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CUMARTESi 8 Mart 1941 

Balgarl~r 
reni 

tedbirler 
aldılar 

Tren memurları 
seferber edildi 
Hükumet partisi 

meb'uslarz toplandılar 

Sobranya meclisi 500 ili 600 
milyon leva kıymetinde hazi
ne bonosu ihracına dair kanun 

projesini müzakere 
etmekle meıgul 

Sofra 7 (A.A.) - D. N. B. a
ordusunun jansı !bildiriyor: 
muhtemel Resmi ~azete, 5 Mart tarihinden 

idare itleri telefo.. ı 2020J 

Köylüden günde 
3 bin ton hububat 

safin ahnıyor 
Ankara, 7 (Hu.uai) -- Toprak MahsuDeri Ofiai mü.tahtil e

linde bulunan yemlik ve tohmnluktan fazla hububahn mGbayaa. 
ama devam etmektedir. Bu buauataki kararname mer'iyet mevk.ii
ne girmeden evvel müstahsilden aiinde Qca.k 30 ton mübayaa 
yapılabilirken buıün ba miktar 2500 ili 3000 tona yübefmittir. 

Misli görülm.emiş bir vak'a 1 

Dükkanda bulunan kadın, arkasını dönünce, 
anadan doğma çıplak bir adamla karşılaştı 

ve korkudan haykırarak uzaklaştı Almanlar Yun.a.nistana tecavüz ettikleri takdirde "Alman 
muhtemel taarruz istikametleri ile Yunan kuvvetlerinin 

müdafaa vaziyetini gösterir kroki 

El enler 
zalerden 
emin .•• 

,,,. ............................ "··············~ I . j ingilizler 1 
i vaziyeti 1 

itibaren Bulgar demir yıollan ve Fatihte, Nişancada şimdiye ka- 1 Hüsniye de, korkudan bağırarak. 
limanları idaresine mensub bütün dar görülmemiş derecede garib bir bir peykenin altına kaçmıştır. Çıp
memurların seferberliğini ilan e- hırsızlık vak'ası olmuştur. Dün ad. lak adam bu fırsattan istifade ede
den hir kararname neşretmiştir. l~y~ye intikal eden bu hadisenin taf- rek, bir büyük yoğurt tenekesini 

Sofyada toplantıl:ır aılaVtı ıud1u~: . d b" . . F "h 1 kapınca firar etmiştir. 
eyse ısmın e ırının atı te B" · . · 

Sofya 7 (A.A.) - D. N. B. a - Nişancada Fırın eokağıııda bir hcl-1 ıra~ sonra vak a yerme Y':tışen.. 
·ansı bildiriyor- vacı v - t d "'kk' d l ler yogurtçunun karısını bıtkm ve 

1 
nasıl l · . . . .. e y~gur çu ~ anı v~r ır. ha n bir halde erd b 1 u lar-

Sdbranya meclı~.-ındekı Oı.uku - Veysel, dun alışverı' etmek uzere d ygı H"d" Y d e ku ~ 1 

Selaniğe bir Kanada 
fırkasının ihraç 
edildiği asılsız 

. görüyorlar? met partisi ekseriyeti b~ün to.p- Çari 7 a gitmek istemiş, dükkanı da 
1 

ı~. . a ıse _sırasın a ç~ ~r ao 
lanarak ~nün meselelerini müza kamn Hüsniyeye bırakmıştır. Kadı- 1 f:lus~ıye, adlıye tababenne gonde
kere etmiştir. Hariciye nazın Po- nın dükkanda yalnız bulunduğu bir rılmış ve doktor En.ve~ ~aran ... tara. f 1 - Bulgaristan hakkında pof buıgünkü vaziyet hakkında be sırada birdenbire kapı şiddetle açı. 1 fmhdan muayene edılmııür. Çıplak 

Sovyet beyanatı biT yanatta bulunmuştur. · Başta baş- larak, içeriye biri girmiştir. Kapıya ı ııa 19 
•• za~ıtaca :ı:anmaktadır. 

J 

Alman, Jt.ı:yan nazırlarile sörüfliitil Atina 7 (A.A.) - Atina ajan -

kaç haltll evvel yapıl- vekil Fi!ıof olduğu ha1de tıemeıı arkası dönük olan Hüsniye batını H~snıye. tahkikat sır~nda . alı. 
•a idi, hiç ı.iiphe•iz da· hemen bütün nazırlar içtimaa iş- çevirince, gördü~ü manzara karşı- ı nan ıfad~~ınde . şunla~ı a~yl~mıştir: 

ti ak t · l rdir sında korku ve hayretten donakal- «- Boyle hır vak a kimın hall-
ha biiyük bir tesir ya- r e mış e • mıştır: Zira, karııısında anadan doğ. rına gelebilir. Adamı önce deli zan-
pacaktı. Hazine bonosu ma çıplak bir .ıdam kendisine bak- ı nettim, sonra arasıra mahallede aöylenen Prens Pol sından: 

Berlin, 7 (A.A.) - Doğruluğu· Bütün gazeteler, bugünkü baş-
na ihtimal olan bir habere göre Yu. makalelerinde vaziyetin en bariz 
ao 1 Y;Y.a ba_,ve.ldli T zevetoviç bu vasfm.ı. ~Balkan kaynaşmasa de • 
hafta sonunda Uçlü paktı imza et. ntlen hal karşısında Yunan mille
mek üzere Viyanaya gelecelctir. Bu tinin göstermekte oldu,ğu ~un -
haberi teyid edecek resmi malümat dur. Şayed Ytmanistan haricinde 

2- H. l • r·· k. R • So.fya 7 {AA.) - D. N. B: maktadır. Çıplak yabancı, bu sır<l- gördüğüm bir Ermeni olduğunu ha-
rt erın ur tye eı· Sdbranya meclisi hilen maliye da harekete ~eçmiş ve dükkandaki brladım. Tamam ile çırılçıplaktı, üa-

.icümlıarrı lımet /nö· nezareti tarafından tevdi M:ilen ve yoğurt tenekelerini nugele devir. tünde bir Jcüçük bez parçası bile 
nüne gönderdiği me· 500 ill 600 milyon leva kıymetin- meğe başlamıştır. Şaıkınlığı geçen yoktu> dcmJgtir. 

yol.tur. bir kimse, şu veya bu iıhtimal kar 
Belgradda nep-edilen teblii şısında Elen milletinin sinirleri-

Bdgrad, 7 (A.A.) - Royterı nin zayı.:flıyacağl zannında 'bulu -
Yugoslav hükumetinin, kararla· nacak olursa aldanmış olacaktır. 

nnda, daima devletin ve milletin «Mukaddea mücadelel> 
Yiiksek metffaatlerini ve ayni za.. Atina 7 (A.A.) - Atina ajansı 
manda Yugoslav d~vletinin ittikla· bildiri~r: · 

•aiın muhteviyatı hak- ! de hazine botlOS'Uilun ihracına mü 
kında ilıaatta bulu· f te~llfk bu~unan kantn?: projesinin 
nulmamıftır. Fakat .

1 
muzake.resıle meşgul~ .. ~aliye 

Hitlcrin mutadı oldu· nezaretı meclise tevdi ettiği ~
... hil h .. 1 h 1 bı muciibe Uyil'ıasında bu tedbırın gu veç e enuz e • • 4 -A 

d ·d L • d . ... • • her şeyden evvel en.flasyona ıı=
t etmeR ısteme ıgı ni olmak için teklif edildiğini bil-

bir memlekete verdiği dirmiştir. 
teminat kabi.L;nden te- -------
minat vermİf olmaıı 
muhtemeldir. 

lini ve tamamiyetini gözönünde tu- Atinada çııkan Katimerini Pro
tacağı hakkında dün ak~am BeL ia, Elefter,on Vima, A~lis, 
gradda neşredilen resmi deklaras- Messager d Attı.enes, Koinoia Nea 
yon, son 48 saat zarfında artan dip- Ellas, Vrasini, Eırtia, Etnoo, 'Ati _ 
lÖmatilt f aaliy~tler hııı.kkında birçok nea, Nea Alropolis gibi gazeteler- Gazeteler mla ui· 
birbirine zıd $ayiaların dolaştığı le SeJanikte, . Patras'ta. Lar..,,a"cla, el d l 

3-
Sovyetler 
Biikre,ten 

üstaleb 
·etmediler 

d '- .., rama an müca e eye Yugo!lav hükumet merkezin e çoıı;. Kavala'da ve diğer şehir1erdJc çı _ 
iyi lcar,ılanmı7 ve rahatlık tevlid et. kan gazetelerin makaleleri şu su.. devam huıumndaki 
miıtir. retle hülasa edilel:fılmektOOir: lngiliz ve Yunan a%mİ· 

D06lluk deklarasyonu Yunanistan şimdi girl,qti~ mu- ni ve T;irkiyenin uya-
- Bazı emarelere bakılırea, üçlü kaddes mücadelenin neticesinden nıklığmı tebarüz etti· 

pakta girmeğe hiç te mii'temayil bu- şüphe etmemekt€'dir. Nihai zafer, Moskova, 1 (AA.) - ' Taas a-
lunmavan Yugoslavyadan, bP.lki pek maddt kmrvetin yanınod!a hakkın riyorlar. jansı a§ağıdaki tekzibi neıredi:yor: 
:yakında, Mihvere ve Sovyetler Bir- bulunduğu tarafta kal!l(!aktır. 'Lcmdra 7 (A~ı\..) - Gaze- Yabancı matbuat. Sovyetler Bir· 
liğir.. karşı ayn ayt:ı birer dostluk Yunanistan büyük olan manevi te1erin alakasL Balkanlarda - liğioin Romanyadan Karadenizde 
deklarasyonu imzalaması taleb olu. v,enginJiiği ölçüsi.lnde maddi kuv • ki vaziyetle Eden'in Atina se- bahri üsler vermesini istediği hak. 
nacaktır. - ıı ~tlere malik ibulundu~uınıdan e - yaıhati üzerinde toplanmakta - kında şayialar yaymıştır. Tass ajan-

Mutavauıt rolü m.lndir. İngiliz imparator!uğUnun dır. <Devamı 6 ncı !Jayfada) aı, manasız uydurmalar olan bu ha-
Birbirine zıd haberler arasınd_a (Devamı S iinciı ı.ayfa.da) '-····•••••••••••••••·•··--······--···-.. ·-·.,/ berleri yalanlamağa salahiyettardır. 
(Devamı 6 ancı aayfada) ------------------------------------------=..:.::.::.::.::..:.:::.:.:.:::::::::=::.:_ ______ ....:_ ________ ~------~ 

Dün viliyette ·mühim General diyor ki 
bir toplantı ı_apıldı 

Afrikada 
lngiliz ileri 
harekatı Yunanistan harbe 

devam edebilir mi? 
.---- YAZAN: ---ı 

Emekli General 

Dahiliye Vekilinin riyaset ettiği bu toplanbda H b t 1 . 
ı. .. fi .d re komutanı parti ··r tt• . a eş va anperver erı va ı, or ı a ' mu e ışı, Ad. b b d .... 

· t müdürü hazır bulundular ısa a aya ogru 
emnıye ·ı ı· ı H. Emir Erkilet 

cSon Posta• nın nsked 
muharriri Görüşülen 

meseleler A tinadan ve Londradan 
gelmekte olan yeni ha

berlere göre, Almanlar Bulga- ·Dün öğleden aonra vilayette Da
riatan üzerinden §İmali Yuna. hiliye Vekili Faik Ôztrakm riyaae
nistana yürüdükleri takdirde tinde örfi idare komutanı korgene
dahi, Elenler harbe devam et- ral Ali Rıza Artunkal, Vali ve Be
mek niyetindedirler. Bu sebeb- lediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar, Parti 

müfettişi ve vilayet idare heyeti re
le, ordularının yayılışını ve bö. isi Reşad Mimaroğlu, Vali Muavini 
lüm (inkisam) tarzın1, muhte- Ahmed Kınık, Emniyet. Müdürü 
mel yeni bir vaziyeti ltar~ılıya- Muzaffer Akalın, Elektrik., Tram.. 
bilecek surette tadil etmekte y ve Tünel işletmeleri Umum 
imişler. Müdürü Mustafa .~.?lki. Erem: .Be-

lediye Sular Müduru. Zıya, Vılayet 
Yunanlılar için muhtemel o. Seferberlik ve Be.led. ıye. He". b İş-

lan yeni ve en tehlikeli vaziyet, k } b t leri Müdürlerinin ıştıra ı e ır op. 
bir Alman ordusunun Bulgaris- lantı yapılmı,tır. A geç vakte 
tan ve dig~ er bir ordunun da d l tıda ık d devam e e P !in 
Yugo.lavya Üzerlerinden ,imali p:sifrkorunma işleri ve alaka-

(Devamı 8 inci sayfada) dar eden . afında 
\.. _____________ .,,) görüşmele ~ 

~ 

Dahiliye Vekili Faik Östrak 

ı er ıyor ar 

Şimdiye kadar alınan 
esirlerin sayısı 1 O bin 

Kahire, 7 (AA.) - Ortaprk 
fqiliz umumi kararıılhının teblii:iı 

Llbyada, motörlli kuvvetlerin ile
ri unıurla.rı Ageilanm ıarbında ye. 
Diden hir düıman zırhlı otomobil 
mUfrozeaini tardctmiılerclir. 

Habefiatanda, Habe~ vatanper
verleri ric'at etmekte olan İtalyan
lan hrrpalamağa ve ağır zayiat ver. 
dinneie devam ediyorlar. 

CDnamı 3 üncü IQfa~ 

Malta üzerinde 
16 Alman tayyaresi 

dürüşüldü 
Kahire 7 (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri Ortaşark umumi karar 
gab.ının tebliği: 

Maltada, düşmanın 5 Martta 
yapt~ ağır hü.cum esnasında 16 
düşman tayyaresi düşürli.Iınüştıür. 
Avcılarımız, iki Junkel'S-88, iki 
Junkers-87, 'bir Dornier-2115, Hti 
Messersdhmitt-109 dü'Ş'ü.rmüşler -
dir. Geri kalan 9 tayyare de hava 

(Devamı 3 üncii sayfada) 

İngiltere ile 
dominyonlar 

arasında işbirliği 
Kahire, 7 (AA.) - Royter: 
Cenubi Afrilta birliği baıve\.ili 

general Smuts, yanında cenubi Af
rika birliği genel kurmay ba~kanı 
general Sir Pierre Van Ryneveld ol
duğu halde, dün Kahireye gelmit 
ve bu sabah hareket etmi~tir. 

General Smuts, Kahiudeki k11a 
ikameti esnasında. B. Eden ile C'"
neral Sir John Dili ve general 

(Devamı 3 üncü aayfada) 

Manifatura eş yasım ucuzlatmak 
için mühim bir teşebbüs 

Mani/ atura ithalat şirketinin 
açılış töreni dün yapıldı 

Açıllf tÖC'enin df'lt 1ııir inhba 
15 firmanın i~tirakile teşekkül aelenleri, tüccarlar ve cazett;ciler 

eden «Manifatura İthalat Shi&eti.. ' hazır bulunmu~lard!r. • . . . 
ninıı açılıı resmi dün saat 17 de 1 Manifatutıl tthır:lst şırkehnıı:ı ılk 
Valide hanındaki ıirket merkezinde' teşekkül •e:rrrı•>·r.sı 5_00.000 lır:ıd~r. 
yapılmııtır. Açılıt meruiminde, Va- ı Yapı.lncak ı:.~ı-fle _llr>nrlıo at1•mayen~n 
li Muavini Raşid Oemirtaş, Mınt~- 5 mı!yo:ı •. : u: k l:r~s:n~ çıkıml"r ":'ı 
ita Ticaret Müdürü Said Sarper, Tı.. tahmin eoı.mektedır. Şırket pamuK
caret Oda11 Umumi Katibi, Gümrük ı lu ve yünlü manifa~ura eşyası itha
Batmüdürli, Muhafaza Ba~üdüıile latile uğraşacak v e lstanbuldn pera.. 
birlikte vekllet müeuueleri U..D (Devamı 3 üncü ıayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 
Yeni ekmek hakkmda 

....._ ____ llab"Ua ..... 

T üiliyeıım bijyilk i.tiJılü 
ıdıirleriade bir nevi ekmek 

31Nkp1hlı ve tatbikaa hepecıdı.. Bu
ounla, bu birinci AOVi apda ma.d.deıli... 
ııiD istihlak Batı da dü~mil§ olclu. 
Kalite itibarile, yeni ekmek. man:a
JllCa elLet bize 1ııot görfimnez. Çiin
lr:i göziimüz beyaz ekmeie alışmış.. 
b.r; onu ağzıı:mzla yerkerı gözümiiz 
de belki l>u NDsi IU'tllDaktan blli 
kaJmaz. Fakat, f'ınu bilmemiz Ji
zımdır ki bu zamanda bu ekm8ği, 
istediğimiz kadar bulup yemeie 
muvaffak olmak öyle bir aimettir 
ki. hiçbir ekmeğin beyazlık ciol'CCe
si bunu telafi edemez. 

Eğer aldanmıyorsam, şu sıralar. 
da Avrupaaın lıtçhir memleketi 
yoktıır iti, bütün hududu içinde bi
zim kadar bol ekmeğe • ve bizimki 
kadar· kalite baJumıftdan iyi ekme
ğe - sahrb olabilsin. Bu ekmeği bu 
şart İçinde bir yjyip, bahalatnnızm 
dedikleri gibi, bin kere şüktetmemiz 
lazım gelir. Türk köyliisüniin bim.. 
meti ile, Türkiye halkı, istediği ka
dar ekmeği istediği vakit te4arik e· 
debiliyorsa başlı ba~na bu hadise 
bir ncmitrn. Bae}kas1nı aramaya lü
zum olamaz. 

Şunu da unutmıyalım: Yediğimiz 
ekmek, çavdarla kaııc:ık bir ekmek
tir; fakat, Türkiyede her~ yapı
lan ekmeğin vasati kalitesinden çok 
yül:sektir. Bu memleketin bir~ok 
yerinde, köylerinde ve kasabaların.. 
da, ekseriyetin yediği ekmek, ipti
dai değirmenlerin elelclerinden çı
kan ve içinde toprak ve kum zerre
leri dahi taşıyan bir ekmek tıev'idir. 
Marmara ve Karadeniz sahillerinde 
kasabalar vardır ki, unlarını lstan
buld~n ı?etirtir ve ekseriya bu unlar 
da lstanbul değirmenlerinin artlk
larından ibaret bulunur. Su halde, 
İstanbul, lzmir, Ankara gibi şehir. 
]erin daha yüksek kal1tede bir ele
mek İBlemeğe hakları olduğunu ka
bul etmek dahi caiz olamaz, 

* Hükumetin almaş olduiu bu tecl_ 

SON POSTA 

Resimli Makale ı 

Her memlekeUe bir cHayvan1arı Himaye Cemıyeth vardır. 
Bu aemiyıet hayvanların u:hrab çekmemelerine, eziyet görme-

mele-ine, aç ve St'fil kalmmnalanna çal.ışır ~ senede bir defa top
lanare.k. ü;yıelerine o yıl içinde .göstermiş olduğu. faaliyet hakkmda 
izalhat verir. Fakat \>una mukabil faali~ti ;'bütün insanlara şamil 
o1mıak şa!'tile hiQbir memlekette bir cİnsıan1ar:ı. koruma, cemiyeti 

C Avrupa postası 

Medeniyet ilerlemektedir -

Vişide ha yat 
nasıl geçiyor ? 

Yakacak hiç yok, giyecek ve 
yiyeceğe gelince banlartlan 
bulunanlarla bulunmayanları 

Fraaçois Copp6e 
1 

sırtılıyalım (FRANSUA KOPE) -·-En güzel manzumelerinen biri, 
ve teŞbihlerin aralan tamıin edil 
mek şartile, biçare illS'anlık: için 
çıok acı manalarla dolu olan 8§3 -

ğıdaki parçayı naklediyorum. Ne 
kadar yazık ki ası mm nefasetin
den bir silik gölge bile vermeğe 
icmkan bulamadım. Ah! Bu tercü
me işinin zorluklan! .. 

DALGA VE ÇAN 

············ YAZAN .......... . • 

llalid Ziya 
Usaklıgil 

' ....... --.. ....................................... . 
İki kara demirci, .efaha.i ve zaruret, 
Bu iki bedbahtın ııirıcirini kenetle • 

mişti. 

Ne için bu azab ! Bu kadın bu erkeğin 
yanına. S!ğınınıştı, 

Ancak sokakta. kalmak Jı:orkusun
dan. .. 

Ayyaş en11 akşam her vakit somui'L 
kan ve iislrii.n bularak 

Bu m11hlar 7eri taJıammül olanamı.. 
ya.cak vızıltılarla, 

Bir alay sinek doldururken, 
o ayyaşlardan )>jrj, ki yeisleri kendi,, 

lerini affetti.tir, 
Şarab ile acı düşüncesini boğmakta 

idi. 

* Sersem btr halde, çok yemiş 'hir öküz 
gibi 

Geviş getirerek, teneffur1e, atzmı kı
pırdatıyordu. 

Ya;nJnda, masanın üstiine denilmiş 
şişe, 

Bir çirribe ~ibi hamle hamle şadab 
knayvrdu. 

* Oh! Xotlann üznine abanJDJŞ hir 
başta 

Mart 8 

Sözün kısası 
Tipi .. Tipi .. 

E. F.Uem raı • 

S on Pos.tauı.a ince ve n 
karikatürcüsü Orb.an l; 

Yatadığımız ~u kasvetli anla 
neş' emizi bir azıcık iade maksa 
DCfl'ettiiİ güzel albüı:nüııde ~y le 
resim takdim ediyor: 

İki adam, yüzlerinde bariz 
hayretle· ltonuşuyorlar. 

- Herife büyük ikra.mi:Je vu 
muş olmalı ... 

- Neden anladın~ 
- Çoluk., çoaık kunduracı c1-

kanına giriyorlardı?. 

