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Tagoslavra 
kararını 
vermek 
iz ere 

Bir Alman-Yugoslav 
dostluk anlaşması 
mı imzalanacak ? 

Berfin ve Peştege göre 
Amerika Yugoslavyaya 

garanti teklif etmiş 

Belgradın tavassut 
rolü yapacağı da 

söyleniyor 

Yugoslavya batvekili Svetkoviç 
Budapeşte 6 (A.A.) - Stefani: 
Macar gazeteleri Yugoslavya ile 

f evkıalacle meşgul oluyorlar. 
Pester Loyt diyor ki: 

T zvetkoviç, Markoviç ve Ma
çek tarafından yapllan beyanat l 
çıkça göı>teriyor ki, Yugoslavya Ba -
kanlarda sulhu ayni zamanda ?a 
ltendi istiklalini muhafaza etmek ıs-
teınektedir. . Al 

Bu gazetenin fikrine göre,. • : 
·vugosla-.r konuşmaları ıle ıkı man • ı b. 1'"' h 

memleket ara!\ında bir iş ır ıg~ a-
ztrlanmıştır. Çok yakında belkı bbu-

.. .. u··müzdeki haftanın a. gun veya on 
ıında bu tarzda bir beyannaoıİ neş. 
redilecektir. Bu beyanname : jand 
ya ve Mihver harekatının ~ gra 

(Devamı 7 nci ıayf ada) , ............................................. "') 
Amerika i 
vaziyeti 
nasıl 

görüyor? 
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Ne TiiTkiye, ne Yuna· 
nİ•tan korkuya kapıl -
mıyacaklal ve Hitle • 
rin önünde teılim ol • 
mıyacaklardır. 

Hillerin Norveç zale • 
rinin ii.ıtünden bir H· 

ne geçti. Dünkerque 
İfİ biteli de 9 aydan 
fazla oluyor. Simdi 
meıele, Almanların 
bu harbe verdikleri 
yddrrım harbi 11a1lına 
layık olmalı için bu İf· 
lerin daha ne kadar 
devam edebileceğini 
tayin etmekten ibaret• 
tir. 

Nevyork 8 (A.A.) - Nev. 
york Post gazetesı ycızıyor: 

Ne Yunanista•ı. ne Türkiye, 
korkuya kapılmıyacaklar ve 
Balkanlarda bir ordunun iaşesi 
gibi en korkunç mesdc'lerden 
birisi ile karşı karşıya· bulunan 
Hitlerin önünde teslim olmıra
caklardır. 

1 Çoktanberi beklenmektP olan 
İ (Dev.uru 7 nci sayfada) 

"-. ............................................ -; 
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Afrikacla sirenayik mmtabsmda Jtalpnlara brp büyilk blr muvaffaldyet bunan Avustralya motörize 
kUvvetlerinden bir kol bareket halinde 

Babeşlerla ır General diyor ki "\_M_a_t_s-ao_k_a_ 
Deri lngilizler Afrikada Berllae 

bankAtı ne yap•yorıar? gidlJor 
.--YAZAN: --ı -

Adis - Ababaya 
doğru 

ltalyanlardan 4 toPt 
birçok mitralyöz 
iğtinam edildi 

Hartum 8 (A.A.) - lngiliz kuv. 
vetleri ve Habet vatanperverleri ha
zan yolda tuttuldan avlarla ve İtal
yanların bıraktıklan yiyeceklerle ge. 
çinerek 12 noktadan Adiaababaya 
doğru muvaffakiyetli ileri yürüyÜ§• 
lerine devam ediyorlar. 

İtalyan Somaliııinde, cenubi Af
rika kuvvetlerinin parlak hareketle.

1 
rinden başka.ca, huııün en büyük a
lakayı çeken merkezler Keren ve 
orta Habeşistandır. Kerende, İngi
liz ve hür Fransız kuvvetleri cenuba 
doğru ilerledikçe, bu mevkii müda. 
faa eden İtalyanlar tamamile muva
salalarının kesilmesi tehlikeaine ma
ruz bulunuyorlar. Orta Habeşistanda 
ise fngiliz ve Avustralyalı sübayların 
kumandası altında ilerliyen Habeı 
kuvvetleri Burye·nin 13 kilometre 
şarkında Makusayı geçmiş bulunu .. 
yorlar. Bu cephede ltalyanlar mü
him miktarda riyecek ve di~er iaşe 
maddeleri bırakmışlardır. Yalnız 
burada 20 araba, 4 top ve birçok 
da mitralyöz elimize düşmüştür. 

Emelıli General 

H. Emir Erkilet 
cSon Po.tta• nm ukerl 

muharriri 

A vustralyalı ve fngiliz 
k.ıt' alanndan mürekkeb 

olan Nil grdusu Bingaziyi ve bu
nun 150 Km. cenub batısında • 
ki Agedabia -= Cidabye'yi al • 
dıktan sonra buradan da 5 O 
Km. daha garbe gitmiş ve İtal
yan ardcılarile temasta kalmıştı. 

İngiliz zırhlı v• mekanik kıt'a
ları. ayni zamanda, Cidabyeden 
cenuba, çöle doğru 200 küsur 
Km. daha ilerliyerek Augia = 
Ocila mevkiini i'lgal etmişler ve 
kezalik. bu mevkün garblerinde 
de İtalyan motörlü keııif ve em
niyet müfrezelerile temas eyle -
mitlerdir. 

<Denmı T nci ı.ayfada) _______..) 
Alman ültimatomu 
bir haftaya kadar 

Yunanistana 
verilecekmiş .. 

