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İngiliz gazeteleri 
haber veriyorlar: 
•T1rklJ8 
llotazlan . 
kapadın -.. 

Balsariatamn huducllaı tnl ıösterir la arita 

Sofradaki 
• 
lnglllzler 
• 

: lstanllala 

Almanlar r ........................................ _. ... , 
Londra, 3 (A.A.) - Royter a- ı' Türkiye ._ı 11 ~::~nın diplomati1' muhabiri JUi- Yaaan ~Adiseyi 

nın~~ Eb:İu~m'?:ıtare~~~:.,::m'°:-i::: badadaaa siikfm ve 1 
diaelerden tevellüd eden bütün me. j ıeleleri yerinde tetkik fırsatını ver· vakar la 
mektedir. geldiler 

lngiliz haricive nazırının Anltd~- karşıladı ~. gelir 1 rlar 
radan hareketinden ıonra neıre ı· 
len resmi tebJiideki ifade iatiınat 
bir ehemmiyeti haiz olmuttur. Zira Bazı kuvvetlerde . Türk milleti Milli Şef.inin ,. 
tebliğ o:S.lkan prtlanmn ve TUr. ( • .,. 
IUye il lncilterenin karşılıklı men. T k h d d etralmda. her aamandan lngı iZ • Bıılnar 
f.atlerinin• t.tlcik edildiğini sarih Ur u u una 1 Jtilaa llkSliı topla ,,. Onan 1 • 
~rette bildirmektedir. k d ·. her emburilnuın· mia~atayJaır hazır muna· sebatının her 

Boğaz1ara ınayn dökülmesi Türk sev e· ıım·ışler R. 

filosunun Çanakk•leye muvaaalatt 1 - • f •nk ta b ki • 
Türkiye hükumeti tarafından ~er - ı"''UI k 1 .. an 1 1 1 e anıyor ~rlü ih~mate .k.ar,ı haztT.lı~lan ~- Balıari•tana giren Almanlar • US,, Un ma a 8$1

1 
-

~,af e~tır!11ek ı~ın alınan ı~ı t~dbır- fimdi iki hedeften hangisine f · J · • · • • dır. TliTkiyc. bılhasaa tehlıke daha t .. h d ki . J .. 1 SolyaJalti ngılız elçı•ının 
(Devamt 7 nci aayfada) e~e;j" . e. ;ce ;;ın le '1!~ e- ! . Dün akıamki Radyo gazete- Bulıar lıralile yaptığı müla-

~e __ , ~ ,ım1 •1ıı Mer, 1azı 5a~~ o- i 11• Bulgaristanın Almanlar tara. lıatla iki ıaraJ vaziyetin vaha-
ıaııur yo ı e uaı ".e uueyfe fından itgaline takaddüm eden meli hakkında mutabık 

Almanlar bize 
tecavüz niyetinde 

olmadıklarını 
söylüyorlar 

Bcrlin, 3 ( A.A.) - Bir husust 
muhabir bildiriyor: 

Pcopagand~ nezar,.tinin matbuat 
aervisi ,efi. Almanyanın Türlciye!e 
lı:at'lı tecavüzkar niyetleri olmadıgı.. 
nı aöylcmit ve Türk - Alman iyi _m~ 
naaebctlerini hatırlatmıştır. «Turki
yenin hattı hareketini tuvib veya a. 
demi taıvib, demittir, Almanyaya 

dütmez.• 

yiiTümelrlen bahaeJıyorlarmlf hadiseleri anlattıktan sonra ez- ._ l l cümle demiştir ki: ' rra mıı ar 

Londra 3 (A.A.l - Mü.sakil Fran. - Balkanlardct sulhun mu-
sı2 ajansı bildiriyor: hafazaııını arzu ettiğini mütead

did veııilelerle tekrarlamış olan 
Şimdi Bulgaristanın mukadderatı Al 

taayyün etmiş oldu~undan blitlln d1k manya, ~imdi bizzat, harbi 
Balkanlara getirmi bulunuyor. 

tat tabiat.ile Alman ordularının ce - t 'lizl ngı · eri kendi adalarında 
nuba. doğru Deri hareketlerinde tuta- ve Akdenızde yenem~diğini ıö-
caklan ~tlkamet üzerinde temerltfiz <Devamı '1 nci sayfada> 
et:nek:tedir (Devanu 3 üncü aayfada, \.. ............................................ ../ 

--- ---
Yunan -İtalyan 
harbinde hava 

faaliyeti şiddetlendi 

Bay Edenin ı 
.A.tinadaki 

görii.,melerl 

Bofya 3 CA.A.> - steranl ajanc;ı 
bildirip,>r: 

Her ne kadar resmi beyanat. yapıl
mıımışsa da So!yadakl İngiliz elçüiğJ 
mahfelleri İngiltere ile Bulgaristan a
rumda.ki diplamat.ik mllnasebeUeri 
keslhnif addediyorlar. ElçUik erkfı -
nından bazıı.n ve bu arada &taşemi-

- (Devama 3 üncll .. ,.fada) 

Prens Pol dün 
.~on ~ibbentrop 
ıle m~ g örüşlU? 

r ' Askeri vaziyet ttaıyanıar zeızeıe~en 
yıkılan felaketze:le 

İngiliz ajansının ver
diği haberi Yugoslav 
matbuat müdiriyeti 

Kral F erdinand Larisa şehrini iki 

---========-===~S;;•~:rh ,. 

idare itleri telefoae ı 20?0J 

Miilıim bir şelıir 
meselesi: Asfalt mı, 

yoksa parke mi? 
Belediye şehir yollarının asfalta 

çevrilmesinden vazgeçmedi 
Vali: ~<Balltıan malı.d.ri 6U. pırıl pırıl alalt ile 
Jr.n, hucıs ••yretle yenilmai ltGbil olan mala::aırlar ~ 

Olaltlama provamının iUı aJrmınJa in• vii - r~ın, 
.ı·· • 

1
. ,, za •erı 

aonnuye ım! .. n Jiyor 

Son cfinlerde Bdediyenin Jenoir 1 
tekerlekli veaaitln 1ıeçtiii yollan ..
falt olarak inpdan vaqeçtiii ha.
kın~ bazı nefriyat vapılmal'tadar. 
Vali ve Belediye Reiıi Or. LOtfi 
Kırdar bu huauıta dün lı:endiaile ıö. 
rüıen bir muharririmize ıu beyanat
ta bulunmuıtur: 

«- Asfalt yollar hakkında, bil. 
haaaa aon h•ftalar içinde, yapılan 
RCfl'İY•t.J dikkıltle takib ettim 

Şehrimizin trafik vaziyetine tıa• 
uran, bir kHım ana cadct:len a .. 
fa!tlama huauıunda evvelce verdir.. 
mız k~~~r~n tadil edilmeli İcab edip 
e~med~mı yapılan ne,riyatı gözö
nilnde tutarak, tnühendi.aler ve fen 
tieyetiınixle bir daha tetkik ettim . 

Bu tetkikat netıuainde vl11l ol. 
duğumuz kanaati, vani caafalt prog
ram•nuu hakkındaki lı.ararlarımız.1 
ıize burada, daha l'traflı ve izahlı 
bir eurette, bildirmeii halkı ve n~t
riyatı yapan muharririrlerimi:ıi ten
vir etmek ihtiyacı ile lüzumlu ıör
düm. Bilirsiniz ki, bir ıehrin, veleY 
birkaç ana caddesine olıun, aıfalt.. 

(Dev.mı 4 üncü aayfada) 

ingiltereye gelen \ 
yeni Amerikan 

elçisinin beyanatı 

MubadiUere 
veriien makbuzlar 

değiştirilecek 
Londra, 3 (A.A.) - Amerika- Ankr -a 3 (Hususl> - Maliye Vekl-

nın yımi Londra büyük elçisi B. Wi- lett Mübadil tufiye Tesitalarını tıa _ 
nant Am•·~kanın lngiltereye ynptıiı men tediye veya mahsubuna muta _ 
ya~dımın gunden güne artmakta ol- bll ıerı)'e kalan miktar için alAkalı
dugunu beyan etmiştir. lara Terilmif olan muvaltltılt matbu._ 

Gazeteciler B. Winant"tan, Amc. ıarm deği§tirilmeslne ka.rar vermlf _ 
rikan yardımının ıeç kalacağı hak- tir. 
kında Almanların ilen ıürdüğü fikrin Buııa aebeb, bundan evvel bu ve-
hadiseler tarafından tl'kzih edilip 8t'kalar üzerinde tahrif yolne blr aul
edilmiyeceğİni sormuıtur. B. \1/inant ist.ımal yapılmış olmasıdır. 
ıu cevabı vermiştir: Bu vesikaların kıymeti takriben 

- Öyle olacağını zannediyoıum. yarım mayon lira kadardır. 
Amerikadaki Utin devletler Am 
rikanın lngiltereye yardım .'iyasc ·~~_.._._.._._.._.~~~~----"'--..ı11111ı 
ni tasvib ediyorlar. Amerikalıların U sabah gel haberler 
tarihte fimdiye kadar görülmediği 
derecede bugün müttehid oldu klan- 3 Uncu s fa dadır 
nı zannediyorum. ---------------~-=---=-:.--.::-::...-.::-::.·~·~~- - ....mı..----...~ ---- - -..-.... n.,.__.... 

Az gelirli vatandaşlan ev 
sahibi yapmak için hazırlıklar 

( 
.......... -.................... _. ........ . ...... -......... . . . ... -.............................. , 

E Hükiimetle belediyenin elinde bulun --' : · ı lı • · l" an arsaıar, eu yap- • 

aldanmıştı, Maj~ste defa bombalaclılar 
Borisin de aldan
ması mümkündür 

Yazan : H. Emir Erkilet 

Atina, ; (AA.) - Yunaniatan
daki lngiliz hava kuvvetleri karar
gahının dün ak§amki tebliii: 

(Devamı 7 nci aa~• 

lngiliz Hariciye Nazırı 
ile Türk ve Amerika 

elçileri arasında 
dünkü toplanh te!t~ib etti 

! ırma d 'i!ıyenlr a.zl wel ırli vatand"f_lara ucuz liat ve uzun i 
i va e ı ta •ıt n e •atıl~calt, l•tanbul BeleJiye•İ bu i 

B 1 

• : ar•aların, b.r li•le•inİ yaptı ı· 
er in, 3 (A.A.) - O. N. B.: Bel&Tad ı <A.A.) - Reuter: • lnııiliz radyoıu bugün Atiaada N•'b pren1 Paul bu sabah ..Avus - '·····-00····••••••••00•00•••••••••••••••u••••H••• ............................................... J 

B ulgariıtcln geçen Büyük 
· Harbde merkf'zİ Avrupa 
devlctterile ittifak etmit' ve bun· 
larla beraber mağhib. olarak, 
büyüyecek yerde küçülmülltü. 
Bu harbde dı:, gene merkezi Av
rupa ittiftlk sistemine dahil ol
muştur. Fakat onun ne olacağı 
ancak harbin s<"nundR belli ola
caktır. 

Geçen harbde kral Ferdinand 
aldanmıştı. Bu harbd.:: oğlu Ma
jeste Borisin dahi aldanması 
mümkündür. Bulgaristanın jtti
faklnra ve harb1ere memleketin 
mesru ve haya ti ınüdafaRSı için 
değil , daima toprak kazanmak 
ve milli emel adını verdiği c;ok 
geniş ihtirıu gavelerine varmak 
İçin ~irdiğin i asla unutmamak 
jktiza eder. 

(Devamı 7 nei sayfada) 

lnııiliz hariciye nazırı Edenle Ame. turya - YuıOllav hududu civarında Dahiliye V.ek81eti. yeni ev yaptır. 
(Devamı 7 nci aayfacla) (O.._.. 3 üncü .. yfada) malı: iatiyen az gelirli vatanda~ların 

------·- --- -- - - - - birer ev aahibi olmasını temin malc.
aadile bir müddettenberi yaptırmak. 
ta olduğu tetkikleri bitirmiştir. Ve. 
kllet bu mahadla "atandaşlara pek 
büyüle. kolaylıklar gösteren bir ka
nun projesi hazırlamaktadır. 

Bu kanun projesine :.töre, büyük 
şehirlerde hükumetin ve belediyele
rin elfn~e bulunan analar ev yaptır. 
malı: iat.iyen vatandaşlara mümkün 
olduiu kadar ucuz fiatla satılacaktır. 
Bu analann bedelleri uzun vadeli 
taltaitl.rle tahail olunacaktır. 

DahSliye Velclleti bu mak!adla 
büyük şehirlerde hükOmct ve bele. 
diye elindeki arulllnn te-hit ve mik
tanrun Vekalete hildirilmeaini all
kadarlardan ittemiıtir. 

elinde bulunan ar-lar te•bit olun. 
mut n bunlar bir liste halirıde Da. 

yaaanhJar lta17•~ itti ...... ettikleri taDldan aw _._.. ...... W·emeldaııllrlu 
• 

İstanbul vilayeti dahilinde, gerek\ 
'belediyenin, ııert:kse milli emlakin 

~ Vek• ..... Wbibaittlr. o,,ı·•·r• Vtıkili i'üa O.• 



SON POSTA Marl 4 

1 ;ar: ·":-i~iliitları il 
..._~~----- Môittin Birıen :..J 

.... dsimli Dl&kale ı m Tedavisi mümkün olmıyan hastalık =I Sı~ınak ve 
korunma yerleri 
kontrol edilecek 

B arb lnr buhrandır; bir aulh 
müvazene!lının bozulması 

demek olan bir buhran. Bu buhran 
ile birlikte müvaun:: ve aHkunet 
kuvvetlerile, ~arb ve fesad kuvvet~ 
Jeri arasmcla nc;ılan bir ruücadele ha
reketi başlar. Harb, t hrib ve fesad 
unsurları, yıkmak. yakroak, ezmek 
için daima, hareket aahası iizerindl! 
çüıük. ve zayıf noktalan arar; an
lan buldukça, oralara hücum eder, 
işini görmeie ç.:ılışır. Tıpkı, uzvi. 
yette olduğu gibi, harh afeti de, be
şeri bir kütlenin uzviyetini buhrana 
uğrattığı zaman, yer .ver, onun zayıf 
taraflnnnı arar, bulur ·ve tahrib cdu. 

Gene bpkı uzviyette olduğu gibi. 
harb, onu dogman mikrobun tahn"b 
kuvveti kalmaymcay kadar devam 
eder; bu devam müCldeti esoaaında , 
şiddetini yer yer arttığı cörülür ki 
buna tıb dilinde de. ı:.iyaset dilinde 
de ctihtilat» derler. 

Avrupa, batlı başına müstakil bir 
uzviyettir. Bugünkü ölçüde bir hnrb, 
bu kıt'anın bir tı\Tafında patladık.. 
tan sonra, artık onun bu nevi ihtilat
lar yapması kad&T tabii bir şey ola
mazdı. Nitekim, haıh başladığı gün. 
denberi, bu sütunhrda arada sırad-a 
tekrar ettiğim bir fikiT \:ardır ki, o
nu, bugün de hatırlayabiliriz: Bu 
ölçüde harbin nerede ve nasıl ba1-
ladığını biliriz.; fakat onun :terede 
"'e nasıl biteceğim bilmemize imkan 
yoktur. Yapacağımız şey, hadiseleri 
görmek. onlar karııısında sükunetle 
knrar almak ve kendimize ona göre 
istilı:amt't vermekten ibaret olur. 

* .. 
Harbin ilk safhasında ateı Avru

panın şarkında çıktı ve harb, bütün 
ibtiliitlannı şarkta yaptı. Geçen ba
har, ihtilat sahası garb olmuştu. Bi. 
lii.hare, haTckct ııahası cenub oldu: 
şimdi de f&rlc cenubunda ıhtilat ha
reketleri baş gösterdi. Belki, bu aa .. 
hadaki ihtilat genişler; belki de, brr
denbire istikametim çevirerek başka 
taraflara gider. ·Bö~b buhran ve a
sabiyet zamanlarmda bu ubdki» leı 
hakkında hükümler vermek doğru 
olıımaz.. Henüz taarruz eden hücre. 
lerle müdafaa için çalışan h:icrcler 
arasında cereyan eden mücadele ne 
durmuş, ne de iki taraftan birinde 
züf alametleri belinni tir. Her iki 
hücre de, aynen uzviyette olduğu 
gibi, en şiddetli bır mücadel içinde 
Lulunuyor ve her iki hücrenin de 
kuvvetleri sağlamdır. Şu halde, ö
nümüzdeki haftalarda ve aylarda 
bu harbin şiddetinde daha büyük 
kesafetler görülmesi mümkündiir. 
Hnynle knpılmıynrak, önümüzde 
ınühim hadiseler bulunduğunu bile
rek, gelen vukuat karıısında. sağlam 
bir kafa ve ıağlnm bir sinirle. dim
dik durmaya ve Türk vatanının fe
dakar bekçileri olmaya mecburuz. 

Biz.i alakadar eden yakın vukua. 
tın şöyle mi veya böJı le mi Ctlaca
ğını keşif için kendimizi ü.nncye ve 
sinirlerimizi yormaya çalışmak sade 
faydasız değil, muzırdır. Avrupa 
hastadır; biz de onun içindeyiz; bü. 
yük Avrupa uzviyeti içinde bir or
gandan başka bir şey olmıynn bu 
Türkiyeyi, harbin ihtilat uruıur.IA"ma 
karşı miidafaa etmek lazımdı :-. Biz, 
bütün hadiselere bu gözle bakma· 
Jıyız ve bütün mcselelcıi bu bakım. 
dan miitalea etmeliyiz. 

* Cene uzviyette olduğu gibi, harb 
afetine uğramı~ olan beş.=ri bir kut
le uzv!yetinde, ihtilatlara karşı ye
gdne müclafau silahı, bünyenin sağ
lamlığı. ve mukavemet kabiliyetidir. 
Bunun için, Türkiyenin h,.rhnngi bir 
ihtilattan masun olmasını istiyorsak 
her şeyden evvel onun matıevi kucl
r~tinin }·ükselmcsini, daima yülaek 
ve sağlam durmasım istcmnH ve hu. 
nun için çalışmalıyu. Bir vatan, sa
de, İcab ettiği zaman onun uğurun. 
da hayatımızı feda etmesinı bilmek
le müdafaa edilmez; ondan daha 
evvel hepimizin birçok va:r.ifemiz 
vardır ki bunların en mühimlerinden 
biri de manevi k~vvetlerimizi sağ
lam tutmak ve birbirimizi bu ba. 
kımdan kuvvetlendirmesini bilmek
Lir. Biuat, harb ail&h ve malzeme, 
taarruz bir kütle hareketi olmazdan 
f'vvel bir ruh ve irade hareketidir. 
Nitekim, müdafaada bir silah ve 
malzeme kudreti olmazdan evvel 
Lir ruh kudretidir. Bir milli bünye
:ıin bu iki kuvvetle birden mücch-
hn olın4Sı, bugiinkü hastayı tellı:il 
c>dcn enternasyonal uzviyet içinde, 
onun l.endi blitı) esini ihtilattan ma
sun tu!ma,ı ic;in l:afi ~elir. 

lıle, h::ırb • ( ::t::in yeni bir iddet 
ve humma d,.vrir. c!o~u gittiği bu. 
günicrdc h~pbıizir. İl i bilmesi la%Jm 
~t>ler. r;cy hudıır: Her çcyden evvel, 
ukin, mÜle\ckkil, ~bırlı, fakat ay
ni zamanda ccıur v~ azimldir olmak. 

df ufıHtüı. ,:IJ;~c;en 

== 
V.ifiyet Seferberlik Müdürlüğü, 

kaymakamlı~buı bir tamim gönde
rerek, JS. gÜn rnrfında mmtakafa. 
rında mevclld. bioaJardaki sığ.uı.k 
ve kDıwuna Y'C'Jlbinin ioatrohmu 
bitirmelerini istemiş ve bu llusu3ta 
ihmali görük:ı miill:: sahibkri lııal
ikında puif lonınroa karmuu af:ııU .. 
mının tatbik edilmesini bildinmştir. 