San' atkir .ark.adlLŞlmtZ bil ha 
kundura fiatlannda tecelli eden ih 
kar kepazeliğini o resimle ve alt 
daki lejanclla ne zarif ifade etm 
Hakikaten, bugün fÖy)e böyle 
çift ayakkabı edinmek için talih 
sunun piyangoda başınıza lconma 
beklemek lazım ~eliyor. Hele bir 
kalabalıkça bir ailenin bütün efra 
dını baJdırıçıpJakhktan kurtar 
ciddi bir mesele halini aldı. 

Ve yann öbür ı;in, aı:laletin 
vanına çekilen herhan~i bir rnuh 
telis işlediği suç.un saikini iz.ah ed 
ken, reise: 

- Ne yapayım. bay reis? Mekt 
be giden üç tane çocuğum var: 
parayı onlara birer çift iskarpin al 
bilmek için zimmetime geçirdi 
derse şaşmıyacağız. 

İlgili makamlar kundu:racılarla 
uğraşmadılar. Kara hümnıalı 
hastan•n hararet derecesi gibi de 
cesi:ıe yül:selen fiatlan indirmek i 
sarfedilcn gayretler sözü ayağa d 
'<Ürmekten gavri bir seye yarama 

$imdi gazeteler h:ı.lk tipi bir ku 
dura imal edilerek ucuza sahlnca 
nı haber veriyorlar. Bu yem boru 
suna pek inanan va .. dt'!rsem "al 
söylerim. Bir kere pahaya çıkan 
metaın artık J..;r daha ucuzlamıyn 
cağı birc~ok tecrübelerle sabit ol 
mustur. ihtikar deniler. yedi ha 
ejder zorlu bir mu.,ta yemedik 
tuttuğu yoldan geri döneceğe b 
zemiyor. Nush ile uslanmıyan 
hakkı kötektir 1özünü hahrlayıp 
bik etmenin işte tam sırasıdır, ü 

yorum. 
Yoksa: Halk. tipi.. bilmem ne 

pi •• tipi. tipi diye diye, korkarım 
kiiçiik memurwı ve mütevazı ir 
şahibinin, sonunda işi büsbütün d 
man olnMlSlll 1 

birin çok f.Crinde olduğunu kabul 
etmeliyiz. Oyle bir zamanda yaşıyo
ruz ki yarın dünyanın ne olacağı 
belli değildir. Bunun için ekmeğin 
kalitesini düşürmekle, unun iptidai 
maddesinin temelini aenişletmek ve 
hu suretle jptidai madde üzerinde 
bir genişlik yolu açnıak, elbet çok 
akıllıca bir tedbir demektir. Bir gün 
gelir de vatan müdafaa34 tarlada 
çalışacak lwvvetlerin azalması za
ruretini doğuracak olursa bu ihti. 
male karşı şimdiden hazırlıklı bu
lunm~ olmamızın kıvnıetini çok iyj 
anlarız. f yi .§eylerin kıymetlerini son4 
radan anlamaktamıa bu iyiliğin kad. 

Bir kere, pek sert bir içki Re yıkıbnt~ 
iken, 

Rüyatia rinliim ki denizin, daJ:aları 
ve uğultutar1 

İçind~, seçe llaranlıi'mda.; ~ıksız bir 
kayıkta 

lJlaş.mak ümidi olmaksızın bocala
chm. 

Dövredi. Onların bağırışları ve söğüş 
leri, 

Etraftakilere saatin kaç olduğunu 
lriıdirlrdi. 

Bir ka.palı çuaguağın içinde dönen 1li:r ---------------! 
Deaiz ahwlla ser.ıttntilerini püskiiri - Onhn s41'1ll'll, edalanntla korkunç Kant* 

kıır!nnun gürültüsü gibl. Ekmek 20 para 
fikirteriD. çarptŞlllHI ne )Ü-

yülı: bir atırhktır! ucuzluyor 
Bir facia elcluiw ~ yaklaştım, Şehrimizdeki bütün değirm 

Mareıa} Petea 
,.r, süıait lıiikim sirüyordu. 

Ve rizgir ~ime kadar haşyet -

* rini vaktinde bilnıelt elbet daha fay- Fransaıun muvakkat hükumet 
dalı olur. merkezi o1an Vişi şehrindeki hayat 

Bu bakımdan, hatta ekmeğin ka- tarzı hakkında, bir lsviçreli muhar
litesini. biraz daha dütünnek üzere ririn intihaatıru bundan bir iki haf
ona biraz da mısu unu katmak fikri ta evvel Son Po~ta sütunlarma nak

im belli deodva)'Cda; 
U1m1. aJcalar, aralarına sikitun fa .. 

sdaJan cftD 
Bir ahenlrle, J1k11aa tlavadar gibi 

devriiif ordu. 

Bir giia uabılan, aıtbltt&n, kaştan, 
Bu mitllit Çift daha &ifade mabmuJ 

idi, 
Onla.rın Mr oğlu dünyaya geldi. Fena 

karşılanan bir beşik, 

ve ıil'diim kii şişenin aPuutUl akan ler Toprak Mahsulleri t>fisi 'ta 
p.rab ile · fından kiralanmış ve maikav~ıe 

Sarhoşun }t&l'lllağı yaTa.Ş yayaş d'ün imza edilmiştir. Dünden it 

• Bir kadın ismi ,.azmaktıuhr. baren fbütün di!ğirmenler büıtün 
bile yabana atılır bir fikir olmamak letmiştik. İsviçteye avdet eden bu Sema herte.r 
kah eder. Mesela, ek.n:ıqe biraz da muharrir, Vişide gördüklerini şu 

değişti. Deniz ve onun 
tan. berrimercl 

AyUlanıının altında. kayığın 

tahtatarı 

mısır unu lrnrııtmlsa mahzur olmı.. suretle tesbite devam etmektedir: Silindi. 

Hazin bir buse ile tes'ld olunan bir 
zavallı nasiye ki 

Yazık! ,gene saf ve giil gibiydi. .. 
Ertesi ~ adam gene sarhoş olarak 

geldi, 
Fakat 9'lkie da:rarat, artık 

Tekrar edeyim ki bu m8Jl2!U- tilısaUerini Toprak Mahsulleri O 
melerin asıl.larmı şu tereüme tas- fi:si namına yapmağa başlamışla 
laklan arasından d'üşiimtıemeli- dır. 

yacağıru zannediyoruz. Bu usul ile «Fransada soiulc büyük bir _şid.. 
ekmek fiatıoın biraz daha ucuzla- dotle hükümfermaclır. Bunu evvelce Çöittü. 

dir. Bu mevzun meseliı Tevfik Değirmenlerle Ofis arasında 
Fmetin, Yahya Kemalin lisanile pılan anlaşrnaıya göre değirmeni 
yaz.tlnuş b4r şekild teaıhayyül ede- kira !beden olarak kiloda 70 s ması da müm'kün olduğuna göre bildirmiş idim. lsınmalc için halkıa 

mevzuu bir de bu bakımdaa tetkik kahvelere hücum ettiğini, oralarda 
etmenin faydah olacağını zanned;- da ne İçeceiini bilmediğini de an -
yoruz. ]atmıştım. Bu hususta şimdi biraz 

Keathl ,..a.yalaıs bir eski 
çan kulesinde 

Yerini• eyllalW§ » pmn ÜllCl'İnde 
çılgınca uçuyor buldum. 

Bir aa& eld.llk.tan 1enra, karısının rek öyle okumalıdır ki onların r alacaklardır 
güzellikleri hakkında bir fikir e- ımm , k M .... ..:. .. 11_ • Ofisi' d ... EliDl kaldırmadı Nuarı 

üzerine, 
adavetle 

dJnilmi lsuıı .ı o;pı a dlli<:>'uıuıt:n , e 
Birk ş 0 

• dalı ğimıenlerin istihsalatından ,şeh 
Bu faydayı iki bakımdan mütR. daha izahat ·.rermeği faydalı bulu -

lea edebiliriz: !Birinci derecede ek- yorum. Hakikaten Franııada çok 
meğjn iptidai madde temeli biraz ıiddetli bir kış vardır. Fransız naEIT
daha geni~ler ve bu suretle yarının larımn, Fransada bulunan sefirlerin 
fena ihtimallerine karsı daha hazn-- hemen 'kaffesi Vişinin hüyük bir o
Jıklı bulunuruz. İkinci. derecede de telinde ikamet ediyorlar. 811T1lar so
ekmek biraz dahe ucıızlar. Bu11lann ğukt.aıı titremektedirler. ikamet et
her ikisi de ihmal edilmiyecek iyi_ mekte oldukları otele 2000 kilo, }a
liklerdir. u.i, yalnız iki ton mahrukat veril -

Bıı batırran şeyi, lhtili~ar içinde, 
Ve eeh.tlile &-Mleıillli 8*arak bıM. ile 
I[~ .rnne, illtwyonbım. 
~ chınnaft11 ıı. alw şe}IR salla.. 

simsiyah, 
Ve sesi. aeı, kaduı. kuca.tmda ço-

aç parça a: ih:tlıyacmı ka1ışı:layacak 
SOKAKTA piyasaya verecek ve diğerini s 

. eailmu 
SaJla.yıpna. ltakan nhşi uk~ dö-

nerek, 
istilt.Ea. Re ka.'fkınlı: 

İki ~ Mlcain matem elbi»eısh-
4lir; 

En bü,Jitii ..ki annelik 71lıtmaktad•
Öidliıai 

yapacaktır. 

Bir çuıval undan alınmakta o 
lan 165 kuruış !buğday koruma ve 
gisıinin yeni ekmeğin ikinci ııe~ 

DUjdl 

ö,te faaL'Jeıtle iıflıeıtiyordam ki, 
01t-~ eski taşian ~ 

yordu. 

«Vursana, seni kim tutuyor? 
Beril! Seni beld~yonını, hazinm, 

İlk meketa.in flfiii•e kadar götürdü. sayılarak 100 kur~a indirilme 

* Bu esastan hardcet ederek rneae- mesi için hep birden Tesmi ma1..a -
leyi biraz daha karıştıracak olursak mat nezdinde teşebbüste bu1unmu~
francalarun da manasız olduğunu ]ardır! Soğukta'l çalışamıyar.ak ha-

* 
Kış daha. nu hafif? Ekmek daha. ını 

Ah! Ey~! .. Mlahın bizi nereye S~le! 
cötiinlüfüni ııe içilı hiç si>yieme -

görürüz. Francala btitesine hiç lii- le gelmişlerdi. Soğuktan parmaklan ... , . . bi bir 
1 

d .t?-• din? 

11CllZ! 

Yoksa lnıgfuı dirıkü ribi sar
hoş mu de}ilsin?ıı 

Sepetin lçlnıle 
Jl.eçelli ekmekleri muayenede• ıeçi., 

rirdi, 
Ve soa yazı defterine bir göz attı. 

B b · "k h. l · l · d ~ .. e ıçın ç ~ey r eme..-. 
zum yoktur. u, iıyu şe ır erin ış emıyor u. . . . Beyba.t! beşe.r hayatını teşkil eden Fakat baba, mrmıahil ~ iaalde, ena * Bwgiu • bwalannda dea tataa 

Sof'wk bir nltah ohlufu, zengin nüfuslarına mahsus bir ek. • Ceııevrer.e .avdet _ı~ın çıkıs ~e-

1 
Beyhude ca.yftıtler, ve uliı. bitmeyen tştiınemif gibiydi. 

mele deme.le.tir ki, fakirlerin ekmek ~ .almak uzere dahılıye nezaretine dagdagafar, ve oğlunu üzerine, şaşkm fakat müş 
kaJitelerini, umumi menfaatler na- gıttnn. Memurlar, sırtlarında palto, Hiçbir zaman sona eTtniyccekler mi? fiil bir rö~ dikerdE 
rnına diifürfu.ken ayni menfaatlere boyunlann:la "aşkullar ac ça]L~OT- C! • d :Jdug-u gı"bi bir Kendisini müdafaaya ~alışan bir müt . 

Ve ~tan mektebe girebilecek 
Bir halde olması ica.b ettiği, 

* muhalif olarak zengı·nlere beyaz ve • ,,,..,.h"lmdc · · --L'- ..,aır şu parça a <> 
1 

.. r... 
ıar, ~-~~.1

1 ~n ~~- ~ok maruumelerinde sefalet ha- tehim giM ,,..., 
nefis bir ilc.alite ekmek vermek ma- nnı DCJcucn ı e uıtmaga ugmşıyor- 1< b Korkak, nnnlılan.dı: Çocuğu uya• _ Çocufun 'hörünırıöş olduğa 
nasız ve haksız olur. Nihayet, has. lardı. Koca otelde. ancak t:ıiı- vt-ya yatının levlhalarını !~par, v~ uı:- clırmakta.n korkuyorum. Eski şalı açarak, 
taneler veya hutalar için bıısuU bir iki elektrik radyatörü bulunmakta- farda bedbahtlar ıçm ~:m bır Ş :par"auı .. ·n "ç ......... ~ fırça Büyük kız bir Jllftdtl çıkardı 
ekmekte yapılabilir. d merhamet coşar. Onun ıçın her u " .P şaıı.rı u ""'"? " öğün'. bu t ta; ak 

ır. vasfından ziyade o, biçarelerin şa darbesile vÜcuda getirdiği yüzler- Ve ku~ ~ rnOJlw u I' 
Hüla.a, bu son tedbir ile, ihnck Magazav far 

1 
hal 

11 
d b' j ıcHayai!:o eledi. 

mesetemız, zamanın Jste ıgi uir '---·· . d·w "-! iridir: ce ev annen.canı arın an ır HER ZAMAN İÇiN 
yola g;,.miş bulunuyor. Bizce, bu yol Mdhusat mağazaları adeta yağ- BABA ~!:::\:Iı= meyhane ziyası iki kişi arasın.da "riİc1lde ptirDen ve 
iyidir. Bunda biraz daha ileri gitme- ma edilmiflir. Bu mağaz.alann vit - Beı· "'t'altit sve ınırheş dinfto n lcarı- içinde (Devamı ı inci sayfada) 

mizde hiçbir mazarrat yok, fakat, ._ ____ _::<Deftnu===-~1-=neı=·~sa=y:...f. ... &d_a> ____ ==---------=-s_ıı=u=d=öv=e=r=d=i;=====::=====:::::::::======:::::::::::=::=, yannın fena ihtimallerine .ka.rşı bir 
tedbir olmak itibarile, mühim fay. 
dalar vardır. 

tfluki:tii.n .23uu;,•1t 
Ekalliyet mektebi öğretmen

lerinin toplantısı 
Ekalliyet mektehleri öğretmenleri 

dün maarif müfettişi Muhittin Ok
yayın reisliğinck Zapyon kız lise. 
sinde bir toplantı yapmışlardır. Top
lantıda plan ve planlı çalışma, öğ. 
retmenlerin talebe veliler.ile temaıı 
ve mesleki eserler hakkında görüş
meler yapılmış, bu Loplantıların her 
ay tekrar edilmesi 1umırla~tırılmı~tır, 

1 STER i NAN, ~STER iNANMA~ 
Ealti tarihte bir yaprağın daha kapandığını sôylüyorlar. Bu yaprak- mızı kusurlu da olsalar İstanbul limanında görmeyi elbette tercih eder-

ta Dcnizyollarını;-ı senelerce evvel Denizbank adını taf!dığı zaman - dik. Fakat inıkinsızLktan ne çıkar? Almanlara mütebaki borcumuzu 
larda Almanyaya sipariş etmiş olduğu vapurların hikayesi yazılıydı. verelim, vapurlann buraya kadar gelebilmeleri için karşılıklı ahlu -

Meack henüz herkesin hatırındadır; vapurlar sipariş edildi, yapıldı. kalardan müsaade alalım. vapurları İstanbul limanında göremiyeceği-
Fakat kusurlu çıkmalarından korkuluyordu, teslim ahnmalan gecikti, rniE gene muhakkaktı, çünkü bu vapurlaT şimdiye kadar çoktan bat -
derken muharebe çıktı, bu defa da Leslim alınmaları imkansız hale mıı, bombalanmış, yabud da iptidai maddelerinden istifade edilmek 

geldi. · üzere parç&lanmış olacak1erdrr. Meharet istikbali ke~fedecek kadar 
Şimdi vapurları yapan firma fstanbula bir memur göndermiş, tas- kehanet kuvvetine malik olarak bu vapurları kusurlu, kusursuz zama-

fıye teklifinde bulunmuş, biz mütebaki borcumuzu vcrmiyeceğlz, on- faka ok 
far da vapurları alakoyacaklar. Teklif muvafık görülmüş, anlaşma ya. nında buraya getirmekteydi, biz buna inanıyoTUZ, t ey uyucu 
pılmış, kendi he3abımıza bu teklife ve bu anlaşmaya yeni vapurları - sen: 

1 S T E R i N A N, i S T E R INANMAI 

Ü.zerine yeni tip ekımek fiat.anın lb. 
miktar daha ucuı;latılması imka 
~de edilmiştir. 

Belediye iktısad miidürl~nü 
yaptı_ğ'ı tetkiklere göre ş:imdfö 
ekmeğin 20 para uıcuzlayacağı v 
12 kurı.rş 30 :paraya satılacağı an 
laşJlm.ııştır. Belediy.e nark 
yonu Pazartesi .günü bir toplan 
yapacak ve ekmeğe yeni nark k 
yacaktır. 

Be<leıci'iye tarafından yapıla 
tecr.ü be imalatı esnasında bir çu 
val undan 94 ekmek çıkarılma 
muvafık göıiilmü.ştür. ·····-··········································· 
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SON POSTA Sayfa 1 

'relgrd, Tele~on Ve Telsiz Haberleri 
Makineye 

Verilirken 
Almu 
enlaıa 

taarruza 
ıeçıror aıa 
Lonhtı, B ( A.A.) - B. B. 

C. -Auociatcul Prua'in Sol 
7tJ malaa6irine göre, Alman 
,_,,vetlerinin 48 Mat zarlınJa 
•aJNJonya ve Garbi T ralıya 
larinden Yananutana taar· 
ru .mı.leri rnrıhtem.Uir. 

Yunanlılar 1000 
esir daha aldllar 
Atina 8 (A.A.) B. 3. C. - Res

mi teblil: 
Meritez cephesinde mu •:affoki -

yetle teteıvvüc eden hcırek lt neti· 
ceainde düşmanı mü.stRhken nıev
-.ıerinden tardettik. Aralarından 
birçok sübay bu1ıundu~u halde 
1050 esir aldık. Büvük miktarda 
bari> malzemesi iğtinam etflr. 

Hava kuvvetleriınız diı;.man 
mevzilerini muvaffakıyetle Lom -
bardıman etmişlerdir. 

lasi1iz n ltalyan tayyarelerinin 
faa~eti 

Atina, 8 (A.A.) - B. B. C: E
•Ierin ifadesine göre. Jngiliz ve 
Yunan hava kuvvetlen ıon zaman
larda AvloQ.J'a. Draç ve Tirana ba. 
Ya meydanlarında büyük haaar ika 
etmiılerdir. Bu kuvvetler, tayyare 
meydanlıanndaki teaiaatı v~ meydan 
da bulunan tayrareleri tahrib etmiı 
lerdir. 

italya mütareke 
şayıalatını tekzib 

ediyor 
Londra, 8 (A.A.) - B. B. C.

Stefani ajıanaı dün aktam bi teblii 
n91rederek. Yunanistan ile ltalya 
aruında bir mütareke aktedilmek 
üzere müzakereler yapılmakta oldu 
lana dair verilen haberleri kafi· 

ı Meclis Pazartesi, Parti Grupu '~~ttf;Qe:ı Diyanet işleri reisinin cenazesi 
da Sah günü toplamyor • ~:;::~7~a ne dün merasimle kaldmldı 

Ankara 7 (Hususi) - Meclis havale edilmiştir. 
Pazartesi ~nü toplanacaktır. Hü- Sa!.ı günü Parti .grupu toplana -
kAmet Meclise tatil devresinde caktır. Toplantıda hiikfunet dün-
1Ml bütçe projesinden ba$ka ~- ya vaziyetinin . aneylediği manza
zı kanun lAyihalan tevdi ey'leilllf" ra etrafında ızahat verecek -
tir. Bunlar alikalı encümenlere tir. 