Roytere göre takriben 1 Al • 
man lırkaıı Yunan hududunda 

Amerikada tefsir 
ve tahminler 

Japon Hariciye Nazırı 
Romaya da gidecek 

Matsuoka. Moskovaya da gi· 
Jerek bir ademi tecavüz paktı 

imza edecekmiı. 

idare itleri telefonu ı 20203 raab s karat 

oaşueBil dün ithalat 
ıacirıerimizle utn~u 

Tacirlerimizden 
beklenen hizmetler 
Dün Ankarada Başvekilin reisliği altında 

mühim bir toplantı yapıldı 

Ankara 8 (A.A.) - Başve
kil Dr. Refik Saydam, Büyük 
Millet Meclisin<le 7 Kanunu
sani tarihinde vaki beyanat
larında işaret ettikleri ithal§.t 
tacirlerilc görüşmelerini bu-
gün Ticaret Vekaletinde yap
mışlardır. Bu maksadla baş
lıca ithalat gruplarını temsil 
etmek üzere davet edilen it
halat tacirleri bugün saat 11 
de Başvekilin reisliği altında 
ve Ticaret V ekilimizle Tica -
ret Vek9.leti müsteşarının ve 
alakadar daire lmirlerinin, 
İstan'bul ve İzmir birlikleri 

umumi katiblerinin 
toplanmışlardır. 

Toplantıda Başvekil bu· 
günkü şartlar içinde tacirle -
rimiwcn bekledikleri hiz -
metleri ifade buyurduktan 
sonra her grupun dileklerini 
dinlemişler ve kıy.metli di -
rektifler ver~lerdir. 

Müteakılben ıbu maksadla 
Ankaraya gelmiş olan itha -
lat tacirlerini Ticaret Veki -
lim.iz Şehir lokantasında öğ
le yemeğine alıkoymuşlar -
dır . 

Bazı kanun layihalarının 
geri verilmesi 

Meclisten taleb edildi 
---------

Ankara, 8 (Hususi) - Ankara ve Devlet Limanları vasıtaların -
şehri su tesisatının hazine uhde - dan istifadelerinde alınacak ücret
sindeki mülkiyetinin Ankara be- lere dair olan layihanın, Türkiye 
lediyesine devri hakkındaki layi- Fransa dostluk muahedesile müş· 
hanın, muahedeler mucibince terek beyanname ve protokolun 
memleketimize gönderilecek müt- tasdikına dair olan layihanın geri 
tef.Lk aSkeı:ti kl{V!Vetlerin Devlet verilmesini hükumet birer tezkere 
Dem.iryolları, Devlet Denizyolları ile Meclisten istemiştir. 

Ribbentrop mühim 
ziyaretçiler 
bekliyormuş 

Berlin 8 (AA) - Bir husu.si 
muhabir bildiriyor: 

B. Von Ribbentrop'un Tayland 
elçisini berayı veda kabulü, Al -
manyanın Fransa - Tayland gö -
riişmelerinde bil' rol oynamış ol -
duğunu g'&termektedir. 

DiRer taraftan Von Ribben -
trop'un Salzburg'da bulunması, 
mühim ziyaretçiler beklediği zan
nını vermektedir. 

Amerikanın 
İngiltereye 
yardım lan 

V'B.şington 8 ( A. A.) - Royter: 
Hükumet liderleri, ödünç ve kira 

kanununun ayan meclisinde buaün 
pek büyük bir ekseriyetle kı.Lul e
dileceğini tahmin etmektdirler. 
- Dün ırece ayin meclisinde tek. 

lif edilen kanunda infiradcılar tara
fından yapılması istenen bütün ta. 
dilatın büyük bir ekeeriyetle red • 
dedilmesi üzerine bu kanaat izbaı 
edilmittir, <Denmı 3 üncü saJfadaJ 

Hey-xan içinde 

ltalyanlar Burye' den çekildikten 
sonra Salı gecesini cidden heyecan 

( ı>evanu 3 Wıcli ıayfada) 

bulunuyor 

~%:n\!~~~:. ;U::t°rikt••- ;.!·tıd!y~~ 0· N. B • - Tramvaylarda tek bilet 
~:~aıe~~~a~.is~:~ng~~~~i~~= rin~7a~:!,:ktr:~~~~i: :::.;lti~::: usuın yarın başlıyor 
ti'ba, bir haftaya kadar \reyahud suok.a yakında Berlin.e gel~c~ktir. • 
daha az bir zamanda Yunanistana Matauokanın Berhndeki ikameti 
bir Alman ültimatomu verilmesi~ eına11nda Almanya, İtalya ve Ja· r--.................. - ........ -..... - .......................................... , 

~"'.-..--....-~---.--~-~-111111_.-_.__.-,.__.-,.__.-,._""'.,,. (Devamı 3 u"ncü aavfada) .ponya arasında mevcud üçlü paktın ~ • • •• • • • • ~ 
~--,şv.av4V-.v- - - _. - " icablarından olan ve aralanndaki iş : Yenı tarifeye gore, me•ale ne olursa olsan bırıncı mevltıde : 

yerli çimentoların satış 
f iatları tesbit edildi 

8 (A.A.) - İktısad Ve-ı 3 - Ticaret maksadile ~endi 
A An.kara tebliğ edilmiştir: hesalblarnna fabrikalardan çımen-

kaletınd;~03 sayılı kanunun ver- to alan tüccar ve müesse~eler, 
. !. - A • ·ete istinaden memle - portland nev'i için 17, süpersıman 

digı salahı~ t dan bulunan çimen- nev'i için 20 lira olan mer'i fiat~, 
ket maınula ın ve peşin satış fiat - tevsik ve belediyelerce kabul edı
toların1 t

1
°f ;; tarilhinden itibaren lecek fabrikadan satış yerine ka • 

ları 2 7 k .. re fabrikada nakil darki nakil masraflarının ilave • 
'i olma uze d ·ı hA 1 1 k k11. 1 e mer , , de teslim portlan sı e ası o aca ye una, evve c 

vası.~a~arı ıçı~ in 17 ve süpersi - ton başına ilave olunan 50 kuruş 
nev mm .~01°!"u t~nu için 20 lira o- yerine mağaza, depo masrafı, za
man nev ıı;ıın d'l "şti. yiat ve kar karşılığı olarak azami 
tarak t~bıt e 1.~~ edilecek eb'ad yüzde 5 ilave edt>biıirler. 