Haksız bir şikiyetin 
sebeb olduğu istila 

Eski bir Yunan feylesofuna sor.muşlar: Tembellik en-ern. gii.nlük vazifelerden bii'ilıin yapılmaması ile, erte.il 

Emaf umqetlcri la..aaaai~ ea· 
biliye mütehassısı Sad?"Cttin istifa 
etmiştir. Bu İlıtiia:ıın isa..ıb.l lokan· 
tacılaır cem~eımia ~~ aktet. 
miş oacfuğu umumi toplantıda üye
lerden birinin ortaya l:oymus oldu. 
ğu bir m.cs~yle "1aka'll va.ı:Jır. O.. 
mesele ele, lwuıtalaıdım biıi11e jyi ba
kılmamış olduğu iddiımdır. Bu id
dia üzcrioc rw.ı.reum hitamııu mii.. 
tealıb lokantacılar cemiyeti idaıe 
heyeti mani lokantacıhrdan 1-zda,. 
rau )".anlanna ~aı:ak haatane.ye fPdip 
tetkiTcatta bulunmulşardır. Bu. tetki. 
bt cma.sında hastanede şu malU-
111at verilmiftir: 

- Tembenik nedir? demişler eüne bırakılması ne «>aşlar. Fakat bu ış yiı:ını dort. saat za.ründa. bir mısır 
:nıyıesor şu cevabı vermiş: artmlştu:. Erte.si etin blr hamlede llitiri1mesi güç, bazılan için ere lU> 

- Öyle bir yokuştur ki, insan ona bir adlDl attı mı. :baş döndürücü !llr men hemen imkansız. ohlr. Ve bn' defa bu şelildıe bir gün sonnya iş bı-
süratıe e~n doğru yuvarlannuya hatlar, fakat alt t.araft.an, im tarafa ratma. usulii teessüs ediııce artık ai'Jad şeklini alır, t.embellik artık ba.t-

doğru lumamnak hemen bemt:n imk~ır, insanın bir defa hatırına ıa:_~~~ikır:~.. . k~"" 1 ,.._ez bir ~ ... M._ .. .__ ····tul b .. 
.a.ıı:a»WÇil ~-ua11 ..... u ...... ·-~~. ona .... nmmıs;a a-

geJmez, .ronra da böyle bir ıe~ebbiise nefesi yetişmez. mali. 
~- Adı gqaı hıma. lmstaneye 

ilciN:i de.fa olarak. gelmi§Uı • .Biıinc:i· 
.sinde tamamen şifa·rab olcıuştu, 
fakat tabi ofd'uğµ hayat şartları mü. 
said değildi. Hastafai- nüksetti, ve 
ikinci defa olaınk hnstaneye geldi 
ve ilkine pUaJ1llJ caba fena. bic va
ziyette geldi. Gene ayni ihtimamla 
tedavi gğrdii, bu arada kenrusisae 
bazı iğnelerin yapılması lazımdı, ia. 
kat bu iğneler ancak mutlak zamanı 
gelincıt yapılalii!irdi. Nitdcim c za
man huiül edince yapıldı ve hasta· 
ilk hafifledi, . tHQyet hu iğnelerin 
daha evvel yapılabileceği zannından 
doğmuştur. Esasen tetkik heyetinin 
temasta bulundui:'U diğer bütün has. 
ta1ar vaziyetlerinden memnuniyet 
'beyan etmişlerdir, b~ arada adı geç
rniş ofan na3ta da VBTdır, 

........................................................ _. ................. _. .......... ._. .... ._ . ..__.._.. _______ ....... __. .... -···------·······-······-····--·---..... -....... . 
C Meraklı şeyler ::J 
Başeratın 

kuvveti 
insanlarda 
olsaydı .. 

500 metre atlayacak, kendi 
ağırlığımızın 20 mi•li yük ta

pyacak, aaimizle evleri 
yıkacalıhlr. 

(FRANSU'A KOPE) 

Yazan: Halid Ziya Uşakhgil 
Dostum profesör M. i «labora -

tuvarıı ismini \'erdiği odasında bul. 
dum. ttUboratuvar», ağzına kadar 
kitab dolu idi. Dostum, bir yığın 
kitab arasmdn, yiizü koyun yere u· 
zanmış, esrarengiz bir takım tetki • 
katin meşguldü. 

Beni ıörüncc doğruldu, oturdu, 
göz.lükle.rini düztltti ve derhnl ok -
kalı bir sual ıı.ordu: 

- Jnaanlann kudretsizliğini öğ -
rendik.ten sonra büsbütün ıneyus ol. 
dum. Mesela sizi alalım: Şu bildi -
ğimiz. alelade bir pireye nazaran siz 
nesinii'?. 

Şaşırarak: 
- Ne demek istedii:inizi anlıya -

madım, dedim. 
Profesör. en hassas bir yerine 

dokunulmuş bir insan edasile: 
- Fakat müsaade ediniz, dedi. 

lk.i milimetrelik bir uzunluğa maiik 
olan öir pire. tam hir buçuk metre 
atlıyabilir. Muazznm bir mesafede 
değil mi? •. Bir insanı da, vücuduna 
nazaran ayni kuvvette adalelrrle 
techiz ediniz, bilir mi~i.ıiz ne kadar 
a.tlıyabilir?. Aşağı yukarı beş yüz 
metrelik bir mesafeyi. Fakat bu da 
bir şey mi?. Mayısböceğini alınız, 
Bu haşere, k~ndi r.ğırlığının 14 misli 
bir ağırlığı kaldırabilir. Ayni nisbeti 
bfr in~ana tatbik etsek, yar.i bir in -
san da kendi ağırhğının 14 misli bir 
yük kaldırabilse, sıı içinde 800 kilo
Julc yük kaldırabilir, demektir. Bel. 
çikalı fizik &limlerindtm Platonun 
yaptığı tetkikata ='•'zaran bir arı, 
kendi a~ırlığını•ı 20 misli yiik taş -
yabilir. Dünyanın en tantnmış at -
!etlerini 11ban17, bir annın yanında 
Lir hiç gibi kalır Öyle ya , hangi at
let kendi ağırhğının ~O misli ağırlık 
kaldırabilir} . 

Haşerat. acs adalelerinin kuvveti 
dolayıile çok korkunç bir mahiyet 
arzederler. Meselci alelade bir cırcır 
böceğinin ~~i, geceleyin bi:- kilo -
metrelik bir mesafeden duyulabil • 
mektedir. Altı bin cırcır böceği ağır
lığında olan bir insan. nğırlıbrile mii. 
tenasib bir gese malik olsa, hövlc bir 
insanın sesi altı bin kifomehelik bir 
mesafeden d~ıyulabilircli. Yani, bn 
vaziyette bir İnsanın sesi, İı.tanbul
dan Erzurum& duyulabiü:di. Sonra, 
gene bu niıbet dahilindeki bil insa
nın sesi o kadar kuvvetli olurdu ki, 
böyle bir insan aksır.!a, sesinin c:id. 
detinden otuıdui:'\l ev mutlaka yı -
kılır ve bu :nsan. evinin enkuı nfıın
da can verh·di. Cünkü höylc hiT se-

(Dcvamı 6 acı .. ayfada) 

_,_ 
Bundan evvel Fransada on do • 

kuzuncu asrın ıomantisme edebi 
devresinden iki sirua hakkında ya • 
zılmı§ makalele e tabii lıir zeyJ ol
mak üzere o devreyi takib eden par. 
nassien şairlerine geçmek üzere en 
evvel François Coppee-yi alıyorum. 

Bu parnassien (parnaciyen) tabi
rini izaha lüzum var: Parı~se eski 
Yunaniatanda bir dağın narwdır ki 
bir takım §eylerin mabudu ve güneş 
ilahı addolunan ve bu meyanda şii
rin de hamisi aayıhn Apollon cı.ile 
Muse (müzlcrin) makarn addolu
nurdu. Jüpiter.in lı:ı2lan olan ve 
dokuz kardeşten müteşekkil bir pe. 
rl zümresi teşkil eden Mu!tc.--ler ser
best ve güzel san' atlara ve bunta.r 
arasında hu,usilc şiire rjyaset eder 
diye farz.edilirdi. 

işte romantisme ;;aizlerirun baya. 
le ve hisse fazla yer bırakan tarzla • 
rını tadil etmek ve nazma daha zi • 
yade şekil itibarile mükemmeliyet 
v~rmek gnyelerile toplanan genç 
şairler kendilerine eski Yunanhlann 
Parnas e dağından alınmış bir isim. 
le parnassien ünvanını taktılar. flk 
önce fü; be!t ~airle haşlıyan bu f<ü -
çük zümre günde.ı güne iltihak edeor. 
genç şairl~rle yüzlC1'ce yeni isimler 
kazanarak büyük bir cemi)•et ehem
miyetini aldı ve o zamanın şiir ha -
yatına hiikim oldu. 

Eserlerini basan o zamanın en 
mühim tabilerinden Alphon'e Le • 
merre pek • cficı temsillerle bu '!air. 
lerin i~tibanna hi%met et:rni .ir. 

Bu devre bizim neslimizin de 
~ençlik zamanına aid coşkunluk 
hengamına tesadüf ett:~inden Ede • 
biyatı Ccdid e'lİn '1ir mahsulleri de, 
ezcümle Tevfik Fikret le Cenab Se
habüddin de onun te irJeri altında 
kalmıştır. 

Eğer Fransız edebiyatının muh -
telif safhalarile Türk edebiyatının 
takib ettiği devreler aıatında bir 
mukayese yapmuk imkanı v:ırsa de
nebilir ki Divan edebiyatına kar~ı 
Namık Kemal, Abdülhak Hamid, 
Recaizade 1ıareketi Classique.lere 
kar~ Chateaubriand, Lamartine '~ 
Victor Hugo ta:afından nı;ılan ha. 
rekete. Edebiyatı c,.didenin miica. 
hedesi de romantisme karşısında vü
cud bulan pamauien hareketine 
benzetilebilir. Bu zümr~nin esas 
vasfı nazmın ~ekle aid mükemme -
livetini istihdaf etmclı:ti demi!ltik. 
Edebiyatı Cedidenb iaimkrini yu -
kanda kaydettiğimiz iki büyük şai
rinden sonra hu ün o an'aneyj en 
güzel artlar dairesinde takib eden 
şair de, hiç şüphe yok, Yahya Ke • 

F.ramu'a Kope 

maldir. Bu son yıllarda kafiye ve 
vezin kayıdlan.ndan kendileıini kur. 
tararak ıür yazan genç neslin içinde 
ciddi bir şii:r k,.biliyctilc temayüz e.
denler var, batta isimlui miihim bir 
yer tutanlar. ~u tarz mütckisif bir 
toplulukla bir istilı.rar ngktası bula -
caktn ümidini terketmemelic:lir. 

* Ben elli yıl evvele ıic"at edesek 
pamassien ı;airlerini tekrar yokla • 
mak. onlarla beraber gençlik heye
canJarmı tt-krnr yaşamak ioııtedim. 
O zaman Alphoıue Leıucne bunla -
rın eserlerini cehde taşnıabilecek bir 
kıt' ada pek nefis ka~ıd iizerine ye 
pek güzel bir yazı ile basardı ve üç 
yüz sahifeyi aşmıyan bu küçük cild
ler altın para yedi franga satılırdı. 
Bugünün parasile :ne eder, hisab et
meli, fakat ben kesemin kuvvcıile o 
zaman lıu para kıymeti anımda bir 
hlsab yapmağa lüzum ı;törmez, bun
lardan birer ilı:iıer toptar. kütübha. 
nemi doldururdum. Sade kilnb do • 
lablarımı değiL rvburnu, fıkrimi de 
doldururdum, 

Esnaf hastanesinin doktorları pek. 
cüz'i bir ücretle. c;,alışırlıı.r. hastane 
ise edviyeleri ife tamamen bedava
dır, ancak doktor, talimatname muci 
bince eve ~iderek tedavide burun-o 
malda müke)}ef değildirler. 

Doktor Sadıctrinin istifası, böyle 
bir vaziyette çahşını!1 olmnsma rağ
men hastane etrafında şikUyet izhar 
edilm· \?lmasından ileri g~lnıiş ve 
bu jstifa dn gerek esnaf cemiyetini, 
gerek hastane heyetini pek mütet'L 
sir etmiştir. dolUorda.u istifasını ge· 
ri alması istenilecektir. 

iki muhtekir dün 

zamanın yadigarlarını buluyorum. 
Yaprakların arasına dökülmüş ve 
diki~ yerleruıe sıkıı:mıı tütün külle
ri ... Kim bilir o yaprakları okurken 
ne daJgınLkJ r nnuırnda lütünümün 
küllerine bile dikkat edecek ha lde 
değilmişim. Bir yerde de büyükçe 
bir mürekkeb lek~i buldum, buna 
oldukça sıkıldım, bu güzel kitabı na. 
sıl olmuş da oöyle temizlenemiyecek 
bir surette kirlctmişün. Sebebini 
k endi kendime soruştururken bul • 
Clum: Bu, ~hin man7.um uzun bir 
hikayesinin münderiç olduKıı yap • 
Taklardı; bu hikayeyi m~naur ola -
rak tercüme etmiştim: Süt nine 1.. 
Sairden gene böyle rtınnzum bir u
zun hikaye daha te:rce:me etmiştim. 
adını bahralanmın arasından, su 
dakihda bulup c:ıkaramıyorum: fa- cezaya çarpbrıldı 
kat tahattür ediyorum ki bunların A I' 2 nei ceza mahkemesinde 
ikisi de sonrıırlan 1ı N:ıktl 0ı nıtmı al -ı ·· ··f 1

~ alaa. iki ihtikar davaıı 
tında dört ciklde toplanan küçük aoru m 
hikayeler &B.$ında neşredihn~ti. neticeye vumıştır. 
Onlar da, kim bllir, dolablarımın Mabmudpaşada zücaciye mağa-

zası bulunan İdityar, fazla fiatla ıii· 
nasıl el ulaşamıya<'.ak bil hicah kö • 
şe!lnde sıkı arak, bir günah sıkıl - d~~:r:k~tto~t;n~':ıte:;y~e:~:k:: 
~anh~le. uyumakta.dırlar. dilmişti. Bu dava dün sona ererek, 

O zaman hu aamimi, halka ve İdit:ların milJi korunma kanununa 
halkla beraber bütün hassas kalb - muhalif hareket ettiği delillerle sabit 
lere pek yakın olan bu §aİri nasıl olmuştur. Mahkeme, mazDUnun 2; 
candan bir sevgi ile severdim. Öyle lira para cezası vermesine ve dük. 
zamanlar oldu ki bana tatlı ~Jar kanının bir haf ta müddetle sedciine 
döktürdü. Bogin ~ne §Utamncl!ln karar vermiştir. 
burasından okurken enki sevginin a- Keza fazla fiatla pil ııatmaktan 
kislerini buldum, fakat heyhat 1 Öm- auçhı Yenipostnne C'addesincJe pilci 
rümiin mütfıiş ac:ıhrile gözlerimde Keork ta, Asliye ı nci cezanın }:a. 
artık yaş bu?anuyarak, tekrar ailı • rarife dün 25 lira para cezasına 
yamadım. rııahJC:tim edihniştir. Ayrıca, dükkanı * da bir hafta müddetle kapahlacak .. 

Şairin hayatını ıeri bir bakı la ic~ tu. 
mal edelim: 

1842 de Pamte doğdu. Harbiye Bir ayda 56 ihtikar hadisesi 
nezaretinde küçük. bir memur ulan . Şubat ayı zarfında Müddeiumumi. 
babasının son çocuğu idi. ilk çocuk- , liğe intikal eden ihtikar hlciiselnrln • 
luğuacl'a o kadar cılı:r. ve maıi.z idi den 56 sı mahkemeye sevkedflmiştır. 
ki tahsilini ikmul edemedi. Mııi~cti Bunlardan 21 i ayni ay zarfında ne -
pek dDT ola.., ailenin yiikünü hafif - ticclenerek, taran raptedDmiştir Di
letebilmek ;çin harbiye nezaretinde ğerleri hnle,n l'icyet edilmektedir. 
sevkiyat memurluğile uf ak hiı ma:ı~ 
kazanmağa başladı, 18 7'2 de medisi Altın yükseliyor 

Bir aralık bu eaulC!in arasında a'yan kütübhancsine tayin olundu. 8on üç gün içerisinde anın f~t1a-
halka en yakın olan F ıançoia Cop. daha sonra Th~atre français haıinci rnıda ehemmiyetli bir yükselme gö -
pee-nin büyük kı.t'ada ve pek güzd evrakına geçti. Bu müesAesede sah • rülmektedir. Bir harta evvel 23.~ lı
resimlerle müaeyyen iiç c.ildlilc bir neye konmak istenen eserler ilk önce ra olan al\ın: bu hana içe.rislnı!f' 23.M 
külliyatı ne~rolundu, bunu da t~da- en ileri gelen san"atk&rlardan mii _ liraya ve dQn de 23.85 liraya kadar 
rik ettim. Bugün şu maka.l~leıi yaı- teteklril bir kıraat beyerincle okunur y\ik.9elmiştlr. 
malt için bu Üç büyük ei)clin karıe • ve hafi re'yle ~kseri}•ct kazanı~ ..................... - .......................... . 
aındayım. Bu satırl.ar, onlan u:zun kabul olunurdu. Bu aırada şairin 
uzun kanıbnrlı:en. arasıra dalıp o. Sevcro T orclli namında beş perdelik 
kumak.ta gecike gecike bir ömür 'ita. manzwn bir faciası uıdı. Bunu Ju-

TAKViM 

clar uzun YLİ1cttdanberi uyuyan "ft nal heyeti dinlcmeğe bile muvafa -
şimdi gözleri:nin önünde gençliği - kat etmevi .. cc --irin pe'- rencide o-

l 
,,_ r- K Ru11ti eenc 

min ihtisas an taze bir hayat ile sil - lan indi nefsi kendisini va:z.ifcsin • JllM 
kinip dirilirken, yuıhyor. t! den istifaya ~htti. O nmAn bu 

Sahifeleri çevirirken onlan:l. fflri (DeYllmı 4 ÖGcÜ aayfada) -Şubat 
19 

MART 

4 
Reı ni ıenc 

1941 
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Ar:ıbi ... ne 
18 :) -Kasım 
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l STER i NAN, i STER iNANMA~ GUNE.Ş Sefer IMSAı< 

. Ga.zcı.eler ~chirde knhve ~kmtıMnın haşladığını yazıyorlar. hntta 
bırnz daha ileri giderek bnı ilçıkgözlcrin el altından kilosu 300 k-ıtruşa 
kahve satmakta olduklarını haber veriyorlar. Bereket \•ersin, bu, pek 
muvakkat bir vaziyetin biraz yanlış olarak yapılmı:r1 bir tas.,,;ridir. 

Muvakkat diyoruz, zira memleketimizin hcsabıruı hududumuzun 
hemen ötesine yı~hnış binlerce çuval kahve vardır, memleketimize 

ge.tirilm~ nilıa-yct bir gün meselesidir, k:im bilir \,dki de 'bu dakikada 
bu kahvelerin muhinı bir kıamı memleketimize de 1tirmitlerdiT. 

Haberin yanlı .. kımur.a gelince, ukmtı yeni ba~hımadı, bcllC iki 
aydanberi mevcuddur. Kilosu 300 kul'U§tan kahve ntıhnakt• olduiu 
haberi ise. bir hayli eskidir. zira d ahındıt. Teya el üstünde. fi.atı da ne 
olursa olsun kahve lNr z1mtıüdiia:ah ır........- i>curnrittis. 

1 STER i NAN, i STER INANMAI 

"'---------------------------------------------------------------------------------) 

.::ı. o . o. 

; : 5 ı~ :~ 
~ l:dndi Alcşam 1 Yutsı 

~ • ~ . .J .::ı, ı ..J· s. ı). 
1;, UI I~ I•• ~ 1 : • (;4 :;~ fü, 

::: ö. .:. ! s h.\; ı.• j - , .:a 



4 Mart SON POSTA Sayfa 3 

elefon e Telgraf, • 
l.Z lla • r e 

Makineye 1 
"Mti ygw 

verilirken 
Sovyetler 

Balkanlarda. 
vaziyet 
alıyorlar 

Moskova 
Bulgaristanın 

işgali aleyhinde 
Sovyetlerin Bulgar 
notasına cevabı 

M o•kova, Bulgari•tanın har~ 
sahaıını geniflettiği kanaatim 

izhar ediyor 

Japonya da 
yeni nizaından 

bahsediyor 

Romangada 
ışıklar 

söndürülüyor 

1 ~a&eCÇ)., 1 Bulgaristanı . 
:.. ~ EMıN-De .. terk8den Museviler 
• Bulgaristan mihver h .. · · de 

içinde şe ı ımız 
Bulgarıstanı terkeden museviler -Bükreş 3 (A.A.) - Stefanf: Yazan: Selim Ragıp Eme' den mürekkeb 260 kişilik bir kafile bir . . ~. . . l Dün akşamdıın itlbaren Romanya -

«Cenub Pasılıgındekı dıp O· da saat 20,30 dan sabah. saat G,30 a. B ulgariııtanm .üçler. p~ktma Panama vapurile limanımıza gelm~-
k d ·ı k b l esı ola Jerdir. Musevilerin ekserisi son ''azi-matik laaliyeti.nıiz ya ıtı a Jı::adar ışıkların söndürülmesine baş - ı tına mın. ır. ne ıc . : 

k k Al k k t alarmın ıkı yet üzerine Bulga.ristanı terkctınek bu"ya''k neticf?ler v~rece » lanmıştır. ra man as erı ı . . 