Yazanı Selim Rarıp Emet l Ankara, 7 (A.A.) - Diyanet yaseticümhur Umumi Katibi Kemal B ulgari.tanı üçler paktına il. !leri Reiai merhum Rifat Börekçi. Gedeleç ile ba,yaver Celal l'ner 
tihak ettiren Almanyanın nın cenaze m~raaami buaün yapıl· hazır bulunuyotdu. 

bundan aonraki oayretlerini Yugoa- mııtır. Meruımde Büyük Millet Ce 
.. M liai R · · Abd ) naze namazı Hacıbayramda 

Javya üzerinde tekıif edecejini id- ec eıaa ü halik Renda. kıLndıktan , 0 nra müteveffanın ta. 
dia edenlerin tahmini yanlıı çıkmı.. Baıvekil Dr. Refik Saydam, Vekil. 
yor. Bir müddettenberi gerek Yu· ler, Parti Cenel Sekıeteri Fikri butu eller üzerinde adliye aarayı o-

1
1 • d 5 404 3 70 goalavya kral naibi Prenı Pol ile Tuzer, Parti müıtakil arup reia ve. nüne kadar aetirilmiı ve burada ce-

Bl•r ayda zmır en I I Alman ve ltalyan hariciye nazırla· kili Rana Tarh.tn, meb·ualar, Tem- ~ue otomobiline konularak ıehid. 
rının temuı, 1ıerek Yugoılav nazır. yiz mahkemesi. ŞGrayı Devlet ve lıie götürülmiit ve defnedilmiştir. 
lannın Viyana ziyaret~ri ve bun- Divanı Muhuebat reiı ve azalan, Cenaze alayının geçtiği bütün 

ll•ralık mal ı• hrac edı' ldı• =~.°b':;-::fideni;:; .. ~:v:hn::t~ e!t~İe~:t:k~~ıis~eA_:~~sıı\~·~i:!i ~~!::i ~:~::.~: ~e;!f ~~ !:~ 
rin baılıca meanedini teıkil etmek· aşan bir halk kütlesi bulunınuıtur. müfrezeıi ile bir jandarma lut•a11 

d h l tedir. Maamafih ıon günlerde gerek Reisicümhur adına meraııiınde Ri- da alaya refakat eylemekte idi. 
lzmiT, 7 (A.A.) - Ticaret Odall tarafın an -:zır anan bir iata- Belgrad ve gerek B"!rlinden gelen ---------- ----------------~-

tiltiğe göre, geçen Şubat ayı içinde ızmi~den m~ht~lıf. memleketlere haberler bu gayretlerin artırıldığını Almanyada Zag~rebde 8 
S.404.3 70 liralık 13.663. 120 kilo mal ıhraç edılmıı1br. . olun- açıkça göstermektedir. Yugoılavya· 

Bundan baıka 1069 lira kıymetin de Q&nlı hayvan da ıhrao n.ın Sofya ıefirinin alelacele Bulga. •k 
muıtur. nıtandan memleketine gitmeli ve y ahudilere suı asdci tevkif 

O k •ı alikadar hükCimet erUnile derhal Alman ve emo rası ere tem~ı.ra geçme•İ de. bu yoldaki ı·ş verı·ıı·yor edı.ldı· 
faaliyetlere bir delil olarak irae olu-

:tt&l W&D yardım kanunu nab.ilir. y~o~lavya devleti. coğrafi Berlin 7 (A.A) - Bor en Zeı • 
-1 vazıyet ıtıbarıle cidden nazik bir tunıg ~azetesinın yazdıg na gQre, ... 8bllğlerl mevkidedir. Sa.rk çevreıi Bulgaris. . bu f .. t il Vaşington 7 (A.A.) - Reuteı: tan ve. Romanya ile, timal hududu ış lırnak için iş o ısıne muracaa 

R lt bıuft•n gazetec 1 k M eden yahudıler artan bır mıktarda Berlin. 7 (AA.) - Resmi U2JVe • ...,..- 1 er on ~nıtan ve Almanya ile, timali 
Bir denizaltı cem·an l 2.061 to- feransında, demokrasılere ya:dı.rn ga~bı. ıı.nırları ise ltalya ile tahdid işe kabul edilmektedir. Bu suret· 

nilatoluk iki dütman ticaret vapuru kanunu projesının tb"'Vibınde kay edilmııür. Romanya ve Bulgarista- le, Almanya, mühim Si) asi ışler 
d d·ı h b r minlt'tk taahh d Al ~çın daha fazla Alınan ışçısi bula-batırmıştır. e ı en er ı ,..- .urun nın son zaman a manya tarafın-

Şimali Afrkida Alman muharebe demokrasilere harb m~lzeme.~i tes dan işgal edilmiş bulunmaları mev bilecektir. 
tayyareleri düşman motörlü kolla. limatı üzerinde bıraz sonra tesiri cud vaziyetin nezaketini bü~bütü~ Yahudiler esas itibarile grup -
rına, kıtaat tahıidatına ve aakeri olaca~ını söylemiş-tir. artınnaktadır. lar halinde işe a'macaklar ve ib Lgı 
kamplarda barakalara orta ve kü- Gazeteciler. Ruzvelt'ten bugiın- Nitekim Londra hükumeti dahi kıymetlerini isbat edenlere yük -
çük çapta bombalar atmıılardrr. kü taahhurun ciddi bir tes:ri ohp bu devletin durumundaki husuıiyeti sek vazifeler verılecekt r. Yahudı
Şiddetli yangınlar çıkmıı, birçok olmadıığını sormuşlar·jır. Ruzvclt, gözönünde tutarak Yugoslavyanın ler dıe, iyi çalıştıkları takd ie. tam 
kamyonlar tahrib edilmi,tir. Birçok evvela buna cevab vcrmt-mcsınin bitaraf kalmasından baıka yapacak ücret alacaklardır Yahudil r, her 
evlere tam iaabetler kaydedilmi~ ve dalha şayan tercih olduıtuuu sôy - bir teY olmadığını huıusi bir müla- AJananın taıbı olduğu " rg lere ta
bu evler ağır haaara uiramıılardır. 1emiş, fakat bilahare Şubat ay1 ile haza halinde ileri ıürmü,tür. iste. bi olmadıkları iç n Alman ışçı'e

Stuka tayyarelerinden mürekkeb Mart bidayetinin bel1ci de dc:ı-ıok- mek yapmanın yarısı demek oldu- rınden daha rüQhanlı bır vazıyet
bir Alman hava Eiloıu dün akşam rasilere yardun üzerındc df>rhal iuna göre Yugoılavyanın bitaraf te bulunmamaları ıç n kendılerın
Malta aduında La Valette limanı bir tesiri olmıyacajtını fakat biraz kalmavı istemesi takdirinde buna den hususi bir v.ergi alınacaktır. 
tesiaatını muvaffakiyetle bombar- sonra teslimat tizerınrle it-sır icra mu.vaffak olabileceğini sanmak ay- M ·ı f 
dıman etmi,tir. edeceğini, kanun projc>Sirin kon. kırı bir iddia ııayılmamak gerektir. a ıha ura eşyasım 

lngilterenin cenubunda ve cenu. neye tevdiindenlbcri rlaima söy - Fakat resmi Yugoslav gazetesi Vre. CCUZlatrr ak için mühim 
bu şarkisinde muhtelif tayyare mey- lemiş olduğunun gaze ecitPr tara- ment ötedenberi Mihvere müte- b. 1 "bU 
danlarına tevcih edilen hücum eıına- fından bilindi~ini ıla·.-e etmi<-tir. vecci olan ne,riyatı nazarı dikka- ır eşeu s 
ıında muhareb~ tayyMelerimizin at. --- te alınacak olursa böyle bir isteğin (Bat tarafı l . . yfad l 
tığı bombalar hangarlara ve yerde {6 H IA d 1 ··ı ·· hakikaten mevcud olup olmadığını kende Anadoluda ::t: aa~ıılar 
bulunan tayyarelere isabet etmi,tir. o an a 1 o r me ıoı:uşturmak, yersiz bir sual telakki yapac~ktır. Şirketin tqekkülündek.i 
Yerde bulunan miiteaddid tR)'Yare- hk d•ıd·ı edıylemez.I d l . k I maksad manifatura eısyasını tayin 
(er tahrl.b edı"lmı'.,tı·r Sı'la·hıı ke,ı'f ma Om e 1 1 e ugos avya ev etı. tıp 1 sveç d"I • k" h dl . d h'l' d " . r g·ıbı' b'ıtaraf ve 'ınfı"rad halı"nde kala. e 1 en az.amı . ar a en a 1 ın. c 

1 
vapan tayyarelerimiz lngilterenin L l ı_ f t L l L •• ._,,_ b 1 .. L en az ~ar a JU ayet e me~ auretı e 
c:enub ve cenubu şarkilinde milte- ra11; 1U11;ununun ozu mayacagına 11;a ._ B 1 ··L L f 1 
dd 1 Berı.:_ 7 (A.A) D N B · 1 b' d I . F ._ h&d· aatma11;tır. u ıuret e yu11;se11; ıat a a id iman teai1atını bombardı. un, - • • • •· nı o mu, ır ev ettı. a11;at ıae- la · · •f 

man etmi,lerdir. Bunlar araaında jan~ın Amıterdamdan öğrendiği- lerin birbirini ıüratle talr.ib eylediii ::y~nı k cın•., m~bı ~uh: ef)'~ 
Londraya çok büyük bir muvaffa- D• aore 16 Holandalı, ukeri mab. böyle bir zamanda ayni kanaati laeak çı •cı:~ 11d 

1 
h İk h" ucu 

kiyetle hücum edilmittir. Bir muba- keme tarafından ölüme mahkum e-

1 

muhafaza edebilmekte oldujuna yeda~lı . laat~ 'a $~ ,_ a a. ızmd I~~ 
b · Fit f L diJmi...:r h .. ._ . L d l I k.f l ı mıt o aca11;tır. 1r11;r-t ıım ı 111; re e tayyaremız ı ton tayyare ao. Mi:J: ua.mettırece11; e ı ı ayete mev. yalnız yünl·· ki 'f t 

rikasına çok alçaktan uçarak cüretli hl a Gmlar gizlı bir teıkilat men- cud değildir. Yuıoılavya ya bitaraf 1 ra efYası .. ~.ve, ~amİı ~d nı~;'h T U· 

bir hücum yapmıftır. Atıla~ büyük •• ·~dır. <;aıuıluk ve Alman as. kalacak ve bunu icabında aillhla dilecek kum.:ı:K 1d en e 
1 ~ld 

çapta bombalar büyük bir ll)Ontaj kherlenn
1 
e •uıkatd hazırlamakla it· müdafaa edec:k, yahud hersün bir ı perakende olarak a hiyoıkt ee e 

atelyeani tahn1> etrm.tir. · am 0 unmutlardır. parça daha yaklaşan hadiaelere .bo- .. aa aca ır. 

Belgrad, 7 (A.A.) - Avala a
janıından: 

Zagreb polııi, Split'te 8 kışiden 
mürekkeb bir grupun tevkif edılmiı 
olduğunu bıldirmektedir. Bunlar, 
Ach.atik sahih boyunda liain ecne. 
bi devletlere aid gemilere ve Yu
goslav devletine aid müeuesa a 
suikasd yapal·aklardı. .lıtbıta. bun· 
ların bir deposunu da meydana çı. 
karmıştır. Bu depoda mühim mık· 
tarda ağır fişekle ve yangın bom· 
baları bulunmuştur. 

Mevkuf ethas, Zagreb hapi ha.. 
nesinde bulunmaktadırlar. Tahkı· 
kattan sonra mahkemeye veıilec k· 
lerdir. 

Bir Alman iaşe 
vapuru batırıldı 

Londra, 1 (A.A.) - lngiliz ha. 
va nezaretinin tebliii: 

Sahil muhafaza ıervislerinl'! men
ıub tayyareler, bugün öğleden ıon
ra. Holanda sahili açıklarında bir 
düşman iaşe vapurunu batırmı~tır. 
Tayyarelerimiz, bundan ba1ka, Den. 
helder limanı ile O.kenburgda diit
man iteali albnda bulunan bir hava 
meydamnı ela bombardıman etm1'
tir. Tayyarelerimizin bepai üaleıine 
dönmüıtür. ------

Afrikada lngiliz ileri 
harekAb 

Roma, :(~'A.)~ltalyan Of• Etenler zaferden ~ec=:~~~kBi~~~:~k t:b:kku~ti=~= lng 'tere İICJ domir yonlar ltalya~~:d:-kı~~=!ız 
duları umumt kararsllıının 273 nu· bibnek için Yugoslın-yanın bir .hayli a ·asında ·şb"rlig""i Ferben ifaal etmiılerdir. ilen b.are-•d maralı tebliii: • zaman evvel harekete geçmeaa ve keti devam etmektedir. 

ltalyanlar Somalı G Yunan cephesinde iiara değer emın kuvvetlerine emin bir istinadslh te. 1Battaı,..fı 1 inci .av1ac1aı Diier bütün mıntakalarda da ha-
u ehemmiyetli bir feY yoktur. min eyliyebilmek için ordu kıımt Wavell ile 1törüımelerde bulunmut- rek&t memnuniyet veric:.i bir tarzda 

21 b 
• k• • Şimali Afrikada tayyarelerimiz, (llaftarafı ı lnel •Jfacla) lüll11in · cenubda toplama11 icab e-I tur Gene~al Smuts, B. Edenderı ve terakki eylemektedir. 

yede telu:ib etmittir. 

10 iŞi düımanın bir hava ününü bombar. tUkenrnez kudreti Yunanistanın derdi. Böyle bir tedbir• müracaat general Dillden. Balkanlardaki dip- Simdiye kadar alınan eairlerin 
dıman etrniflerdir. Alman hava ~ındadır. y unanistan adedlcrı 1 edilmipe, Yugoılavyanın mıiıta~- lo~atik ~~ ~~eri !f~rüımelerinin aayı11 1 O bini aınuttır. 

kaybatt·ıer kuvvetlerine menaub tayyareler, l{lttikQe artacak olan dostlannın bel hattı hareketi tavazzuh elmlf neticelennı .oarenmııtır. General Am.. .... •it....eMde 1 yürüyüt halinde bulunan dütnıan ve müttefiklerınin yardımına maz demektir. $ayed hiçbir ihtiyat ted. Wavell ve dıier aake~ ~fler: ae. Habe,i.taada b;r yer, 1 (A. 
kataatını ve taha..Ud kamplannı bardır birine müracaat edilmemi• te 8-.ıl· nf!ral Smutaa. Carb Çolt.ndeki ha- A) - Royter bildiriyor: 

Londra. 8 (A.A) - B. B. C.: bombardıman et:-nitlerdir. Yu~anistan tarafından anateri. gariatandan geçen Alman kuvvetle- rekat ile bu baredt~ takib eden za- İnsiliz •• Avuıtralyah ıübay •• 
bt Afrika kuvntlerinin ltalyan So- len misalin h" . t • 11od. t- rinin yerlerini almalarına mü•ma. ferler hakkında aenıı ma16mat nr. erbatlann kumanduı altında daih 
ma1i.uu1t •·• ettiklen araıi. ba. Malta azerinde 18 Alman ıerinin esası 0~~~ite ~:U~:e~u ha gölterilmit ve hiçbir emniyet mi1ıer~~r. . b·ırl •. :.i ve eora1t bir memlekette uerlİyen 
rflk Britanya aclalannın meaahaaı d ld tün milletle t af d takl'd tedbiri ahnmam11A. Yuııoalavyanın ngılaz ve cenubi Afrıka •. Habeı orduau ilk büyük askeri mu• 
kadardır. Bu kuvvetler üç hafta i- tayyar8Sİ UŞÜfÜ Ü dileceiine ~r °1t an ı e. ikinci tarzı hareketi ihtiyar edeceii mahfellerinde, bu ziyaret, Büvük vaffakiyetini iyi tahkim edilınit 
Pilde 260 bin kilometre mürabbaı (.......,. 1 lael •Jf•da) e Y'<> tw:.. anlaıııhyor, demektir. Britanya ile dominyonlar araıında Burye kaaabuını ele aeçirmekle ka. 
arazı itsal etmiftir. lta1yanlar bu ha ta fınd d'llşü Teluib Yakın iatikbal Balkanlann bu mevcud ıılu İt birliiinin bir mi1ali zanmıfbr. Burye İtalyan topçuau ta• 
reklt eana11nda eair ve maktul ola- dafi batarya\~~ ~ ~d- Se A~na, 7 (AA) -Atina ajanllt kapalı mevziinin 

1

içinde dalsalanan olarak tellkki edilmekte ve Avu .. rafından müdaf.a edilen her tarafa 
rak 21 bin ~ kaybetmiılerdir. rülmÜft~r. ~ı uğratı,mışt ~~~ bir Kanada ftrkaıının ihraç meyelanı bize göıtermekte aecik· tralya başvekili B. Men7.ies·in Ka- iatihklmlar ve telöqriılerle çevriL 

- tayyaresı asara ır. e_dildipne dair bir İtalyan aazete- miyeeektir. hire ziyaretini yakından takib eyle. mit bir yerdi. Buradaki ltalyan 
Somali .Je ele geçiriJen Bunların Os1erine döneba~fkleri aınde n.etrolunan haberi tekzib et· 5 . . O> ı:;; mek ıuretile imparatorluk memle- kuvvetleri iki livaden ibaretti • ... • J ~elidir. Yüz~n faz.la. duşman mektedır. •''-'" (..it' a9ı.'1' C1n•9 ketleri aruındaki münakalelerln Şimdi Addi.-Ababa yolu Uzeıin-
ve babrılan taly~n tayyaresinin iştırak ':t~ıiı bu mu- ltaıyanlara bir ~ü - ıerbeıtisini ve kolaylığını iıbat et· de en yakın mühim n"lta Debra. 

·ı . harebede bir tek fnjplız avcı tav- Ati 7 (A '\ ) 1 H. ..ı• ç· . s· mektedir maro• kuabuıdır. Bu mevltiin Bur-
gemı erı varesı' kaybolmuştur. Binalarda na, "' · - talyan pro. lDt'lll iDi • ıyam · paganda11 Yu h ·LA t• · r: yeden daha kuvvetle müdafaa edil-

'-Azı hasar wkua ~imiştir. Fakat ' nan U11;um"' ının uı• h ., "f h il d·ı· Posta mOdUrlen· arasında l..ondra, 8 (A.A.) - Amirallılt ıxo ti i - tt b ride tapnmaia hazırlandıiınıa dair j ti a 1 a e J ıyor mediii zannolunmaktadır. Bugun 
claireainin tebliii: lnıiliz hava kubiv:'e k er ;~~ a dolatan ta)'ialan tekrar etmekle nak"ll& Habet orduaa ile Adclia.Ababa ara-

ltaıyan Soma1İ8İnde KıMmyu li· tı arasında biç r ayı ,. ........ ur. zevk duymaktadır. Bu aaçma habe- Tokro 7 (A.A.) - Hudud ihti· 1 r 81Dda en kuvvetli tabii müdafaa bat-
manının zapb ::ıeticeainde cem·an -- .-k A 1 1 ri tekzib etmeli hizumauz addedi- lifını halle~e maksadi'e Fransız Ankara, 7 (Huauıi) - Seyhan tını. Debra-Maroatan SO lr.iJometre 
231s3 tonilato hacminde beı ltal- A merı a y n yoruz. Filhakika mağhlb ltalyanıD Japon ve Sıy~m n:"lr~aslan a - poıta müdürü Sakin Gökdoian ter. kadar bir meafede bulunan mavi 
pn ticaret aemiaini elimize geçtiği dım projesinin bükGmeti henüz R<'mada dururken rasında prensıp ltıbarıle mutaba- fian telsraf iıleri rei. muavinliiine, Nil boiazlan tf'.fkil etmektedir. 
INcün ilin olunabilir. Bu vapurlar yar muzaffer bir memleltf!tin hük6meti- kat hasıl oldul'tınu bıldiren tebliA Marq posta müdürü Fahri Seyhan Habet&'- 300 ital7an ..W aldalu 
.. nlardır: 3809 t:>nilatoluk Adria, tadili teklifini ni ne makaadla baııh yere nakle- bütün maıhfellerce büıyük bir mem poata müdürlüiüne, "1be müdürle. Kahire 7 (AA.) - İngilız u • 
J.f90 tonilltohak S.voia. 5741 to. reddetti deceii keyfiveti ıuale taYandır nuni_yetle karşılanm~ır. rinden Sevki de Maraf poata mü· mumi karargahının tebli~i: 
nilltolult Erminia Mazellia, 5S97 Harla ~ • .Bundıan böyle halli icab eden dürlüjüne naklen tayin edilmııler. Libvada ve Eritrede kayda de-
tonilatoluk Manon ve 751 S toni· Va~ington 8 (A.A.) - B. B. C: A. meseleler teferrüata aid nokta'.arı dir. ~er mühim birşey yoktur. Habe • 
lltoluk Leonardo da Vinci vapur- Avin meclisi, Ru7Veltın de • . tına. 7 (AA.) - Baı~n n~za. te$kil ettiAinden Fransız Hindi Ci· - şistanda, Gondar yolu üzerindeki 
la okrasilere yar.dım 'avihasını tadil retı tarafından radyod• verılen .aza- nisile Siyam arasındakı mütareke Kral Karo, Lizbon dA k~if ko1lar:mıız, şimdi Aminitı • 

"a· undan bat'-• do"rt du"•man va. mtm""k u"zere teklif ed11Prı projeyi hata nazaran, ~unanlılar diın ~·: nin ı;,,.ünoü defa olarak uzatılması ni k d f ı· b 1 _,_ 
d K 
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62 
ravle re ldetmiştir. vudluk cephe11nde muvaffalciyetli 1':" k } .. ıh ed'l Lizbon 7 (A.A.) - Bayan Lu _ n şar ın ~ aa ıye~te . u unm-

paru a i8mayu •manında 11;en 1 e ·~· "J ketif hareketlerinde ve ilerleyitler. na ktuzud m a mıyac...,.. zann 1 
• peacu ile İspanyadan bura)' ge • tadır. Bury~ den çekılınış olan İ· 

mürettebatı tarafından batnılmıt- MevzuUbahs proje, ecnr '' memle- de bulunmu,lardır. Yul'an topçusu- me e ır. len eSki Romanya kralı Karol hır talvan ."(arnızonuna karşı yapılan 
tar. Bu gemilerden biri tanesi,' 45 31 k.-tlere göndenl~lc olan.. ha!'b nun müstahkem ltalyan mevzilerine --------------- dostuna VQr~n olduğunu ve b ir _ bu harek~t esnası_nda, vatanperver 
tonilatoluk ltalyan Maırhera vapuru a'zemesine Amerıku musellah yaptığı ateı te teairli olmu,tur. ltal- • IJ J J - kaç gün kimseyi kabul etmemek ~~~etlerı. 300 esır almış, iki mo· 
dur. ~uvvetlerinin tefrıkini menetme- yan toplarını ıusturmu,lar ve diğer T RK Y f N N niyetinde bulunduğunu södem· _ torlu naklıye ~asıtası ve dört aah• 