Fabrıkalarca 1 
t ·balar müşteri 4 - Tatbikat teferrüatına ve 

ve mukavemette ot önderilmek çuvallar için alınacak depozitolo:ça 
tarafından .. fa k her i- mütedair hususlar vilayetlere ve 
suretile mub .

11 
. karıda mıntaka iktısad müdürlüklerine 

ki cinsten ~:ntq.;~~ · er lira tamim edilmiştir. 
yazılı mer' f•aU~ • • 5 _ Yukarıda yazılı yeni satış 
tenzil olun : : t~;~~satış mikta- şartları 12.3.1941 tarihinden mu -

2 - As 
1 

...... . • teberdir. 
rı bir tondu . • .,. 

1# : ...... ,.: 

birliğinden doğan bütün neticeler 5 7, ikinci meokide 5 kurut ücretle seyahat edilecek, orta ve ~ 
görüııülecektir. Almanya ile müza.. i liN talebelerinin pasoları ela bütün ıebekede muteber : 
kere edilecek meseleleri görüıtük - \ : 
ten aonra. Mat,uoka Romaya gide- · ........................ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••• .. ••••••· .. -"' 
cektir. 

Roytere ıöre 
Vaşington 6 (A.A.) - Royter: 
Japon h.ariciye nazırı M11.tauoka· 
(Devamı 3 öncü sayfada) 

Çocuklar 
hakkında bir 
kanun teklifi 

15 yaıını bitirmemi§ çocukla· 
rın sinemalara kal>Ul edilme • 

melerine dai1' Meclise bir 
kanun teklif edildi 

Ankara 6 (Hususi) - KırklareÜ 
meb'usu doktor Fuad Umay 15 ya
şuu bitinnenıi, çocukların sinema, 
dans salonu ve bar gibi yerlere ka
bul edilmemeleri hakkında Meclise 
bir kanun teklifi takdim etmitril'. 1 

Bir tramvaya binit sabneei 
(Yazısı 4 üncü sayfanın 2 ve 3 üncü sütunlarında) 



2 Sayfa 

1 
H~.~ün 

Harbi kimler 
Kazanacak, kimler 
Kaybedecek? 
~----Muhittin Birgen ...J 
Jll :ihvene Jngiltere arasında 

cereyan halinde buluna• 
muharebede hangı tarafın muzaffer 
ÇJkac.ğıru ev'1clden kestirmek .içiD 
kim bilir ne kadar lafa, aylardan • 
beri kendi kendisini yormakla meş
gul olm~turl O taraf mı kazana • 
cak, bu taraf mı kazanacak? Bu 
öyle bir 11\uammadıi- li bunu aılı • 
fıatlc, bt'iyctle kestirmenin - hiç 
olmazsa şimdilik - inılraru bulumna. 
clığma kaniim. Bunun için, sabtTlr o
lup ~eticenin görünmeğe başlıyacağı 
devrı beklemekten haıka çare yok.. 
tur. Bizim içimizin şu tarafın bza& 
~asını. istemesi başka bir şeydir, hu
dıselerın tayin edeceği netice gene 
başka bir y. Bunun ~n. vukuab 
objektif olaıak mütalea edenlerin 
sabırdan başka tarılacaklan bir di.. 
rek görmüyorum. 

Fakat, bu fıarbi kimin kazanacağı 
ali· büsbütün cevabsız kahmya 

mahkum bir muamma da değildir. 
Çünkü, buna şöyle bir cevab ver
mek daima mümkün ve galib bir jh
timalle daima doğnıdar: Bu harbi 
ya ona niç gjr~mi" veyafnıd, ke ~ 
nanlan i irak etmiş olanlar kaza • 
nacaklar! 

Bu ccvab muhnkkak surette doğ
rudur, denilemez; faknt, doğruya en 
yakın olabilecek bir görü, ifade c • 
der. Mesela, Rıısy yı de alahm: Bu 
memleket, geniş hududlan i 9 inde 
baslı başına bir alemdir. Bu alem, 
Jı:ılen, vukuata uzaktan bakıyor ve 
hır taraftan harbin teknik gidişin -
den dersler almak ve bir taraftan dn 
fnsat düştükçe eski İmpnratorluğun 
daralmış olan hududlarını genişlet
mek yohından gidiyor. Rusya bu 
lı?rbe karışmamış değildir; fakat 
bıı..zal harbe gırmiş değil, onun kc. 
n rlarına pj}rünüp geçmiştir. Eğer 
ltalya da böyle yapmr~ olsaydı. mu
hnkka k o da bu isden kazançla çı
~?rdı. Bu, onun lf~ik politika usu. 
lu olduğu halde, bu def~ araya ka
rışan bir doğmatizme, tesiri ile ba-
sireti bağlandı. ' 

Bu harbi, muharebe meydanla • 
rında 'cya denizlerde, usul veya 
bu usul ile koza.ııp neticelendirecek 
'c muzaffer çıkacak olan taraf kim 
o1u~a olsun, hasmın:ı kabul ettire -
ccği .en müsaid şartlar içinde bile, 
Pıarbi kazanmııı '!1lyılabilecek mi, Bu 
cı'lıet bence çok şüphr}idir. 

* Eğer bu rneseTeyi bu tarz.da nıü-
talea etmek doğru ise • bunu da 
mutlaka doğru oL:u:ıık telakki ede
meyiz; çünkü, bu bnkımclnn da i~le
rin bir hayli süıpriz. tarafı vardır • 
o zaman, bu harbde karlı çıkacak 
memleketlerden blri.-ri de Japonya 
olarak telilrki ed,.biliriz. 