, gün evveldenberi J3ulganstana dahil mecburiyetinde kalan Bulgar muse -

Yugoslavyada 
seferberlik şayialar' 

tekzib ediliyor 

diyorlar B 1 • t • ı· olmaya ba§ladıldıırı gerek Buıgar vilerinden ibarettir. Bunların F'ılisti-
U garıs anın ışga 1 ı ~~yn~k_larııı<l~n, ~ere.K. Alm~~ te?- ne gidecekleri zannedilmektedir. Belgrad 3 (A.A.) - D. N. B. ajansı Şanghay 3 (A.A.l - Mü.:."takil Fran • Üglerırun ınuntevıyatından ogreruL • • ., • 1 bildiriyor; 

"".: ':!~:
0

'~ ... uoka.'ya tevdi ve Sovyet gazetelerı me~~l~~;istamn bu pakta iltihako, Sofyadakı ıngı iZ er ıa!':~~~a~";.,~::.~ ~::'::;::~ı!:•d: 

İngilizler ve siyasi 
mülteciler Yugoslav· 
yayı terke başladılar 

edildikten oonra bir Japon yarı r.~S- Moskova, 3 (A.A.) _Havas a..ı Bulgar öz topraklarından M~vere • b 1 ı· 1 ir Ingilizler tarafından neşredilen h! 
mi kaynağı ŞU mütaleayı yürütmUŞ- 1'an•1 bildiriyor: bağlı bütün devletlerin ve evleviyet- ıstan u a ge ıyor ar 1 berleri kat'iye~l~ te~~i~. ediyor~ar. 
tür: . ., · · Ba.ıvekilın c-oruşmelerı ak1 h Sovyet gazeteleri Alnıa:-ı k.ıt'ala- le Almanyanın istifade etmesını ta-

Hindi Çini ile Siyam arasınd 
1 

- d B d d 1 d (Baştarafı 1 inci sayfaıla'.. Belgrad 3 (AA.) - Haıt;a t.atılı"ı •·ıa· tın hallı·nde Japonya '""aşlıca rolü nnın Bulgaristan hüktımetınin mu- bii kılmakta i i. un an o ayı ır ti ki aitmek u- N' 'd . ğ" • d t d' 1 ' ı 
"' u vafakatile Bulgari.atana girdiği ha.. ki bu hareket endişe ile kar§ılan. liter albay Roos T r yeye ., ış e geçırme ı a e e ınm ş o.a oyınadiğı için yakın bir istikbalde ce- berı"ni vermekle, fakat bu habere makla beraber doğrudan d. oğruya zere Sofyayı terketmi.şlerdir. başvekil Tsvetoviç Pazar günü öğlP-nubt P

" ~ı'fiktek·ı diplomatik i'aaliye • ı~ k · b k ...,.unan elçil·~· erkanından bazıları den biraz sonra. alelacele tay'-'are ile ""' '" k hiçbir mütalea ilave etmemektedir- Bulgarjstanı a a aa~r e~mesı a. ı- s ı15ı "' 
timizln büyük neti<:eleı· vermesi L·e - l mından gene ona aıd bır meseledır. da Sofyadan ayrılmışlardır. Belgrada hareket etmiştir. Belgratlda 
lenebilir. Japonya gayret.ıerini herşey er. Bulgaristan, ayni zamanda, bu iL İngiliz elçisinm kral ile yaptığı başvekil, yanında hariciye nnım Cın 
den evvel Asya.da yeni nizamın tcsı.. Al ı " y tihakile, henüz harbe iştirak etme- mülakat 1 car Markoviç olduğu halde derhal 
sine hasredecektir. man ar unan miş bir devlet tarafıadan . Mihvere Sofya 3 IA.AJ - Reuter: prens Paut'ütı nedine gitmiş ve uzun 

Tokyoda mühim bir İçtima d td•ı karşı bir taarruz vaki olursa e-linde- Öğrenildi~ine göre, İngiliz elçisi bir mülakat yapmıştır. Daha önce 
Tokyo 3 (A.A.) - Dün akşam bı..~- hudu una ge 1 er ki bütün \·asıtalaı-1•1 Mihvere müza. Rendell'in kral Boris'le yaptığı gö - Markoviç, Budapeşteden dondükten 

vekil prens Konoye'nin nezdinde l:u- heret göstermeyi taahhüd etmiş bu- rüşme esnasında., iki muhatab, lıu - sonra, prens Paul ile uzun bir görllş-kümet.ıe ordu ve donanma arasında (Baş'aırafı 1 inci ":ıyfada) lunmalctadır. günkü vaziyetin bütün vahameti ü - ınede bulunmuştu. 
daha iyi bir irtibat temini maksadile Londraya gelen ve akşam gazete - Maamafih bu~ünkü vaziyet onun zerinde mutabık kalmış ~~dır. GörüŞ- Yugoslavyayı t~rkedenler 
bir konferans aktedilmiştlr. Bu içti - ıerinde büyük başlıklarla çıkan haber harbe iştirak ettiği manasında de.. menin dostane oldu~u .>oyıenınekte- Belgrad 3 CA.A.l - Stefani: 
maa bükü.met tarafından başvekille ıere göre, bazı müfrezeler Yunan hu- ğildir. Bulgaristan harb haricidir. dir. Bulgaristanın ÜÇı.lü paktı.i girme.si 
harbiye, bahriye, hariciye ve dahaiye dudunda kain dört mevkie gelmiş bu Şu farkla ki iç siyasasında yeni ni- I Sofyada bulunan mü~ahidler, İn üzerine birçok İngiliz tebaa.<;lle Polon 
nazırları iştirak etmiştir. Ordu ve do- ıunuyorlar. Bu mevkiler Zlatograd, zama girmiştir. Dış siyasasında da giliz - Bulgar münasebetleri hakkın- yalı ve Çekoslovakyalı siya.si mülte -

Mo.skova 4 (AA.) - Alman kıt'ala- naruna namına. ise toplantıda ordu Menlik, Trigrad ve Mustafapaşadır. Mihverin mukadderatile kendi m1,2-ı da bir kararın çok yakında almaca - ciler, Yugosla vyadan ayrılmışlardır. 
nnm B-Ntana g!rmele<l hakkın- genel kurmay başkam genml Sugı. Dif" bl' hube<e gfüe de, Fillbeye kadde,atmo bfrleofomiştfr. ı; fik,indedlrl". >'akat diplomatik ALnan elçi•Önin f•alöyeti 
da dıin Mookovada ne.,redilen beya- yama ile amirallık dairesi ikinci t.aş- varmış olan piyade müfrezelerı bu - Bütün bunlar bizzat Bulgar.i~tanın ı münasebetlerin Salıdan evvel ~esli - Belgrad 3 CA A.) - Alman el~isi 
natın metni: kanı amiral Ondo hazır bulunmuş - gün alelacele Türk hududu i.stikame- bileceği şeylerden olup rr.eaelenin 1 mesi g-ayri nıuhtemel telftkki olun - Heeren Pazartesi sabahı Zoğrebl re.q-

- Martın birinci günü Bul - lardır. tine sevkolunmuşlardır. memleketimizi alakadar eden tarafı, 1 maktadır. men ziyaret etmiştir. Heeren Zuğreb-
ga.r Hariciye Nezar&tinin mümes - İki saat süren bu içtima esnasında Yunan hududunda iŞgal edılen mev kendi sahamızda yanı Balkanlardn de 2 gün kalacak ve Hırvat devlet e..... 
illi Bulgaristandaki Sovyet resmt dahili ve harici meselelerin en son kiler içinde en ehemmiyetlisi Menlik- arzedebileceği tesir ve inkişaftır. Amerikaya, damlarile görüşecektir. 
mümessilini, Bulgar hükümetlnin Bal- vaziyeti tetkik edilmiştir. tir. Çünkü bu mevki Rupel boğazm- Kısa zaman evvel kom§umuzla --

dile Alman kıt'alarının Bulgaristana Tokyo 3 (A.A.) - İyi malumat al - garistandan Yunanistana geçmek 1- rasyon, bütün ihtilcif~.uda sulhcu bir & l kanlarda .... sulbü idame etmek maksa- Siyam • Fransı11 ihlilan da kaindir. Motörlil tümenler :Çin Bul aramızda imzalanmış olan dekla. lt D akın 1 ·ıng ·ııteren·ın 
glrmel&ine muvafakat ettiğinden ha- makta olan mehatil, Siya~ ile Fra.ı:- çin en az fena olan yol burasıdır. İş- zihniyetle hareketi V.! her ıürlü te- Nevyork. 3 ( A..A.) - Tass: M k 

1 
• • 

berdar etmi4tir. sız Hindi Çinisi arasında~ı meseı~nın te, Sofyadan geçen Alman kıt'aları cavüz fikrinden uzak bulunmıı.yı a_ Associr:ted Pre.!:s'e szöre, ~on gün- os ova e ÇiSi 
iki gu··n içinde halledileceğıne tanı bu derhal buraya teveccüh etmişlerdir. mirdir. Fakat o günle bugün arasın- lerde ve Nevyorktan Kı ob kalesi-Martın 3 üncü günü Hariciye Ko- d o ı ık ı 
Junm.aktadırlar. .. . . Bununla beraber bu mevsimde yollar da değişmiş bir vaziyet Yar ır. ne sekiz buçuk milyar do ar ı a tın Ankarada, İngiliz harir·ya nazırı B. 

m:~er muavini B. Vichisky BulgarU; - - J on har c ye '-l · D d .. ı ·· ,_ · · 
"' Ayn mehafil, dun ap - . 

1

, ' çok fena olduğundan ve eriyen kar- da, bu de.., arasyonun ımzası esna- nakledilmiştir. ura a motor u ?ır Eden'e müHi.ki ola.n Ingilterenln Mos-•nnın Mo.,kova 3efili B. Stamanofa Fr ef k1"h d d 
1 

l d ki 
- nazorile Tokyo'daki ansız ' "' a. ıar çamur derya" haline ge!d,ğinden, •mda Bulgarlıtamn "' • ., •Ş<n • h..ka ymlto man>en erin e •a an- kova büyük elçO! 81' Staffocd CrlPP•, ıu mealde cevab mm~fü: rasmdaki görüşmenin Japonya tara- Almanlann Yunanıstam istilldan ev bulunmM•d.,. Buı;ün i•e. Bulga<i&. makta olan on dn" m•lvar dolar dün sabah Anka,.dan ıehrlmize oeı. 

Sovyetlerin Bulgaristan resmi m~ tından teklif edilmiŞ. olan. tavass~t vel Yunanistanda infisah hD.sıl <~imek tan Mihverin içindedir. Birkaç gün kıymetinde altım muhafaz~ etmek.· miştir. 
""'''iline Bulgu haddye nemet> lormülüna karşo Hind; ÇIMlıtl •• 

8
•· üz"' korkutmağa t,.ebbüs etme.si evvel böyle b;, deklamyon imzab- tefa. Büyüt elçinin, bugün tayy"e l!e 

re•mi noüme"iH tarafmdan, Bu~gar 
1 

yanun vaziyetini tenvı, etmiŞ oldu • beklenilebilir. Ayni zamanda Alman. yan bi, devletin hl.kaç gün oonrn Am.,öka balen yirmi ökö milyar tekm Moskovaya dönmesi kuvvele 
hükUmetinin B.,ıkanla<da •ulhu •da. ğunu tebarüz ett;,mektedk. ya Yugo•'1•'Y• üzerinde de tazy,klne niyet ve taoavvudarıno dcğişfo•hL iki yüz milvon dolar k>ymcrinde al- muhtemetd~. 
me etmek .no.badile Alma.n kıta.~ • de~aın edecektir. Yugoslavya nazik leceğini sanmak güçtür. Bunnan do- tına maliktir. -------tının Bulgaristan., girm~l~rıne mub- ·ıı ı t bl•...,•1 bir vaziyette ve tecerrüd etmiş bir !ayıdır ki l•aziyette husule gden de- ------ Amerikanın İngiltere 
saade ettiği bha~lkınsda vaktı h0~.ak'! te b: a yan 43 ıg halde buluıunaktadır. Bu tazyikin he ğişikliğe rağmen komşu meınlcke.. Bay Eden'in Atinada I!~ "' E"h • <>Vye il ume ' d k h h k t' • l h• d e • bı•r kararJ q•., mun~s.e . .- . 4 l .. klri defi Yugoslavyayı da Üçlfi pa.ka ilti- tin Mihver ı~in e i attı are e ını, ) e In e y Ill aııagıdakını bıldırme~ı lazım te a Roma, 3 (A.A) - İtalyan or- hak et•·rerek se1a·n·ık'e inme ... üzere deklarasyonu imzaladığı zamanda yaptı_X-ı ,?"ÖrÜc:me er l 

ede<. dulan umumi kam.llunm 269 nu· çok daha iyi bir yol olan Vardar va- gü•te«l;ği zihniyetle tolil e ecogıne 1-tina 3 CA.A.J - !.lina ajanso ra. ~om. tayyue, tank, makine, yedek "' "' d ... !"o ,5 "<' Vaşingto:ı, 3 (AA.) -A ümin. 1 
_ Sovye-tler hükumeti, Bulgar maralı tebliği: d·ı.sı·n 1· elde etmektir inanmak lazımdır. Aksi sabit olun- ., d k' ., d 

· h f t dirivor: parçalar, alat e evat, tna ıne yagı hükômetönin hatb hareketinin il - Tahiben bir aydanh«i düşman Diğ" taraltan Tü,klu de Boğazla- caya kadar hu kanaati mu a a,. e • ;;;gatere hdciye nazon Eden, hir- dahil olmak üme 138 cin• emtia-rü.stlliğü hakkında.ki g~rü~!enb'nehış ~ tarafından mk uhakma edilmekte olan nn müdaf4ası için tedblderin' alıyor mek yerindedi" kaç gün A<inada blaenktor. nm İngilte<e)'C ve ,;mal; l<landaya 
tirak ctmemektedır: çunku u kat Kufradaki üçü garnizonumuz üs. lar. Boğazlara ınayn dökülmüştür. s . m J;; Eden dün kral Georg;es ~nrafmnan lisansa tabi olmada~ ihracına buglin 
hueket oulhu t•k.,ye • etmem• te. tün düşman kuvvetl.,inin mükene' Lond" 3 (A.A. - Müstakil Fran- 11/im UCa<J'I' C...,mllÇ kabul ~dlldllmn soma ba,vekll Ko- ;hmat kontrnl 0ı;,; tarafmdan mi'· 
fakat harb .. hum• •em,leter~k Bul- tamuzlan netimönde l•tilii edilm;ı- sız Ajansı blld1'iyo" 'i"' ile bir gôr<Lşmede bulunmuştu,. ..ade edilmişfü. Kanad• bu mü, •• gari.,tnnın harb

0 

siitüklemnesıne se- tir. Kıt'alarımızın bir kısmı düşman Şimdi elde bulunan delillere göre Al Bugün, Eden ~erefine Korizis tara- adeden esasen istihldo etmekte idi. bebiv~t vermektedir. çenberini kırnrak hatlarımıza dön- Bulgaristanın Mihvere iltihakının Berıı·nden man fından bir öğle ziyafeti verilecektir. Fakat ln~iltere ilk d~fa olarak İsti-1 meğe muvaffak olmuştur. ·ı . 
2 - Sulh sivaııetine sadık bu u .. Castellariso -Meis. in istirdadı ile t~hmiııen 1 sene evvel Almanya l we • Akşam Ingiltere elçiliğinde bir zi~·a- fade etmekt~dir. 

nan Sovyetler Birli~i hükumeti bu se neticelenen harekat esnasında tor. Bulgaristan arasındn kararla.ştmldıg~ elçı· ı ı·g""' ın e fet vardır. -------
b hl~. Bulgar hiikiimetine bugünkii anlaşılmaktadır. va.ni Ramanya?akı lnr.Htereye hava ...ıe s tı"nı'n takibi hususunda hiç bir pidolarımızla dü~maııı~ d.enjz bir- vaziyetin alaca~ı inkişaf .şekli ve Ital- Sovyetler Birli"'gi ile -
mya ~ likleri arasında şıddetlı hır çarpış- y h b- i . lf sa gelen kurye .:a'l\·ınları ınüzal11•rette bulunamaz. ma olmuştur. Bir «Ma~rn il"! bir muh- yan - unan ar ıl1 n geçırece 1 - • Macaristan arasmda <"I S 1 B. ı·w· h""k·meti n·b du"'.,manın ş'ı<ldetli mukabe-lesine taha·t tamamile kestlrilemeden evvel d - (AA ) 1 T ha 

3 - ovyet er ır ıgı u u ' " Bofya ile Berlin arasındaki anlaşma )' d Lon ra, -' · · - ngı ız " 
bilhassa, Sovyetler Birliğinb hattt rag"men iki düşman birliğine taarruz Haber aldığımııa göre Beı .1 ~v·en yen muahede'er va ve dah_ili en_ı~n.iy~t nenretlerinin 1 .1 . b . aktedilmi§ bfılunuyordu. Ankaradakı" ı'!man büyük elçılıgıne. 

1 
-hareketini tamamile yanlıs bir tarz- ederek bun ara torpı ıtoa et ettır- Hakim olan fikre nazaran Alman - ~ h Moskova, 3 {A.A.) - Stefani: bu sabahkı teb ıgı: 

da gösteren şayialuın, Bulgar gaze- meie muvaffak o1mu .. lardır. Düş. lar, kendileri bile şimdi ônlerine çı - gelecek bir kuryenin bu se~a ~tı Sovyetler Birliği ile Macaristan Gece, karanlıkb bastıkb·t_a'.1 d sonbr~, h 
• . t esi nın adaya asker ihracı esnasında k Ik h d fl h . . d Ftru tayyare ile yapmas·na müsa~ e ıs. arasında derı11·ryolı1 mu""nakalaA tına İngilterenin cenu n _gar .. ısın e ır telerinde ser estçe ıntışar em ma d"• b" d" an i e e erden angL~ıııe o., l k• · · ısten~n b h 1 

wl 1"" tavvarelerimiz. ıger ır uşman gidecekleri hakkmda hemfikir değil - tenmiş ve \Ü umetımızce d"" daı'r bir muahede ile posta, telgraf şehir üzerine kısa ır nc~m yapı -dola'
'ISl

0

le bu beyanatı yapınag 1 

u- birligWı'ne orta cap.'a bı'r bomba ı' 0. a- terdir. .. d ·ı ı' tı·r Tayyare un s· k ha ara u ramı .. lır Zumlu bulmu

.,tur 1 d' ••Vı d Yeaı"lko··y· ge-lmıştı:-. ve ., p k ""I"" 1 d ., musaa e ven m " • . • telefon j .. Jerine dair di~er bir mı.,tır. ır aç ev !! g v • " • bet ettı"rmı'ı: ı>r ır.. . . .. oa e en !lonra , • . d'I · · az o u ve yara ı var ır 
1 1 Bükre,şten alınan ha!>erlere göre, " k d ktır :nuahede imza e ı mıştır. • •• ,!;. ................................... ;. ____ _ Bütün birliklerımız ta ımbn us e· Romanyada bulunan Alınan sübay - Bugün Anks.raya hare ·et e ece . • .................................................. _ 

rine dönmüşl~ıdir. Mürette at ara- ları açıktan açığa Boğazlar yolile Mu 
Roma radyosunda askeri 

bir konferansçmm d"kkate 
şayan mütalaaları 

Londra 4 (AA.) - Bugün Ro
ma radyoeunr.la konuşan askeri bir 
konferansçı $Öy)e dem~tir: 

Doğu Afrikaaındıt cerey!ln eden 
muharebe fevkalade şiddetlidir ve 
bundan böyl~ de fedakarlıklarda 
bulunmamıza zaruret olmast müm
lcünd1ir. İngili'ı:l,.r doğu Afrikaııında 
üç yüz binden fazla asker kullan • 
maktadırlar. Bunlar en modern si -
Jihln 1,., tank Vf' 7trhlı otomobillerle 
mÜC""hhezdirler Bu sartlaT altırı~a 
muhar ... be fna-ili7l•r kin aşikar avon
tajlıH :\T7etm•lct~dir. 

Pre'"'s Pot Alm:ınvaya 
davet edilmedi 

Berlin 4 (AA.) - Radyo Ber • 
lin: 

Haric:iye nn:areti Yn~o9Jnv naibi 
Pren• Polun önümiizdrki hafta Al
manvıwa davet edildi~ine dair ha
berleri tekzib etmektedir. 

Ruzve't rahatsız 
V""ington 4 (A.A.) - Ruzvelt 

nezll" ve baş ai!rmndırn muztarib 
oldu~u için bugiin protokol proğrarn 
1annı iptal ettirmi~tir. ikametgahın
dar. nkmamakla b~raber doktorlar 
nez)rn :n l"hemmiyetli olmadığını bil 
ditrr: i l•rdiT. 

da birkac varalı vardır. suı ve Süveyş üzerine yürtimekten Amerika bütün 810 

$arki Afrikada ke~if kolu ve top- bahsetmektedirler . 