Kiamayu'nun zaptı üzerine Al- yi istıyordu. bazı toplan da daha 1teri mevzilere 1941 senesinde en tir J ş ra kamyonu ığtınam etini$ ve bir 
pıan ticaret filoıuna da lı.ayıplar r çekilmeğe mecbut ~tmiılerdir. ;;,ı ı . düşman tayyaresi dfltlirmu.wr. 
bydettirilıniftir. 75ı1 tonilato hac Yugc slav •. ngi.liz mon. a- Merkez mıntakasında mevzii bir ea.enc• i yeri s· d Bundan b~ cem'aa 1700 bça)r: 
minele Uckermak vapuru kaşmıya ' b t kz b çarpıtma Yunan hatlannın ileri ., z M ı· R ıngapur a manevra da bizim hatıarmusa .. Jmiıttr 
t.,ebbus etmi", fakat kuvf'tlerimiz S8b&t'08 81 ·r 8 1 aürülmeaine ve düşmanın ııayet Nevyork 7 (A.A) - Associated İtalyan Soma.Ustnct., Mopdi • 
tarafından yakalanmıştıt. Geminin Londta 8 (A.A.) - B. B. C: müıtahkem mevzilerinin imaline Press'e Singapur'dan bıldirıldı~ine ocio - Cicııra esu yolu hattı bo • 
.. ürettebatı bunun üzerine gemiyi Yugoslavyırya !.n~iliz hükfun:e- müncer olmuııtur. T etebbüı kudreti Enternasyonal Fuarı göre ordu, donanma ve hava kuv yunca ıleri hareketimiz durma -
Mtırmak teşebbüı~nde bulu!"muş. . ta fından bir ult matom verıl· Yunan kuvvetlerinin elindedir. Or. olacakbr vetlerin:n manevrası başl8ftl1'tr. dan terakki ederken. dijer ~n • 
tar, fakat vapur romorkta lımana tı. . ra d . ıkarılun haberler dunun maneviyatı mükemmeldir. 20 Bu manavralara İngiliz, Avustutal takalardaki hareklt da lehımıze 
parilirken batmıftır. S90 tonilato- diğıne d ': t'5 tl tekzib edil • Yunan aıkeri hel" tUrlli ihtimale za- Apatoe• 20 EdGl 1941 ya, Hind ve Malezya muntazam o: arak inki.şafta dev:ım eylemekte 
Wt Aakari imıindeki Alman vapu- Lo~!~ 1 a 1~ e vtflamad•n brf( koyacaktır. 1 kıt.alan ı.ttrak etmektedir. dir. 
n da laara:ra otarmuttur. ın~r. J • 
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4 Sarfa SON POSTA 

( Şehir il a be r l_e __ r_i _ __,J 
Dün sahte bir icra 
mamuru yakalandı 

Şehir Meclisinde Uün 
belediye, vilayet varidat 

bntçeleri kabul edildi 

lrt~·l··ı 
ı OK'!.~ ·ucu ı 
1 MEJ'/'uPLARl'i ~

iılide bir apartımana müra
caat ederelı haciz yapacağını, 
akat 20 lira verilirse bundan 

vazgeçeceğini •öylemiı -
Şişlide oturan Necli Yedişin a- Şehir Meclisi, dün ikinci reisi datmın bina ver.gisl tahsilatı 

· C. H. P. Talebe 1 
yurdlarının bir 1 

.parlmıanına diin mcQhul bir şa - veki!ai Faruki Derelinin riyasetin- 3,250,000 lira. buhran vergisi 
fhıs müracaat ederek, lrendisine de toplanmıştır. Beyoğlu kayma - 1,185,000, arazi ver~isi varidatı , 
1kapı")'l açan hizmetçiye icra me - kamlığı yanından Tünele giden ve 2.50,000 lira, f.erağ ve intikal mas-
muru okluğunu ve 133 liralık bir saiti nakliyenin takib e~kte ol- rafları vilayet hillsesi 52.500 lira. 
alacaktan dıolay:ı apart.ımandaki duğu yo1un tevsiine ve bütçenin Yol :parası nald ve bedcnt kuıım
e~1raıan haczetmeğe geldiğini ooy 57 nci faslına 5000 lira munzam lan 800,000 lira, taş ocnk1a11 ha~ı
lemiştır. tahsisat getirilmesine dair teklıf · latı 20 000 Jira, f'l'111tk ve icarı p,ay-

Hakikatte kimseye on para bor ler alfıkadar enciiım.enl<:re havale ri :-n,.nkul fera~ bedeli 17,000 lira, 
cu lbulunnuyan NeclA Yediş biz - edildikten sonra Şe'hır Tiy-atros.u Fidanlık F.nstıti\611 varidatı 1!',000 i 
metçi vasıtasile öğrendiği ıbu mü- 938 yılı kat'i ve idare hesabı ra - lira olarak korunu tur. VilA,·et va : 
racaat kanşısı.nda hayrete <lüşmek porlan kabu' olunmuştur. ri<iab muhRnunennlıı yf'künu !.' 

le beraber, icra memuru olduğu - Müteakfüen vilayet ve belcd"ye 5.671,oos lira olarak lrl\bul C?d~lmiş 
nu söyliven zatı içeriye alarak varidat bütçelerinin müzakeresine tir. i 
k('ooisinden &cun mahlyetini geçi;1m~ş. yeni yıl bütçesi hakkm - Belediye varidat muham.menatı i 
sormuştur. d~kı tbütçe encÜ'In~ni esbabı mu - yekUnu da 6.9R5,929 lira 0 1.nrak ka : 

Bu müracaat ve hareketile ev cıbe mazbatası oku~tur. Bu eı bul edftm:):tir. - ıı 
halkını korlku ve telasa düsür.en babı mu~i'be .mawatasıncia g~çen Binıı. verıVıtnden belediye his _ 
meQhul şa'hıs. kadının bu sualini sene butçesine konulan vandat sesi Mti 750 lira kazanç ver~isin _ 
büıyük bir so~k.kanlılıkla 2tarşı - mWı.amm:;zıi~i_n. yekun iti?arilc den :bel~ye hi~si 270,000 lira, 
lamış ve: .. . . t~.h:ıı .. e~: idigıı~m .. m.emnunıyelt.le yüzıde 10 ~ümrüJc hissesinden alı- 1 

c- Hakkınızda lbövle bır hacız ~orulduğü. yenı 'bütçe mooamme- nacak mehli~ 450 000 lira olarak 1 
kararı var amma. mahiyetini ben natın teklifi ı.?eÇcn seneye nisbetle bü~ye lronulmuktur 1 

men"ze lüzum yok •. Bana yirmi li- nayi Gtanununrlan i'Stifadc eden bir ~anzıfat ~erıgısı 400~0 lıra, ten 

tsmennisi f 
Aldığımız bir mektubtla, C. : 

H. P. talebe yurdları talebeal, i 
Parti Genel Sdc:reterliğinden ıu 
ricada bulunmaktadırlar: 

aC, H. P. kız •e erkek talebe 
yurdlannın Mı\rt ayından İtiba
ren l'lylık üct~leri 25 liraya çı. 
karılmqbr. Bu ücretin ahvali 
haZD'a dolayrailc beı lira aArıl
dığoı söyleniyorsa d,a, bu vu.i- 1 
:ret talebeye pel& ai•r selmeldr- • 
d~ ! 

Parti kanalile C. H. r. Gf"flel f 
Sekreterliğine kn talebe yurdun- 1 
dan bir grup müracaat etmiıtir. 
Ayldı: ücretlerin gene esKİ!>İ ıribi 
( 20) lira olarak alınması, yük. 
ıelt tah•l l'e.nçlijini çok mem
nun brakacaktır. Bütün yurd 
talebeleri Parti Genel Sekreter
liğinden buna temenni etmekte. 
dirfCT.» 

.Cevablarımız: 
de bi1mi~m. Maamafih üzül - bir miktar fazla ise de teşviki sa- . . . · · 1 
ra verirseniz m.esrleyi kapatır ve kısım binaların muafiyetlC'rinin za vi71ye reısmı. 210,~~0, lubi-ya.t res -
haciz vapmadan giderim!:. il o~ıması. arazi vergisi tahakku - mı 100:000 lira. numerota~ r~smi ı e Kütahya ce7&•!vİ mah-

Dcmi.ştir. kuna bu sene Üsküdar kazası mın 4.ooo. lır:a, p~zar yerlenne ışgal kUmlan namına mektub ıön. 
F..sa..qen meQhul şahsın tavırla - takasının da ithal edileceği, tumürz re:mu 30.000 ~ra. levha ve ılan re~ 1 deren okuyuculannura: 

rıaıtian ıkuskul'arıanaya başlıyan tahsil sahasına intikal etmiyen mı 4o,O?O lıra, konturat. rernı ı - Mektubunuz nazarı dikka
Neclfı. 00 oon tekliften büsbütün tahsisatın pe~'erpey inkişaf ede- 162,000 lıra, kantar resmı 20,000 l t-: aJınmı, ve :Jikadarlara gön
~~"ıelenmi~. bu adamın bu wsile oe,ği ~i.bi se'beblerle tahsilatta mah lira. 1htisab resmi 50,000 Ura. tel- i derilmiJtir. 
p.,,. kendisinden pıra sızdınnak is- sıüs bir fazlalık ıhAsıl olacağı bildi- lali:"e

1
resmi 75:00

1
0
00

li
0
ra
00

• k
1
.ara dnak_il \ .............................................. ./ 

tiV'Cn b;r acık-!!'Özden başka bir gey rilıniştir. vasnLa an resmı , ll"a, enız 
ohnıadljt-"111 a~1l".·arak e-1 altmdan Aynea hastanelerde fakülteye n!kil_ vasıtala~ resmi 19.0~0 Hr_:ı, Karak .... y -Tophane a.rasmm 

Mart 8 --
Milli Piyango dün 
Ankarada çekildi 
Büyük ikramiyeyi kazananlar lstanbuJ, 
Kayseri, Afyon, Emirdağ ve Sivasta 

Milü Piyangonun hc§İnci tcrtib 
pli.nının 2 nci çe.k.iliti dün saat 17 
de Ank.arada Seraievj aalonunda 
yapılmı§tır. Büyük bir halk kütle.i
nin heyecanla tak.ib ettiği kC§ideye 
İstikllJ marıilc ha§lanmıt. müteakı. 
ben otomatik küreler işletilerek çe
kili~e devam olunmuştur. 

Bu tertib plnnına RÖre; 90 bin li
ralık ikramiye 6 mü1avi parçaya ay. 
Tılmak suretile isabet adedi fazla
l•tt ırılrıııftı r. 

Kazanan numaraları, ikramiye 
miktar)arile birlikte yazıyoruz: 

1 5 bin lira kazananlr 
42077 56720 130235 175648 

195644 260679 

5 bin kazananlar 
34533 100855 144747 172884 

194579 238264 

2 bin lıra kazananlar 
4726 28943 79317 107394 

134037 149665 263214 269811 

J 000 lira kazananlar 
680 10223 16457 29107 

47487 47530 51989 70000 
75052 76729 76896 83433 
85126 93799 94581 95094 
98992 99237 101684 1023i5 

109689 f 18278 124622 127262 
126570 128897 13ıq74 136434 
136736 138606 143267 145925 
165172 J66522 r 74569 179498 
179515 187107 192824 193123 
195932 195940 208424 21-4995 

223572 228899 230223 230618 
245069 247681 251914 258026 
262478 263042 266854 276586 
292656 294506 298791 299306 

Son dört rakamlan 3226 ile ni
hayet bulan 30 nuamaralı biletler 
500 lira ikramiye atazanmışlardır. 

Gene son dört rakamı 4626 ile 
nihayet bulan 30 bilet SOO füa ik. 
ramiye alacakbr. 

Son dört rakamı 4605 le nihayet 
bulan otuz bilet 5 00 lira ikramiye 
kazanmı~tır. 

Bunlardan btııka gene eon dört 
rakamı <ı9495n. <ı0829ı>, «0597» 
ve « 1991 » le nihayet bulan bılctler 
de ikiıer yüz lira ikramiye alacak
lardır. 

Son üç rakamı. cı003J> le niha
yet bulan üç yüz bilet te 1 00 lira 
kazanmııtır. 

Gene son üç Tak!l.mı er 198» le ni. 
hayet bulan 300 bilet te 50 §er lita 
alacaktır. 

Son ild rakamı « 76» ile biten üç 
bin bilet te 1 O lira kaumruşbr. 

Biletlerinin sonu 4 ve 1 rakam
larile biten 60 bin bilet hlmili de il
çer lira amorti alacaklardır. 

Bıı keşidenin büyük ikramiyesini 
kazanan talihliler; fstanbul, Kayae. 
ri, Afyon. Emirdağ ve Sivutadır. 

5 bin liralık ikramiyeyi kazıı.T -:.ıı 
biletler de; lstanbul Tanuı, Anka
ra, Afyon, Aksaray, Antakya, Sam
sunda aatı1mııtır. Diğer muhtelif 
ihamiyeler de, Bodrum, Gire.un, 
Dörtyol, Eskişehir. Seferihisar. Er. 
zurum ve lstanbula isabet ctmiıtir. 

h"zmetçisini zabı•taya yollanucıtır. ta~ edilen yataklar için tahmin k~pnıler .resm~ ~.3,2:3,000 Jıra. muş tafs"l"t p'aA nları 
Bir müddet sonra apartımana edı ~ 50 bin lira encümence\ teıl maddeler istıh -ak resmi 20.000 Cl B l 

~elen -polisler. Necla tarafından a- 51749 liraya, K&Taağaç ?T.üessesat lira, memba suları resmi 42,000 li- ..... --- er 588.DS" dO U: "d j Nafıa Vekaleti Karaköy, Top - ı ,l/r 
""ı~ulan bu adanın aoartıman dai- v:ın :at~ da 1156710 J!raya fu1a~ e- ra. oyıın _alanlan resmi 9,000 lira hane arasındaki sahanın tafsilat Harikulade bir 
rooinde yakalamıŞardır. dı 'ımiştır. 1941 malı yılı varidat olarak butçeye !konımu.c:Uır. plimlanm !CSaSa ıtaalıuk etmiyen ı M A R M A R A' da ı 

Cal{a~lunda oturduğu tesbitı teklif bütçesi heyeti umumiyesi iti Kiralar haslatı 100.000, hasta - lxızı uıfak tefek tadilatla tasdik muvaffakiyet 
edılcn bu adamın kendisine icra barile 12,643,837 lira tahmin edil- neler hasılatı 30,000, haller hası - etmiş ve bc'.cdiyeye göndermiş _ _ _ 

memuru süsü ;ererek Necladan miştB~ - • .A. k la,tıtı22560.000000 ll~ra, ~dbr~staknabularl heda.J- tir. . .a . L 1 
para sızdınnağa kalkıştığı an'ıaşıl u-LÇC enoumenı maauatası o unl sı a . ıra oıaran: 1 -
ml.."dır. duktan sonra bütçenin vilayet, be- ml<(.ir. Karaal!'aç müe$E?Satı safi Yapılan tadilata .göre, Azahka -

Sahte icra memuru bu suçun - lediye vari~t kısımlarının müza- hasılatı 1,156 710 lira olarak büt - pıya giden yol He Karalröyden 
dan dıolavı ~ğlu adliyesine tes keres·ne .ıreçi1miş, !:\er fasıl ve mad çeye konmuştur, ToPhane yıolile Taksime çıkacak ı B A L A L A YKA 
liın edilmistir. ~ ayn ayrJ okunarak vlluyet ve Bütçe müzakeresi bittikten son a,gaıt yol plarun haricinde bırakıl-

beledeyenin 1941 mali yı'ı varidat ra belediye zabıtası talimatname- m.ı.ştır. Bu kısım için yeni bir plan 
Dünkü ihracat faaliyeti bütQeSi 12,643,837 lira olarak kabul sinin tnüştcH maddelere aid kıs - hazırlanacaktır. 

Dünkü ihraeat1mı2 4SO bin lira-
1 
edibni~tir. _ . A • m• ınü%akere ve kabul olunn».ıŞ - --------

1 k 1 d Yenı büt,.ed ı t tu Takunya ile yaralamıııt dır. Muhtelif mem e et ere gön e.. .... e vı aye varı - r. :c 

rilen mallar arasında Almanyaya 1 -·--------------- Galatada. Kapıiçinde Nişanbaş 
tütün. lngiltereye tiftik. ısveçe bar- Galatada kin yüzün- ithalat tacirleri •0kağında 26 numaraı. nde otu1'n j 
ıı:ık, Yunımi9tana balık, lsviçreye d k- I b" k' ' Ömerle ayni yer sakinlerinden Fa-
hurda incir bulunmaktadır. en an ı ır va a Ankaraya gittiler zıt dün bir alacak mcseı~inden cıo- 1. layı kavgaya tutuşmuşh.r, bu esn•-

ı h Dün Galatada kanlı bir vak•a İthalat tacirlerinin Ba.,.rcki1 Re- da Fazıl takunya ile Ömerı· başın-! Bir İma at ane tutuıtu ı 'L. -A·'L-1. 1ı l .., . . . . . o mu.ş, 111ır ~=a i e arkadaşı, fik Saydamla yapaeakları toplan -ı dan yaralamıştır. 
v Ydeşıldır.edktel.8Bezcılerlc3:drlİ~ıhde egki lbir kin yüzünden bir şahsı tııda hazır bu'ımmak üzere İstan- Ömer tedavi altına alınmış, Fazıl· 
.ı u aya aı numara ı una at a. bbçakla yaralaımışlardır. . . . A A • • • ' 

neden evvelki gece yangın çıkmış ı G l t da N t•hM· dd "nd bul bırl:tklen umumı katihı Salih yakalanarak hakkında takibata ba~-
itfaive tarafından büyümeden ıön~ ot a a ~ ec~ • ........,,. - ~~ t esı ~ 'Bam?töfttu dü'n ak.,_c;am Ankara)""a lanmı~tır. 

Devam e:liyor. 

Ayrıca: MiKi (Komşunun Horozu) 
DİKKAT: bu ilk gala filmimiz 

şerefine i~ave olarak 
Yunan jurnah: en son harb haberleri 
yeni gelen Rumca Yunan jurnahnda 

dürülmüştür u~an asaki7!• 1 .ır ..ı~ul. et evı;d ·e hareket etmiştir. Diğer taraftan -------------
• 1 k v b aynı yer sa n ennucn zze a ın- . ..,_ 1A •• da .. 1 B k ~--•••••••••••••••••••••••llııı. Yangının ne surete çı tıııı za ı- da ıb:rile bir a'acak meselesinden ıuııa at tın:carların n nnırekkeb Ş an as 1n1 n 

tıırn nra•tınlmaktadır. · dolaıyı kavga etmisler. bu sırada heyet de ayni trenle Ankaraya $1 Güzellilile BolJJWHd'u çdd.ırtan İsveçli yıldız 

C Kuç·· k haberler ) Hasan ça<kı ile İzzeti bacağından ~·ştir. İthalat tacirlerinin B~- mesai saatleri s i G R i D G u R i E 
_ _ yaralamıştır. kılle yapacakları tq>lantıda Tı<'a- Türkiye tş Bankau A. ş. elen: 
e Gümrüklerden piyasuva çıka- O zamancl':ıllberi İzzetle darıt?ın ret Vekili Mümtaz Ökmen de ha- Bankamız İstan?>ul, Gaiata, Bcyot BASIL RAl HBONE İle V[CTQR MC. LAGLEN 

rılmış olan 749 çuval kahveden 349 ~lunan Hasan, dün Galata cadde- zır bulunacaktır. ıu şubeleril Kadıköy, Ü.s'-cüdar n 
çuval İstanbula, 100 çuval Ankara- sın<len geçer~en İ~tle arkadaşı • Beyıızld ajamlarımwn g;şe!erinin ıo 
ya, 300 çuvalı da d!ğer vil5vetlere Sefere tesad~ etımiştır. Amenkada bulunan yurddat- Mart 1941 Pazart.esı güntınden Jtiba_ 
tevzi edilmiştir. Tevzi edilen kahve_ Bu t~.f kal'Şlsında ~asan lanmızın hamiyetleri ren aşağıdaki saatırde açık buluna-
ler Brezilya men~eli olup fiatlan yolunu değiştıı:erek başk~ bır ~ - cağını muhterem müşterimize ar-
yükaektir. Fakat fiat yüks,.Jmesine ka~a sapmak ıstcıık:n bırdcnbıre Çocuk Esirl'etne lturumımclan: sederiz. 
mani olmak için bu kahveler az kar İzzetle a~kadaşmın ıhucumuna uğ - Nevyork şehrinde bulunan yurd - Hergün 9.30 _ 12, 13_30 _ ıs. 
alınmak suretile e$ki fiata satılmak- ramıştır. daşlanmız aralarında toplad1k1an 5151 Cumarte.!i günleri 9.30 _ ll.30 
tndırlar. Evvela tekme ve :vı.ımrukla baş dolan Keçiören Qocnt Yuvasındaki 1ll•••ı•-~------.. 
------------- la;yan bu tecavüz. Hasanın mu - • 

Türk n İslim E.serle.-l l\liisesi Mu- k bel ·ıe b .. sbütü k 1 yavrularm ihtiyaçlarına sarfedilmelt ~ • ,,. 
dürlüğünde.n. at] CS!Sef bu kl n ı::~~ı.. z - üzere Hasan Süleyman elile Çocuk ~ M 1 L L 1 ve • • ze e er rça annı 1rcner~ ra- . · 

Bir teburie &eşekkilr - Fransu _

1 

k·:ı...1 •• --~-• ...ı·· •• ht l"f aırgeme Kurumu genel 'merkezine gön . ru ennı vU'-"'UUUnun mu c ı yer A 
İran Ticaret Oduı ikincl reisi Te ta.. leninden yaralamışlardır. dermişlerdlr. Yurddan uzak diYarlar- LEM DA R'da 
rıhi kumaşlar miitehassısı Bay Hasan Vak'ayı mütea1nb kaçan İzzet- da yurd yavrularına karşı her zaman 
Şebi.5terli tarafından müzemize Qç le Sefer bir müddet sonra' zabıta dki olan candan ballılıklarma Ço -
~ırlık ipek ne nescedilmiı gilyet ~y- tarafından yalkalanmışlaTdır. cut Esirgeme Kurumu genel merke -
mem bir secea~e teberru edilmlıtir. Hasan tedavi edilmek üzere Bey zi alenl teşekkürlerini sunınatı. bir 

Bu haıniYetlı ut. ııeçen sene de oğlu hastanes'..ne kaldırılmıştır. vecibe tellkki eder. 
müzemize bazı ~erler ibda etmiŞti. 

Bu sureUe alakalarının temadisinden ( 
dolayı miieMe.semiz namına kend~ -
ne karşı alenen §ükranlarımızm Jb -
lağına muhterem gazetenizin vesate. 
tıni ~ham ederlm. 