Son zamanlard~. S°ıynmla Çin 
Hindi taııL ve Fransa ar ııın<la bir 
harb çıkh. Harb hirıız inlışaf eder 
etmez, Japonya araya girdi, bir mü
tareke akdini temin eui ,.e nihavt:I 
Pıayli tızun süren bir muharebede~ 
sonra Çm Hindistanının yaruını Si
yama terketmeğe Frans:ıyı iknan 
muvaffak oldu. Bu usul ile, .Japon. 
ya, Uzak arkta kendi nüfuzunu hü
yük bir eahada tesis etmiş ve orada 
hakem - ve ayni zamanda hakim • 
rolünü lendi efine alını~ bulunuyor. 
~tekim, civar denizlerde, gemi kıt

hgından dolayı, ln!}ifterenin tatile 
mecbur olduğu deniz hatlarını da 
birer birer kendi eline. aliyor ki bu 
hal, Japonyanın ha,-alinden hile 
geçm· şeylerden değildi. VCBaire 
vesaire ... 

Demek oluyor ki h len, bu harbi 
kazananların ba anda Rusya jlc Ja
ponya bulunuyorl u. Bunlardan son. 
ra da Amerika geliyor. Fakat. acaba 
harbin de' amı müddetince, hudise
Jerin bu tarzda seyri de aynen bu 
şekilde L:a.lacak mı} • . diki nalde 
bunu da bilemeyiz; iRİn daha çok 
sürpriz tarafları vardır. Fakat, şu. 
nu aöyli,ı.:chiliriz lci, bu harbe hangi 
millet hiç iştirak etmemiş vcyahud 
da en geç kim i~irak etmişse dün _ 
yanın bu dcfaki htSab tas.fiyesinde. 
en kazan h vaziydte bulunacak o
lan odur. 

Bu d~ab harbin şimdiye kadar 
takib ettiğimiz seyrini tetkik netia 
si~de .b~ kanaate viwl olabileceği : 
ımz gıbı Cihan Harbindeki tecrübe
ye bakarak da ayni hükme ~ armak 
kabildir: O zaman da böyle olmuı
tu. Muhan"bler harbdcn o kadar yor 
gun ve takatsiz olarak çıktılar ki. 
kollarını kald rma takatinden uzun 
zaman mahrum kaldılat. Snf bu aa
) eded"ır ki, mağliı!> T udöye_ 0 ka _ 
dar ağır yaralar almı ve tam teali. 
mİyet ifade ,.den bir müta1dce ile 
he1 şeyi dind~ çıkarını olduğu 
halde, Atatürlcün azmile tekrar a -
yalclandığı zaman kar nda, Yuna
nistandan baıka kim~yi bulmadı. 
O :zaman için de Avrupada harbe 
girmemiş yegane taze kuvvet Yunan 
!kuvveti idi. Onun haricinde bi.zj 

(Duamı 1 incf sayfada) 
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Resimli Havagazi kazaları 
neden oluyormuş? 

Geçenlerde §ehrimiz.in muhte
lif semtlerinde vukua gelen hava
~azi zehirlenme hadiselerile Na -
fıa Vekfileti yakından mec:gul ol
muş ve bu hadiseleri tetkik etmek 
üzere Nafıa şirketler komiserli -
ğinde bir komisyon kurulmasım 
emretmiş, komisyon hadıse yerle
rinde tetkikler yapmıştır. 

Bu tetkikler sonunda, toprak 
yığınlannın havagazi borular•nı 
tazyik etmeleri neticesinde gaz 
kaçmak suretile kazaların \ ukua 
geldiği anlaşılmıştır. Komisyon bu 
gibi kazaların önüne geçmek için 
tedbirler alacaktır. 

Marifetli (!) hırsız 
yedi sene hapis 

yatacak 

Garl> ile rln çok iyi tetkik eden Avrupalı bir alime sor- J:poııya bir şark mt:mleketidir, ve 60 sene evvt""Jine gelinceye 
muşlar: kadar hep tabiatın hilkattenberi yaratmış olduğu dekor içinde hiç 

Beyoğlu, Beşiktaş ve daha İs -
taııbulun b~ço'k semtlerinde muh 
telif evleri soyan Rıza isminde a
zılı bir !hırsızın mulıakemesi asli
ye sekizinci ceza mahkemesinde 
dün neticeye varmıştır. Suçlu, ka
pıları kır-mak, duvarlardan aş -
mak, pencerelerden girmek sure -
tile birçok e\IUen sayısız kıymetli 
eşya çalmıştn-. 

- İkisinin arasında ne fark vardır? llu:n adamı tek kelimeyle: bir şey değiştirmiye lüzum görmeksizin yaşamıştır. fakat bugü -
- Uçurum. cevabını vermiş, sonra da fikrini şöyl'! ~ah elmi!2: nün Japonyası geM ~arkta olduğu halde tamamen değjşmiştir, 
- Gaıb aleminde insan kendi elinin emeği ile süslediği, ra • artık dekor eski dckeır, hayat eski hayat değildir, ve §arkm Japon-

hatlaşt.Jrdığı bir dekor içinde yaşar, şark fıleminde ise tabiaün yası bir garb memleketi olmuştur, demek oluyor ki doldurulamı-
ver.diği ile iktüa eder, içinde ömür sürdüğü muhit binlerce sene- yacak uçurum yoktur, mesele bir defa bunu anlamakta, sonra da 

•. ~~~ .. ~~.~~-~~.~: ..... ·-·-··· •• başarmak için lazım gelen programı yapmaktadır. 