çu f"alive-ti olmuştur. Londradaki Türk mahfelleriııe gö - yabanCI meVC~Ul.t 
Akdenizd~ tnrpicfolarımız mu. re, böyle vahim bir hareket. motörlil d"J k 

ha\-kak 'IUrette iki ~iiıUl'an tahte}- kıtaat İÇİU akıbeti tesadilfe' bıtğlt bir bloke e J ece 
hahHni hatırmıclardır. . . •. harekettir Diğer taraftan fJınan ba~ Vaşington, 3 (A.A.) - Ha

1
vask: 

Atlanti'·t" tn
11

"RVP
10

""'"Prl"'
1 hın zı haberler hedefin SeHinik olduğu İngiliz mevduatı da dahil 

0 
mae 

rem'an 7.0.001) trınl•Jk üç düsman nu teyid ~tınekte ise de hilcumun üzere yabancı d«·vletle-re aıd ':-

1

m • 
•·11...,uru batırmı.,larrlır. derhal mi, yoksa Belgrad ve belki rikadaki mevduatın bloke e1ı dce-

de Atinaya tevcih edilecek diploma - ... · h · · nl"zareti tara ın an M'ılli M dafaa ve Dah·ı·ye gının a~ı:ıye . - · nbean bek-tik taarnı1A:1an sonraya mı bırakıla - resmen ılan edılme-sı a . li 
• d cağı hakkında fikirler tehalüf etmek 'enmekt• dir. Bulgaristanın ışga v k'l~eri Ş'3

1 

rimız a tedir. h kk d .. haber alan mahfeller. 

da hın a ıydıı'ldi~ine ~öre, B. Rıız-Bu Sabahki Ankara ekspreı:ile, e eyan .. ., 'd b' 
A .ı. Bı" Y J t" t l B 1 ıevduatına aı ayrı ır Milli Müdafaa Vekili Saffet ruı:an r ugos av ıcare ve t u gar n k. B Ruzvt>ltin 

Ve Dahı·ı ·ıye \'ekilı Faik Ôztrak şeh. h J emir vermiyece ·tır. · • b" . 
eveti talvava S!İdiyor b. k ·· kadar umum1 1r emır rimize gelmi~lerdir. Vekiller Hay .- ır aç. 8~ubc~clenmf'kt~dir. darpa~a ista~yonunda ordu, parll, Rorna, 3 (A.A.) - Stefani verme .:.::.;.· .:..,_ ____ _ 

vilayet ve bei~diy~ erkanı ve doııt - Popolo di Roma gaz~tesi, Yugos. Alb " -ıvan Londrada 
lan tarafından kar~ılanmışlardır. lav iktmı.<l heyetinin 1ıalvayn hare- ay ı.;On:ı 

-------- ket etmiıı oklu~unıı Ilelgraddıın al. Londra. 3 (A.A.) -. Av~.upha~~ 
1 'it 'den Kanıda mı~ olduğu bir habere atfen bildir- R lf gayri resmı mıışa ı ı ng! eny3 yen· j d . mektedir. ~fatilezb~r l~ur~e yapmakta olan al. 

ve Yenizela a bay Oonavnn Londraya varmıştır. 
kuvvetleri teldi Pren~ Pol dun Fon ~ * ' 

Londra 4 (AA.) ::_ KaMdada Rilbentrr pile mi g"rUştii? -i z M i R B 
·ı 1 d ""t kk·ı (B:ışt:ırafı 1 lnt'i ~ayfada) yetiştirilen pı ol ar an mu eşe l bıı'tıı:an ikametgfıhındıı. Alınan .h. J .. ri- Entn,r ·asyonal Fuar·nda yeni ve kuvvetli bir müfreze kafile u 

·ı abat ~den birçok .ı'!kerlt> bir- ciye n::.zırı Von Rıbbcntrop'Ia goruş-ı e sey ·· l .. 
l"kte İngiltcreye r.1Uvasalat ctm;şıir. muı: ıır. - .. B l addan 
ı dra 4 (AA) -- Kraliyet Prens Paul'un dun gece e gr itet• L~n . d ni'Zmet etmt"k üıere di. husu~i trenle şimale d~~nı hare 
bahn~esın e ı · v . . IA d .. f et~iği tecyyild et mektedır. v r bır kuvvet ı ı eı.ıze an a l'T'U • Naib pıen.s 
~=ze!!i daha, talim dcvrf"lerıni ikmal Bel~rad 3 ı ~Ah. ı Brdo'da Von Hib-

.. h ftı 1 'llere- Patıl'un t u snua etmek uzere, !lt>Çeıı a 1 nı.ıı ·· .. tiiğü haberi bu ak -
Vt> .ırelmi~tir. Bublarchn lbid kıhlmı l:=~tr~~~~l~~r~at.bııat mi\diri;1•eti ta-
bahriyeye ml!m!'u tayyare er e z- t k-ı'b ed'lmiJit.lr. 
met edeceklerdir. rafından e ı ' 

M:ıll:ı.rınızı herhalde teşhir et-
melisiniz. 

BüyGk yol ucuzlukları, <.:azib 
eğlenccl.er ve sürprizler her se
ne İzmir Enternasyonal fuarı -
na yiiz binlerce ziyaretçiyi tı.ıp -1 İamakt:ıdır. 

\. 20 Ağustos - 20 Eylfıl 1941 

k dükkiinı kapıyoruz hemıe· Kahveci - Kahve~izli ten 

rim.. . . K ;n.ı kapa.. Son gü.nlade nohud bu· Leblebıcı - apa 0 b-

lamaz olmaıtuk. 

• 



SON PO!TA Mut 4 

( e h · r il a b e r 1 e r i f 1 Büyük Fransıi ve lngiliz edibteri 
~-:-~-----:--:--~~~~----------------------------------------..JI 
Tek tip ayakkabı Belediye şehir yollarının 

550 kuruşa kadar I
,,. ..................... ___ ......... .....-.. . \ 

i Olur mu? ~ . . . . 

. (~fı % nci sayfada> 1 den bugi:ine kadıır me~biyetin~n 
h.~yetı. ~eşk.il ı:deı_ı ~n'atk~~lar. dü • hiç k.aybetmiyerek büyük küçük 
şunebılfrleıı miydi ki esermı dınle - sahnelerde. resmi. hum • milıame • 
meğe tenezzül etmedikleri :airin bü- relerde, topl tılaıda temsil e in
tün eserleri h.alkı kendimne me!thur pd olunmakta devam etmiştir. 
edecc:lc • .bu11111le taınata eserleri Fran Parisin muhnmraSJ csmrmıda 
sız sahnelerinin ba§hca §erefini te,ş • «Artık kan yeter.hı lcahi · den m n
kil eyliyeeek.tir. zumcleri ile efkin sükuna itidale 

satılabilecek asf al ·a çevrilmesinden 
. . : : 
~ Bu da nüfus cüz- ~ 
; danı buhranı mı? ı 
: G ere1ı: bi:r:zat kendi müp-Bir mücsseıe taralından imal 

edilerek Fiat Mür ka e Komia 
yonuna verilen tek tip tıyak • 

vazgeçmedi Buradan isti~nı müte kib Pat. davet eden "r barbd 

k'!.bı matlul>a mav;ıfık görül- Vali: "Balkan merkezleri bile pırıl pınl asfalt 
Ja. Ylıhında tek tıp kadın ve ·ı . . • • 

.bedcmizlt', ,.etek birçok 
~ müracaa.tlarm- i 
dan anlafllıyor ki, birçok nüt ! 
idarelerinde nüfus cüıdllm bu. : 
lwunuyor. Y eui dojiıınlam1 mua. 1 

rie gazetesinde aalıne miinc-kkidliği- tevali ve mebzul eserlerilc gi.inden 
ne tayin elundu:. 1880-.~ 884 tarifti- giine rbn şöhreti daire i . ~ni~ _ 
ne kadar l>u vazıfedc mustesna me • !etmekte devarrı etti. Onun ufak 
zivetler göateren şair buTadan da c;.e. lut'ada manzumelerine niabetle d 
ki1ince Fransa encümeni danişi azııı. ha zi cıle ol v ek riy 
lığına intihab edildi ve bu ıuretle e- hikaye nev'inden sayılabilen uzun 
debi .hayatınm en Tükııck bir mer- manzumeleri ve doğnıdım doğruya 
tchesıne ruıl olmuş buh.ındı.:ı. manzum olarak ynzılmııs hiküvtll'Ti 

erkek ayakkabıları ıatııa ı e yanarken, bıraz gayretle yenıhnesı kabıl 
arzedilecek olan mahzurlar için, asfaltlama programının ilk 

mel • yapddıktuı. sonra diz- ı 
danlar bet, on gün teabhörle n
rilmddedir. Hele pek çok nüfua ! 
idarelerinde maroken kaplı cüz- f 
cWı bubnak mümkün dciildir •• 

Fja Mnra be Kom"syonunun a ımında ters yÜzÜ geri dönmİyeJim ! .. " diyor 
dtinku toplantwıında, bir müddetten. 
ben üzerinde tet ıkl r yapılmakta 
olan a,-akkabı mesele-si görüııülmıiş
tur. Bir müe~ ~ t. rah dan imal c
dılerek komisyona verrlınlş olan tttk 
tip a}akkabt t t "k edıl rek tesbit 
cdıt~n tipe uv un oldu w u f;Örühnüş
tür. Bu vakkabt b ıtiiıı ma~mflarile 
brrlıkte 460 kuruşa malolmuştur. 
Ayakkabı~ ı imal eden müessC3e. 
yi..zd on ~a:ı kılbul etl-İvinden sair 
ma r flarla birlikte yrni tip nyak. 
kabının zami 550.SQO kuruş ara-

Bu yeni ,aiıler zümresinin •e on. öyle çoktur !H bunla ın fibr" tini bu 
fara iltihak edenlerin bir mecmua • kıııa makalelt>rin ha'.\''"nla~n sığ • 
lan vardı ki dı Parna c idi. Fran- dırmak mümkün değildir. 

nda satılması mümkün ol caktır. 
Yapılan tetkiklere göre, ayakkabıyı 
jmal eden fi•manın p:vasaya bu tip
ten günde ıki ) uzden f87la arzetme
&İ muhtemeldir. Diğer taraftan ka. 
dın ve erkek a)akknbıhn için Sü
merb nk ve Ayakkabıcılar cemiye. 
tindrn resm , ist ·P-ilmiş olan ayek
kabıl r da yakında komisyona veri
lecektir. Bunlu rln tetkik edildikten 
~nr. tip ayakkabı 11atı;ına başlan•. 
calctır. 

D ver tarn'ta•ı komi~von pera
kcndM:ı l·asahların "'.,!; 1 O meselesi 
rtraf nnı kom",.vona yapt•klan mü. 
rnraat1 da t('t\.ik ederek bu isi top-
ancılarla aralıP· nda halletmelerini 
ka•arlnştfrrnt~f r. ....,_... ........ __ ._... __ 

N fm 
Narı v k:l G n ı Alı Fuad Ce

bec;oy dun sabahki ekspresle Anlın
rnd n :ş•hrim te gelrcl tir. Vek l, H y 
darp ganndB Nafıa erk!nı ve 
do.st.ları ıt.nrafınclıın kar ılanmıştır. 
Ge t>ral A1J Fuad Cebesoy bu a~pm 
\f'Y yarı Ankııraya dönccekt.i.r. 

( ı~ Uçü ~ haberi r) 
Muna'kalAt Vcklletince görülen 

luz•ım uz.etine lımanlarunızdan Akde
rı ze efer yapacak bilumum Ttirt 
denız vasıta arı badema. Mersin 
ha ındnn gelirlten Finıke ve F.ge 
cen ı den Mersin ist.1'ametinde gi -
dt>rken de Fethiye lımanlannıı u~rı
yarak liman re .s1"klerlnden sefer mu 

ndesi alacaklardır. 

Bclcd ye büt~e encümeni 9"1 
bu• estnın vnfıyet ve belediye varido.-
1 e m2STI1.f Jı}.smılann;ın tetkikatını 

bı• rmi..1\ir. Mllçterek masraflara aid 
o kısmın tetk ki bugünlerde biti -
rile ek ve butçe önümüzdeki hn!t.n 1-
ç nde şe ;r Mecr ine veril cektlr. 

Dunkü ihracat. 256 bın liradır. 
A!many ya tutün, İng:ıtereye t1rt<k, 
F nland yaya <!eri. Fransaya fındık 

Yunıı.nıstana balık se'fkedilm·~tır. 

Be iktn kazası Cümhorıyet Hrı1k 
Parf , nahiye ,;e ocak ~knatına ye
nıden kaydolun!\n Part.flılerl birbirle
rile tamcitmna töreni evvelki gUn 
Be ktn.ş Partı binasındo. yapılmış -
tır Torende Parti vı yet idare heye
ti re ~ Mtınaroğlu kısa bir hi
t bede bulunmuştur. 

Üsldid:ı.r mmtak:ı.sında bazı yol 
l r ın•aatı içın yeniden 5 bin lira 
ayrılmıştır Bu yollar Hazırana kadar 
ıkm ı ed le"ektir. 

Be., ktaşta Barbaros türbesinin 
e rafının açılması hnSU!Undaki fac.11-
ye>e devam olunmaktadır. 

Tü'"be arkasındaki b ıy k inşaat de 
p ı un istimlak muamel~si tnmam -
J:ın ıştır Deponun ytktmlmnsını:ı. ya 
kınd b !!lnnncaktır. 

E'fkaf U. Mudur1Uğü, tar'111 
k yme haız camileri tam r ettırmek 

S levmanıye ve Yenkamiden 
• :Aubkap da Sokullu, Zeyrekte 
Gcbzede Orhan camaertnln ta

e deTam olunmaktadır. 

• (Baş arafı l inci sayfada) 
lamakla baılıyacak imar programı, 
ileride j inkişaflara göre, o tehrin 
alacağı müstakbel çehre Te vaziyet 
üstünde eheınmİyctli ve eM:lh bir 
dönüm noktası telakki edilebilir. 

İstanbulumuzu ıu veya bu tıebeb
le, şu veya bu anza ve mecburiyetle 
asfaltlamaktan vugeçerek parkeye 
inhisar ettirmek karar.nı vermek ba
na kolay gelmıyo~ - Y enilebilecelc. 
rnü§küllerden çekinerek i~in kı;layı. 
nı tercih etmeğe, yani asfalttdn vaz
geçmeğe gönlum ve kanaatim tazı 
olmuyor. 

Cazeıeleaf Pld nc~·iyatı gözönünde 
tutarak yaptığımı7. tetkikatta vasıl 
olduğumuz kanaat alchtlak asfaltı 
m hkum edecek halde değildir. Bu 
itibarla trafiği asfalta uygun cadde. 
}erimizin asfaltlanmasına, umumi 
vaziyet ve jmkinlnr müsaid olduk
ça, devam ~deceğimizi tekrarlıyarak 
nsfalt işinin izahına geçeyim: 

Bizde, timdiye kadar, taıbilc edi
len üç nevi asfalt ma vardır. bu üç 
sistem de maliyeti. dayanıklığı veaa. 
ir hususları bakımından, lahiyetli 
fen heyetlerinin tasdik ettikleri for
müller ve r,,wılar clnhilinde tat\:ıik 
edilmektedir. Bizdeki asfaltl'\rın ne. 
vileri: 

l - M kadam şoııe üzerine so
ğuk asfalt kııplarr.a - ki, en ucuzu. 
dur - normal zamanda metre murııb. 
b ı iki yüz elli kuru§a çıkar. 

Bu aistemde yapılmı~ yollarımız 
şunlardır: Topkapı - Çekmece, Me. 
cidiy köyü - Zincirli.kuyu - Ta ab
~ - Hacıoııman baym - Büyükdere. 
Y edikule - Bakuköv, Selimiçeıme -
Maltepe, Kartal - Yakacık. 

2 - M 1 da.n şo üı:.erine 'beş 
stıntim kalınlığındc\ beton asfalt bu 
sistemde yüzde altı, bitüm va?dır. 
Bu nevi asfaltla yapılmı~ yollarımız 
da Ycniköy - Tarabyn, Eclirnekapı. 
Topkapı, Küçükçekmec'? - Büyiik
çekmece yollarıdır. Bu nevi asfal
tın, normal zamanda metre murab. 
baı üç .yüz elli kuruca ma!olur. 

3 - Üçüncü nevi ki, buna kali
tesi bakımından birinci demek doha 
doğru olur, topeka a.istemi denilen 
bu Hfalt malcad m ~ose veyn beton 
temel üzerine iki kat olarnk döşenir. 
Üst kat iki buçuk santimetre kalın
lığında c; dokcız bitiimü havi lı:esif 
asfnlttır. Bu nevi asfalt, Avrupanın 
ekseri merkezlerinde birinci sınıf 
asfalt olarak yollarda kullanılır ve 
bevnelmilcl kongrelerde bu formü. 
lün t~rkibatı, muhtelif iklimlerde 
d:H.;at alınarak. en muvafığı adde
dilmi ir. Bu cins a falım normal 
zamandaki metre murabbaı dört 
Yüz elli kuru çıkıyor. Bu nevi yol. 
lanrnız da; Ankara caddesi. Yeni
postahane önü, Oolmnbahçe - Cü. 
müşsuvu, Takııim meyoanı - Si.,ha.. 
ne - Tozkoparan asfaltının ha~lan.. 
gıcıdır. 

Saydığım bu üç nevi asfalt ile 
kaplanmış yoUanmızda, yaptığımız 
tetkikata nazaran, trafiği ve bilhas
sa demir teketlekli ''esaitin a7. geç. 
ti~i yerlerd ki bozukluklarn daha 
az olr1 uğunu anladık. Bu bozulluk
lann demir tekerlekli vesaitin fazla 
geçtiği birinci nevi yolda, yanı tope. 
ka si.stcmind Rlelade ucuz asfaltla 
vapılan yollardalcinden daha ziyade 
olduğunu t bit ettik. Nitekim, E
dirnekapı - Toplmpı yolu • ki, biıin
ci nevi asf 1t ile ynpılmamıştır • fa
kat demir tekerlekli vesaitin geçme
sine m hsus ikinci bir yolu vardır, 
oranın nsfalu uzun zamnndnnberi 
mükemmel bir hnlde devam eder. 
Sözü fazla uzatmamak için muhte. 
lif voDanmı7dn buna hr.nzer mü~-

Bu ifde Lem s.ürati temin ebnek, 1 hedcleritnizi tafsile lüzum görmü-
yorum. hem de .ıüfus idarelerinde kafi 

miktarda cüzdan bu!ondunnak 1 
lazımdır. Her cihetçe tekemmül ! 
etmif bir muameleyi ıec.iktir. i 
mdc, sonra da cüzdansı"Zhktan ! 
dolayı &'eri bırakmak garib bir ı 
harekettir. 

Ol rmu? f 
'··········•••••ft••···················· ... ··..J 

çoia Coppee b mecmuaya i tirak Oenebilit: lci ni:r eı:ı mutena ve 
etmeden evvel surada burada, g'nç- mühim eserlerini sahneye tahsıs et -
liğin •iir tecrübeTenne tereeman o- miştir. , Yııkarıdn zikrnlı.ma 11Geçi
lan küçül!: mecmunlard bir takım ci» e rüe l 89j de Odeon..da tem
ufak tefek m-:ın'ZUmcler neşretti. He. sil olunan «Tac için» nnm manzum 
nüz yirmi dört va larında iken iTh: faciası are.SJnda "air Fransız aahnc
şiir mecmuası Lt: Relirrunire ve iki lerine on beş lc:adar facia ve nnıd • 
sene sonra 186R de ikinei şiir mec. hike vermiştir. Ekseriyet üzere selis 
muasr, Lcs !ntimites intişar etti ve seyyal bir nazım ile yazılmış olan 
ve bunlar ,airin i'mi etrafında pek bu temaıa C5crleri VictOT H go-nun 
muvafıi bir iştihar m ltnddr.mesi mutantan ve müdebdeb bir üsl\ıb ile 
'husule getirdi; onun yeni şiir mektc- yazılmıa olan tem~a es derinden 

Bütün bu izahattan çıkan netice 
ıudur ki, Taksim - Hatbiye yolu gıbi • 
me~ "ınaiz ba lanması dolavısile mü
teahhidin de zararını mu~ib olan 
yoldaki uızalar ve B;alıkpazarından 
Eminönüne ~ıkan kısımdaki bazı 
tahribat yüzünden bir kuım ana 
caddelerimizde tıstbilcına karar ver. 
diğimiz asfalta Teda etmenin muva
fık olmıyacağı kttnaatindeyirn. 