ASKERLiK iŞLERi J 
c Yeni neşri vat 

Askeri kaza v l orduyu 
ilgilendiren mühim 

kanun'ar 

) 

Değerli huklıkçularımızdan FahreL 
tJn Nad Maron !le, askert hlkimle.. 
riınlsden Feridun Er\urtan, c.Ukerl 
kaza ve orduyu ilgilendiren bazı mü
him kanunlar. mevzuıu mtlbim bir 
e.!er neşretmi.şlerdir. Kit&bda, bütiln 
hutukçul:ırı ve halkı altıkadar eden, 
bılhu.u feYkaIA.de hallere taallfık e
den 12 mühim ununla., bugüne ka -
dar yapılmış bütün değişiklikleri ha -
vl Büyük Millet Meclisi tefsirleri, u -
muml ve askeri temyiz mahkemeleri_ 
nın tevhid, içtihad ve heyeti umumi • 
yeye dair kara.rlarüe, hAşiyeler bu _ 
Junma.ktadır. 680 say!n tut.an bu mü
laim kitabı tavsiye ederiz. 

337 doğumlularla ihtiyat eratın yoklamaları 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
337 doğumluların ilk yoklamaları1e ihtiyat erat yoklamalarına 10-3-941 

Pazartesiden itibaren aşaRıdakl şetade devam edilecektir~ 
10-3.941 Pazartesi <Samııtya) nahiyesi Bütün §Ubeye meruub (l17) doğum. 
11-3-1141 Salı • > > > > 
12-3-941 Çarpmba • • > • • 
13_3-941 Perşembe • > • > > 

14-3-941 Cuma • • 
17-3-941 Pazartesi (Şehremini} • 
18.3-941 Salı :. a 
19-3-941 Çarşamba • • 
20-3..941 Perşembe • • 
21_3-941 Cuma • • 
24-3-941 Pazartesi • > 
25-3-941 Salı a > 
26-3.941 Çarşamba • • 
27-3-Kl Perşembe > • 
28-3-941 Cuma > • 
31_3-941 Pazart.e& (K.OUmrük) • 
1-<i-941 Salı > • 
2-4-941 Çarşamba • » 
3-4_941 Perşembe • • 
4-4,.;941 cuma • • 
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Bütün ıııeanslar dolup taşıyor! 
Barikulide nefis ı film: 

Diinya dans kralı 

FRED AST AlRE'nin 
ELEANOR POWf:LL'le 
ı.a Jıl istanbulu da bayraa 

eden matantna eseri: 

BBODVA\' 
MELODi 

1940 .. 
tlün7aam en Jneılbıir polis 

l&afiyeai 

CHARLI CHAN'ın 
lleyecandao aefes adese 

seJ'1"8dJlen s.n esen: 

MASUM 
KATiL 

~tam .edJ,yor ! 

De beraber harikulade bir tarzda ;raratbklan ve Parisla ea bii7ük ma
li rezaletini ..• Pard aalonlarmrlan RiO cenaetlnden geçerek <iUl"A.'\ 

bııpisanesinc... ıicllflni tasvir eden: 

iyo T1.ld1.zw 
emsalsts film ı.u Salı akpmı 

SÖBIEB SINEMASIND A 

GL"iÇf.IK .•• ıuusiK:i... ~l'OR.... NEŞ'F. ...... 
'"BOTUN YAŞAMAK ZEVKi. Bitin 'bwdan: 
İkiacl DE.UINA DURBl~ namı ftrileA Jeni )'Ildız 

GLORIA JEA.N 
Bu hafta S ti Dl E B SINEMASINDA 

&'Örülmemiş bir NUValfakiyeGe ıösterihnekte 

AÇILMAMIŞ KONCA 
Büyük musikili lllrninH ıeytrcilerlne sanuyer 

Sinemacılık tarlbinde rııüsteşna lılir inkalib. •. Hem g'iile<:ek, hem 
de miteesıir olacaksllll1. 

Bagün saat l de Cenzfli&h matine. 

Bugün MELEK'te 
ND'ls ve ŞABAN.: BİR FİU\I 

AY DOGARKEN 
Seneııln en muhteşem ve büyük mizansenli pheseri. Baş Kellerde: 

JEANETTE MAC DONALD 
NELSOM EDDY 

Ayrıca: En son gelen FOX diinya ltabemr1 
Bu(iin saaf. 1 cJe temilitlı matine. 
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8 Sayfa SON POSTA Mart 1 

( Memleket Haberleri ) Yugoslavya 
istiklalini muhafaza 

edecek 

İngilizler vaziyeti 
nasıl görüyorlar? 

KÜÇUK 

POLİS 
Yurdda. ı Tokatta koy kalkınması 

Çocuk Esirgeme Ku-

(Bat taran l inci .. riada) 
Taymis'in diplomatik mu -

(Bq tarafı ı inci aayfada) ha'biri şunlan yazıyor: 
teyid olunmayan bir habere göre. Bulgaristan tama-mile d~ -

HABERLERi 
Parmaklan kesilen amele 
Baltalimanında, nişasta fabrika.. 

smda çaJışan Şerefettin adında bir 
i§Çi dün itile meıgul olurken eünl 
öiütme makineaine kapb.rtJUf, par
maklan kesiJmiıtir. 

rumunun vilayetlerdeki Köylüyü kalkındıracak unsurlann başında 
1940 yardımları bulunan köy katibleri için bir kurs açıldı 

ı man safına geçımi.ştir. 
Yugoalavyaya, Yunan:iatan ile tal- İngiltere ile müttefiklerine kar 
ya arasında mutavauıt rolünü oy- şı. yapılacak harelmtta bir ÜIJ ola
ıuuııuı tek.lif edilecektir. Herhangi rak kullanılacaktır. Binaenaleyh 
bir teyid mevcud oJmamaJda bera. do9tane münasebetlerin. velev ki 
ber haıkaca .öylondiiino 1töre, Al- mhlren olsun. idanıesine çalışmak 
manlann ilori ıürdüğü tartlar ara- hem tehHkelt, hem ele haysiyet 
.anda ltafyanın arazi taleblerinden kıncı bir haldir. İşte bun.un için_ 
vugeçmea:i, fakat Yunanistandan dir ki Rendell kralı son defa ol -

Çoeak E..Wce-e Kt111111M1 c-et 
merkaİllİn bildird.iiiae ırM. ?ili -
yederd.lri Kurum tubelerioin 19.fO 
J"M'dnalıuı tö:riedir: 

Jzmir Çocuk E..0pme ..kezi 
10,806, KoHamtdan Buji 286, Bv
ca 149, Ödeıait 709, Urla 207 ve 
diier kollannm da yardnnlarile İ> 
miT viliyeti dalülinde 12,JH ço -
euk. 

Zonguldak ~Mi 1 ~ • .363, 11.ol
lanndan Bartın ..OS, Ereili 228, 
S.franbolu 217, ve diler kollanın• 
ela yardan\arile 7 onp\dak villy~ 
dahilinde 16, 3 5 1 çocuk. Ku run1 

aaerltez n koDar.dan 940 yıhacM 
doğum yardımı, kundak tak.mu, çok 
toculdu ailelere pua yardımı, zayıf 
90Cuklara hersin acek etli yemek, 
hasta çocaltlan1l a.ayeae ve teda -
visi, kitab alamıyaa ~ocuklara lı:itab 
ve olruma I~ elbise. a,..kka
bt, çarnefU, Ye .adi olmryan aane -
lerin ~ltlan- ~ocalc ıütü Yer -
mek ııa1"etile yardxa ı"rmii,lerdtr. 

Kurum meriı:eı: -.e kol1an yıftık 
kongrelerini yapaıair. 9~ 1 yardım -
len için yurdde yarduna muhtaç 
doğan çocuklan <S1üm<len lconrva -
cak ,elc.ikle deTamı. yardwnlarda 
bufunaralı: nüF-mazun artımı p
yelerine doğru ça\tpnalua hır Ye -

rilmesirrin \:arar alttnıı almdığı Metil 

nunivetle habeT" verilmektedir. 

Bir bahkesir meb'usunun 
Edremiddeki tetkikleri 

EdrenUcl (Haaaai) - Meb'us -
lanmızd .. F~ Sösener .eçlm böl 
sesinde tetkikler yapmak üzere Ba-
1\kesire, oradan da tchrimi:ıe gel -
miştir. Meb'usumuz burada kayma.. 
kamı, Parti ve belediyeyi ziyaret et
tikten 90Dl'1l şehir dahil ve haricinde 
tetkikler yapmışbr. Feyzi Sözener, 
burada bir iki gffn daha lı:aldıktan 
ıonra kazamıza bağlı HaYran na -
ldyeeine gidecek, oradan vilayete 
dönecektir. 

Mersinde yapılan boks 
maçları 

Mersin (Husuei) - Mersin id
man Yurdu Gençlik lı:lübü boksör
lerile karwılaşnıalı: iiz«-re Paur günl 
Mersine 1telen Adana Milli Menm • 
cat Gençlilı: ldübü boksörleri 56, 62 
Ye 66 kiloda üç maç yaparak a:J'ftİ 
gün geri dönmütlerdir. .J6 lıtiloda 
Milli Mensucat klübünden Salim 
Başalan, Mersinden Salim YılrMZI 
abandona mecbur ederek gal:ib gel
miştir. 

62 kiloda Millf MetMNCat klübön
d .. n fh•n Sanı Mersinli Nurettin 
Sodana pann he99hile galib •yıl • 
mıştır. 

66 kiloda Millt Merwu<'.at lclübiin 
den Mazhar Atalay, rakibi Mereinli 
boksör ringde iebatı vücud etmedi. 
i:inckn hükmen gab"b ilin ecfilmİfÔT. 
Mazhar Atalay &71Iİ kiloda Menin. 
li Mahmud Tatu ile yaptJiı bir ra
vuntluk ıöeterit maçında berabere 
kalmı,tw. 

Hendek • Düzce yolu 
Hendek (Hususi) - Hendek ile 

Oü:ıce ara81ndaki f(>9ede bozuk olan 
yerler .!,.amİr edilmelı:tedir. 

Hendek kaymakamı 
Hendek (Hu.u.t) - Memuı b• 

funan Hendelıt kaymakamı Te..filc 
aıezuniyetinden avdet Meret ~ 
fesine baılamıfttr, 

......... Dlll &elıikaa: 40 

ve ilk mezunlarını verdi Yaralı amele, tedavi edilmek il
zere Nümune hastane.ine kaldınl. 
mıftu, 

Alınanyaya Selınikte ve Patl'llsta 
lisler iatenmeai me•cıtddur. mak üzere resmen ziyaret etmJş-

A-.t bUll'tıkı.r tir. Kral hAdiıselerln takaddilm. et-
Bu eeaada. m.aneYralar için ._ tijtini söylemek.le iktifa eım,tir. 

n_ ... L _ı.~ X..-Jm d Kralm Bulıgaristanm Alman teca 
nu-.. nn .iaan aıuna ça.... aa e- ·--:...r.ne ;.,..irak etırne'-itln bir nevi 
Yam etmektedir. Sillll altına alınan- vus.u A?• -

lann büyiik ekseriyeti fimalde ta.. müşahid bitaraf vaziyeti muhafa
ba-JU etmektedir. Bunlarn mik.ta- %8 edebileceğini samimi surette 

nuu Qmiıd ett:~ ......... ~...a.e --.ı..ıur. 

Otomobil çarptı 
Beyoğlunda, O.maniye otelinde 

misafir olarak bulunan T aluin adın
da biri, dün lstiklil caddesinden ge
çerken, ıoför Şükrünün idareCııdeld 
2.f09 numaralı otomobilin çarpma. 
lile baıından yaralanmlftır. Tahsin. 
tedavi altına alınmıf, ıoför yakala
narak hakkında takibata baılan-n, pek muhtemel olarak )'amn mil- ""'"-""' ~· ,..,.,. 

tonu geçmemektedir. İngiliz ıdtai nazanna göre mıfhr. 
Alm-'ı elçisinin Zağrebi z:İyare. ~ nazır ve gıeneralleri Alman Yemekten zehirlendi 

tinin hiçbir müsbet netice vermedi- ~14ni sadece kabul ile iktifa et
ği hakkında umumiyetle İyi haber ınemişler. bu ~a1e Adeta iştirak 
alan mahfellerin aldıiı malumat, etm.iışlerdtr. Almanlar herşey iste
Belgradda jtimadın yeniden tesisi- dikleri gibi oereyan etti~ için se-
ne yardım etmektedir. v~ktıedirler. Fakat Sovyetlerin 

Betinci kol ~a gönderciikleri pro -

TaUimde oturan Mehmed Şi"' 
muı adında biri, dün Karaköyde 
bir lokantada yediği yemekten ze
hirlenme al&imi göatermi~, tedavi e
dilmek üzere Beyoğlu hastaneıine 
lcaldınlmı§tır. 

~ Jıltl4wf nlıi ...... limleri le bir ....... 
Londra. 7 (A.A.) - Daily Te.. tesluyıu hiç beklemedikleri mutı.ak 

legraph gazetesi b&flDakaleainde kaktır. 
Tesemmüm hadisesi etrafında z:a. 

b.ta tahkikat yapmaktadır. 
Tolı:at (Hawei) - Villyetimiz.1 Partin vilayet 

de lr~ylerin kallttnmasana büyük bir idare heyeti İn • 
ehemmiyet verilmektedir. Köylüyü tihabında reisli. 
ll)'&ııd1racak wuıarlard.an biri olan ı ğe .eçilmittir, 
köy kitihleri yetiıtiril~eeine bızla Muhitte ve Ti · 
devam edilmektedir. l!>aikemal o- caret oda11nda· 
kulunda merkcı: köylerinden elli iti dürüst ve fay 
yedi köyün iıtiraldle açılan köy dalı çalııma.. • 
kltibi yetİltirme kLtrSunda lı:öy ka- rile çok sevilea 
nunu, bütçe. nüfua, yurd bilgisi, he.. bu yurddAtın bu 
sah, y.zı, ıailık, ziraat, veteriner, ite de ıeçilme9i 
nafia, ve paaf korunma işleri iize - muhitte rnem • 
rinde dersler gösterilmiş ve bu dtore- nuniyetle kar . 

töyle demektedir: Scw,'tlt be,anab 
Alman ve İtalyan gazeteleri üçlü OOn birçok devlet me~lerln- 20 dükkan cezalandırıldı 

pakta girmediği takdirde Yugoslav- de Sovyet !beyanatının hakiki ve Bey0ğlunda 20 dükkanın paıar
yanın be.tına nelec geleceğini ileri sarih manasının ne olabileceği hak lıksrz atıı kanununa aykın hareket 
sürerek bu memleketı tehdid huau- landa mü.talıealar yilrütii!mü.ştür. ettikleri görülmüf, bunlardan birisi. 
aunda birbirlerile rekabet etmtokte- Bu beyanat birkaç hafta evvel nin üç gün kapatılmasına, diğerleri
dirler. Yugoslavyada bir beıinci yap.Jm,ış olsaydı hiç şüphesiz da- nin para cezasına çarpbnlmalarına 
kol yaratmak için muta.el usullere ha lbüyüık bir tesir yapacaktı. He- karar verilmiştir. 
müracaat ediJmc:kte ve gayıetleT le Bu~aristana de~l de Alımanya ===============
sarfolunmak.tadır. Yugoslavyaya ta- ya hiıta.ben yapılsa)"dı tesiri büs - Fransız ajansı bildiriyor: 

let" mütehaMıslan tarafından veril • tılanmıştır. Mutafa Yoku 
mittir. Kursa ~rak eden bu taleb - Halkevi ba:ıksnile beraber İ§ bir. 
!erin İtlşe ve ibateleri Halkevimiz ta- liği yapan MuıtaCa Yolcu geçenler
raf1ndan temin edihniıtir. Kursun de Parti mensubl,mnı bir araya top
hitamı m&na.d>etile yaptlan törende lamak, tanıtma ve kaynaşmaya bir 
hir köylü talebe tarafından Terilen vesile yaratmak maksadile tertih et.. 
sö,.leTe valimiz luettin Çağper ce.. tiği ilci yüz elli kifllik bir toplantıda 
vab Yermİt Ye kendieine 1IMI- Parti ve Partililerin vazifeleri hak -
vaffaidyet ~enni.tle it.ark ya. kında veciz bir hitabede bulunmu9, 
di talobe,.e diplomalan ve- misafirlere çay ve bisküvi iham e
riımittir. Me1Et1~ olan .bu ~.ebe~.r dilmiştir. Bu ara:la Halkevi ork~ 
derhal ya kendı v~ cıvar koyle:ın trası tarafından seçilmif parçalar 
kitibliklerine tayia edilmi,Jer Ye IJf! çalınmıt, aynca yerlı saz heyetinin 

hakküm, Yunanietana kartı yapıla- ~tün . fazla. olurdu. Bu . t~a~hur Almanların Bul\garistandaıki i -
cak bir Alman taarruzunun maruz goote~r kı Sovyetler B:rhğı Al- leri hareketinin inkişafını takib 
kalabileceği bazı zorlukları izale e. rrumva ile barbetımek niyetinde eden gazeteler zafa uf!rama rian 
decektir. Fakat Yngoelavlar Alman deği1dı'r. Beyanatın kıymeti Al- mikadeleve devam et:mek husu -
militarizminden ve Alman ırkçılı- manlarm Buigaristana, Macaris : sundaki İngfliz ve Yunan az.mini 
ğından haklı olarak nehet etmek- tana ve Romanyaya oldu~ ~bı ve Türkivenin uyanıklığını teba -
tedirler. ~~aı:!n rızasmı a~adan . gırdı - rüz ettiriyorlar. Matbuat. Hitlerin 
Prena Pol Alman, İtalyan nıu:ırlarile gını ,g6stermckten ıbarettır. Al - Tüıiki:ve~ verdiği suMı~rverane 

ıörütfü mü? manların, Bulgaristanın i~al e - teminatla istihza etmektedir. 
!Be~ 7 (A.A.) - Bugün Yu- dilmesi Ü7.erlne bu memleketin :ı...1 'k 

gosla~run, pek yakın bir istik - ilanbe süriilk1e-neceği hakkında.ki Tiımes ~azetesinin d"., omatı 
müıarriri diy« ki: 

bakre çlü paktı imza etmcği ta - Ruıs nıoktai na-zanna iştirak etmeıı- Yunanistanın dalrık hududu 

de baslattınlnuştır. balk türltüleri okunmu,, milli oyun-

savvur eylediğini zannettir~ or diklerini bhldiMkleri zannedilmek bücumd ·vad mü.dafaava elve
taıda 'h ;cl>;r sebeb roktur. Bu~un~a tedir. Hahı:ki ~aI1b tekniği bakı - r?,lidir. an ~il~er Yunanhlara 
ber~ber ~~lavyaya ~utedıl bır mından Bu1garıstanı!1 h~rb s~ası j mümkün olan yarmm vapa<'akla _ 
şeıkıkie bır anlaşma ımzalaması o'1ııası daha kuvvetlı bır ihtımal vadet.m' terdir B'r tarnft'ln 
teklif edilmoo daha muıhtemel gö dıahilind'edir. Vakıa Almanlar Bal ~ıruİngfil' ~~vv<>tlPrl A;rikada bir 
rü'ımektedir:. TC'Vid edilmi~ .bazı kanlarda istedi~leri. şeyleri har - \ c...l:ıeroe İtalyanları taı--ı b 
haberlere gore Almanyanın şım - betmek ımecburıvetınde kalmadan çıo "'"""'iÇ 'md' İ 1 1 ""- ~ 

C. H. P. nin yeni reui lar oynanmıştır. Geç vakte kadaT 
Şehrimiz Tacaret ve SAnayi odıuı devam eden bu toplantı davetlileT 

reiei bulunan Mu.tıtfa Yoku bu de- üzerinde çok iyi tesirler bırakmıt - di k-...ı il · .. . ...ı .. ;;.;; b "...:; h 1...L.. ed kl · · .. 'd t 'Lt ediy-orlar. Şı ı ta yan ar ı t aıu-
ye a.uar en suruup;... u.,...n u e~ ece erını 'lllmı e mE>~ e - ll191? ribd b . A 'ıman motörlü kuv-

fa yapılan Cümb.riyet Halk tır. strcıi i<:•Pkler çok mutedildir. Söy- dirler ve Bu~aristana sulbü koru ı·~ t~ı~ edil-ı.-.ir 
lenildiline ~ bu talebler Salı mak ~in ~iılclerl hakkındaki id- ve ı e • Y "':' · ~--------------------------------~ 

Çorlu orta oku'unda bk:r 
ta:ebeya yardımlar 

Çoria (Hueuai) - Çorlu orta 
okalu fakir talebelere göğü.liik. a • 
yaklı:abı, yelek Ye den levazımı da
jMarak yardlmda bulunmuftur. 

Okul Klare heyeti talebe vefüerile 
temulannı arttırmalı: makadile OT
dueYi salonlanndan iatifade ederek 
toplaRtılara ve terbiyeoYi ı...bdwalle
re b.flamıfbr. Ayni salonlard.ı ifti.. 
har li.tesine iami geçen 30 talebeye 
ınekteb talim heyeti tarafından 
bir çay ziyafeti verilmiftir. 

Çorlu kredi kooperatifi 
ydllk toplantısı 

Çorlu (Hmusi) - Çorlu Tannı 
Kredi ltoopeTatifi ,.,Hılt umumi top-
lanbel•ı bir Martta kooperatif bina. 
sı..da akdetmiıtir. Muvaffalciyetlerle 
dolu bir yıllık faaliyet, umumi top
lantMlın takdir ve tasvibinden geç-
tikten eonra idare heyeti aeçimine 
ceçihnit ve yeni idare heyeti Ihsan 
Y egen, Mu•• Kaptan, Mehmed Sa
dık ARıl, lsmail Köprülü ve H-.im 
Şinilı:ten tetekkül etmif. reialiğe fh
MR yesen ı>eçilmt.tir. Kooperatifin 
intizam ve muvaHakiyetinde banka 
memurları ve müdür Mithat Selçu.. 
lı:un yardımı ııörülmü,tür. 