çay ve 1 f ·Eo·-E·B-rV-A·T·-::;·Tc-M;;;ld;··;;;k;··s· 
tarihi S .. 

1
. t_J Gazeteciler kralı 

Mahııteme, dünkü kararıle bü -
tün suçları delillerle sabit olan 
Rızayı içtimaen 7 sene 4 ay 20 gün 
müddetle hapse mahkum etmiş -
tir. 

Çayı ilk defa bulanlar •rrea as meşhur antika 
kimlerdir, çay iptilası bir piyes koleksiyonunu 

Kasımpaşa cinayeti
nin muhakemesine 

başlanddı 

dünyaya nasıl yayıldı? satlyor 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

K.asımpaşada anlaşılamıyan bir 
sebdbdcn dolavı Zehra isn·indc 
50 yaşlarında bir kadını tabanca 
ile yaralıya :ık öldüren poli Sab
rinin muhakemesine 1 inci awırce
zada dün !başlanılmıştır. 

Şehir Tiyatrosunda her mevsim 
birbiri arkasından klasik, TOmantik, 
realist piyesleri t'leyrettikten t'lonra, 
her zaman iki elimi All-dhıma açatnk 
halimize hamdederim. Öyle ya, na. 
sıl hamdetmem, nasıl bu program
t'lız programlaıı han'kulude bulmam:? 
Değil mi ki sevgili rejisörümüz İsveç 
fiyordlanndan yola çıkardığı reper. 
tuanm Rusya, Almanya, ltalya ve 
Fransada sürükliye- sürüküye lspn ı. 
yanın ta ucuna kadar götürüyor ve 
her diyarda antika namma rıe varsa 
piyes diye devşiriyor da yalnız 
aürrealizmİn yanından l!!ÜrtÜneTek 
geçiyor! Ya maazl\Uoıh bu nev'c de 

Çay ziraatinden bir inhba merak sarsaydı kim bilir Turk tiyat
rosu ne ac.ibelere sahne olurdu} 

Çay ne zamandanberi içilmek- Bana bu satırlan yazdıran. her 
tedir?. Hiç kimse b'lmi}w ..• Bu sene hu aylarda açıp açıp okudu -
şerefi kabullenen üç memlekette ğum bir aüıiealist piycstir, yahud 
yani Çin, Hindistan ve Japonyada daha doğrusu, bu taze san'at hı.ık • 
bugüne kadar sürüp gelen efsane- kmdaki bir ibret vesikası! Ey, insan 
ler, an•anelere bakacak ~lursanız, hali bu, belki bir gün bende de 
çay i~enin ve bunun zevkine böyle bir yenilik merakı uyanabilir! 
\ı armanın ki>kn ta es.iti zamanlara İşte böyle bir meraka dürmemek 
kadar dayanmaktadır. Çinin id - için sadece bu bahsettiğim nümu -
diasına göre, çayı keşif şcrefi Mi- neyi tekrar okumam bana kafi bir 
laddan 2737 senesinde yaşı - den yerine geçiyor ve yapılmamış, 
yan imparator Şeng Mung'a veril- görülmem~ dü ünülmemi, yenilik -
melidir. • ler araştırdığım en c<>§knn anlarım. 

Bütün bu efsanev; an'anelc-ri da bile deıhal sükun buluyorum. Bu 
bir tarafa bırakarak şurasını sebcbden aziz dostum Muhsin Er -
kat'iyetle söylıyebiliriz ki, Yun - tuğnıla da tavsiye ederim, her han
nan-Burmo hududur:d<ıki Şan ka- gi bir gün dadaizme, yaı.\ud sürrca. 
!bilesiyle Assam ile Burnia arasın- lizme gönlü bir dakikacık kayar gibi 
da bulunan Patkoi dağındaki Na- olursa o da benim gı'bi yapmn, böyle 
gas kabılesinin çay ve evsafından acayiblikleri okusun 1 Şüphe yok ki 
çok e.skidenberi hatel-Jerj vardı. kendi.si de derhal derdinden §ifayap 
Çünkü asırlardanheri btt mınta - obır ve bu zehir ondn da panzehir 
kala:rda tabii ağaç şeklinde çay yerine geçer. Maamafih muhterem 
yetişmekte idi. -okuyucularımm da bu sürrealist pi-

Ancak sekizinci asırda Çinin yesi mer~k etmeleri ihtimalile onları 
her tarafında çay ıçilm.iye baş_ da b~ numuneden ma.h~um bırak -
landı. 780 senesinde Lu-Yu jsmin- n_ın.k ıst~em. Bunun ıç~? teıceme • 
de bir Çin muharriri, birQC>k Çin sını a§&gı":a nakl:dece'!'m. Fakat 
çay wccarı tarafından çaya dair sakın .. endışeye ~.uşm~yın ve bun'! 
bir kitab yazmııa memur edildi. p~k ~yle uzun, sureklı ve ma.baadli 
Bu kitabın ismi Çacing'tir. Bu ~ır pı?es .aan~ıty~ 1 Zaten ı-ünı;a -
eser, ça -cıhk ihakkmda yazılan lıst b~ pıyesm .. ~ına~!k.. kudretıv u
ilk reklam abidE"sidır. Ne bugün zunlugunda. degıl! bı.lakıs kı"'lıgı'!. 
İngilteredeki beynelmilel C<ı ko- dadır. ~a~ bu pıvesı oyna~lar, gı
mitesi çav r..z.1:>m)~n "t>ın Y ed iCden bıletı alıp da salona gırcn se-

• _ ıcalil ..ı ı~. sen e . . .. d h d k"k.a 
400 bin İngiliz lirası harcamakta- yı.rcı - eger per e emen o .a. ı -
dır da açılım~sa - daha sandalyc.ııını bu-

Sanıldınma ... -r rr ... d A lup da oturuncıya kadar perd~nin 
,.,... ,.,o e ....,.,. en vru- k d.. h"d 1 bT p· 

paya çay ilk defa. Hlliandaya yol- apan ıgınab. şa . ı o a. ı_ır; ıyes 
}anan emtea ile birlı1ı:tc 1610 _ oynanm!~· ıtmış ve teımnı yarat • 

1 d im;.-.· B yı mışt,ır bıle 1 
ın a ge .a.ıı~ır. u çaylar Macao- H" · k" ·· 

dan 
c.ı.-aç edilm;şti R • da ıssedıyorum ı, merakınız bus· 
.nu · • US) aya b"' ·· · d 1 · O h ld k ilk çay kervanı 1618 de vaımıştır. ulun nya e eşh. a e arb ter-

Çayın İngilterede ilk .satışı 17 inci cemeye geçiyorum. 