Borsannl lstanbula binin bir üstadı enemmlYetrni kesbe- ziyade halkın zevkin~ ve idrakine Şunu da aöyliyeyım ki 90n iki se
ne zarfında müteahhide yaptınlan, 
ve tutan altı yüz küsur bin lirayı 
bulan, ~d\ir içi asfaltlarmda tamire 
muhtttc kısım takriben elli metre 
murabbaını geçmemi~tir. Bu da üç 
yüz lira ıotibi ufak bir manafla yapı. 
lncalc haldedir. Başka yerlerde de 
asfaltlar bozulur, fakat göze bata
cak kadar sürüncemede l.:almadı. 
ğ"ından tenkid v..-Jeai olmaz. Bunun 
için sf~lt yoll Ta mahsus daimi ta
mirat ekipleri teşkıl ediyoruz. Bizim 
anzalar da wrüncemede lı:almrya
caktır. Altı yilz bin liralık bir yol i-
"nde kabul kat'i yapıldr\'.tan sonra 

sar/edilen pa .. anın tabii hadlerden 
de eksı1t olduğu a,ilc.ardır. 

deceği kanaati teessfü• ~tmek üzere yakın bir lisanla yazıldıihndan u -
nakli hazı rh ki arı iken t6M da Fransanın r inci rt"smt mum taranndan ock faz!a hl• rai

"ahne!i sa,Yll!sn Odf-on-da a"ıl k1Jv. b t butmaştar. Bu11Iattlan bi?'9> w 

Borannın Ankarndnn lstanbula l verinin ilk parlali: bürfı1tnın1 (ILe h:ıla taravetini 'Ye n~r~biyetİ::li mu
nakli için kaznlıklara ba~anmııtır. Puent. Geçici~ ismindeki mırnzum hafaza etmekte ve Fran81z sahne ede 
Bu meacle etrafında tetltikJerde bu- temaşa eseri birdenbire onun namı- biyatının en parlak eserlerinden 
lunmak üzere Bona Komiseri Ihsan nı en yüksek. edebi mahfellere ka - yıl&Tak Blk sık temsil olunmaktad..ıı:. 
Rifat Korol ile, Maliye Vekaleti dar götürdü. Bu sıralarda Fransanın Bu makaleleri yazmak için ~ına 
Menkul Kıymetler Müdürü Hakkı düçar olduiu 1'czimetten rnüıevellid küllh.-atını kanştırırkcn hep kendi 
Kafadar 4ehrimi-ze gelmişlerdiT. ilhamlarla ııYe:-ıi mnmumt:lcn,, kendime abu dal bu da> di)·erek 
Şimdilik borsa için hrin nriJna ib 11.Geçid:ıı, «Takdisıı kabilinden e- bu temP"a t>.!P.,.lennden ve hele man 
bir yerinde bir biua kiralanacnkrtr. ı serleri, daha sonra < J?emircilt"rin ta- z~m hikayderinrft>n 1:.!_r.co:J.ıı~.mt 
Bilahare servisler tamamen lst" b 1 tili i galin namındakı u.zun manzu. turkrl.'ve kazandırılabileceı::ını du -.. n u a •• d- . • _, b" 
nakledilecektir. Borsanm nakli i; mesi artık ıairin namını en müıı - şun um ve terceme zemımnue ıT 
nilı.yet hir ay içeri~inde tamamla- lı:ülpesend mılhitlerclen e.n mahvi - colc. kıy~c-tten maJıı';1m yazılnr na~
nacaktır. vetlı:ar halk zeminlerin"' kadar ta • ledılece~M hu knhıfden e~rlerm 

nıttl. Onun 11C::çicİ'll tem•!!• es,.ri- ihmal edilişine acıd•m. 
(Harb Te hukuk) mevzuunda le 11Demircilerin tlltİ!i icg ıli ı o gün. H. Z. U~klıgil 

konferanı 
Eminönü Halkevinden: 
813/1941 Perşembe günü saat 17.30 

da Evimiz aalonunda Halkevi reisi Ya 
vuz Abadan tarafından <Harb n hu.. 
kuk> mevzuunda bir konferans veri
lecektir. 

~-aMARM 

nın muazzam 

A..---
tes. bbüsü: 

Biz, asfaltlanma i•ini, muh1e1if 
bakımlardan inceliyerelt, na ita. 
rar verdik; demir tekerlekli nakil 
vasıtalarının asfalt caddeler yerine 
pa""'eli yollardan geçirilebilmesi için 
seyrijaefer tetkikat yaptı, yakında 
~.ına dair kararlanmızt bildireceğiz. 
ScytijlN"ferin a laeağı yeni lı:an:r ile, 
bir ikisi müstesna, diğer aeaf ftlı yol
lanmız daha aza tamir ile muhafa. 
za edilebilecektir. TckCTlekli veotai.. _a_ir_il_se_r_bes_~_tir_' _· ------

Mumara sln ı. yarın.dan •mmren, İst'anbıılda lk clefa Bcyoğ 
ı;lnemalanndan enet ilk vizyon büyük flhnler g-östcmı~ b:ışhyor. 

tin yaptığı tahn"bat, yalnız tekerlelc· 
ten değil, ayni 2.amandtt hayv11nta- ( T y AT R Q LA 
nn ifrazatmdan Tcyil çok çamurdan· , ____________ __, 

haınl olan kimye'ri tesir ile de olu• 
yor. Atlı arabalann paTkeli yollar
dan geçir:ilm~i ile bu kimyevi tttir. 
den de bir dereceye kadar kurluJ... 
muş olacağız. 

Sözüme nihayet verirken s:z)CT
den ve rrıuharrrir arkadaslardan, 
şehrin asfaltlanma programının ha
!ltnda, her ba•langıçta vıtki olabile.. 
cek ban kusurlardan dolayı bizi 
sizleri ve hallet aaf alta ka111 emni
yetsi7lilc havası içinde hulundurecak 
neşriyatın dah mun•if ane yapılma. 
sını da istiyeeeğim. 

Biz, esaslı ana caddt>lerimizd~. 
medeni va•ıtalat içinde en iyi moza
yik parkede dahi kurtu!tmamaynn 
o hafif fakat sinir bozan ihtizazdan 
kabil olduiu lcad::ı.r uznklao.mak i.sti
voruz. Bal ·an merkezleri bile pırtl 
pınl asfalt ile yanarken şu veya bu, 
yenilmeııi biraz gayretle kabil oll\n 
mahzurlar W;in f!elinrz de ~ asfalt. 
lama programının ilk ndımında t~r' 
yüzü geri dönm:yelim. 

Bunun için sizden müsamahelı bir 
hüsniiniyet, bizden de çalı,nak ka
fidir. 

Medeniyet ve konfor d~iğimiz 
şeylerin bir bakıma göre, pahalı ol. 
duğu da malumdur.» 

Mudanya vapurrarı haftada 
dört gUn işleyecek 

Devlet Deıılzyollan Umum Mü.. 
dürlüğü latanbul - Mudanya vapur 
tarifesinde tadilat yaparak, sefer a
dedini fodirmiştir. 

Şehir Tiyatrosu 

Tepeba.şında dram 
kısmında 

A.qam .caat 20.!>0 da 

~lEŞALELER 

R&1JıS- Rtta Tfy:ıttO!.'U 
'1 Mart Cııma 
Usküdnr Hile 
sinemll.5ında 

AŞIK LAZIM 
Komedi S p1-:t'Je 

,: _____ I ___ .. 

ÖLÜM MÜCADELESİ... H r 
,.eri tabrib eden kasırga ... 
Vahıi kaplanlar Tims tar •.• 
Bey_u &Tcı kadm ... 

Ürpertici annhel~l" dolu 
fevkalide bir fı1m. 

Baş Rollerde : 

LOLA 
VAME 

LANE
GRA/G 

'ftl 1000 Jette Figüran 

ıTAKSeni.M 

İLK GALA 
Dünya şaheser erinden: 

BA 
ll 
YH 

Yarın matinelerden itibaren başhycr. ,aam ____________ ımma._..-... _, 
)ARIN AKŞAM 

DIELEK 
s·nemasında 

yalnız en büyllk 
filmlerde rol alan --. 

JEANETTE MACDONALD 
Te 

NELSON E'JJD Y 
tarafından ibda edilen senenin en nefis AŞK - MUSİKİ 

Te GÜZELLİK ŞAHESERi 

AV OOÖARKEN 
~lııhteşem mi:ıan...eqli süperfl m takdim edllec~ktlr. 

Dikkaı: Yarın akşam ~in loca kalma.mı,ştır. Numaralı lr.oU.uklar bıı -

günden adınlmalıdır. Telefon 40868 

KARNAVAL GELDi 
ŞARK SiNEMA 

huırlamal<ta olc!uğu Sizin için 

•••• 

iNiN 

BAL PARE 
Dünden itib:ıren, tatbikına başla. 

nan yeni tarifeye göre, vapurlar 
Pazar, Pazartesi, Çarpmba ve Cu· 
mnrtesi günleri lst:anbuldnn Mudan. 
yaya, Sah, Perşembe ve Cumartesi 
günleri de Mudanyndan hareket e-
deceklerdir. de bulunmağa hazırlanınız. 

Mudanya pMtalannı münhaman -==============--=~-====---------------------------

1 Sinemasında 
Sus ve Mersin vapurlan yapacak-
lardır. 

1 

' Yarın matinelerden itibazen: İstanbulun 2 büyük sinemasında birden 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 1 ._ _A __ T z_eı _: _2f'-_s4_2_x_ ... l------ı T ~.1~21~ 

Hıı.sıın bey, belediye 
w ijlcrinl sıkı sur~ı.te 
kontrol ett<ği halde .•• 

... Gene birçok hileler 
yapıldığını anlamış ola -
cak il .. 

• 

. . . ~di ehirdc nere
de yotun yapılıyorsa bu

ralara btrer memur 4ik.e

cekmi01 

Basan bey - Eh a.ıi -
Zim. Meşhur sözdür: Süt.
ten a~ı ya.nan yot•ırdu 
üfiiyerek yer ı 

TÜrk inkıl:ibma hayranlık nıovıulu büyük bir aşk fi.mi 

TÜRKE GÖNÜL VERDİM BiR 
Kahramanlık, aşk, heyecan.... latikam... Ve zafer... Tiirk~e ılü Türk ınusiki.i l\luazzam bir san'at harika

sı, memleketin en büyük musikl üstadlannın ve. en güzide san'atkiıuı.ruım işilrakile 

alhn 

Aync:ı.: 2 sinetnada. ll:ı.ve o!arak 
1 AZA K'ta TURA N'da 

ıoygunculan: BOB BAKER Nevyork damlan altında. Büyük revil 
ve dans filmi. heyecanlı Kovboy filmi , ____________________________________ , 





6 Sayfa SON POSTA Marf 

(Memle et aberleri) Meraklı şeyler 
Nazillide 

Fazla gagmurlardan 
kasabalılar bu yıl 

sıtma tehlikesine maruz 

ı Ceyhan Oy erinde okul ı 
inşaatına önem veriliyor 

Dilekler 
• 
ihtiyaçlar 

Karasu halkının 
belediyeden iıtekleri 
İzmit (Husus!) - Karasu hal

kı. Kara.su belediyesinden §U di
leklerin ia'afını beklemektedir: 

• • • C~f• ... 2 net sayfada) ' le tabım tnbana bir tezad tl)fkil 
un. ihtnaz .~ttı.recegı haYanın kud • d~n di~er mühim bit nokta 
retı pek muthış ve korkunç olurdu. Ha,erat, insanlardan kat kat E 

Kendimi tutamadım: oburdurlar. Haşcratın oburluğu 
-.- Fakat muh:ercm profesörüm, aç kalma ve uzun va~ama kabili 

dedım, ben kendi hçsabıma, böyle lcri gibi müthiştir. Mesela §U bJ 
Lir scac malik olmadığım jçin hiç de ğimiz alelade karasinek kurtlan 
müteessif değilim 1. günde kendi ağırlıklarının 200 

lnşaah yarıda kalan köy okullarından bir 
kısmı için kereste tedarik edildi, eğitmen 

kursu da Nisanda tedrisata başlıyor 

Nazılliden yazılıyor: nıın yağışlı 
citmesı ıatııen sulek olan Nazilli top
rağını yerinden oynattı. Bu sene ay. 
!ardır fasıla.mı denm eden yağmur
lardan t>trçok kerpiç binalar gevşedi, 

duvarlar 71kıldı, tabanı oynıyan be-
t-0n mutfa.tlar yıkıldı. baıı zararlı 
M.di.selere aebeb\yet Terdi. 
Kuyuların su seviyesi toprakla be

raber olunca yerler, yatmur sulannı 
içmez oldu. Kasaba içinde yer yer bir 
çok bataklıklar meydana geldi. Bu 
sırada havanın mfillyemetc1e badem
ler ÇJÇek açarken bu bataklıklar da 
YO!Unlu .birer kurbağa yuvası -daha 
fona..~ı. sıtma membaı olmıyn başladı. 

Ka.ı aba ~nde fabrika., demiryolu 
ve yenı açılan Çamlı cadde kenarla
rında sınlanan bataklıklardan bir 
kısmında geceleri binlerce kurbağa • 
nın sürekli valcvaklarlle hasıl olan 
uğultu t.A uzaklardan duyulmakta -

yaptlnlan köy mekteblerinden Liri 
nahiyesinden 8 talebe alınacaktır. Bu 
talebeler önümüzdeki Ninn iptida-
aında Haruniye Düziçi enstitüsünde 
tedrisata başlıyacaklardır. Kursu mü 
tealrib eğitmen çıkan bu talebeler 

dır. Bu çiftin bağınpnanın verdiği Ceyban köyleriaden birinde yeni 
sinırleodfriei rahat81%lıttan &arfına • Ceyhan (Husuıi) - Bölge köy
naT r bu pis durgun sularda üreyen !erinde inp olunan mektebler için 
ı>ir.L5inek sttrfeleri daha şimd;cten , gereken kereatcnin Osmaniye or • 
Nazillıde sivrisineklerin çoğalmasını manlarından temin ve tedariki hu -
mucib olmaktadır. 0e9t'n seneki de- 1 susunda, lcaymakemımızın riyase • 
vamlı yağmurlardan fal:lalaşan slv - tindeki köy muhtarlarından rnüte • 
risınekler mncadele mıntako.sından §eklcil komi,yon derhal fllllliyete kendi köylerine avdetle faaliyete ı<e. 
pıkarılmı.ş olan köyler ve mahalleler gcçmi§ ve miktari kafi kerestclerin, 1 çeceklerinden bu haber bilhassa köy 
halkını blle yenıdcn sıtmalam4, has. istenen mahlllle i9nlini taahhüd eden çoculdarı üzerinde iyi bir tesir hı -
talık ge<::en yaz salgın haline gelerek müteahhide ihale olunmuştur. Salı rakmııtır. 
aşağı N~zılllde ve ova köyleıinde bir günü ilk parti olarak Ceyhana bir D'V t ft '- '-asaba-

! d ?S 'k"b k t ıger ara an gereııo a.: 
çok ve!ıyata bılhas.sa çocuk öfümüne vagon a -- - metre mı a ı ercs e d . 1 ·1c· lk k b b h 

' getirilmiştir Badema her gün bit va a yem yaptırı an ı 1 ı me te n -
sebeb yet vermıştir. Bu kış yağmurlar k t ' ti' 1 'k k V çelerine ve ~er .. k, .. köy mekteble • 

ğ Ö 
gon eres e ge rı erf' ısmen ey- ~ ~ 

de.ha fazla yn mış ve b ylece bat:ık- . d '~ d r h d 1 r·ıne ı 500 den f.,zla fidan dikil 
sıve e ve ıusmen e -e}' an ıt c epo • - • 

lıklar ve kara suluk mıntak !arı art- d'I kt' B'l"h b k t 1 • B f'd 1 '- · · Ad e ı ece ır. ı a ar<- u ercs e eT, miştır. u ı an ann eır.sensı ana 
mış -Olduğundan bu ya.?: aıt.rna NnzillL köylerdeki mckteb inşaatlarında kul. 2.İraat mektebinden temin olunmut
de bır 6.fet halıni alabilir. Bu felaketi lanılmak üzere m,.kteb yapılan köy-
öııleınPk ÜZt'rt' alakadarların şimdı • lere sevk olunacaktır.. tur. 
den bu bataklıkların kuru~ulması, Ancak, inşaat için miktarı kafı 
ilaçlanması , evlerdeki kuyular v~ el- çivi bulunamadığından şikayet edil. 
Yar köylerdekı <lurgun suların örtü- mektedir. Bunun da 'alakndarlarca 
lüp yok edilmesine bakmaları lb.zun • bir an evvel temin edilec«-ğini um
dır. Sıtmaya yeni lrurb:ınlar haur _ maktayız. 
lamama.it ~ bu önemli işe hemen Efitmen Lurauna hazırlık 

Karasu koyunfarmda 
kelebek hastalığı 

İzmit (Hwıus1> - Karasudaki lto • 
yunlarda kelebek hastalığı görülmüş.
tür. Derhal lfizım gelen tedbirler a.-ttrlşınek QOk hayırlı olacaktır. Bu yıl Harunive Düziçi enstitü • 

&ünde kurs görmek üzere aırf Kınnıt 1ınmı.ştır. 

Bergamada Halkevleri 
bayramı ( Doğu Anado'unun güzel bir nah'yesi: Çüngüş 

Bergama (Hususi) - 1 Inlkev -
lerinin yıldönümü münasebetile Ber 
gamada da tören yapılmı~tır. Milli 
kıyafetlerle milli oyunlar oynanmıı 
ve çok eski Türle oyunlarından kal
kan oyunlan cöst~rilmi~tir. 

Halkevi •nrafındnn tcrtib edilen 1 
300 metrelik koeııya birçok köy 
gençleri İştirak ctmisler<lir. Netice-1 
de birinciliği Doz köyden Kemal 
Yılmaz kazanmı~tır. Bu merasimde 
f:ı.-:r saylavı Rahmi Kök.en de bu. 
lunmuştur. G .. ce 1 (alkevinin hazır .; 
ladığı g{izel bir temsil verilmiştir. 

Edirnede bir hamam yandı Çüngüı (Hu~msi) - Diyarbakıra altı çeşme açılm~ş. köy yollarından 
bağlı Çermik kazasının en büyük na 20 kilometrelik kısmı yapılrniı ve 

Edtrne (H11Swdl - Diln gece yedi hiyesi olan Çüngüı. aarfolunan gay. Çermik - Çüngü, yoluna aid inş'\at 
yol ağzındaki Mezitbey hamamından retlerle günden güne biraz daha gü. çok ilerlemiştir. b metre genişliğin
çıkan yangın itfaiyemizin beş saat zell;m.ektedir. . . 1 de olan bu yol h.er türlü nakil vası • 
devam eden büyük: gayretlle etrafa Nabıye merke:r.ındc geçen yıl ınşa 1 talarının ,ııeçmesme müsaid olacak. 
6irayet etmeden sôndürillmü.ştür. •olunan \'e sırf halkın yardımı ile tır. 
Yangın esnasında itfaiye komuta- meydana s.t;len ille. "lc.ul~n bütün Islah ve tan-zim sureti!-: viicuda 

nı Cemal Ate.ş gözünden yaralanmış noksan]arı 1lc:~al edılm~ştir. H.alen gelen yeni çar!'ı bu yıl bir kat daha 
ve bir dı"i kırılm•stır. dört ögretmemn çnlıştıltı bu mut-s • . .. k . h 

• .. "" h" • b'. "k. b. 'hf ımar gorece ve yenı amamın ek.. 
Yangının aknblnde milddcıumumt sese, I mu ıtın Auyu 'k_ırk~' ıdyac!~~ sikleri tamamlanacaktır. Kasabanın 

ıedl karşı amıştır. yrıca ı ı oy e ır.ı • . . 
Aşir, be ye reisi Ferid Çarc!aklı, eğitmen okulu a-;ılmış~ ve bu sene u~umı 1h:1y,,çla~ı~ın giderihnesi için 
enını,>et ınfıdurü A. Ri!at Kemerdere zarfında beş köviiıı daha ınektt-be çızılen plan clahılinde çalı,ıldığı gibi 
yangın mahallıne gelerek icabeclen lı:avuşması ve hinaluın in,ası için köylerin de mümkün olan ümrana 
dırektı!leri vemıi.şlerdlr. lazım gelen tedbirler alınmı~tır. kavuımaları yolunda gayrt!tler ear • 
Edırnenln QOk mükemtmı bir ha - Nahiye müdürü Zeki Önen'in fedilmektedir. Resim nahiyeden bir 

mamı olan bu hamam geçenler~ ta- gayretile kuabctda umumi su yolları görünüşle n:lhiye müdürünü gö'ste _ 
mir edı!mişti. çimento ile yeni ha,ta.ı yapılmış, riyor, 

•Son Posta .. nın &efrikaa: '42 

Yazan: V alentin W illü:ınu 
O zaman cinoyetin kısa bir müd • , den sonra Lir bardak porto İçmit • 

det önce işlendiğini itittim, bu efen- tim, bu da doktorların mutlRk ıu • 
dilere merdiven ba~ında raııtladım 

1 

rette bana yasa~ ettikleri hir içici -
ve olup biteni bana onlar haber ver- dir. beni fazluile yorar. Biraz iyi • 
diler. le tiğimi hiuedinciye kadar kızım 

Berıı: istıhza ile guldü: yanımda ka:dı. Sonra beni odama 
- Kızınız o zaman bütün evi do- götürmek için koluma ~irdi. 

laşıyordu, değil mi) dedi. Şato sahibi sustu, muhatabının 
T orray mütehaldtim bir sesle ce- yüzüne bakıyordu. Fak at o cevab 

vah .. erdi: vermedi, Steph~n 'e doğrl! döndü ve 
- Kızım o raman yatağında bu. sordu: 

lunuyordu. Sad,..cc uyumamııtı; o. - Ya ıiz) Sız bana ne izahıtt ve-
dası benim çalı~ma •>di\mın Üzerin. receksiniz> 
dedir ve oradaki ı~ık benim odam • Amerikalı omuzlarını kaldırdı: 
dan görünür. Artık işi l.makıp İsti • - Ben daima geç yatarım, aaba. 
rahat,. çekilmem zamanı geldiğini hın ikisi, üçünden önce yattığım vi.. 
aÖ) !emek için çnlısma odama geldi. ki değildir. Bu stece ise, fırtına çok 
Beni çok muztarib buldu, 7ira lcen. şiddetlendi mi diye dıparı çıkmıştım. 
di hatam yüzünden kalb hastalığım Verity insiyaki olarak ona yak -
yeniden tutınuftu: A1'oam yeme~n. laıtı; dostunun ayaHabılan üzerin-

de görmüı olduğu kumların aebebi
ni şimdi anlamı, oluyordu. 

