 

yapılmak üzere 7 /Mart/941 Cuma günü saat 9 da Kuleli Lisesinde bulun.. 
maları ve bu tarihte mektebde bulunm~anla.rın haklarını kıı.y.bedecetı-
leri il~ olunur. (1443) 

Dantelsiz bir kuruılukların yerine dantelll bir kuruşluklar darb ve pi -
Yuaya klti miktarda çıtımlmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 
it/Mıı.rt/!Ml tarihinden .sonra tedavWden kaldırılmL<ıt kararlaştırılmıştır. 
Dant.el.slz bir kuruşluklar 1/Nfsan/941 tarihinden itibaren artık tedavül • 

İhalesinin 2512/941 tarihinde yapılacağı Cumhuriyet, Son Posta, Ulwı 
gazetelerinin 8, ıı, H, 17 ŞU'bat Hl ta.ribll nüs:halarında 11eşrolunan 
1007 metre mlkft.b 288 desimetre miktı.ba muadil 2892 adet kai>uklu kızıl 
ağaç tomruğuna mezkQr gllnde talib zuhur etmediğinden eksiltme on 
gün uzatılmıştır. Arttımanın 7/3/9~U Cuma günü saat 14 de Borçka l.ş-

ı;:==-=======1941 IKRAMIVELERI 
etmiyecek Te bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal -
ıandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası 4ubelerince ve Cümhuriyet 
Merkez Bankası şube.:ıl bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubelerince 
kabul eclilebllecektlr. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları malsıındıklnrUe 
Cumhuriyet Merkez ve Ziraat B:ı.nkal:ı.rı şubelerinde tebdü ettirmeleri ı-
lfın olunur. 119035• a 12523• 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden: 
Üçüncü taksit l Martta başlıyaca.ğından Martın onuncu gününe ka

dar taksitlerini vezneye yatırmayan talebenin mektcble alakası keıilc

ceği ilan olunur. 

letme bölgesinde yapılacağı ılfın olunur. (1508) 

f stanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
53 No. ıu ilan: 

Tip ekmeklik %15 çavdarlı unun 72 kiloluk beher çuvalının fiatı ba-
dema 972 kuruş olarak tesblt edildiği ilô.n olunur. (1579) 

IST ANBUL BELEDiYESiNDEN: 
Fiat Mürakabe Komisyonunun tesblt ettiği bir çuval un tiatına göre 

1/3/941 sa.b:ı.huıdan itib:ı.ren tek tip ekmct?in kilosu on Uç kuruş on 
para olduğu llft.n olunur. · 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesaplan 

İKRAMİYE 
PLAN 1 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lirt. 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
" • 600 • - 2000.- • 
a • 250 • - 2000.- • 

H • 100 • - 3500.- • 
8() • 50 • - 4000.- • 

aoo • 20 • - r.ooo.- • 
Keşicleler: ' Şubai, ı l\layıs, 1 A. 
lustos, 3 İkinclteşrln tarihleri. \de 

;rapı.ır. 

.............................................. ·-····----· ... ······ ...................... ___ ..,.. ... ,,, 
Son Posta Matbaasu Nfl!J'İyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç ı 
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