* asrın ortalarına doğrudur. Satan Dram si.irrealiıt 
da Thıomas Garroway isminde (Bir f'!minist) 
kahve işleten bir !ngiJizdir. İngi- BiRi •et PERDE 
lız muharrirlerinden ve yazdığı Sabah, ZcnglhaT Pazar meydanı. 

Cl>eTamı 1 inci sayfada) Dekor, evleri, limana doğru bir me. 

f STER i NAN, 

safeyj ve Fransızlara Zengibar o -
yunu fikrini telkin edebilcc~k şey
lerip göıterir. Sahnenin önünde, zar 
karnesi şeklinde ve üstüne 7ar re • 
simleri yapılmı~ olan bir megafon. 
Avlu tarafında. bir evin methali; 
bahçe tarafında, bir gazeteci kulü -
besi ki, önünde mallıırını teşhir et
miştir ve gazeteci kadın da, yalnız 
kolu lumıldıyan bir tasvirden iba -
rettir; dekorun bu tarafı, hiıla sahne 
cihetine nazır olan bir ayna ile nılİ
zeyyendir. Dibde, Zengibnr halkını 
temsı1 eden kok~tif ve dilsiz şahıs, 
perdenin açıhşından itibt .:ı mev -
cuddur. Bar '\ıranın üstüne oturmut
tuı. Sağında bir masa ve ~linin al -
tında, kendisine istediği sesleri çı -
kartmağa hizmet eden §U aletler 
vardır: rovelTer, gayda, iri davul, 
akordeon, tambur, yıldınm gü-t·le • 
tici, çıngıraklar, ziller, çocuk horu
lan, kırık çanak çömlek. Bir aletle 
çıkarılacağı işaret edilen bütün &es
ler Zengibar halkı tarafından idare 
olunmakta ve megafonla söylene • 
ceği işaret edilen diğer bütün ses -
ler de seyircilere haykmlmaktndır.) 

Birinci Meclis 
Zengbiar halkı: Ter eza 

Tereza (Mavi yüzlü, yağlı boya 
maymun ve nıeyva resimlerile süs
lenmiş uzun mavi roblu. Perde a • 
çılır açılmaz sahneye girer, fakat 
perde yükselmeğe ba~)adıkça orkes
tranın gürültüsünü bastırmağa çalı
şır.) 

cHayıf', efendim kocacığım, 
cSiz bana istediğinizi yaptıra -

Bu koleksiyon arasında ls -
panyaJan •öküliip getirilen 
tarihi bir manastır ela var 

Suçlu ma.iltkemedeki sorgusun -
da eski ifadesini tekrarlamı ve 
elindeki taban<:anın kazaen patla
dığını, kurşunun kadına isabat et-

i 
mesi üzerine. bu facianın \ uku -
buldu~nu söylemiştir. 

, Ölen Zebranın aılc efr d mah
kemece şa'hid sıfatile dinlcn·lmiş-
lcr ve Sabrinin Zehra ile evlen -
mck istediğini, kadının ise buna 
m\JVafa'kat etmediğini söylerr. · lcr 
dir. 

Duruşma, şabidlerin celbı için 
1 'k <.>dilmiştir. 

Nisadır muhtekiri mahke· 
' mede curmiinü inkar etti 
Balıkpazarında, Maksudiyl.' ha- · 

nında kalay ve nışadır ticaı ('tbane 
si bulunan Marko isminde bir top 
tancı tacirin asliye 2 nci cezada 
ilıtikar suçundan dün duruc:ması
na bakılmıştır. Maznun, ale)hin • 
deki iddiaya nazaran, Şakir i:smin
de bir müşteriye fazla fiatla ve 
yüzde yüz karla nişadır sat ışlır. 
Kendisi ise :mahkemede bu iddia 
yı reddederek: 

c- Ben sadece kalay sattım. 
Bu nişadır satışından haberim bi
le yok., 

Demiştir. 
Muhakeme, bazı tetkikat icrası 

iıçin, talik edilmiştir. 
mı'1Jacabınız:> Hearat 

(Islık gibi ses.) Denilebilir ki dünyanın en kıy- ded, kıymet ve vasıflarını bildiren 
Ben feministim ve erkeğin metli kolleksiyonlarınd:an birinin fihristlerinin (150) knlın cild tut• 

hükmünü tanımıyorum. sahibi de meŞhur Amerikan gaze- tuğunu söylemek k5.fidir. Bu kol
( Islık gibi ses.) te kralı W. R. Hearst'tür. Bu zat leksiyonun iç.inde bir de eski bir 
Zaten keyfime göre hareket şimdi bu kolleksiyonlannı satılı - tarihi manastır va:rdır ki bu bina, 

etmek isterim. ğa çıkarmıştır. Hearst yüzlerce ga- İspanrvadan sökülerek Amerika -
Çok zanumdanbcri erkekle-ı-, zete idare etmiş bir adamdır. Bu ya (14) bin sandık iç.inde mıkolun 
zevklerine gidenleri. yapıyorlo.r. yüzden milyarlar ikazanmıştır. Fa- muş ve on ikinci asırdaki .şekli ay
Artık ben de düşmanlarla çar- kat kendisi, aslen de zengin bir a- nen mullafa7.a edilmek suretılc A-