Berg inanmaz bir tavırla sordu: 
- Böyle yağmurlu bir havada 

dışan çıktınız demek} 
- Yağmur dinmişti ·ve benim ni. 

yetim sadece dışarı bakmaktı, fa • 
icat rüzgar çok şiddetli esiyor ve 
dalgalar öyle güıültü yapıyordu ki 
denize bakmak h'\tırıma geldi. Bu. 
nun İçin dışarı çıktım. 

- O zaman Yat kaçtı> 
- Bir buçuk varcıı. 
- Nereye k"da" gittiniz) 
- Bahçeyi geçtim ve küçük bir 

barakanın önüne kadar yürüdüm. 
- Hangi kaoıdaıı çıktınız) 
- Büyük kapıdan, fakat deniz 

tarafında olandan değil. adanın içe
ri taraflarına bakan kapıdan. 

Berg bir an düşündü ve onun a· 
yakkabılarının ucuna baktı: 

- Demek, cinayet işlrndiği za • 
man siz dıııarıda idinlz, dedi ve ba. 
şını lcaldırarak Amerikalının yüzüne 
dikkatli dikkatli baktı. 

Stephen ıükunetle cevah verdi: 
- Bu. mümkündür. D"Aıenne'in 

katledildiğini söyliyen Verity'ye 

1 - S-Okalı:lann ve bilhassa 
caddelerin, geoe vakti karan -
lıktan kurtarılması. 

2 - Şehrin yeg1ne umumi he
IA.sının susuzluktan kurtanlarak 
temizliğine dlkka t edilmesi. 

3 - Gayri muntazam olarak 
yapılmış olan binn ve evlerin 
yeniden tanzim ve ı.slA.hı. 

4 - İkinci nevl ekmeğe pek 
yakın ve i9inde yabancı madde. 
lerln bulunduğu muhakkak olan 
ekmeğin kiloou 16 kuruştan sa. 
tılmaktadır, Bunun süratle 
men'i. 

5 - Diğer belediye l~lerinin 
daha programlı ve esaslı bir şe. 
kilde organioo edilme.si. 

Bu t.alı:dirde, Karasu halkı, 

Karasunun genç belediye reisi 
Şükrü Sakaya daima minnettar 
kalacaktır. 

Egede 
Son günlerde kız 
kaçırma vak' aları 

birdenbire arttı 
İzınır C Huswıt ) - Son günlerde 

Eg-ede kız kaçırma vak'aları artın~ 
bulunmaktadır. Bunları sıra ile bil
diriyorum: 

İkiçe.,melikte Süleymnn sokağında 
Mwıa oğlu Nazım, Melek kızı 15 ya
şmda Oül Sefadeyi izdivaç vadiyle 
kirlettiğinden yakalanmıştır. 

Profesör büyük bir ciddiyetle: et yerler. Linneyin tetkikntına 
- Böyle bir sese malik olmağı is. re, etin üstünde neşvünema bu 

t~memekte belki de haklısınız, de- bu sinek kurdlarındnn üç tan«-si. 
di. Ben bu meseleyi henüz tetkik et. beygir leş.ini, bir aslanın yiyehilec 
medim. İnsanlar bu kadar müthiş bir bir çabuklukla yemektedirler. y 
~udretle nkaıraalar, :nuhakkalt· ki bir aslan bir beygir leşini kaç gU 
ıkametgah meselesini büsbütün ha,_ yiyebilirse, bu üç aded s:nek ku 
ka bir zaviyeden tetkik etmek icab da ayni müddette viyebilirler .. 
ederdi. O zaman yer yüzündeki ev- $u bildiğimiz alelade ipekböc• 
lerin ve binaların yapılı, tarzları, lerine «yeme şampiyonu» d 
'limdikinden büsbütün başka olur • hakikaten muvafık olu;-. Çünkü 
du. ipekböceği 30 gün içinde, ilk d 

Profcaör ufak bir fasıladan son- duğu zamanki ağırlığının 60 
ra, fakat hu defa gülümsiyerek, misli yaprak yer. Bunu insana ta 
tekrar ıözüne devam etti: bik edersek su şı:ıyanı hayret net' 

- Görüyorum ki haşeratın ses ile kar~ılaşı~ız: Doğusunda 4-5 
kudreti hoşunuza gitmedi! Fakat ağırlığında olan bir çocuk ipekbö 
haşeratın hayatiyet kudretini kıa • ği kudr-ctile yemek yiyebilirse, 
kanmamanız mümkün değil 1 Çünkü gün zarfında 240.000 kilo yjye 
haşeratın ölüme olan mukav~met - yemesi lazım gelir. 
leri, biz in~anlardan biisbiitün haıt- İpekböceğinin ağırlığındaki ta 
lcadır. Mesela siz hu bakımdan u • havvül de ~yl\nı dikkattir. 30 g 
zun ayaklı bir 8İvrisineğe nazaran içinde bu böcek ilk meydana geld 
tamamen bir hiçsiniz• •. Mesela bir zamanki ağırlığının 9500 misli 
~ivriainek ayaklarının yarı9ını kay - kadar artar. insanlar da ayni şeki 
betse bile, geM eski çevikli~ile, a • de ve ayni nisbet dahilinde biiy' 
deta hiç bir ,ey olmamış gibi, uç - melerine devam etseler, taııavvu 
makta ckvam cdı-r. Mayısböceği. fevkinde bir büyüklük ve ai?ulık 
bütün dahili uzuvlarının kuşlar ta • tisab ederler .. 
rafından yenilmit '>imasına rağm~n Ya sürat? .. B;rçok haşeratın h: 
gene, hiç bir teY olmamış gibi, yer. ı-dtetlerindeki sürat ise pek miith 
de sürünmekte, hatta uçmakta de - tir. Degil'in yaptı~ tetkikata naz 
va meder. Başı gövdesinden ayn} - ran ufak bir sineğin katettiği me 
mış olan eşek arısı, hemen hemen fe, hacmine ve ağırlığına göre insa 
ayni kuvvetle insanın parmağını so-1 lara te~il edilse, bir adamın gün 
kabilir •. Diğ~r taraftan bu ba,sız 35 bin lcilom~t:-~ mesafe katetmı! 
vücud, en ufak bir harici temae kar- lizım gelir. Bu cidden müthiı 
~ı••f'da büziilmeğe çalışır. sürat' 

Haşeratın bu müthiş yl\cıama kud. Ya haıeratııı meskenleri} Bun 
reti, onların u7.un müddet hi<; bir sey lann oturdui!u .verler .. Birçok hnş 
yemeden aç durnhilm~ kl\biliyetle - ratın, kend ' lı-rine nıesken olar 
tinden ileri S(elmektedir. !nsnn, bü - kurdulclan vuvall\r, kendi boyh.rın 
vük bir mü .. kiilatla. ancak iki - üç bin misli yükaekliğindedi • Halbc 
h~fta aç. kalabilrliği halde ııkımnca- insan oğlunun en vi!ksel binası 

Aynl sokakta Yakup Kurt, 
kızı 16 yaşında Ayşeyi iğfal 

lann cıahı. te,miye edilen kanartlı hayet Eyfel kulesidir. 
Penbe karıncalar. hic bir ,ey yemeden altı Profesör, bütün b14 izahatı ver 
etmiş, ay vacııyabilirler. dikten sonra, bana dönerek müs 

Wilyamıı tarafından ınü~ahcde tehzi bir eda ile: o da tutulmuştur. 
Çeşmenin Alaçatı nahiyesinde de 

Tokoğlu mahallesinde Cemal oğlu 

Ali İşçi ve arkadaşı Hüseyin Poto _ 
rozlu, ayni mahalleden Denizlili Sa
bit kızı 141 yaşında Cemile D:Jğaııı 
kaçırdıklarından adliyeye verilmiş -
lerdir. 

Ti.reden gelen bir habere göre de 
Alaylı köyünde Hamza, Akçaşehir kO
yünde oturan Ahmed kızı 14 yaşla • 
rında Dudu Çetini rorla kaçırmış~ır. 
Suçlular yakalanmı.ştır. 

Asansörde 316 ıncı sokakta Adem 
oğlu Niyazi Özç.al, nişanlısı Mehmed 
kızı 13 ya.çında BedJayı kaçırmış ve 
tutularak adliyeye verilmiştir. 

Asansörde 303 üncü sokakta 16 nu
m:ır.ada oturan Ali Rıza Anber; Ra. 
mazan kızı 15 ya.şında Meryem Kn
radumanı kaçırm19, yakalanm~tır. 
Ödemişte Yenice köyünde Mehmed 

Çalı.şkan, 13 yaşında Hayriye Tireliyi 
wrla kaçırmış ve yakalanarak adli
yeye verilmiştir. 

lcacıdile camdlln bir fanosun nl•ına - Hakir gördiiğünüz, minimi 
konulmuş olan bir örümcek, hiç bir bir hacıerenin ircıan oğlundan p 
şev vemeden on ny vasıyabilmiş; bu çok kuvvetli olduğuna nihayet 
müddet zarfınd' biraz kiidilmek • de kani oldunuz mu? .. dedi. 
ten, biraz da kuvvetini kaybı-tmek - Profesör huııla·ı söyledikt 
ten başka hnhang1 ı-cıacılı hir de • sonra, yeniden esrarengiz teteb 
ği~iicliğe de maruz kalmamış. büatına lt0yuldu. 

Stefanson tarafından, rr.ağnezyom
la birlikte, 1631 ·ılının Hft:rimnıncla 
bir kutuya lcapatılmıs olan bir ke -
lebek, 1833 yılı Haziranına kadar, 
yani tam iki yıl müddetçe, aç olarak 
ya~ıyabilmiş. 

*** ·················································· 
Kızılcahamamda g~nçl:k 
teşkilatı ve çeltik vaziyeti 
Kızılcahamam (l lususi} - Bo 

lediyenin yardımile kazada tc§e 
kül etmiş olan Gençlik Spor klüb 
geceli gündüzlü çalışmakla mcsais' 
ni günden ~üne inki~f ettirmekt 
dir. 

Bütün hayatı 6 haftadan ibaret 
olan bir böceğin gösterdiği ya~ama 
kabiliyeti ise daha şayanı dikhttir. 
Korbi tarafından 1811 yılının Hazi
ranında bir kutuya kapntılml'ş olan 
bu böcek, bu kutunun içinde unu • 
tulup gitmit; ve ancak Üç ay sonta, 
böceği kutuya koyduğunu hatırlıyan 
Korbi, kutuyu açmıcı, ve büyük bir 
hayret içinde böceğin elan yaşa -
makta olduğunu görmüt. Bu böcek, 
bilahare, yaşamasına devam ede -

lzmirde bir adam iki kili rek 1812 yılının Haziranına kadar 
hiç bir gıda almadan yo~amasına 

beşer lirayl Salarken devam etmiş. Bu suretb, bu böcek, 

Diğer taraftan kazanın çeltik k<>i 
misyonu fazla miktarda olan çelti~ 
sahalannı gezerek zürraa lazım g 
len talimatı vermiş ''e çelik taval 
nnın sıhhi bir şekilde ihzarına batı 
lanmış, bu zcriyatın tesrii için de 
sash tedbirler alınmıttrr. 

Bergama için hazırlanan 
b·r eser Yakalandı üç istihale müddeti zarfında yaşa -

ması icab eden müddetin sekiz misli 
İzmir (Hususi) _ Karantinada Oal- fazla ya~mıt. Bu müddetin uzun -

hane soka~mda .l(im.sarlık yapan Sab- luğunu daha iyi l\nlıyabilmemiz ~çin 
ri Aksan, Recep km 21 y~ında İhsan bir insanın 5 00.600 sene yaşadıgını 
ve Hüsnü kızı 20 yaşında İhsanı be; tasavvur etmek kafidir. Y~ni. insan 
lira mukabilinde iki erkeğe satarken clı> "l'lT""'"' vac"vı .. ınm R mıslı fazla 
yakalanmı.t ve tahkikata başlanmış..! yaşasa 60 X 8=:480 yıl yaşamı, o 
tır tur 

Bergama (Hususi) - Müzem·· 
dürü Osman Rayatlının hazırlamak 
ta olduğu {Berg<lmada geçen ili 
adamlan) adlı eser iç.in Bergama 
Halk evi 5 00 lira tRhsia ~tmiotir. B• 
eser büyük bir tetkik mahsulü olup, 
ilmi bft' kıymet ele taıımalttadır. . Haşerat mütehassıslarının kan~a. 

K-:ırasuda havyar isfhsalatı tine göre. ha~ratın bu aç katabıı -
me kabiliyetleri, onların yaşama 

İzmit (Hu.~usl> - Karasuda siyah kabiliyetleri Ü7.erindr. müııbet tesir -
havyar ımevsimi ba.,lam*tı'ır. Şu"lat ler yaparak, ömürlerini artırmakta. 
ve Mart aylarında, Sakarya delta.sın- dır. '

"Diş Talibi Moiz Hab:b 'ı 
IJıa.o;talal:mı ber:giin Altınca.daire 

1 Zümriıt aparlunanuula ka.bal J dan bol miktarda havyar istihsal Fakat burada cok dikl.:l'lte dt-ğ,.r 

' eder. edilmektedir. ve haşeratın aç kalma kabilihv«-tleri-

ra.atladığun zaman dııarıdan yeni 
geliyordum. 

Birltaç dakikalık bir sükut oklu, 
aonra Berg kapıya doğru yürüdü, 
açtı ve dışarı doğru, birisini çağırı. 
)'Ormuş gibi elini .miladı, Koridorda 
bekletti~i adam geldi. Berg ona ya. 
vaş sesle bir ıeyler söyledi, soma. 
geriye dönerek t<Nick•' diye seılen
di ve çıktı.. Boldini de hemen onun 
pe,inden çıktı. 

Şato ıahibi mınldandı: 
- Ne yapacaklarını benim gör • 

mem lazım. 
O da onların pe~inden çıktı gitti. 
Stephen smokininin düimeleri

ni ilikledi ve: 
- Haydi gidelim de uyumağa 

c;atı~lım, dedi. 
Verity bağırdı: 
- Rir dakilı:a belı:leyiniz. Dün ak 

şam Vikontla aranı:rda geçen mii • 
nakasayı ban:ı ıtnlatmız. 

Dostu parmaklarını alnında gez • 
dirdi ve cevab verdi: 

- Keyfim hiç vt-rindı• ~ .. p;ı. Ba. 
ğailan artık çörmeyiniz, Phil, zira 
kadınlar uyandıktan sonra hı-men 
buradan ayrılacağımızı Torray'ye 

aöyliyeceğim. Bu Berg denilen heri- Kutuda kan lekeleri vardı, Stepheo 
fin hareketine kafi miktarda taham- kutuyu açtı, uçları kırmızı bir sı. 
mül ettim. ra aarı kibrit verdı, bunların yarı11 

- Hareketimiz belki de mümkiin kullanılmıştı. 
olmıyacaktır, Steve; D' Arenne'i öl- - Herhilngi birinin bu l.:ihıitleri 
dürmek ithamı altında bulunduğu • oraya götürmesinde fevkalade bir 
nuzu niçin anlam:yorsunuz} ıey göremiyorum, dedi. 

Carriaon müstehzi bir tavırla ce. Verity kutuyu lı:apattı ve üze -
vah verdi: rinde yazılı bulunl\n fU kelimeleri 

- Şüpheıiz öyle. Fakat ben, bizi parmağile işaret etti: "Mnc Farlane 
burada tutmak için ne yapaeakları. oteli, New.Yorkıı. Stephen bunlan 
nı görmek jstiyorum 1 CaTUmız sıkıl- okudu, sonra l\rkl\daşının yuzune, 
dığı zaman Ariel deniz tayfalarmızı bir teY anlamamı" gibi baktı ve: 
bize yardıma çağınbileceğimizi ha- - Bu oteli bilmiyorum, dedi. 
tırdan çılcarma.vınız. - Sak, Strve. Bu şatodl\ tl\bii o. 

Verity robdöşambnnın cebini lanı.k Ncw. Yorkdaki bir otelden 
karıştırarak bir tasdik iıareti yaptı gelmiı bir s,iirü kibrit ltutusu bulu
ve: nabileceğine inanıyor musunuz? de-

- Size, mazgl\llı odada buldu - di. 
ğum bazı ~eyleri gÖ'.'ltermek istiyo - Garrison'u hir dehşet aldı: 
rum, dedi; siz. Torray il~ cesedi tet- - Aman Allahıml Ne demek i .. 
kik ederken yerde buldum. tiyorsunuz? 