Hendek köylerinde t:fUs günü Y~a-vya naibi prens Pol dia1annı bu ümide istinad <>ttir • . ~denle stencral Dıl! imkftn da-
ile Alman ve İtalyan hariciye na- rnektedirler. ~ılinGE: bulunan a~.ı mu~ave~ 

Yak'alarl. zırları arasında yapılan ~Jantı - Almanlar şimdi Yugos1avya ü- tı ten:ın etmek nı':etınd.roırler. 
Hendek (Huauıi) - Hendeğin da Peri sürümiştür. 2'erin<le yeni bir tazyik yapmışlar- ~a~ Te~egra~ ı? Sofya mu-

Kalayik, YancA ve Karaçöltek köy- Ahnanya Y~lavyadan gıda dı.r. Prens Paul'ün Hitler tarafın- lı.tıirinm.. ~onderd~. \'e. Alınan 
lerinde tifüs vak'aaı 1rörülmi.ittür. ,madldeleri istihsali tının artırılma- dan tekrar davet edildi~i söylen - kuvvetlcnn_ın _...ı'":e1 r.nıb.taytı~ .. eOf"taD 
Hendek hükGmet doktoru S.im B'lnı. Y~lavya matbuatı neşri - mekt.edir. kısmı sanca.ıır .~ı en ır e."":ra 
.Gulgur Ye Kocaeli dahiliye müte • yatının tammnile Mihver lelhinde Di,ğer taraftan naziler Yunanis Yunanlılara hucum. etın;ek 1çın ~ 
.hueıa doktor ihsan gelerelı: alınan olmasını ve Mih'Ver ale:yfıindeki tanı tehdide devam etmekte ve ~nlann yaptığı ılerı .h~rcketm 
tedbir sayesinde bu afetin önüne bütün düşman ı>roı:>'aganıdasma bir bir ~n havası yaratmak için bıffıassa Feld Maı;eşal Llst le ge -
-eeçilrnittir. , nihayet verilmesini iste~ir. Res propagandalarının bütün yalanla- ne~l F:,lke~horst .un kralı ve bat 
Cızrede ımar hareketleri ınt mahfeılerde bu hususta büYü.k ırın• ortava dökmektedirler. vek1'1~ ~l'! zıy~retınden. sonra t~ 

. . bir mtivatla hareket edil~ktedir. 'ff.itler'in 'Ilül"kive Reisi.cüımtlu - rl edıldıltıne ışaret edılme~tedır. 
. Cizre (Husa.S) ,,- 937 denb.e.n Bu arada Y~lav halkı hayret 'rU İsmet İnöoo'ne ~nderoiki m~ Hariciye nazın Pop~f hakıketen 

~zr~. kayma'<•mlıaı. •e belediy~ edilecek: derecede az korku ~er sajın muhteviyatı hakkında ifşa - h819tadır, istifası şay,alan de'\•am 
ressliii makamlannı lfgal. ede~ Baki mekte, fakat A'man kıt'a1annın atta bulunulmamıştır. Faıkat Hit - etvTIPktedPr. 
~a'kran ~asa1:kıru~t'1 yeru yenı eeer- hareketlerine aid savia1ar dıoğru lerin mutadı oldu~ veçhile he - ı t 1 ... f'nle meeeleei tetkik edileli 
er 9 a7a; ırm T ır. d h ab olcit«u t~rdıe Yu,go9lavyanın nüz tefıdid etmek istemediği bir Londra 7 (A.A.) - Taymis ~ .. 3 . e.n b~e hn erece Öz 1 her an çettber içine alınabileceği mem1ekete verdijti teminat kabi - zetesinin Balkan1ar muhabiri ya-
ve ~maız dlfdç;_ !e 1t2aşıyan t • ffkrile end~r. linden teminat vıenniş olması muh zıyor: 
renın ana ca eten ter me re , • ld' .&ı. .... --... •• :ı.... !i:arkı' sı'n..a... · !iiind ı it d" · Yagoe.Jay betvekihnm beyanab teme ır. ~~....,...nın oenu.uu , • ....,. 
S?etbi! e a~ıadra 0t.~ln~ıt. Yb~- Beli?rad 7 <A.A.) _ Stefani: T'ürtriy~ uyanıkbit iki memleket masun kalmıstır. 
m r Ç&flll vucu a se ı:ı mıı, ır Lo d 7 (A A ) M:~ kil m:~...:k' İn.n'ltere ı'le bir dostlulc beledi b hçeei, le. le la' Avala ajansının bildirdiğine n:ı n ra . . - UDLa ı.uıı· ıve • ...,ı 
spor .:.b ... a cümh:;:;:t !:;.d~:. t~: zaran , Yu~lavya başvekili Tzvet muahedesi yapt~ı .halde yug~~ 
· bi H, I'- · b' · d'I kovic ve ~~·-•-1·1 muavini Ma.rek Fransız ajansı bi\diriyor: j'a c~teşem infırad. sıyaseı.ıu • .. ve r a .. evı ınası mşa e ı - 'uaıııı'v~ " .. k d tmi-~'-
. At t" L" b'' t" d''--'I · .. gırzete .....:;-:ııerini kabul ede - Burada u·....ıunna addedilen ve de .buıgıüne a ar ısrar e tfW&• mıf, a ur .. un usu ııu mıJ, ıu- ....... ,-=-ı · yu bu • t' İ gibi 

zel bir hükumet konağı ve jandar - re«. Y~lavya harici vaziyeti Bertin tarafmcian işae edilmiş ol- Y~lavya :ıase .. ı, ·r'~re1t 
ma daire.i meydana gteirilmif!, içme hakikınıda !beyanatta buhmım.rs'.ar · ması mtfltemıel bulunan haber - r~urt bırak~a~ nı urnı e 
euyu ihtiyacı üzerinde durulmuf • Ye Y~lavya hükfunetinin ha - lere göre, İngiltere Y~lavyaya takib eylemisti;. _ . _.:z 
tUT. dise1Pri dikkatle takib etti~ni ve SÖ?'...de bir ültimatom vererek va- . Balkan sull'nu~. t_:hdıd t"en 19 

Kaaaba11 cinr k&Mbalara ve bütün kararlarmda daima devletin zivetinin tasrlhini :istemiştir. Bul- tı Alman i>eşeb?usunden T .. ~!1ra. 
köylere bağlıyan yolların tanzimine, ve milletin yliksek menfaatlerini ~aristanm i..~linden evvel İtal - ~te~, Yun!1~stan v~ u

1 
~1: 

yem yollar açılmasın:ı ve köylerin ve Y~lav devletinin tamamlı - yan propagandasının buna benzer n~!1 .vazrvet~. ~ • ~i=~ ~n da 
mübrem ihtiyaçlerının giderilmesine lıJh ve istiklAlini gözetece~ini fiT!· bir h ilkave uyıdurdu~u hatırlatıl - b~iıdır. ~~n 'an n an ar 
azami ve hu5uıi bir ehemmiyet ve- lem-terdir. ınaktad1r. Bu ~ şayialann neş- bır ~kl.kg(io rr:· f ttill 
rilmif ve bu Nthnda da takdire ta - lJ,.danna halHrlet' rine devam edilmesi mAnidar o1a- H~leı:_ kl r~ e n uhi; ~ ı... 
van muvaffakivetler kaydedilmiştir. lı>ndra 7 (A.A.) - Müstakil bilir. taıkdtroe Tür 

1 
erin ;:;,.. ~e _ı.,. 

anıJZ f\areket e mucıtm vlr I~ 
iun. Bundan maada, mesele bura
da değil: Bizim için poliein celme
mni temin etmek mümkün deiil
dir. 

zivetin vahameti kaf1!81nda tat lı:e- bet1ıe mevcud İngiliz malzemesi -
ailmişti. Berg'in tehdid edici göl. ne ve biltuııs&a İ~liz tayyarele • 
gesi, ka~ıaında tece..üm ediyor- rlne ba~1ıdır. Bu itibal'la Atina 
du; bu adam arkadat1n111 katilin- nm-ıakerelerin<ie de, cl~er' mese -
den intikam almak istiyor ve getir- lele!' arasında. el altındaki ma'ıa 
diği adamlara güveniyordu. Polis me ve membalar meselesinin btl

Y nan: V aı...tiıt Wiaianu 
Fak.at Cam.on cliklı:atli clikkadi Carn.o., 

Stephen ona dik elik baktı, son
ra bu bakıttan ciddi bir şi.iphe o
kumu, görünen Vcrity' ye dönerek 
cevab verdi: 

- Doğru mu eöylüyornnuz) 
T orray söz~rine devam etti: 

tanımadıimız anlat1hyor Mösyö 
Garriıon. Denizin cezir zamanı ha
riç, bu deniz kolu tehlikeli bir ölüm 
mıntakaeıdır, zira aür' atli cereyan
ları vardır. Denizin aerp ve dik aa
hilinden, cezir z1amanı aşağı inen 
adamlar denizin çok miitehavvil 
olduğunu Ye kanalın R'eçilemez bir 
halde bulunduğunu bana söyledi
ler. Bu memlt!ket halkının müha
ligayı biraz sevdiklerini biljrim. 
Bunun İçin m~aeleyi bizzat kendim 
arattırmak istedim. Siz de pek iyJ 
bilirainiz ki oradan öbür tarafa 
geçmek mümkün olsaydı , her tÜY
lü vasıtayı kullanmıyft ç.alışacalr.tım. 

haıa tetıkik ed•ldi~ni mnnetırnıS 
imdada yetifemedikten sonra, bu yanl~ bir tahmin olmaz. 
intikam arzulannı i't~diii gibi mev-

.. Londra 7 (A.A.) - News Clıro-
kii tatbilca koyabilirdi. Phıl~phpe, nlıcle .gazetesinin diplomatik mu • 

onun yiizilne baktı n: Oiia ırece daJsa&.r Wtelenin ya-
- Kaptan Mac Kenzie, harada n11n1 aldı aötürdü ve yarım oüzü

tetrifata temas eden bir me.ele mev. ne kadar balıkçı pmİllİni de sürü
zuubalıa deiil, bu evde size ihriya- dü Ye kayalara çarptp parçalanma
cım var, Iİzin burada lı:almaoız için lanna sebeb oldu. Y atıJ\1%1 yirmi 
de malcul aebeblerim var. dört veya kırk selı:iz saatten evvel 

Bu anda kapc açıldı ve T orray ıröremiyecegunızı sanıyorum, Zira 
k .. ri &irdi. Ba~nda bir fone ftrdı. bu mevsim rüqirları en aşaiı üç 
Sırtında bir lakoçya kaputu bulunu- dört gün eürer. 

• 

yordu, bu da onun d1'llndan gelmit Stephen 90rdu: 
olduğunu gösteriyordu. Tın~ edil - - Bu, poli.in çabuk ~lemiy• 
memit yüzünde beyaz eakalları çık. eeiini de mi &Öeteriyor? 
mıttı ve gözlr.ıri de şiş fiş idi. Bu ÖÇ Şato sahibi ellerini açtı. 
.Gamı da görünce durdu, sonra, ..,.. - Polieıin çolı: iyi bir motörii 
ile gemiciyi, yatın sahibini farketti vardır ve vaziyet kendilerine bil
ve Garrieonun C>nünde durarak: dirilince her türlü hıbtkeye raimeıa 

- Görüyorum ki kaptan Iİze o- buraya &eleceklerinı umuyorum. 
lanı hiteni aı,latmıı, ikinci kaptaru- Yalnız, &ölün bu aeda çok teJJi
ıuz çok o.taca harelret etti, Mö•18 ı keli okluiuna lizden saklanuyaca-

-

- An•ydaki tdgrafhane yan
tuile polisle temua geçmiyeceğiz. 
Bi1'e en yalı:ın bulunan adadan da 
alakamız: ke5ilcli, zfra aradaki de
niz parçaıı da geçilemedi. 

- Kara ile başka bir va91ta ile 
muhabere temin etmemlu hakika
ten imkan yok mu) 

- Denizden gayri hic:hir imkan 
yolı:. Böyle bit anda da iti~ böy-
1,. tehlrkeli bir ıeyahate cesaret e
demez. 

Steph.-n ayıt it direyordu: 
- Fakat rlenim -adalar arast 

na uzanmı• kolunda -~lam bir tek 
ne peklll bu iti yapabilir ... 

$ato sahibi onun eözleritıi ne
.ketle reddetti: 

- Sizin bu mıatabyı pek iri 

Garriaon onun sözl~rini kesti: 
- Demek böyle bir ümid de kal

madı~ O halde bütün in~:mlık ale
mi ile münasebetimiz kesildi? 

- Bizzat kendim iti tahlı:ik et
tikten ıonra •ize en doğru cevabı 
vereblieceğim. lııterseniz aiz de be
nimle birlikte geliniz, ptonun ar
ka tart'! fına doğru gitmeuıiz., her 
,eyi olduğu ırı'bi görmemize klfl 
gelecelı:rir. 

V ~ty de ne yapacağını bilme
den onlann peşinden yilrüdU. v 

içinde mükemmel bir t.elsiz cı aZJ tıaıbiri şunlan yazı~r: 
bulunan yatın Ansay da bulun- RU8 telbliğiniın dikkatli bir tet -
maaından dolayı çok ümiJsizli~e kiki bu vesikanın bazı mü~em 
düşüyordu. Çok berbad bir halde noktalar ihtiva ettiJtini ve son ~ 
bulunan denizin öte tarafındaki diseler karsEnda ~t hattı ha
Port - Phadric'da küçük bir posta rekıetini avdınlatmaıktan ziyadıt 
merkezi vardı ki. üç gün evvel daha muz1.iİn bir hale koyduğuna 

Y k ·ı h b isbat etımıı:>tktedir. oradan New - or ı e mu a ere tik 
etmişti. Fakat blitün bunlar bir kur Dailv Herald'ın diploma Dlll 

harr·r; ~., sövle demektedir: 
fWl menzilinden çok uzakta bulu- Bir - ~ bevanatının hakild ml 
nuyorlardı, hin korkunç tarafı da nası , "a karanlı« o1uıp ileıi<W 
bu idi. belki daha vazih bir şekil alacallı

lki Amerikalı da ev ..hibinin tıT. Bununla beraber Sovyet'leıia 
•rkuandan teker teker yfüüyorlar- Mflıvıer karşısındald 'Uln'lMl! hatta 
dı, bakımıız ve IÜzgarla darmada- hattlcetterfni h~ir suretle dewlif" 
flnık olmaat bir -~eyi •eçtil-. tiımfy~erini zannetmek bll 

....... Wıt) ~ bir bata olllr. 
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[SİNEMA] 
Bir Amerikan film 
şirketini ziyaret 

Avrupa 
postası 

(s.ttarafı 2 nci aayftü) 
tinlerinde perakendeci ve bakiyeci 
maiamlann vitrinlerinde hile bu -
Jun.nuyacak derecede aıağı neviden 
roblar, mantolar, kompleler eöze 
çarpmaktadır. 

Tesadüfen güze) bir fcy gözünüze 
ilitirae, bunun fiatını sakın ıorrna -
yıruz. Akıllara hayret verecek der~ 
cede yüksektir. Bir vakitler Fransa. 
da pek ucuz olan kiirkler, timdi İs
viçreden pek çok pah11lıdrr. 

-·~-·-·-·-·- 30 Se -·----·-·-~·· ne -·-· ... ---.... ·- 1--·-·-·-·-·evve -·-·-·---··-·-·--·-·-
IobruB . Oeroe . BiDIZİ 

Trablusa mücadele için 
akın eden gönüllüler 

r 
______________ .... ._ ........ ____ _.... ............ ~ 

. 

1
111.,,.. - G°"""'1I - ....,,_, lilm lmmpanyıuının .tiitlyo
lan Wr ,.la.Twlere im -...u, d&:lyolar içinde intizamı, 

l N71 lıderi pol.i.ı.. t...U. eder. Brı yasımızda bir filmin 
narl ~iiiwi, neye Mal olJ•ianıı, laımpanya direk- Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

-39-• törı.riftin wıl ~lflıiun öjrewluini% 

\ ........ ,_·-··-··--,·----··---········ ...................................................... .J 

Visideki gibi Lyon ve Clcrmont
taki kadm ve erkek elbise mağua
Jan bombottur. Fransada meMU • 
cat fabrikalan hep ifgal altında bu
lunan mıntakalar dahilinde bulun -
duğundan bu mağazalann yenK!en 
faydalı bir hale getirilmelen imkan
•ızdır. 

T Tablna altın eden •öıtiilliiler 
Trablus harbinin milletin hini • 

yatında uyandırdığı mukaddes ga • 
leyan ve öfkeyi misallerle anlatı -
yordum. Mı8ırda, mükemmel bir 
ışde bulunup mai~tini rahatça te.. 
min etmekte aivil bir zatın, lbmhim 
Çamerin, itini ve gücünü hırakarak 
Trablus harbine gÖnüHü gitmek is -
temeai pek dikkate değer. 29 Bi • 
rinciteşrin 32 7 tarihli bir mektubla 
bir hadise idi. Ondan eonra Bur _ 
sa<laki babasından izin istemesi üze
rine aldığı cevabda o zamank: his -
si~tı göstermesi itibarile kıymetli 
idi. Ba sebehle bu mektubun ba • 
hislerimizle alakalı olan ehemmivct
Ji pa?Çalarını aşa~ıya dercediyo~: 

Dttnyanuı en ıııengta, en büylt film 1 mutadı ~hile Ok.Wer Clu.b'e gider. 
kumpanyalarından bir muhakkak kı Her aqam onu bpıdr.n tarvıla:ran
Holirnddakı ~ Ookhryn Mayer lar, ona derin reveranslar yapanlar 
kumpanyasıdır. bu defa onunla hiç m~uı olmazlar. 

Bu üç isim altında toplanmq olan Eu kadar ile de kalmazlar, onu hıç 
kumpanya Mflı bSflDa bır Alemdir. tanmıamazlığa gelirler. 
Öyle bir 8.lem ti, düııyanın her tara- O, aldırış etmez. Henüz tanınmış 
fında herkes onunla meşgul b9lun- küçük bir aktrisi danaa davet eder, 
maktadır. Biz de bu yazımızda bu 1akat o bunu reddeder!. .. SQbahın 
ınuazzam film kumpanyasındaki ha- beşıne kadar yalnız başına içer. Evi
yatı anlatacağız: ne sarhoş olarak avdet eder, duş ya. 

Yiyecek meselesi 
Ya yiyecek meselesi 

diye aoracaknnız. 
ne halde~ 

Sinemalarda çok kere gôrdüğumôt par, on bire ka<iar dtlşüniir. Sonra 
aalanın başı etrafında 4u üç kel:nıe birdenbire :faaliyete ge~. Meclisi 
Yazılı bulunmaktadır. aMetro Gold - idaresini ictimaa davet eder. Müca
Wyn Mayeh aslandan sonra perdede deleye girişir ve muzaffer çıkar. 
Greta Oarbo nun, J~n Crawford'un Akşam gene Clover C!ub'e gider. 
Clark Gable'in filmlerini seyredersı- Bu sefer büyuk bir ihtiram ıle karşı. 
niz. P'ilmlerden bazıları b~kı iyidır ıetıır. ona ukramda Wunmak hu.
belkı de hiç değildir. susunda herkes adeti birbiri ile ya-

Seyreyleınekte oldutunuz bn 2.500 rışa geçerler ... 

Fransada bir ilci gön geçiren yoL 
cular hala orada yiyecek bulundu -
ğunu zan ve tahmin ederler. Bu yan
lı§ sayılmaz. 

Fakat Fransada yiyecek şeyler 
çok zengin, çok çeşidli idi. Simdi 
bunlar kalmamıftır. Bu vaziyetten 
Fransızlar çok müteessirdirler. Ne 
kadar para verilirse verilsin yiyecek 
tedariki çok güçtür. 

Hergün et temin etmek çok ~üç
tür, hatta imkansızdır. Halk içinde 
müreffeh bir mevki işgal edenler 
tavuk bulabilmektedirler. 

''··. Sahaflardan kliğtd ve zarf 
ahp Camiikebir önünde, çayhane -
de şu mektubu ya21yornm. Oğlum Trablus tehrinin umumi manzarası 
mektubunu serapa okudum. Nihave. da .»c_ d 
tindeki şu ibareleri müftehiren mü _ r u'"9"ıanı enizc dökerek Trab. Karadan, bir dil halinde denize 
talea ettim: lasu kurtara~~ı~Icı:rsa ~": onun it- ve garbe doğru uzanan bir kısım. 

nıetrelık filmin nerede, nasıl 'Yiicude İşte bu suretle Louill Bi. terefln, şa. 
geldiğını hiç du.,tindiiııiiz mü? nın ltaça malolduP!Du ll)'ikı ~hie 

<, •• 30 T~rinievvcl efrenciddti gıe} ve ha~ımıyelmı sahılın bemen tabii bir dalgakıran te;ıkil etmekte 
ltıy~•nda bırkaç noktaya hasrettir- ve yanm ay §eklinde bir limanı mu-

Met.ro Ooldwyn Mayer kulllp&llY'ası- t.akdır edebtlmiştir. 
nın ışgal etmekte olduAu binalar, ade- Calı§masa 
ta bir küç.ük: şehır vücude gettrmiş - Louis B. Ma.yer muhabe11ıtın ctQs. 