pı,.mı.ağa gitmek istiyorum. ilenin çocuğu idi. Babasının, geli- merikada tekrar inşa edilmiştir. 
Asker olmak arzımmdayım: ri mühim bir altın madeni vardı. Koleksiyonun • muhtevası içinde 

bir, iki, bir, iki. Bundan dolayıdır ki genç yaşında eski ve nadide altın mücevher, 
~foharebe et-mek isterim.... bu kolleksiyonları toplamaya baş- %iimrüd vesair kıymetli taşlardan 
(Yıldırım.) ladı ve dünyanın, emsalsiz bir ser mfirekkeb antiıka eşyanın sayısı 

Ve çocuk yapmamak .. vetini, kıymetli ~ya kolleksiyonu ise saymakla fükenmez. Bu c Ya.
Hayır, efendim kocam, artık ba- halinde vfu:ude ~etirmeye muvaf- nın umumi kıymetinin (600) mil
na kumanda eclemiyeccksiniz. fak oldu. yon dolar tuttu~ söylenm kte:dir. 
(Kıçım halka çevirerek üç defa Hearst elyevm 78 yaşındadır. Fakat bu, bir tahminden ibarettir. 

eğilir.) Bir hayli çökmüştür. Vefatından Hakiki rakam ancak müzayede. 
(Megafonda.) sonra bu eşya müzayedeye çıka - den sonra anlaş1lacaktır. 
Mecbur muyum, siz bana Con- nlarak yok pahasına satılmama - .................. --···-0

"""""
0

-

necticut'ta kur yaptınız diye, lan içindir ki bunları nakde tah - T A K V 1 M 

Kocanın aesi 

Ben de size Zcngibar'da yemek vlil etmeye ~ varislerini. büyülk 
pişirmeğe. zararlardan kurtarmaya karar ver 

miştir. 
(Belçika al.:sanilc.) 

Berna iç yağı ııerin. Sana söylü
(Devamı 4 üncü. sayjada) 

Amerikan gazete kralının kol- R•mi .. no 
leksiyonlan hakkında şöyle bir fi- ıaı,.'3 
kir vermiş olmak için bunların a- -Şubat 
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Bugünlerde bütün dünya Yugoslavyada olup bitemn ne olduğunu lediğini bilemeyiz, ajansların telgrafları da öyle. Mensub olduklan 
du ünmelde meşgul: devletlerin pr9pagandsı ıervisler•nden ne maksadla tertib edildikleri. 

GUNEŞ IMSA.< 
.:>. D. Sefer D . 

Kral aibi gerçekten Alman Devlet Şefi ile konuştu mu, hü- ni kestiremeyiz, hem belk..i hakikatten kendilerinin de hl\berleri yok. 
klımet baınaten Almanyadan L.

1
•
1 

kl'f ı· }d k tur. Bize öyle geliyor ki, bu bahiste olup bitenin nasıl bir seyir ta. 
ye karar verdi mU u te 1 ıstesi a 1 mı, abu! t:tmi. kib ettiğini bilen asıl alakadarlar haricinde sadece Bulgaristandır. 

Çünkü daha. evvel kendisi ayni tecrübeden geçmi tir. Biz bunun 
Yabancı radyolara inanmak kabil değildir. Neyi ne maksadla. ıöy- böyle olduğuna i~nıyoıuz, fakat ey okuyucu sen: 
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9 Mart 

Telgraf, Telefon. Ve Tels __ ·~ ab -1. 

Makineye 1 Tıb talebelerinin tabi '~~$fQ-e:I . Fransız fi~os~ . I Arnav~dlu~taki son 
-----:" · olacakları mecburiyetler • l/ı~~:;;~~yor 11~~:~;~~~1:;knı hç~~~~~~;~~~;~~~r Ven il rk en Anka<a 8 (Huou•!) - t 942 y>lrndan ;Q,~··n •• Tob Fa~ülteoônden 

• d k ı b 1 tin mecburi hizmetlerının lagv ve lt'ylı Tıb Tale-
Yazan: Selim Ragıp Eme~ Faris 8 (A.A.) - D. N. B. bil-

El enlerin 
BiOere 
hitabı: 

"Yunanistanı niçin 
istila etmek · 
istiyorsunuz?,, 

«ltalya biu taarruz ettiği za.. 
man .iu müracaatı düşiinii
)'Ordulı, lak.at siz FlorcmMda 

idiniz» 

neşyet edece ita e et elebenin tabi olacakları mecburiyetler hakltmda 
be ur una a ınan a 
hazırlanan layihı\ Meclise verildi. 

H arbin inkişafı ve yayılması dirivor: 
bakımından önümüzdeki Fransız hüklımetinin iogal al -

Af aan sefiri Hava 1 

Ku~umuna 100 lira 
teberrü etti 

ayların son derece mühim hadiseleT tmdaki arazideki müme&.ili bü _ 

A 
•k doğuracağını gösteren alametler git- yü~ el('.i de Brinon, bugün Paris~P 

merı anın tikçe artmaktadır. Bu aylar, bekli • Amerikan ,gazete~ilerine, eğer tn 
yebileceğimiz ve Alman devlet reİ8İ giliz kU\'\·etleri Fransız t icaret 

l·ng·ııtereye Her Hitlerin kaydettiği şekilde yal- ı gemilerine hücumda d<>vam cdf'r
nız Avrupa kıt'asına münhasır ha - se Fransız filosunun Fransız ti -
rekatın mevludu olabilecek değil • caret gemilerinin müsellah hima-

yardımları !erdir. Belki Amerikr\ ve Japonyayı Yelerini üzerine alacağını bildir -
da içine alacak büyük Dünya Har- iniştir. De Brinon. bilahare, ami-