Bu kelim,.Jeri sö:rlt'dikten sonra. - Demek istedi~m şu lci, Nev -
Carri'.'lon'un svu~u ir.in }ı"şil rc:nkli yorkta bulunan ot:l, lokanta ve bi
bir kibrit kutusu koyd'..I . ve sunları rahane gibi yerlercfon rcklanı olarak 
ilave etti: verilmiş böyle kutulardan yatta pek 

- Bunlan oradan, yolc etmekle çok '\'ar. H!ltta benim kamaramda 
çok ihtivatlı hareket etti~mi sanı • l bir çekmece dolu•u böYlc kibrit var. 
yorum, dedi. (Arkası nr) 



4 Mart SON POSTA 

1 · B Ed · · Askeri İngiliz gazele erı ay en ın vaziyet 
haber veriyor: Atinadaki (Baştaraiı ! inei sayf2Cla) 

(S., tanılı 1 iıııci sayfada) go··ru··şmelerı" Bulgaristan üçlü ittifaka girmekle 
"'1n btt bel .Mıktan sonra_ gafil kalmamuı, Alman ordusunun onun 
-.1 •nyaca'--. _, la) topraklarına ~irmesinc de rıza gÖs· -·· -·· ..-. (llaŞ-:a..-afı l ino .,.ıy1aı 1 

Almua bıiP ...... ela Yuııaniıı- termiş bulunmaktadır. A maıı resmi t...._ l.attı lıer-.eine setince. bu. rika Ye Türkiye elçileri arıısın_da bir O. N. B. ajansının resmen izahına 
llıllı. l.eJeW. ~ve tam "llkarb cöriitıne vaki olduğnnu bıldırmek· göre: «lngilterenin harbj Balkanlara 

olduiun• ...... ..ıc lllfidir. tecUr.y .. -- ....!--'il"' IJ0··~--1-r . sirayet ettirmek niyelterine mani ol-
L--- • k:M-inin ..,;,... - ~ ... .....,......... mak ve bunu önlemek, ayni zaman. 
....- Atina, 3 (AA.) -- Eden. ıesını da Bulgu menfaatlerini hirneyc et· Lon.... 3 (A.A.) - Mews öile ziya.fetinderı çıkarlc:en halk ken- mek :için Alman ku,. vetleri, Bulgar 

Oır..rhlr JDiittefikleliıll Balkanlar- clilirti .lıagiJiz ve Yuna~ milli .r:ıarş.. hiikumetile mut~hık olarak, Bulgar ~ cı ... '.a.rinb aa... olduğu11a t.n aöyliyerek b~yük bır tezahuratla hududunu geçmiılerdir.ı. 
~I• ~ L!!.a.!!_ y .. - .a....L.M karıılamıştır. d . y BuJsar başvekili Filof ise Sob. 
-z •. ·-~ UV1V11 - - <Jirenildiği:ıe göre E e~ın ~~?n ranyada hedefin Balkanlarda sulh 

_...... marnzdwı, .ıiy_.., ıicalile dün ıtkşam başladıgı goruş- ve nizamın mulurfazası olduğunu 
((Yunaeiran, ltalyan kHaatına meler gece yarısından •~nr~~n ka. söyledikten sonnı Bulgaristanın 

lilhietli d.n.eler iaclinae.lde 'bera. eler devam etmit Ye buwüJn ~f.le~en kom~lanna ka~ tskib ettiği sulh 
ber yeni mle•vlb-e ele kargı koyına- soma telrrar haşlamlt!tır: ngı •1~ ım- siyaseti ile taahhüdlcrine sadık ka. 
fı- ltaRırdır. Y.nlaez l!Ulk&vemeti, paratorluk erklnı harbıye relSI •:e- lacağını, her tiirlü tanrm:r.dııın ve her 
86yijk Britanyaya )'eaİ pllnlar taa- neral Sir .Jobn Dil! görU!!melerde hangi birinin menflıatini tehclid (>d~ 
titıı etmek, yenı talı.,jye kıtaatı ge. hazır ın.a.nmuttur. bi1ecek her tüT1ü tedbirde.-ı ictinab 
tirmek ve Türklere mühimmat ve Cıntelenn nefny&h eylemeğe karar vermi" olduğuntı 
.__eme Yftınek hrııatııu bahşet- Atina. J (A.A.) - Edenin Tür. bildirmiştir. 
........ ldyeyi ziyareti Atinadl\ ya~ından ta- Bu resmi Alman - Bulgar beya-

Daily Exprea, t«)yle diyor: kib edilmİ§tir ve Yunanıstan da natına şimdilik ir.an•1ığımız ve sa. 
•Hareklhn iniııyativini -'maia müttefiklerin uferi için avn! şe~k mimi olduklarını kabul etıiöımiz 

...... m edecejtz, geçen kıı esnasın. ve heyecilnı göstermek a:ı:mınde.~ır. talı:dinfe ~nlardan s:•ltnreıbileceğimiz 

... \öe aMiWm aunifakiyctler te- Eden hakkında Ankarada ve ?.ıger neticeler şunlar olahi1ir: 
traiıa et91İf olen im tabiye eayesinae erlerde göeterilen hüar.ü kahulu ıe- ı _ Almauiar ln~ılterenin ~· 
~ ~ devleri .fenle dilediiimiz ~arüz ettiren filmle.,. Atinada büyük )eniğe veyahud Yunanistanın Ege 
llotiada darbe indinneie muktedi- ,evk ve heyecan teza1'nratı tevlid sahillerine };uvvct çıkı:ırm "ından 
tiz.» • lntri- etacktedir. . ltorkarak buralarını lııgilizler<len D ..;:L.. c:ı.ı.._._1... b _ .ı ı,-y'- • Bu _ı_ _ 'LL! bt=•un'" ''unau . . ,aa:z •• ete- 1 lh t: ~ ..-eu:n, UJKt•n ° ıe IMIK.I "" ~ evvel iı1v.ale ve hu mrt"t c m'" uz oir 
'- tan-elerinin değradan 4ojruya lcri Edenin :ziyaretine en ıyı s~t~n- İngiliz harehtini önlemeğe karar 
~a ben.den ecank Bul- Jarmı tahsis etmiş, fngiliz hancıye vermittlerdir. 
hıriılauıdan geç.ebilecefini ve ora.. waztnnm hizmetlerim bildiren m•- 2 - Almanlar '3ulgar menfaat_ 
d-Lı· ~-ara ve .ıen;. '- -dcfleıını" • ve ı_ 1 le-'- b. li'~e feto11-raflarını nq-

1 ~..: •I a ... ne Ia e ne ır ..-. 111 • • lerini himave iç;n Bulı;ıarlann m;l t •tta fCaradenizdeki üsleri l»om'bar- retmitlerdir. Nazmn ,..a)lnyetı. . v.e emel dedikleri yerleri d"' işgalden 
~h- cd b"' lc1 • · yazmaktadır t-·ıı ~t::L: -emleket.. ziyarctım ı-r ... an e nece erını • • - ,... ,., ··• sonra buralarını Bulgaristana vere. $meli Romtlnya jle Bulgarı~ı "il hata eden bu harareth havanın ıe. 

ceklerdir. irhirinden ayıran ve Macarist•uı ve l>ebidir. 
Almanyada akan bütiin Tuna nehri Bu makalede 'f(iylc deniliyor: 3 - Balkımlardn sulh ve nizamın 
leladicJimize maruzdur. ı::..ı b".tu··n lı.uvvetik lngiliz di- muhafazası :ı;in d-: şimdi Yunanis-
• ._,,__.___ --'---- J;..Uen, u d" Ed · tanla f talya aıasıncla devarn eden ,-..-ra Romanya ola le .-- · · · temsiı etmekte ır. enı d k bilCCd: telıılike ditiiı &luıitlir• ~~b-ı ıevinçle kar~ılıyoruz. Ar- harbi Almanlar cebren sön ürerc .1 
ı k samımı ır r . · Lib. Yunanistanı ~·a itaat 'eynhud işs:a 

Londra, 3 (A.A.) - «Geci - navudluktaki Yunan :za erının altına alacak1nrdır. 
ttı .,tir ı da ki lnı;ciliz zRfcı lerini kola} l~ş-

ngiliz mathı.1atı nütün eikkatini ~:dığını itkönce lngilizler sövlem.1ş- 4 - Almanla~ın vnpııcaklıırı bü. 
0

11
- • • A k k fe l d" f-.....:lter·~e olan tlZUn mın- tün hu islere Bulgarlar fiilen kamı-°* ıı;an vazıyctı ve n ara on • er ır. ı~u ._,, "'d b'l ki 

tansı üzerinde toplamaktadır. t k borcumuzu o eye ı me e mayaralt. onln·a kendi toprakların· 
nettar ı t !l! • l ki İimes aazetesinin diplomatik mu. - ve ağırlığı ngmz ımpara. da sadece yo e vasıta verece er. .. memn.... t •. d J 

llarriri yazıyor: t-rluL-nun sırtında o an mucn e e- dir. 
• 1 "' gu 1 • • J • t" k dd E.ier Almanlar Bulgaristanı Jfga ye küçük kuvvet ertmı7. e 1:frrah: .e· Almanlar belkı birinci ma e-

~ten ~nra Ege •ahillerine ve de'bilmelcle maimr ve l '? 11 t~ trız •. deki muhtemel kararlarını ıc-
b~ke inmeie tetebbüıı .derlerd Eden ve Dilf in ziyaret erı rnunas~- ra mevkiine koymak jktida. 

u, Yunanistan kadar Türkiyeyi e betile B. Korkıi;in bu öbür hüm- rındadırlar. Fakat bu icta. 
a'likadar eder. Boğazlar yakından yet ~emleketini selamlamak için 
~id altında kabr. Yunanlılar da, kullandığı sözleri inanla tekrarlarız: .at Bulgar ve Yunan kanlarına ra-

dd J• h b 1 ci ve münhasır kalarak Yunan nda-tış mevıiminin .fİ et 1 mu ate e c- «Fethedeceğiz;). 
· d d h • b. epheyı· =~=====::::ıı::::::=:::ıı:::m:::::ıı:::==== lanna '""mil olamıvacaktır. Çiiııkü lln en sonra a a ge.nı ır c ,.... ,, 

lıtrna mecburiyetind~ kalacaklardır. ve matbuatı tarafından 0 kadar 1Ç- bu adalan lngi):;: donr.nması ile Yu. 
rugoslavlar i e dostlarından tecrid ten ve hararetli bir .surette knrşılan- nan kıt' lan muhafaza edebilecek. 
ıdilmit olııcl\klardır. Bu sebebler mıştır ti bu Jstıkbal Alman diploma- )erdir. 
lolayıırile, ılk i <Almanlar Bulııa- sisi için mühim bir muvaffuttyetslz- ikinci maddey! de Alman-
•istandan in,.rlerse müttefikler ne Jittı\r. Ttlrtiyenfn tngıltereye karşı Jar gene belki baııarabilecek-
fapacaktıt? ~ sualine cevab bulmak besleditl dtırüstlük hislerıni zlfn uf· ferdir. Fakat Bulgaristan Al-
İdi. ratınalc iç.in Almanlar hiçbir entri - man pençC'!lrun ıçıne girdikten 

Ankara anla,..masından sonra B. tayı ve uydurma propagandayı ih - sonra, evvelce de birçok defa söy. 
f:.den YunanlıJn .. Jn temas ('decekôr. mal etmeml.oılerdır. Türkiy~. Dunkor- lccliğimiz gibi, milli emel diye ııla. ;r lirlcler Bo~azlara knrşı Romnnva b 

"' que ve İngilt~rc muharebelerinin en cakları birkaç tonrak parças• aca a :Yoluyla denizden gelen tehdidi de hU t ed k d b"J 
muzlim saatJerinde bir an · e <:r • onların i ine ne a ar y ray · ı e

taiidrik bulunuyorlıu ve bu tarafta dild etmemiştir. :Mihverin Afrikada, cektir? 
'iiltkatli bu1unu>·orlar. Amavudlukta ve Tarnnto'dn Hliradığı 3 üncii maddl"deki Balkanlarcl:ıa 

B··'-ar nıüııakale yoDan T .. k" in müt h f k f' e 
uog hezimetlerden .sonra nr ıyenı · sulh ve nizamın mu n azaı;ı ey 1" -bombal.mcak ·t d } • d" tetıltl İngiltereye karşı olan ı ma ını tine gelince gulil:>n Alman ar "''m ı. 

Hiç şüphe yok ki, lt:rçok Bulgar. Leyid etmete her kamanclnn f.ulo fı. ki hııreketlcıilr hunun ak,.ini intaç 
\ar ..:ya··ı ve askeri •eflerinin Alman l t b"0 dir A1mnn teh ı h 

- a " made bu unması a il • edeceklerdir. runkii hic o maun n-l>lanlarına aöste•diklerı mümerete 1 nd az Jer·11 Ronınny:ı ve b 1... • • n ı · t nla ., ' did eri en ve n ı ' .. va hıır inin nıitiın n!.1 garıs a 
teessüf ediyorlar. &tka yerlade ~ Bulgari&tanda. çevirdiklerı nıanf'vra - Romanyaya tesmilinl" ar.bch ol"cak. 
1acağı gibi Bulgariatanda da Alman !ardan firkmedikten başka bilii.kls Tür lardır. 
tıt'aları ve münalı:ale yolları pek kiyenln azmi kuvvetıenm·ştir. Ankara Bulgarlar clörcliincü maddf'de 
tıuhtemel olıırak bomb.rdıman edi. Jı:on•,.""&ları iki memleketi nrasmda I ..ı ff k J 

Yunan - italyan 
harbinde hava 

faaliyeti şiddetlendi 
<Bat tarafı 1 inci-~) 

Jngiliz bomba ve av tayyareleri 
Yunan ordusunun Amavudluktaki 
hareÜbna yeniden müzaheret et
miotiı. 

Bombardıman tay} arelerimiz, av. 
cıların refakatinde olarak A.,)onya
ya hücum eıınişlerdir. Kışlalara, bir 
mühimmat .depoınma 'l."e ıbi: atıkeri 
levazıra deposu 'a tam isa~lcT 
lcaydedilmiştSr. 

Bombardıman tayyarclcrimizden 
ınürekkeb bir filo Buzi civarında 
Par•boanda düşman mevzilerine 
hucum etmiştir. 

Diğer bir ha'Vll füoma7. da Berat
ta muvaffakiye.ı1e hucum etmi ve 
tehırle binalar üzerine tam isabetler 
ka..vdedilmiştir. Büyük bir yangıa 
çıkmıştır. 

5 İtalyan an:ı tavyaıe:si T eped~ 
kn m'otakaıımda devriye ıezm('kte 
olan bir Hurrican~ avcı ta:yyaresiniD 
pilotuna hücum etmi.-;r. lftgiliz pi. 
lotu lta}yan avcı tavvarelerinden ü. 
çünü düfiirmü tür. Bu ta)"YaTelerin 
diiştüiü teyid edilm<"kteclir. 

Feliketu:de Lariaanın 
bombardımanı 

Atina, 3 (A.r\. t - Atina ajanS1 
l:ıildiri}oor: 

Lansa şehrin:n yıkılmasma sebeb 
olan dünkü müthiş zelzeleden 24 aa. 
at sonra ltaJyan hava kuvvetleri bu 
~abah yaralı şehirde çadırlnrda ba
rınan halk üz .. rine hiicum ederek 
~elıdn tahribie, halkının da kat lia
mınr koltlyca tamamhmak istemiş
tir. 

Bu hareketi dünya efkln umu. 
miyesmın takd.rine bmık~voruz. 
Herke.sin ver~eği hiikiim, ltalyan 
ta}} arecilerini V" genel kurmayını 
şimdiye kadnr görülmemi bir bar· 
baThğı meydana koyan bu unutul
mu zulüm ağır bir itham altında 
bulunduracaktır. Ordumuz bu ltal
ya.n hareketinin intik.amını alacak. 
tır. Fakat kalb taşıyan insanların bu 
hareketi hakkınd.\ hir hüküm ver. 
mesi için bu hareketi '.): apan ve ya· 
pılma!!ını emredPn ve mnattee! üf 
sühay ve er apületi taşıyan bu fen~ 
adamları şimdiden bi.itiın kuv,·etı
mizle cihana tanıtmak ve onları ta
rihin teshirin-: hır.ıkNak istiyoruz. 

Atina, 3 ( \. \.) - lıalyan bom
bardıman tayyareleri zelzele fıfe. 
tine maru2 kalmuı olan Laıisa Şl'h. 
rini bugün yeniden bombardıman 
etmi,:ılerdir. 

Atina, 3 (A.A.) - Umumi em. 
iyet nezaretinin resmi tebli":-inc gö

re, düşman tayyaTeleri,. Preveze~ 
bombardıman etmi lerdır. Bu h~: 
cum esnasında birçok lı:ı1yan esırı 
yıualanmı~ır. Prevczl"nin bombar
dımam pek az maddi hasara sebc.. 
bivet vermi~tir. 

Yunan tıasvekilinin nutku 
Atina, 3 (A.A.) - Dün. Aıina 

radyo•unun Ameriltll Rirlt'şİ~ dev. 
Jetlerine doiru giindelik ~~ı V?,nla
rım açan başvekil B. Korız "· soyle
diği nutuktll dl"mİ tir ki: 

_ lBüyük müttelilcimizin vardı· 
mı ile ~ c denizler ötesindeki büvi~k 
demokTasinin sempatisi ile, galıb 
s:~leceiİ:İL 

' 
k ' 1· t" · ....,..... d zikro unduğu tnrZı:lR mu' a a o· Ccektir. Bu hare etin mes u ıye ını tam blr görüş birlill olduğunu mey a ı_ h" ı 

l'l L dukları takdird • gt'rC'İ ounun ıç 0 • ..1 kf a lük ı::ıulgar hükumeti ta'1yacaııdır. na ~ık.arm14tır. Maamnrilı nuırrnria - r Bir 1&0 orun g!ın 
• L:-L: eret "·nın Ü'"'"'rinde büyu-k buluUar birik- mazsa Türkiye ile ftulhu muha aza nBulgarıstaa --.,-r mu ... - etmek gibi bi,. fayda!lı oldu~ıı inkôr noflarındlft 
bulaman mektedır. b"l ,11 

· · Son Alman • tecavü-ıünun Bulgar olunamaz. Fa\:at bundan sonra ı - I=============== Manchester Guardian ıazeteaının ) B l d - h 
d 1 k hududunda durmaması ınuhtemeldir. me idir ki u !lnristan a !IOZ ve a. iplomatik muharriri fÖY e yazma • ı k n l · ı· · B J 
tadır: Fakat . Almnnlar hangi ist.i~amete _te teıı;et aran nu ~~r rıc• ının. u gar 

ı B Cüh ederlerse etsinler 'l ürkıyc ıle Sobranyasının vn Bulgar ltralının 
Bulgaristandaki ngiliz t:lciıi · vec h 1 ı.cı pırın değil, oradaki Alman nıümeHilleri-

R.endell'in söylediği mühim sözlere İngiltere arMında nzır anm • -
ilö\•e- edilecek bir fey yoktur. Bu 1 bulunduiuna emin olmalıdır. nindir. Onun için Rnv F:Jofun .. özll"-
•özlcr Londranın resmi mahfellerin- a~ı.irkiyenin bir askeri mlidahale - ri maalesef bir f'dehivat mahh etini 
de hararetle· katsılanmı tır. Bulga.. sini l.cab ettirecek bir vaF.iyetin cık- Reçemez. 
ristanın i gali hu mem.leketin ser- ması ıhtimalıne karşı :ı.:; r.lemleket Sözü hitirmek için vukarıd .. dört 
hestçe kararlar nlmaıına. mlni oldu. genel kurmayları tamamen nmtabık madde ile hül:lsn etti~imi.r. Alman -
~u mazereti kabu! edilemeL Çlinltü olarak bir hareket pH\m haıırl mış- Bulg-ar progrnmınıı bir be .. inci mad-
~u i Ral Bulgar hükumetinin ortaklı· ıardır. de daha ilaw: l'tmek la2ımdıı. ki o 
~· ile yapılmıcıtır. lnııiliz hükUınet;.. tki teb1ll ve hir ne>tice da vukarıda saydığımız ~ı-vlerin ik-
tıin hattı hareketinden Bu~arietan Londra 3 < A.A) - Alınan P'"O .3 : malinden sonra Almanları~ dal a ne ~aberdar edilmiq · . Mnlumdur ki. nezareti 26 şubatın neşrett iı 
tı~iltere Türki}·eniıı miittefikidir ve gand~ mahiyetli bir teblığde Al
t'rlut~fiki kalacaktır Ye Ankara mu- )'al'l BulgariStana sızmakta ol. 
~kereleri tam bir anlaşna i1e nm.· manlar~tındati haberlerin tamanıile 
~et hulmuşt~ır. dutu ha oldutunu iddia ttıkten son 
• Daily Telegrnph sazete.siııin siya- ::::::: demette idi: . 

•ı llı.Qharriri de diyor ki: 'Alma baJielye nnare~lnde §U cı-
Alınan haberle.re şröre, harbden cı -~lb ettırilmelı:tedir kı Alman 

'
0 1\ Al 1 k t 1 · bet te.,,.. -•~rne girme-d ~ra man aıa mıı aveme e ııç kıt.'alarının Bulgar arauo . 
Cgilse teşebbıis ettiklerini ikri sü. si mevzuubahs bile olamaz 

'ebilrnek için kral Bcıri ve Ru1gar • Halbuki, 4 gün sonra. varı ~5!"11 
~illetinin ekseriv· i, Alman bom- Uf yeni bır teblıg. ıı:ız J.ıt a-
~rdınıanlannn gÜğüs germeği te11- mahlJıe Bulgar araıi3i11e g rdı~iil 

C::ın etmekte idil,.r. ıannın aynı ıc re 
resmen !)ddirmtttlr. Oelece nt e 

d ltalya Yunanistana taarruz edeli. t olnıak il ue bu tebl nY-
~nberi lngiltere YuMnietana kabul bir ha ıra 

~t nen ıkt'.bas edıY .. uı· llıek jstedii{i her türlü yudımı cİngiltereuın harb B ikanı a 
~"Pnııştır Simdid~n yeni ve cicldi rayet ettırmek nıyctıe•ine m 
)' lnıan tehdidi ka,. asında İru?lltere ma'k ve l>uno 6nlemu ..-e ay 

Unanistana muhtnç olabileccii da Bullar menf:ıaUerı'n ~ ~ 
r\J?2:.am :>ardımı yapma~:ı ~llztrdır. k için Alman JnıvvetıC"•. 
llgıltere dü mana kar ı Balkanlarda hm~metile mutabık o nrc • B ıl :t'" 

reni bir ceph nin a ılmaımdan ı r 
orlcmaz. hududunu geçn1 ••• :.:. ................... . 1 ........................ . 

) ürkler de kendi hayati menfaat- Son r• ... , :.'\1 tt-.,,.., · 
erini tehdid cdccelc hir taıarruza 

(1tkavemete hazır huluna.caklarını 
" an e" lemislndir. 

"l°"Iİl-lllwin •zmi lluvvct1 .. nrui•lİrn 
~en VP ~: .. T"""' n.11 Turlr hnlkı 

yapabilecekll'l"i mesc•l("!;idir. 

Bunu ,imdiden keatirmek müm
kün de~ldir. Yalnız şu kadannı ili
ve etmek doiru olur lı:i bütün bu 
Balkan 1-arekctlerinden harbi bitir
mek gayesinin doiabileceğinin pek 
şüpheli olma•ıch. 