Balık bulmak imkansızdır. Çün -
kü balıkçı kayıklarına benzin ver -
mek imkansızdır. Tavuk bulamı -
yanlar piliç tedarik etmektedirler, 
piliçler boldur. 

muzaff eriyetim izi gazetelerde gör- mege muvaffak olmuşlardı. hafaza etmektedir. 
müa ünüzdür. Miisnnde buyurursa • T bl h 
nız Mısırdan gönüllü ~ideyim. Em _ ra u• ıe ri ve valtası Şehir eski istihkamlan ihtiva ey • lerdir. yasını tetkike başku-. hep nyn, na-

Bu tihn kumpa.nyasmı if~ben. ona karat ... 
hayat veren adam yaman bir i§ .ı.cia- MaasachwıetAıe'tekl .i:ttet ve imıetı. 
mıdır. İsmi LouiB B. Mayer'dlr. Bu bırl ğı sınema yıldııı, Barbara Btan. 
film kumpanyasındaki h~atı anlı - wyck'in dekolW.sinden miişteki bu _ 
yabllmet i~ Louis B. MaJ'M"tn gtt- lanmattadır. 
nünu ne suretle seçıl'd@ınl oğrenmek Te:ıcas'ta.ki lllnemacılar, oowt.ıoy 
lazımdır. t'Bmlerinde Oary Oooper"ın roı alma-

Sabah, aaat ~ze 1•rmi dakika var. sını istemektedirler. 
Louis B. Maycr Beverly Hfiırteki vH- NeyYC>rk dcıktilolanndan bit' grup 
!asından çıkmaktadır. aı santten ev- Robert Taylor'u zayıf görmüş, ıaclei 
vel nasıl davransın? ... G~yl Clovtt sıhhat eylemesi için ona istirahat ve-
Club'de geçınniştır. Orada fçmiıtir, rilmesini rica ediyorlar. 
bır fıgüran ıle da.n.setmiştır. kum.ar Sine:llll& YJldm ROıBalınd Rıı._v.ııellden 
oynamıştır. Ancak saat üçte kendisi- bir mektub! Bu san'a~D.r bir gala 
n yatajtına atabilmlŞtir. ın.üsameresirMie alellde bir san'atkir 

Az uyumuş olma.sına rağmen, Louis olan Marjorie Weaver'jn arlta tnra • 
B. dinÇ ve terutazedır. ~traden fıooa. kendisıne yer verildiğinden aeı 
arzedelın1; Hollvudda ona herkes acı şikayet etınek~e .. 
Louı.s Bı. demektedir. İsminin kısal - Bu san'atkarla.rm §ikayetine Binir
tılması kend hıe kartı hissedilmekt;e lenen üst.ad; derhal Marjorie We& • 
olan mubabbctın, hür.metin bôr ıılfa- ver'e yıldWı.k payea;nı bahşeder ve 
nesıdır' na çıgHler ve ~brıklcrini gön::lerir. 

Otomobili Santa Mo11ica'mA siyah Sabahın on biri 
çımentosu ıüzertndm adeta uçarea6ı- ~ ça.bıJmağa hazırlanıyor. 
na gibnektedil'. lar. Ortalık kalabalık ... Mavi çınıen-

Onu görür görmer.. e&ddenin orta- tod&n Y8l>llml§ olan yolların kö.,e 
smdn .durmakta olan paUs memunı bailarında lwmpan1a.ra menaub bu. 
ona doğru yürür, iki pam1atını kıwı- susi polis memurları, daktHoıarı taşı. 
u,tjne go~ 11ıretae sel&ml&r ve yan elekt.l'ikll trenlerin hare~tlerini 
3elnmmı: tanzim Mnıettedirler. Bu polisler avni 

Hellol samanda kumpanya dahilindeki ~ü-
~k ıtaına .. ıvı ruru ubunl tanziDl ederler. Stüdyo _ 
Louls BI. ondan afatı katmaz. lard:ı iŞ gören iwÇllett, elektrikc: .. ıere, 
_ Hello Boj ı amelelere iflerinin mahi)'llt.lerıne gö. 
Diyerek cuab Tet'ir n polise bk re renk retal'. vesikalar Terılm ıtır. Po-

püro .!Jiganuıı verir. O\olllOl>ilinden Jlııler bu ,..,ikaları aık sık sorarlar. 
;ner holden geçer Stı.ta sapar. Dar Burndakı J>Oll&lerin vazıfeleri bliyıik 
bir koridora doğru' yiirtil". bir şehrin kalabalık meydanlannaan 

Bu torldôr sırf ona ma~f'! l>irLndeki politlerln vUifeleri kadar 
Zat.ına mahsus aull8ÖN ~ ft ma.kil w yerucudar ... 

ya,.-uhanesıne çıkar Dit~~. bir tarana: l!lefaz saç:tı sah-
Burasını tarif etmıyec~ir. Çok ıno- ne vazcı Clarenee Brown, OliYia de 

dern, çok şık bir yer olduğunu söyle- Haviland, Brroll Flynn, Bette Daviıi 
mekle iktifa edeceğiz. ile film ~ırmektedir. Bu tuıhi hlr 

Yazıhanesine girer girmez k:aLibeaı fılm olacaktır .... 
onu karşılar. Bu aırada bifiai Olat-ence Brown'u 

Kurnpanyanm işleri hakkında on - kolundan çekmektedir. F'ılmin ~ahne
dan malümat alır. En ufak iŞlere ıcar- lerlnden biri i<l'rl «aipariş vermiş ol
tı buyük bir alaka duyar her 'şi biE- 'duğu» kambur seyı.ıı gelmiştir. Knm
zat yakından takıb ebnek ilter.. . ıturlacında:n ~n~n .. kambur ~~en. 
Daıma koyu lAcı..-erd renkte elbıse sin diye ona bir suru kambur gonde-

91yen bu adamın altm13 y&11nı aşml4 rilmiftir. . _ 
olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. O kamburl~ra ~ı: !O'l ge7.dirdikt.en 
Yaşının bu kadar ilerlem4 olmasına sonra fU eınrı verır · 
rağmen o taze gortinmcktedir, haki- - Hepsine makyaj yap~u: ... HeP
taten de tazedir Dınç gcirunme.sme s<nl giydıriniz. Sonra tetkik ederıml 
rağmen ba.şından neler geçmemiştir Bunları söyler söylemez hemen 1şi
kı? . Neler geçmemektedır o bütıin nln başına avdet eder. 
bunları duşunur_ şımdiye 'kad'ar ken- Burada bu sahne cereyan eder.ten 
dilerı ile mesai arkndQ.'Jlığı ettığı \'e muayyen yerlerde bulu.nan turnıke
olümftn tencfu!nden ayınnıs ol1uta ıerın artasında f§ beklı,en akt,örler, 
kıymetli arkad!$lımnı duıünUr belki. iş arıyıın b çareler sıralaamlf dur -
Belki de~il, muhakkak.. Çünkü o, maktadırlar. 

1 
nd 

bu muazıam i..<ıi onlarla kurmuştur, Kapının panna.klı~+~o«>.ı~... ~ 
onların yardımı ile idame ett1rrnöşttr. ~ılan bir yerden .,,..,... r .çıerı 
Şimdi zengındir. Blrleşık: Amerıkanın ıglrnıekt.edir. . .. 
2 numaralı san(lyünin (*) bafında itt:ıe Joan Cravfocd kırmızı çızgilı 
bulunmaktadır. ve bej renk otomobıli. ~ Mırna 

Jl'altat bu mevkii edınmet ı~ ne 'Lov•un yemyeşil otomobili. Işte Wlleee 
ka.dar u~rtıJJnn&tu? .. Ne ınah~\1' ~ry'ın eski otomobili .. · . 
1eçırn1iştır?. W mam Powell'ln loca ve ~~a 'TlZı-

Bon buhranı bundan iki sene cnel feBini §Ören otomobili, i4\e fıguranla-
geçinniştir. ra. flgiiran kızlara caka y&pıın Mic-

Metro G. Mayer kumpanyuı hiSse ktY RoOnneY. · 
3enedlerinin ekseriyeti Nevyork elek- Senede 13-0 fitm 
trık kumpanyasının yedlllde idi. Bu Kumpanya muazzam bır fabrika 
kumpanya bir istihale devresi geçir- .gibi çal~akt.adır. Se11ede 130 film 
dlıttnden meclL5i idare.5ıni tadı! etmi.ştı. ç.ııcarıımakt.adır Bunlardan 30 u A 
'Yeni seçilen meclisi idare anları h:ç seriai r;ımıerdır. 
de Louis B. Mayerden hoşlanmıyor- (A) serisi film demek:. kwnpaııya
lnrdı. Bir alt.şanı Holivudda bir haber nın yapmış olduğu en guze1, en seç
:Yayıldı: me fılm demektir. A serisi filmler pa-

Louis B. Mayer !Di.s etmek üzere- halıva malolınaktadır. O kadar pa.. 
dtl", O, bundan bihaberdir. NıafillH!ylde halıYa malolınaktadırlar kı bazı kere 

ana.lıyet fıatları bile amorti edil,.:nc • 

(~) Bir aaman111 sa.nayi, çelıik a- aıektedir. 
~lr. l"akat M. G. M. kumpaaya.<;ını dün. 

V:iııide on hafta kaldım. Ne kuru 
sebze buldum ve yedim ne de pi -
rinç. •• Bq dda 'bolca patates bula
bildim. 

Arta kalan günlerde kereviz, ha
vuç yedim. 

Haftada dört defa et yemekleri 
vardır. Adam haşına tem doksan 
gram isabet r.tmektedir. Çok ince 
bir biftek kadar bir ~t parçnsı ... 
Peynir de haftada dört defa veril • 
mektcdir. Övün ba'1na yirmi szram. 

Süt, şeker, yumurta yok gı'bidir. 
Bu yiizden pasta ve tatlı yapt]ma -
maktadır. 

Her ne de olsa açhkt:ın ölünmü
yor, yiyecek bulunuyor. Fakat bu -
lunan yiyeceklerin çeşidi pek kıt ... 

Sair maddelere gelince 

rinize muntazırım ... ~ Bunlan ke - ha~~~b.!d:bt~~u~::~dı~iE:k~Ga~~ yı:7~~fm:kt~d~:. bEirsktaı· b(yKaarialemnihan· l._ı) 
mali mefharet ve şükranı Hiida ile 1 
okudum.' Hiç durma git. Me,.danı trab usu burada binc1 edilmişti. Cok paşaların cesim 'Jatoları (konaklan) 

• güzel ve tatlı sulu kuyular bumda bu dalga kıranın karşısında ve li • 
muharcheyekgiddio oradaki miicnln. bulunuyordu. Eski TTablu biıyük manı rka karşı kapar gibi bir va. 
dini i lama en ini zammeyle. Fi - bir inkisaf ve refaha naı"l oln1u tu. · b l 
sebillillah ... Muharcbevl'.' criT l.lla Ç k ı_ b zıyette u unmaktadır. Sehir canlı 

- ün ü nem ütiın Akdı.-niz alemile pazarile, yarı kuma gömülmfüı Te 
knl iki kafiri lcatleyle ... Merdane şe- irtibat ve mÜn3sebeti, hem de tii bir şırk pazannın uğultuları orta-
hid olursan bu daha büyijk ıütbe. Sudcından gelen kt!rvanların denize sında garib bir klasik hatıra halinde 
dir. ·· Mademki mevt vardır. dö - mülfıki oldukları yerde idi. canlanan ve vaktile (Mark-Aurcle) 
ekte ölmek baırka, ~hid olmak 1. Revol Trablusu ınrif ve tavgjf ile {Lucius. Venı:ıı) namına ithaf 

ba.,ka. Ecel S?elmcdikce r.ökten tat d _ı_ (*) h l ki k edihni olan Romn takızaferile, ev 
Ya~sa İnsana bir ey olma7 ... » e enı:en « urma ı arının ·oyu 

U y .. .nı • • • • d k' 1 rAtJ]annın birbirlerine temas Atti"k • ,o;;lum hak daima aalibdir. As -y• zcmını ıç.ın ve C! ı sur arının .,..... ~ 
' ' ~ • t k ki" b d l ·ı ·ı· 1 leri dar sokaklarile, denize hakı·m o-l havfevleme, hemen cenkevJ,.. Al opra ren ı t! en erı e ç vn 1 o -

· - duğu hak! uzaktan bembeyaz gö • lup, şehri bahçelc:-den ayıran e&ki 
!ah muin ' e nasırın olsun. · Senin .. T bl b h • ... "b" surlar içinde, adeta nefes alnmıya • 
peCJ,.r•n olr.luVlım için aana ansami • runen ra fus~~r şe rı lıgne gı ı cak derecede sıkıc.mı gı"bı" "ıd ı',ı, 

ık ıb h ince ve zari yeni minaresi eve kon- ., • 
mü a a\·ırlı mu'\iaffol<lyetln dua solo hanelerin düz ev çatılarile bun- Eski ehirin kale duvarlanndan 
Atm,.ktevim }( .., .. ı..ma. hemen mu... 

lann balkonlarına Mıklm bir vnzi • jtibaren garbe ve cenuba doğru la-
harebeve git Alfoh volunu ar.ık, al- b 1 '- d' '-1 ·ı h'f Me'ch ...... vaha ı uzanır. T-bLg 
nını nıiinevver ... ı .. ~in. 29 Tt>u-İnİ· yettt- u un n sanc<1.ıı: ıre.ıı: ene. ~... . ... m 
rnııi 1127 _ M•ı••afn" müslüman şarkın ve mağnbin bü- nadiren yağmur y&Vn:r.ısına rağmen 

ViPde zengininden fal.iıine ka- tün tehirlerinin bir örneği mesabe- yerin altında zengin bir su tabakuı, 
dar herkes üç mesele ile mqguldür. Jbrahim Çamerin babası baytar sindedirn der ve şövle devam e • bulunduğundan orman ha1inde baT-

Odun, kömür meselesi kaymakam miitekaidi Bay Muııtafa; der ( •) c oldukça derin, fokat a • ma ve diğer meyva apçlarile dolu 
Giyecek meselesi. ' mektubundan anlaşıldığı üzere, da. kmtılı olan koy ve limanı. hiç bir olan bahçeler, kuyular vasıtaaile, 
Yiyecek me9Clesi, ha zivade dindar bir zat olup din fenni ameliye ;le 1"1ah edilmemisti. bol bir surette sulanır Te bu surede 
Bu mcselder, bir türlü ha1ledile • dıişm.enlanna karşı harbin fınzol - - surun dışından itibaren geniş bir, 

memekte, herkes başmın çaresini duğuna lcanidir. Bu sebeble o~luna. (•) ~kli General :Kadri Demlrka,. sahayı mebzul bir yesillik kaplar. 
ara~ırmaktadır. harbe gitmesi için, yalnız izin ver - yılnın terct'nnesinden. H. E. Erkilet 

Buhran, ortaya gizli ticaret me _ mekle kalmıyor, onu h!ltta teşvike 

selesini çıkarmıştır, hükumet bunu kadar ileri gidiyor. Onu, bu husus.. l R A D y o ı . S E l AN 1 K BANKA S 1 
önlemek için ciddi surette uğmş _ ta tah1ik eden ~ey, hiç .niphe yok ki il 
makta i~ de tllm manaıile muvaf _ dini his olmakla benıber ıtenç ve :L---------:""'--.... ---
fak olamamak~adır. mtinevver o~lunu harbe •ve f,.da • CUl\IARTt..~i 8 3 19fl ALELADE HEYE'J1 UMUMiYE 

Vişideki Yahudi rn-.ğazalarının kiılığa seneden duygu da lıiç ııüp- s: saat ayan, 803: Ajans haberle. i(:TIMAINA DAVET 
kepenkleri Eyh"il oıyında } :ıp:.lan ~ heıi1 daha çok vatıımıeverlikti. ri, 8.18: Hafıf program (Pl.), 9: Ev 
nümayişlerde narçabnmıştı. Cam • Bundan ba$ka, evvelce de izah kadını 13.30: Saat aynrı, IS.33: Turk Selanık Bankuı Hissedarları, T1c&_ 

ları, kmlmı§ olan C"-anıların yerine ettiğim gibi, bizim asırlarla !>Ü~ çe plWar, 13.50 Ajans haberleri: ret Kanununun 361 inci maddesine ft 

tahtaperdeler vaz .. dilmi,tir. fena ''e müstehid idaı~en kurtulup H 05: Türkçe pl(ıkl:ır, 14.20: Rıyasetı Esas Mukavelesi hilktimlerine göre, 
Cam bulunmamasına şebeb Frarı- tam krndimize geleceğimiz ,.r !OD. cümhnr bandosu, 15: Fılm musık.si 

&anın serbest kııımır>da cam fııbıika- lanıp derlentt~ğimiz bir sırada. Jtal· (Pl.), 15.30: Konser -Ankara Devlet 1941 seneai Martının 31 ine. Pasar
l!lının hulunmam8., 1dır. yanın. deniz haidmiyetİne güvene- Konservatuarından naklen, 18: Saat tesi günü .s.at 11 de İsta.nbul'da OL 

Bir de e1 .. ktrik pillr·rl bu1m"k !m. rdc, Trablus eyaletimizi, hı-ı ne ka. ayan, 18.03 Rndyo caz orksetrMı, lata'da Voyvoda caddesinde, Jııs • 
kansızdır. Cünkü pil fabriknlarının dar çolc.tan ihmal etmiş bulunuyor - l8 40: Mızraplı sazlar takımı, 19: Ko sıkürazioni Generali Banmdakl l 
kaffesi Paris ve civarında bulunu - ~aı. da. elimizden almıya kalkı~ması auşma, 19 15: Koy türkulerl, 19.30: dare Merkezinde sureti adiyede if'i • 
yor. butun Tiirklerin ve Tiırke yııkın ve Saat ayarı, ve ajaıS habcrlerı, 19,45: maa davet olunurlar. 

İı yalnız pillere münhasır knl - dost olan diğer Osmanlı unsurları • Büyük fasıl heyeti, 20.15: Hadyo ga-
:mamıstı. Hiç bir elektrik mahemesi nın ve avni zamırnda mü•lümanla •

1
• zeteli, IO.f6: Makamdan makama, MÜZAKERAT RUZNAMESi 

bK~lmak kab~l olamıyordu, bu hal rın gnyretlefine dokunmuş ve biz ~1.15: Konutma, 21.30: Radyo salon 
anunuevvete kadar devam etti: m1itcctn İ7 1ıalyanlaıla miicaddeye orkestrası, 22.30 Saat ayarı, ajan ha 

Kanunuevvel nihayetinde bu mallar ~evl.etmicti. 22 50 K 2 50 
1 berlerı, borsa, . : onutma, l . : 

piyasaya yavaş yava, çıkmağa has - Trablus harbi o kadar popü er Mfüı:ik: Cazband Pi.) 
ladı. bir harbimiz olmu tur ki, d{"ğil 30 

Tütüne ııelince: Tütün tahdidatı sene evvel, hatta bugün ondnn h~h- "'" 
çok ciddidir. Ecnehi meınlekt-ıler - setmek hile. millette e!ki hislere Ankara borsası 
den sigara ithal etmek imkansızdır. benzer duygular uyandırmaktadır. 

Son seneler içinde, çok zarif bir Bu hususta. sayın Mu meb'usu Tjak
&Urette si~ara içmeğe baslı .. ·an F•nn- kı Kılıro'"'lunun e'\velki ya71forda 
sız kadınları hu zevklerinden ınah- n~ tf"'tlİğİm mektubundan başka 
rum kalmı lardırl şimdi de Eslci«ehirde bu1uT';ın bir 

Adi cinsten F~ansız sigaraları bu- muhterf"'m okuyucunun TTahlıı~ için 
lunmaktadır. Faka: bunlar hiı; yağ. veni va:zdıvı ve b:rnl'l gördl"Tml"k 
bet kazanmamaktadır. Halk bunları hitfii~de bulundui!u bir ~i·:ni bir 
mecburiyet )'Ü:r.iinrlcn eatın almak- dı·)i) nlınak r1 .... c ... divorıını. lvi Vt'Va 

tadır. Kibrit buhranı dnh• kerıdiı;ini kötü buv.iin bir Tiil'lciin Trahlus i İn 
hissettirmektedir. Bildi~İmİ7. fs, eç hir •İİ• vazmai:?a koJl_. <ma~ı bu har. 
kibritleri yoktur. Bulunnn hep kü - bin milletin ruhnnd derin izlrr ba
kürtten yapılım, kibrit),.rdir. nlctı({ından bAd:a bir şeye delalı-t 

İşte Vi§ideki hayatın bazı safha- etmez. 
lan ... 

Btı intıbakı.r, Kanunusani ayının 
jJk haftalarına aiCldir. 

*** 
yaya tanıtacak: bu filmler olduğun -
dan. kumpanya bu hale tahammül 
eder. Bu husustaki masraflarını baş
ka fılmleı-den çıkarmaktadır. 

Trnblus 
Ey ıönüllerin üzerinde durduğu, 

eski vatan, 
Kara ründe, şimdi kovulan dü,

ınandı bize çatan. 
J.te ltep o muinın ac1Sıdır bizi 

ait latan, 
Senin alnına yaznuşbr bu istik • 

hali yaratan. 

711/ıtıll açılış - tapanlf :fiat.ları 

ÇEKLER 
Açılıf "ft Sil"' 

Loodra 1 S~r&in 
New.York 100 Dola:: 
Cenevre 100 İsviç. Fr. 
Atin& 100 1'rahm1 
Botya 100 Leva 

1Madrid 100 Peçe.a 
Be.l&rad 100 Dinar 
Yukohama 100 Yen 
Stoır~olm 100 İsveç !"r. 
Altın 

Ealaarn ve Tahvilat 

Sı vas - Bnurum l 
Sıva.s - Erzurum 3 
Sıvas - Erzurum 4 
Sıvas - En:ururn 6 
Sın.s - ~urum 'l 

5.24 
132.:!0 
29.98 
0.9975 
1.6225 

12.9315 
3.175 

31.1375 
Sl.005 

23.85 

20.04 
19,30 
1955 
19.55 
19.55 
19.55 

l - İdare Meclı.si ve Mürakib Rapor_ 
!arının kıraati 

2 - Bilanço ve Jtilr ye zarar heaabı
nm tasdıkı Ue Meclı.si İdarenin 
ibrası, 

3 - Muddetieri hitam bulan Mee
lisi İdare azalarının yerl-ennıe 
yenıden a~a lDtıhabı. 

4 - Meclisi İdare azasına, Şırltetlt, 
icaryı muamele edebilmeleri için, 

Ticaret Kanununun 323 fuıc1l 

maddesi mucibince, lazun~len 
mezuniyetin ;tası, 

5 - Müraklblerin intihabı ve ucre\. 
lerinln tayıni. 