~9:~4'. --
Ed'rnede i~kAn merk z 

• v 

men urıusu 
Edime (Hususi) - V1liyet Is. 

kin merkez rr. emurlu ~ u kadro;~~ 
.1 birlılcte Kocael:ne nalcledıldıgı 
S~lıhat ve İçtimai Mu 'ene Vtki.: 
Jetinden bildirilm;ş ve memur Rubı 
bu sabah Kocaeline gitmi><tir. 

Trakya U. M Maarif M:!§avi~Jiii .. 
Edime (Hususi) - Uınuıt~t l'.1u 

fettiş]ik Mauif Mü~' iri f nkır Er
dem bu sabah bazı ılkokullları tef
tiş etmiştir. 

Sarılık 
Sebebleri: 3 

İluncl mUbim aebeb safrn tuş. 
mıdır. irsı veya bünycvı bırcok 
ı.esırler ıle safra teBe&lıde b r ta. 
kım taşlar te4cltkfil eder. Bunla
rın a~ı bazan bır ıkı tane ol. 
ctuğu gıbl bazan da elli, yuz ve 
daha ııyade de olab lır. Nıhal et 
bir gün ufak b r sebeble me elo. 
herhanıı bır ağır yemek yemek 
ı bi veyabud b r nlde bozukluğu 
nu müt.H.kib bu) uk b ı· sancı ıle 

hastalık tendıSlllı gösterır, bu bü
yulı: ve ıztırnblı kris taşın safra 
t~sınden hicret ederek barsnğa 
atılmak esnasında vukun gelır. 

Safra yollarında taş tıkanır ka
lır. O zaman bırdenbıre hastada 
bır de sarılık gorullir. Bu taşın 

yolu tıkadığını ve safranın nrtık 

barsağa serbe~tçc akamaclığını 
gosteren en büynk bir dclıl ve :ıl:i. 

mettir. Hastada sancı ıle beraber 
dt'retel hararet le az çok yukse
lır ve muh m bir vazıyette yatnğa 
duşer. Nıhayet ~ ya barsağa 

d~er veyahud tekrar safra kese. 
&ne r c'at eder, yol açılır, sancı 

biter· safra da serbestçe akınıya 
başlayınca sanlık da b r kaç u ı 
ıç nde zail olur. 

t. z. Ü. 

Mll'J8Cuları.nıu:ı 

puta palu ,-ot ~nıalarını rıcn e • 
•erim Aksi t:ıkdlrde lsteklerı 
m11kabelesb kalabilir. 

s.,.,. , 
ı · 1 

Ankara borsası -····-
Turkiye hadiseyi 
sukon ve vakarla 111/lMl aoıııt • kapanış fıatlan 

• ÇEKLER 

karşıladı Açıl!§ ve kapanış 

Londra ı Sterlin 5.2f 
New.Yon ıoo Dolar 182.20 
0eneYN JOO İsviç: ft 29.98 

(S., tarafı 1 inci .. ,.,.) 
ren Almanya, timdi harb aha.. 
ııını geni§leterek lngiltercye ku· 
tt Yeni zorluklar çıkarmak isti
yor. Almanya, bu makaadla 
Ba~Jc~~ milletlerini de harb f eJa. 
ketı ı~me. atmaktan çekinmiyor. 

At.in& 100 InaJımi 0.9911 
Sotya ıoo Len um 
.M&drill 100 Peçeta 12.11111 
Belir ad 100 Dinar 3.175 

Simdı B1JJgariatan bir harb 
aahnesi olacaktır. lngiltere bu 
noktaya cvvelrc işaret etmiş bu. 
lunuYordu. Bu11dan bafka. Bal. 
gariııtarun Almanlar &arahııdaa 
işgali Detic.esindE", Roınan~adaki 
petrol kuyularını boınbardunan 
etmek için İngiliz tayy•uelerinin 
yolu da açılnuı; bulunmaktadır. 

Yc;kohama ıoo Yen 31.18'11 
Stokholm 100 i&nç 1'J. 31.005 
Altın 28.85 

Esham ve Tahvillt 
Sıvas - Bnv1lDl 1 1918 
Sıvaa - Enmimı ı 19.68 

\. ,/ 

Harbin Balkanlara ainıy,.ti, 
umumi netic.! üzerinde hiçbir 
tesir vapama:-. 

1 RADYO 1 
SALI 4/ 3/941 

Bulgaristanın bir harb sal.ası 
olması bi:ıi harbe bir adm! da
ha vaklaştınnış bulunuyor. 

8: Saat ayarı. 8 OS: Ajans haber. 

Türle milleh hu hildi, .. vi sü
kiın ve vakarh karşıbmıstır. 

İttifa\:Jıwna '\le taahhüdlerine 
sadılı: olan 1'irk mi1leti kom u 
memlelcet1~ra~ olup blt,.dere 
kar~ı müt~vakkız ve Milli ~efi
nin etrafında her 7.amnndan da
ha fazla t<>l>lu ve onun her em. 
rini yelcvücud olarak icraua ha. 
:zır bulı'"'ll'laktadır. J 

Ulusun maktı.1ı.!Sİ 
Ankara, 3 (Hususi) - Falih 

Rıfkı Atayın ''Alman l:ıt'aları Bul.. 
garistandaıı cerlevhah bir makak.i 
yarın <eUluSl> ta intışar edecektir. 

B. Atay bu mak.aleıiinde D ılgaris
tan vaziyetini t:ıh]il eyledikten son
ra ezciimle demektedir ki: 

((fşgalin Balkanlar harbine niha
yet vereceğine inanılamaz. Bilukis 
lngiliz hava hücumlarının Romanya 
petrollanna kadar .uzamasına ugeJ 
olan tek r,pani ortad.ın kalkmııtır. 

lngilizler Yunanistan üslerinden 
hava hücuml.ııınnn bnşlamak için 
Bulgarittana belki harb ilin edecek 
değildirler: sadece mt•repıl Grazia 
ninin bir t~bliğini harfi harfine kul. 

. 
lanacaklardır: 

Mareşal Mım hududunu a tığ 
zaman. tccavütun Mısna değil, fa 
kat Mısırda bulunan Jn~iliz.lere knr 

1 

-
şı olduğunu bildirmİ<ıtil • 

B. Atay maknlesını öyle bıtir -
mektedir: 

cTürkiye Bulgaristanın endişeleri 

ni ıteskin etmek ve Balkanlar sulhü 
niin müdafaasında onun yardımın 
kendi gayrctlerile b rleşt rmek için 

--
ı 

elinden geleni yoptL 
önamüı;deki meçhuller n bütun tyl 

niyetJeri l!lfı.s ettirecek bır ınıt;şaf 

seyri gô.stermemesmt temenni etme 
nin, muhal temennisi knbılinden ol 
mamasını dilemekten gayri yapar.a 

--
k 

b!r şey ltnlmamı.ştır. 

Hendekte yıkılan binalarm 
enkazı 

İzmit (Hususi) - Hendekte umumi 
eaddeler iizerındeki, baz.ı kohne bına 
lar yıkılarak inhidamdan kurtarıl 
mı.ştır. Yalnız bu bınalnnn enkazı 'li 

m<>lozlnrı nylardntnbcri yol uzerind 
talmıştır. Hendek hnlkı, bu enkazla 
rın derhal kaldırılmasını cok faal 
taymakam Tevfık N03--andan rica e 

--
·e 
e 

-
t-

mektedirler. 

Nalhhanda Kızılay seçimi 
Nallıhandan ) azılı} or: Kazamı 

Kızılay şubesinın 9.;0 hcaabatı h~ 
yeti umumiyece tetkik edilerek ye 
niden heyet se;ımınde ba kanlığ 
maarif memuru Rafid Atasllyar, iı 
yeliklerine de öğretmen Bayram Er 
şahin, husuat muhaseb~ memur 
refiki Huhlıi ve- var.idnt memur r~ 
fiki Sırrı Çabuk. :zabı• katibi Muhi 
tin Kemik ve esnaftan Mehmecl A 

z 

. 
a 

--
u 

t-
-

tasever seçilmiştir. 

lert, US: Hafif :parçalar (Pl.), 8.45: 

Ev kadını, li.38: Saat ann. 12.33: 

Türkç~ pllklar, U.50: AJau haber-
Jeri, 13;0$: Tilrqe plltJar, 13.20: Ka-
l'Jf1k miizit (Pi.'), 11: Sut ayan, 
18.0S: Müzik: Caıı!band (PJ.), 18.30: 
Konuşma, 18.45: Çif~lnin saati, 19: 

Piyano reaitau, 19.39: Saat ayan, ve 
ajans haberleri, 19.45: Radyo ııunı 

heyeti, 20.15: Radyo gazetesi, 20.45 ' 
Radyo salon orkestram. 21.80: Ko -
nufm8, 2145: Radyo kiilDe .heyeti, 
22.30: saaı a,n.rı, ajana haberleri, 
~ıu. J2.4&: Dans mbili (Pl.). 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dre.dner Bank Şub~ıi 

J.ıler<ezı· Berlin 

Türlriy• ,.iMieri: 

Galata - istanlnıl - İamlr 
Deposu: tat. TOto.n Oilmrüto 

•* Her türlü banlra İfi * 

Son Posta 
Yevmi, Sıyasi, Havadis ve 

Halk gazetesi 
_. .. ._ 

Yerebatan, Çatalçe§Dl8 sokak, U 
iSTANBUL 

Ouetemisde çıkan YIW ve 
r~imler!n bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize alcldlr. 

-····-
ABONE FIATLARI 

1 o 3 1 
Sene Ay Ay Kr. 
Kr. Kr. Kr. Ay 

1~ 750 400 lbo 
Türkiye 

2340 1229 710 270 Yunan 2700 1.aQ 800 aoo Ecneb. 

Abone bedeli P8fi.ndir. Adn!ıl 
deRiftirmek 25 lturu§tur. 

-«•••-
Gelen nrü geri verilmez. 
hinlardu mes·uliyet •lınn.az. 

cevab için mektublara 10 
kuruşluk Pul llAves! lhundır. 

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

... ~ 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den : 
1.4 941 tarı hinden itı"baren an1 hat iStasyonlarında A~ b&t.tı istaa

yonlarına ve bilmukabele Avrupa hattı iStasyonlafında ana hat istu.. 
yonlnrına mesaJerı seyrj serı ve sey1' hafif doğru ~ nakliyatı kabul 
edilecektir. 

Doğru naklıyat munasebetile ana hatta, A'fJ'Ul)a hattında demiryolu 
ve Haydarpaşa _ Sirkecı arasında denilyolu olmak üze.re katedllccek üç 
mesafe için bir tek hamule senedı tanzim edilecekse de her mes:ıfede 
halen ayrı ayn tatbık edılmckte olnn tarifeler ve diğer ahUm 'Ye şartlar 
eski.si iibl gene ayn ayn tatbik edılecektır. 

Hnmulenin Haydarpaşa ~ Sı'rlteci arNında tAbi olacağı bUtiln ameliye
lere ve deniz naklıyatına şamil olmak ve dotru nakliyatta tatbııt edilmek 
üzere bir maktu ücret tarifesi ihdas edilmiştir. Bu tarife 1.4.1941 tarihin
de mer'iyete gırecek ve bu tarihten itibaren deniz nakliyatına mnhsus 
şimdiki tarife lağvedıleccktır. 

Hangi nevı ve mahıyette ve mıktarlardnki eşyanın doğru naklıyat k bul 
edıleceğı ve maktu ücret tanfe o.hkam ve şartları hakkında tafsılat içın 
istasyonlara muracaat edılmel dir. (1179-1833} 

~ 

Muhammen bedclı (1400) Jıro o'an <5000) Kg. bula.şık vesaır 1 lerde 
kullanılmaya mahsus ~abun {13 3.1941) Perşembe gunü saat UU on ~ır
cle Haydarpaşada gar bına.sı dnh lindeltı komiS700 ıaratındau açMc e ... -
silt.me usuijle sntm alınacaktır. 

Bu 11e gınnek .steyenler.n (105) liralık mııvalr.k.al teminat ~ kanun~ 
~ın ett.iği vesalk.le b rlikte eks.ltıue gilnu saatiDe kadar komıayona mu. 
racaatıarı ıbı.mdır 

su ile aill 1&r*'ıanwler ~Ol&dau paıuuı olaru dalıt.ılmaktaaır. 
UW> 



1 Sa 

.__ BiR HAKiKATi 

SON POSTA 

Soğuk alsınlıklan her 
tnrlll hutalıklara yol 
açabilir. Fakat bir ka1e 

Ri 

Mubtemel raba.t.sızlıkların hepsini 
önledifi cibi nezle, erip, brol\4ltl de 

• 

Mart 4 

-------------------------------------=======- lcaa bir zamanda izale eder. Harareti 

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel 
[)jrektörlütünden 

Tercdman Ahnacak 
1 - ~uı ıeulk ttarou.mıu 9ah.-ırıımat tar• imtihanla bir 

. &nlilı... -.Umanı alulacaatı.r. 

a - Terotman iJıCill8cenlıı tetnı'k ia\lllhlarını ltilmui tarttır. 
1 - tm.Mb.an llılt.ifebLr Ban Okullarında 7apıJacak n munffak Ola. 

la& ffN aumaralı tanun hO.ttlmlerine ıöre 120 liradan 210 liraya kadar 
aylık öortt "rtlecekt:f. 

' - ~I biUrmİI olm&t falttJr. 
f - İmtnıanda &1DJ dartcede mun.ffalc otanlardaıı •KolleJ• nıetu.nu 

blilunan '8rcth edllecettir. 
f - lltlr&Oalltl&ım ilt illli '6flhilldeo itibaren on bet rtın zarlında 

pPt1ımf olmU1 llluııidU'. 
'T - tm~nda muvaffak olan tAJin muameleai ikmal edilince ite bq. 

latııa• Te iç •nelik taabbQd •nedi alınarak tanif edilecektir. Vazi. 
te1e mdbaferet ıünQ aJnC& bildirilecektir. • 

1 - Tallbleri.n, nGtua hn•i1•t cbO.anı ukerllk terhis vuikuı. n.:.etteb 
~omu&. bonserTll Ull ftya tudlkll auretlerile mahallt emnı1et müdür. 
UllQıldeo tuditll htıanGbal tqıdı, tıa bal tercUmelerinl bir dilekçeye 
rapten Tanare l'abrtkuı Genel DirUıtörlQnne göndermeleri. c15·'7• 

!'"---

1 
(Abd.et bozan) dediiimiz ba taak kurtlannın devaaıdır, 

Bunlar •itr eti le yapılmtt putınn a ve aucultLm yiyenletde huıl olur. 
Uzunlukları d6rt metreden '>n m etroye kadar of ur ki birçok tehli
keli hutalaklara yol •tar. TIMOFUJ' hu kurtların en birinci devuı
dır. Sthhat Vekaletinin müaaadesini haizdir. Her •eczanedo bulunur, 

reçete ile eatılır. 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlüö1l 
t,ıatma Umum 
ilanları 

MUDANYA POSTALARI 
3 Mart Hl tarihinden itibaren iŞ'arı ahire kadar Mudanya hattında haf

tada dört posta yapılacaktır. {Merııln> vapuru ile yapılacak Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma postalan btanbuldan saa.t i.00 da (Sus> vapuru ile 
yapılacak, Pazar posta.aı saat 9.50 de kalkacaktır. 

Pazartesi ve Cuma po.!taları Armudluya da uğrıyarak Gemliğe tadar 
ıldeeelde?dir. Ça.r~amba ve Pazar postaları Mudanyadan dönecekler • 
dlr. (1616) 

r.=========1941 iKRAMiYELERi 
T. İş Bankası 

1941 Küçük 
Tasarruf Hesapları 

İKRAMİYE 
PLANI 

ı adet 2'100 liralık - 2000.- lira 
:s • 1000 • - 3000.- • 
1 • 750 • - 1500.- • 
'6 • GOO • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

35 • 100 • - 3500ı- • 
80 • 60 • - '°°O.- • 

800 t 20 • - t'OOO.- • 
Keşidder: 4 Şubat, ı l\layıs, 1 A. 
tutoıs, 1 tkincııe.ma tarihlerinde 

rapur. 

GÔZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 

llafd&.l'P&f& NG.mune ha.tt&nMJ 
ıös mQtehuaı.n 

...... lleled.lJ'• kar111t. laM 
<•> ı... 80tU'L Tel mu 

aO.ratle dqilrür. 
Grip atrılarınm amansız dtlşmanı.. 

dtr. Diş, baş, ainlr. adale, romatizma, 
mat.sal evcaında kat''7etle tesir ıös. 
terir Ye C{lnde üç taneye kadar em
ni1etle almalıdır. 

LQsumunda S aded alınır. Taldtdle. 
rioden •tıoınız n her yerde pullu 
kutuları 11rarla isteyinis. 

lstanbul Vakıflar DirektörlUğO illnları 
lt"1!Jl.U Pe7 a~l 
L. X. L. Jt. 

wı 50 'f 50 Çarıı,rıkeblrd,Huıt elb~iler sokağında 5 No. Iu 
dWcllnuı tamamı ~ 

14ı0 80 10 80 Koca MU&tafapaıp. mahallesinde İftariye eokatmda 
ı Nolu llzerindetutıa antas bulunan 20, •o metre 
murabbaınd:ıkl usanın tamamı '12~ 

7tl Ol 59 80 Koca Mustafapapda Canba'l:iye mahalle.sinde.M.itell 
mescid yeci AWdullahdede aokatında esk.l 2 1eni 20 
NoJu b~ odalı ban.enin tamamı '1194 

. Yukarıda 711ılı emllk aatılmak bere on bef glln müddetle açık acttır. 
ma1a oıtarılDllftır. bıale.si 17/3/941 Pau.rteai gü.nil aaat <15> de tcra edt
Jeoetınden ilteklilerin Çemberlitaota ht.anbtd Vakıflar BqmüdürlülU Ma-
10.ll~ Kalemine müracaatları. (154.5) 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden : 
Kuleli Aatert Llaeslne ıirmde istekli olub da taftalarda ıubelere, 

İatanbulda da dotruea mektebe müracaa' etm4 olanlardan aınıtıarn.. 
da dönetıili olaıruyan bütün rlrme ıartıarını haiz bulunan Tt ayni u.. 
ma.nda Cirit evrakını tekemmlil ettlrmlf olan ı.stekl'.lerın imtihanları 
yapilmalt inere 7/Mart/Hl Cuma ıünQ ıaat 9 da Kuleli L•inde bulun. 
malan n bu tarihte melt~bde bulunmvanJ.arm hatlarını kaybedecek-
leri Uln olunur. (1443) 

~,_., 
-;r, 

Ankara Mıntakası Sıhna Mücadele Reis· 
li~inden: 
Sıtma mücadele aıhhat memuru 1et1ftirilmet bere 17.3.Ml tafililiıdl 

baf}amak ve bir &y müddetle tedrl.tatt.a bulunutmak ve tedrisatı mflteSd 
on bet ıün köylerde taU>ikatıa ift.lpl olunmak bere mınWramıs rtfllt • 
tinde aıtma mOeadele kftçtlk &hhat memurları yeti.ştlmıe tumı aoııa • 
caktır. Kul'3a cireceklerin aşatıdati fal't.ları bais olmaları lhımdır, 

I - Orta metteb veya eaki r6idl.Je maunu bulunmak, 
n- Aaterlilin1 yapmlf bulunm•k, 
m- Sıhhati tam olmak, 
IV - Türle olmak ve iyi ahlat sahibi bulunmalı: • 

. . 
Kur.sa. girmek latiyenlerin aıattdaki ns!kalarile birlilı:te nihaJet lılar-

t.ın on beftnci gtınftne kadar reisllfi.mtze müracaat etmeleri ilAıı olunur. 
ı - Orta mekteb veya eski rU.t.iye mezunu tehadetname&. 
ı - Nüfua hUTiyet cüz.danı aureU 
ı - A&kerUk vesikası aureti cterhiS testeresb 
t - Sıhhat raporu cmemuri.n kanununun 5 lncl madde.sinin D. fıkr&-

aında yasılı oldutu tızere• 
ı - Hüsnühal mazbata.sı, 
1 - Hali medent beyannamesi, 
7 - t-aşeslle milkellef oldutu kim3eleN •id beyanname, 
8 - S Aded 4%6 eb'adında totoiraf 
9 - Tercümeihal varakası. (1157-1111) 
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Ik ~m ye İk am le İlu m e 

adedt miktarı t.uta 

6 
6 
8 

60 
90 

120 
300 

• 300 
3.000 

60.000 

15.000 
S.000 
2.000 
ı.ooo 

500 
200 
100 
50 
10 
3 

Teselti 
636 Mükifa.tı 

64.526 
Yarım bilet 
ı.s Lira 

90.000 
30.000 
16.000 
60.000 
5000 

24000 
30.000 
15.000 
30.000 

180.000 

22.026 

542.026 
Tam bilet 

3 Lira 
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