6 - MeclıSi İdare azasına verılecet 
hakkı hUZW"un te.sbft.i 

Uakal 8.29 T. Liralık o:l25ı adet 
flA T> tertibi hl~ senedine malık olup 
da Heyeti umumiyeye i§tirak etmeli 

veya temsil edilmeği istiyen hissedar
lar, hfaae senedler'nı, Heyeti umumi
yenin lçtimamdan 11ialcal bir hafta 
evvel, yani 1941 sene.si Martnun 
24 üncü gününe tadar: 

İSTANBUL'cla: Şirket MerkeZiDe. 

Yukarıda bahseyledığ m.z 130 ı Jm
den 100 ndedi de cB serw filmlerdir. 
e ser.sı fılmler orta kudretçe s:m'at
kti.rlar tarafından çevrılmı<: olan film
lerdir. 

Trablm, Trablm ağlanın ismini ...... ._ ___________ ..,.,.... ~e 15 giın evvel, yani nihayet lMl 
itittikçe. senesi Martınm 17 nei gunüne kadaı' 

Kumpanya, para knuııunak ıçın bu 
B filmlerıne guvcnmckted1r. 

Bu aıemın dığer taraflarını ıkincı 

y:wnnada anla t.acağız. 
Osman 'hi'rul 

ilh. 
Eskişehir şeker fabrikası iııpi:to 

kısmı memurlanndnn 
Ahmed ince 

itle bu suretle Tu.k ve O manlı, 
ıt~ker ""e .sivil memleketin pek kıy • 
"'"tli birçok evladlan T'Tablus ve 
Bingazİ} e kotmutlar ve l.er -.e ka-

Bir kız kaçırma had:..-.· ........, SEIAHiK'le: Sellinik B:ınkası Şu-
Valide hanında oturan Orhan W

minde bir genç sevgilisi Naciyeyi 
kaçırarak, oda11na götürmüt ve iğfal 
etmi~r. 

Dün adliyeye verilen MIÇlu SaJ.. 
tanahmed 2 oci aulh ceza la•kimini• 
karaıiJ.a aevk.if .-*'mif*ir. 

bes.lne, 
}'RANSA'da: CRBDIT FONCIBR 

D'ALGKR.İE ET DE TUNISIE~ 
Meli etmelidirler. 

lllCı.l8 ın .... 
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Ba,,· Di._ Kezle, ı Grip~ BomatilRDa 
' T7 -t.. ~ -

Nenatji, ltınklık Ye Bath Ağrılarıaızı Derhal Keter 
" ' * lanfada rhıd9 S .... ....Mıtr, T A~ttTLUtNO!N SAll~fNtı. 

ı Hr.R V-EROF. PUUU IWTl't.ARI tSMARU ISTF.Yl"llZ 
' ·- ~ 

• -: • • 1 • • .! , p ..... •• ... ~. •• • .. •• • ~ • • l .... 1 -~ ~, ; 

iüYük"-Fransız ve İngilfz edibleri 
(118ştanfl ! aci saTfada> 

m kiti an.maıda pa,laşdaa IWll 
.., inald, 

Db,Jaaua ......-..un ck.'ft.7(1ren bir 
ia)'fdtr. 

il. z. Uşaldıgil 

v.a --. lfÜı, ._ •••n ifln ~iiiijii~iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiıii. 
..,.. .... ,azla•, ...... 
-.. ..... lmW; 

* Deıli haJall w ma'eedr un ll 
8efttenJer alı ederek tefsir ~, 
O Pııet dakthda W, blrUMrinl arar
~sı ken, 
.. ttıan blrltirlaie aefesffe tend
~ füs eder; 
a. 1M Wliet ana, o altlatıcı ııHgiJi 

Ümld; 
llls, hiçWr Z&lllan .,.. .. arıulan ltah.let 

medik; 
~ onu yirek.lerimbıde daymakJa be

raber 
Ondan bdttaf11muzu Mılardmı. 

* Ben, senia bir sıı'\llne lllAra.z kalınca 
TMl1 bir cenb dü"1ııür ve 
dleT zaman ~na elemek isterim, 
Bıa eantb dadaJdanmm berinde iken 
G-.e ~ teliffn ecletnem. 

* ISa een.blll ıakaJ 8elllİD de Jitttlntle 
llltiua ederken 

&eein de rikttttn. ifledir. 
O amanlar ki ıö}sinün iaerlHe 111-
t terek öliyenm, 
Seni seTa.liiMe yellllnlıer ed«im. 

* Ma+ lu ae tıbeaunireti, iııtlUalbı ae 
lliikmi nr? 

lln f7i şey 
Bir 9UÜBt llayalin 
lllıçltlr aaun ~e inaamak 

tır. 

* Ve bea .... uRer UIUD içia!Jı dl.. 
1eeek olusa• 

O riyayı 8lleeelt Mr py ,..pma; 
aacak 

Baetı .. .....m itıeriade daha faala 
bir mahabltetle 

Tu)'1k eClrıin ft ausın. 

GÖZ YAŞL~RI 
IUlaz 8G'nl'& tılli yquula olacafım; 
Allaha şik.iir? Buna razı oluyonım! 
Yalaıs mihlm bir endf.tenı nr: 
Ne kadar ,...ıaıursam o kadar as at

k)'eram. 

* HalbakJ INIPn gene azab çekiyorum; , 
&nelce oldafu ıtbl, Te uf!llİlllİ ta'* ı 

ediyorum 
Bqblannın aef&letlerinl şiddetle 

du7dqfum içta ... 

* Ola! O şefkat pmaJ'ı ki 1üreilmden 
Göderime çıkardı! 

O kadar lbUyar illi oldum ki 
o anıt karamaya yaklaşmıştır. 

* btırab iÇindeld doetlar için 
Batta kendim için, nUllT Artık gi

rimde r-. kalmadı mı! 1 
O yaşlar ki acıyı la'dll ilf', tesll.yet 1 

1 • GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İtte ytıbelt bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin edebilir. 

1 - KREM PERTEV: Btr tuva -
let mü.stahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki husu.. 
siyeti itibarile yüzdeki çJzgi 
ve bur\lfuklukların te§ekkü. 
lüne mlnl olur. Deriyi .;enç 
Te gergin tutar. 

2-KREM PERTEV: Bir gilıel. 

lit n.sıta.sıdır. Oeniflemiı 
mesamatı sı.kiıştırarak cild
deki pürtük ve kabarcıklar! 

giderir. Çil ve lekeleri ııale 

eder. Teni mat ve ıettaf bir 
hale getirir. 

3 - KREM PERTEV; Bir cild 
devasıdır. Deri ııuddeleri • 
nln ifrazatını düzeltir. Sivil
ce ve aiyah noktaların te3-'l· 

bürüne mAnJ olur. Cild !lda
lesini besliyerelt kunetlen. 
dirir. Kuru cildler için yağlı 
n ya~ll cildler için yağsız 
husu i tüp ve vazoları var
dır. 

ve lıaşlrah yerlr, .. •••••••••••• ... ' 
Bir •akik& için 1-ealm 7abacl onlar 

için. * Yeni çıkb: 

~!\~:~·~= -ıuta ELEKTRlÖj 
Para nrdinı, f4kat teessür clu;rmı:_*.;I ANLAMAK İÇİN 
Verdim, bir idete teba'iyyet ederek. il * Bef'ık Fenmen'in 1nı yeni eseri: 

Ya ıeçeu akfam da, fllİni kaybeden 60 Xr. tur. Naşiri: AKBA-Allkara 

mahzun dul ı•••••••••••" 
Bula ye'slni takrir ederken ıöılerime .. 0 O K T O R .. --~ 
Bir katra bile mer:met yaşı ceJnıedJ. Ç I p R U T 
Demek dolı'udur viicud qiJdikçe Cildiye ve Z hrniye mütebaaa ıı 
Gönülde ile bir yorrunluk oluyor. Beyoğlu Yerlı t. allar Pn:ı•ı kar-
Demek ben başı önüne diişmiiş bir fıaıada Po .ta sokatı lı:ii,esind • 

Meymene apıu·tıınanı Td · •i 858 
ibtlyalr, ................. . 

KeDii lr.eodime römüleirek yapaya! -

SON POSTA 

General 
diyor ki 

(Bat tarafı 1 inci Nyfada) 
Yunanistana yani, Selanilc - Kara
ferye - V odina • Florina bölgesine 
yürümesi ile hasal olur. 

Her ne kadar Yugoslavyanın Al
m'an kıt' alarma gcçid vcrecegıne 
dair henüz: kat'i malilmat alınama
mıı ise de, Yunanlılar, bunun ak. 
sinden tamamile emin bulunmadık
ça, Yugoslavyadan gelen yol ve is
tikametleri de tahkimatla kapamak 
ve kuvvetle müdafaa etmek mec.. 
buriyetindedirler. 

Yugoslavyada:ı Yunan Makedon
yasına, baılıca iki istikametten yü
rünür. Bunlardan en garbdaki Var. 
dar nehrine akan Çerna suyunun 
yukarı kısmının vücude getirdiği 
genit vadi olup Vudar nehri üze
rinde, Köprülü (V eleı) den ayrılan 
bir yol bu vadiden yani Pirlepe • 
Manastır üzerinden geçerek Yuna • 
nistanda Florinaya vasıl olur. 

Diğer istikamet, Vardar nehri
nin bizzat takib ettiği, Köprülü • 
Demirkapı • Gevgili - Selinik kör
fezi vadisidir. Bu vadide, Gradeç
ten ayrılan bir yol Doyran göl ve 
kasabasından geçerek Kılkıt üze
rinden doğruca Selaniğe iner. 

Kansızlık; Hastalık 
nakahetini uzatır! ... 

-
DEŞYEN kan kuvvet şurubu ise kanı tazeliyerek h~s· 
taltk zehirlerini yok eder. v O c 'U d u yeniden hayat• 

.k•vutturur. 
Bulgari.tandan Yunan Makedon. 

yasına gelen baılıca yol ise lıtruma 
ırmağını takib eder. Zaten dağlık 
mıntakalarda takib olunacak olan 
baılıca yollar nehir ve ırmakların 
açtıklara vadilerden ibarettir. Daha 
şarkta, Bulgaristandan çıkarak 1 a-

Hastalıktan erken kurtulmak için DEŞYEN kan kuvvet 
turu bu. 
Hastalıklara muk•vemete hazsrlanmak için DEŞYEN'ın 

ıoz adasının kar§ısında Egeye dö. 
külen Mesta Karasunun açtığı diğer 
bir vadi daha vardır. 

lıtruma yolu esas itibarile Demir. 
hisar • Sere.z bölgesine, Mc&ta ise 
doğrudan doğruya garbi f Takyaya 
yol verir. Nihayet en doğuda Meriç 
nehri gelir ki bu da, bizim olan E
dirnede inkıtaa uğramakla beraber 
Bulgaristandan Dedeağacına inen 
istikameti verir. 

kan kuvvet şurubu ••• 

Fakat bütün bu istikametlerden 
en ehemmiyetli ve tehlikelileri Flo. 
riaa, Sel&nik ve Sereze doğru gelen HER ECZANEO{i BULUNUR RECETESil SATILll 

yollara istikamet veren Cern~ Var- -----------------------------------------------"' 
dar ve I.truma vadileridir. Çünkü, 
bunlar Alman ordularını, Arnavud
Julcta lıarbetmekte olan Yunan or. 
dusunun aağ gerilerine doğru götü- -
rürler. 

Eğer Almanlar, Yugoslavyadan 
geçmek imkanını bulamazlar ise o 
zaman baılıca kuvvctlerile yal°" 
Struma vadisini takiben Yunani5ta• 

na yani Vetrina ve Sereze inmeğc 
ve buralardan Selaniğe ve Vodina. 

SPOR 
-

Mekteh voley
bol maçları 

Maarif Vekaletinden: 
Orta okullara matematik, tabliye, Franaızca, Almanca ve İngilizçe 

dersleri için öRretmen muavını seçilmek üzere i.stanbulda ytık8ek öğret
men okulunda bir imtihan c&çılacalı:tır. İmtihanlar 24/ 31941 tarihinde 
başlayacaktır. Llae veya öğretmen olı:ulu mezunu olan taliplerin bulun
dultlan mahallin maarif idarelerine müracaat ederek imtihanlara girme 
ıarııannı öfrendlkten aonra 18/1/Ml t&r1hine kadar veklllillmlse milra. 
caatıarı a~n olunur. (1137) (1544) ......_ 

• 
ya .doğru yürüyüp yayılmağa mec- Eminönü Halkevi ~lonunda # 
bur olacaklardır ki bü~ücek bir or- mekteıb voleybol maçlarına dün T 1 MOFUJ 
dunun ar.kasında demary?lu bulun.! de devam edilmiştir. Birinci maç. I (Abdest bozan) dediğimiz ba rıak kurtlarının dcvaaıdır. 
mayarak ve yalnız tek bır ıose yo- Vefa ile Taksim liseleri arasında 1 
luna dayanarak harekat yapmast olmuştur. Bunlar ıığır etile yapılmıt pastırma Ye aucuklan yiyenlerde hasıl olur. 
fevkalade müıkül olur. Çünkü Sof- Vefa takımı sıkı bir oyundan Uzunluklan dört metreden '>n metreye kadar olur ki birçok tehli-
yadan Struma b?yunca cenuba doğ. sonra 15 _ 3, 15 _ 5 Taksim )isesi keli hastalıklara yol açar. TIMOF UJ bu kurtlanr. en birinci devuı-
ru uzatıl~n derruryolu Yunan hudu- takımını yenmiştir. dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. ner eczanede bulunur, 
dunda bıter ve Serezle Doyrandan İ·k' i . y·· t}n...:: ile Ti- reçete ile •hhr. 

D d x. Sel. 'k h ·ı ınc ~. uce l.Au 
~Je.çe~ h e __ ,ea5aç - Banı akttıb~l caret t~kımları arasında idi. Yü- -----------------------------
1 tısaır;. a- etmez. una mu a ı Ü. lkü" ,_ 1 h. da soııra 
V d b ·ı Çe d' · d . ca 1\.0 ay tr ovun n , 
B alr a~ oySeı elA .,~na va ıK11~ e.?l.~e 15 - 2. 15 - 3 galib ~miştir. 

e grau • anıır;. ve opru u -
Manastır - Florina demiryolları geç- Bey~u Ha1kevinde Gııl:.rtasa -
mektedir. rayla. Işık liseleri takımlan kar-

Bu tarif ve ~ahlardan, Yugoılav. 
yadan geçmek 6erbestisini elde et
menin, Balkanlardaki Alman ordu
ları için ne kadar kıymetü olduğu 
anlaıılır. Bu ıebeble Almanya, bu 
mezuniyeti tav'an iatihsal için her 
vasıtaya müracaattan ve Yugoslav. 
yayı tazyikten geri durmayacak ve, 

Iıaşmı.şlardır. Neticede Galtaı:;aray 
15 - 6, 15 - 7 bu maçı kazanmıştır. 

İkinci maçı Boğaziçi, Ka.bataş 
lisesi takımile yapmıştır. O!dukça 
sıkı cereyan eden maçı 15 - 10. 
15 - 11 ~aziçi takımı kazanmış 
tır. 

Kadıköy Halkevinin 
kır koşusu 

ağlebi ihtimal, bu mezuniyeti elde 
etmeden Yunanistan topraklarına, 
yalnız Bulgaristan cihetinden, teca-
vüze baılamıyacakttr. Kadıköy Ha1kevinden: 

Bu ihtimallere ve bu taarruzi iı- 9 Mart 1941 Pazar ~nü 4000 

• 
DIŞ MACUNU 

Batan diş ve diş etlerinin enzalanm, giderdikten 

başka aöız kokusunu da izale eder. 

Her rerde O E N T O L dlf macununu ara1ınız. 

tikametlerine karşı Yunan baıku.1 metreılik müklifatlı kır koşusu ya-

mandanlığının şimdiden alacağı pblacaktır. Beşinciye kndar muh·- ------------------------------
tedbir, Arnavudluk cephesini fazla 1 telif hediyeler vel'ilecektir. İşti -
zayıflatmamak üzere, şimdilik geri-j rak etmek istiyenler mezkur gün- ••• 
lerde ve ıurada burada bulunan de sabah saat 9,30 da Feneroahçe .. BELS iTOL~ 
askeri kuvvetleri de toplıyarak bil- stadında hazır bulunmaları. 

bana Manastır, Vardar ve İstruma- Mekteb'er şampiyonası 
dan gelen yolların Yunan hududunu 
geçtikleri yerlc:rde kuvvetli mevzi
ler hazırlamak, bunları iıgal etmek 
ve kabil olabildiği kadar fazla müd
det müdafaa etmektir. 

Bu yerlerin her birine birer tü
men ister ve gerilerinde ayrıca bir 
tümen ihtiyat lazımdır ki, bu suret
le ıimdiden buraya dört tümen tah-

İstanbul Erkek Mektebleri Fut-
bol Liıg Heyetinden: 

8/3/1941 Cumartesi günü Şeref 
Stadında yapılacak Jl}açlar. 

Saha Komiseri: H. R. Yalım 
~aziçi - Hayriye saat 13.30, 

Hakem Eşref Mutlu. 

İdrar yolları Utihabı, had n mO.smin belsoğukluğu. idrar zorlukları, 
mesane ve prostat iltihabı ve böbrek hastalıklarının tedavisinde te.slri 
çabuk ve kal'idlr. Eczanelerden ı.srarla B E L 8 A M t T O L arayınız. 

Ankara l\tnntakası Sıtma Mücadele Reis
liğinden: 

* nıı JidecetiJn. ( T. y AT h o L-\~ ) 
rik etmenin yolunu bulmak iktiza 
eder. Bu kuvvet, pyed birkaç Jngi.. 

"-------------- liz fırkasile de takviye olunabilirse 8a)'U'! a., ,-an yanya ilınelr. demek- • 
Ur. Şehir Tıyatrosu 

Tepebaşında draın 

Galatasaray - İst. Erkek L. saat 
14.45, Hakem Ş. Tezcan. 

Hayıdarpaşa Kabataş saat 

Sıtma mücadele sıhhat memuru yeti.ftirilmek üzere 17.3.941 tarihinde 
başlamak ve bir ay müddetle tedl'i3atta bulunulmak ve tedrisatı müteaktb 
on beş gün köylerde tatbikatla iştigal olunmak üzere mıntakamız reisli • 
ğinde sıtma mücadele küçük sıhhat memurları yeti§tirme kursu açıla • 
caktır. Kursa gireoeklerın aşağıdaki tartları haiz olınaları llzımdır, 

ı _ Orta mekteb veya eski rüşdlye mezunu bulunmak, 

Zalim tüia& ! Ben aeınJn bu sert ka-
non ana 

Muk.a,emet, Ye acıın&1r. hasaamı mu. 
bafa.a. etmek lddlasın4ayun 

kısmınd~ 

Akşam saat 20,30 da 

Oh! Beyas !!l&Çla'/" Te yüzü bıırqtu. t.Uklil 
ran çiqller! 

MEŞALELER 

caddesinde Komedi lusmınd.ı 
Gündüz saat 14 c:!e 
ÇOCUK OYUNU llmllan kaltul ediyorum. bonlaıra rı-

sa ıtösteriyorum: 
Fakat ~ olmaasa, son yınaruna 

• kadar, 
Giderim kanı kalmasın! 

* lnaua tamamile çlrtln denemez., 
Beqimlılı: siıılerinl kunatınaddı:ça ... 
Gill yaşının bir damJa suya 

Akşam saat 20,30 dıa 
KiRALllt ODALAR 

- SO:S HAFTA -.................................................... 
tion l'<>sta. Matbaa ı: 

~qriyat l\IDdW'U: se.ım Raııp l:maç 
SAllİBLEllİ: S:. Ragıp &ME0 

&. arem UŞAXLiuU. 

Yunanistan, Selanik bölgcşile Flo- 16.15. H~kem $. Tezcan. 
rina cihetlerini uzun müddet müda- ========::;:::======= 
f aa ve muhafazayı düşünebilir. 

Dört Yunan tümeni, bütün Yu. 
nan ordusunun dörtte birine yakan 
bir kuvvettir. Bu sebeble bu kuvve
ti. 24 İtalyan tümeninin bulunduğu 
bir cepheden ayırmak çok güçtür; 
fakat çaresizdir. Bu takdirde de, 
Yunanistanın Arnavudlukta müte
baki kalan kuvvetlerle, İtalyanlara 
karıı tedafüi hareket etmesi icab e
decektir. 

Elhasıl Yunanistan, harbe deva
ma karar vermesi halinde, 'Şimdiden 
yani vale.it ve z:amanile tedbir almak 
,artile hem İtalyan ve hem de Al-

man ordularına karıı tedafüi bir 
harb yapabilir ve gerek hududda 
ve gerek daha cenublarda bulunan 
sarp ve yolsuz dağlar on;,. hayli yar. 
dım ederler. Nihayet Talantı kana
lile Korent körfezi arasında bulu
nan ve Topolya gölile de ikiye ay. 
rılan dar arazi ile bizzat Mora ya
nmadası Yunan ordulannın kuv
vetli iııtinadgahlarıdır ve bunlar u. 
zun uzadıya müdafaa olunabilirler. 

1l~M~. 
.-f 

ıı - .Askerliğini yapmlf bulunmak, 
m- Sıhhati tam olmak, 
ıv _ Türk olmak ve iyi ahllk sahibi bulunmak, 

Kursa. girmek ıstıyenlerin atağıdaki veslkalarile birlikte nihayet Mar. 
tın. on beşinci gününe kadar reiSliğımiZe müracaat etmeleri illn olunur. 

ı - Orta mekteb veya eski rüştiye mezunu şehadetna.m.esi. 
3 _ Nüfus hüviyet cüzdanı .sureti 
3 - .Askerlik vesikası sureti .ıerhı8 tezkeresı. 
4 - Sıhhat raporu cmemurin kanununun 1 inci madde.sinin D, fıkra-

sında yazılı oldu~u üzere.. 
5 - Hüsnühal mazbatası, 
6 - Hali medeni beyanname&, 
7 - İaşesile mükellef oldutu tinı~a. aid bO)"l.D:Wlle. 
8 - 3 Aded 4X8 eb'a<1mda fo\oirt! 
v - Tercüıu~ 'arakla. 0157-1511) 