<~~afı ı iuoi ııayfada) binin bütün şiddetile infilak eyle - ral Darlanın Amerika Birle ~ik dev 
Ankara 8 (A.A.) - Haber ak!-1

: mesi hadisesinin tarih başlangıcı ro. letlerinin Viohy büyük elcisi a -
b .. ··k el,..ısı Se-vkiyab teııri için k d ğımıza _göre. Afgan uyu ". lünü ifa edeceklerdir. Ameri ·a an miral Leahy'yi bu \'aıiyctten ha-

F · Mohıunmed Han dün tcdfın Vaşington 8 (A. \.) - Ruzvelt, akseden haberlerle Japonyada his - berdar etm;ş olduğunu da ta::;r ih 
:;:simi yapılmıış olan _Diyanet İngiliz imparatorluğuna Amerika ta- solunan endi~e ve depreşmeler, ni- eylemisıtir. Başvekil muadni. İn
İşleri Reisi Rifat Börek('.inın cena: rafından yapılacak yardımın tesriine hayet Mihver merkı-zlerinde göze l ,gilizletlc çarpışmalar bahasına da 

d v • elenk bedelı memuren İngiltereye ııahsi mümessil h 1 f ı· t b ·· 1 resine ~n erecegı ç çar.pan umma 1 aa ıye unu gos.. hi Fransız ticaret gemilerinin hi-
0 1. T .. k Hava Kuru - olarak göndermek Ü7ere bulunduguv t ı olan 10 ırayı ur erıyor. mavesini tem;ne kat'i surette az-

muna tevdi eylemiştir. Harriman'la dün görU~müştür. Har. Amerilcada ödüıı~ verme ve kira-
1 
met~ic; bulunmaktad r 

- - riman önümüzdeki Pazartesi '"'Ünü 1 • · ı 1 l ..,.iJt•re,·e var 1 
· " a:na ısmı .. anı an n.., -:. - 1 " : Fransanın maruz bulunduğu sı 

.a.ıma,D ve Clipper deniz tayyaresi!~ Lizboııa dım kanunu~un -~on ınuz~ ,< 0r<"l~rı kı.,ıJc gıd a vcı7i\'e .,...den bah~ed{!n 
gidecek, oradan da LondravcJ. ~eçe. vapılıyor. Mumes~• ı~ r. yanı meh U- ı D B . b""t•• r· · ı· h tt h 

İ k · R l b . kt bl H ı· · · ı k b ·1 1 e rı non, u un ngı ız a ı a-

t ı an ce tır. uzvet, ır me u el. ar - <ıan mec1<1ının eVV"' Ce a u eye - 1 L". , 1 ld - r ·k. d a, Y rimanı İngiliz hükumetine ta\·~ye di;;i kımunu "imdi rn:;zakt>Te ec1en ~c ~e ıııın tmes u 0 ugu 1 rın e - ~ı • etmektedir. Ruzvelt vu mektubunda A~erikan avamdır. Projenin ka • u unmus ur. 
Atina 9 (A.A.) - B. B. c.: te blie erı Harrimanı sah,i mi.ime<1sil olarak 1 hulü için n1ah'IUS bir ekıı .. riyet vücud ---------

KatimerW gazetesi, Hitlere hitaben ?önderdi~in~ ve vazifo:ıinin Jngiliz bulm~kla he.ra~er kifaveti müzakere Habaşler·ın ,·ıer·ı 
netrettiği açık bir mektubda. Al- İ b • • ımparatorluguna yapılac.ak yardımı I kue.rıle pro1 eyı reye ~oydu"m .. ak 
ınanyanın Yunanistanı ne için istila Bir talyan har gem·sı kolaylaştırmak ve Amerıkadan ya - imkanı b•ılunamıycır. Zıra. bovle ı k 
etmek. ~tediğini sormaktadır. Mek- d . )t babrıJdı pılacak sevkiyatı tesri etmek oldu - bir sey, ancak a, ·ı\rı•n .,;itn .. an ek-<ıe- 1ara ati 
tubda ezcümle ~eniliyor ki: . • ve enıza ısı . •V. ğunu tasrih eylemektedir. riveti ile yapılı!bil"r. Terrıin olunan . . 

((ltalyanlaT bıze taarruz ettıklen B 1. 8 (AA) _ Resmı teblıg . Korku. nedi b'l . I kae.,.ivı-t i~e hu hl'lrlr'i bulmamakta- (Bastantı 1 •'H'• "a~fadR) 
. . d k H' l er ın . . . << r ı nuyen ana ar t" ~ • • d . . 1 . ç·· k·· vakit, hır yaTdım arıyor u . ıt er, Al .~Jtaatının Bulgarıstan- ~ •na 1 • dır. Bıında.n doJa,·ıdır ki projeye mu ıçın e geçırmı'? e!"dır. un u Habeş 

h .. b l · ·· t t. -man K.I • n m 1 t 1 · l l ' k u kmunase edt e 'ds1.~e Fmukratcaba• e da-ki harekatına. veril~n hemır mut- Va-.ington 8 ( .\..A.- -- Nadiren ha lif hulunal1l,u, mÜ7aKeTf'ıyi uzat. v~hanper~er erıd. ta yahnıarınl arlar -
me arzu~mn a ı 1<r.. a a u es- ı .b. ·c daha mü.scı.ıd ava şar .. .~ r .. d C d mak icin \merikan demr.krnsi.,inin ga ını mutema ıyen ırpa nnıış ar • 
nada siz Floransada bulunuyoTdu. cı ın~~n~e devam edilmektedir. soz soy. ıyen ay~n ak arav..-ay.' _e. f..,.nd il,..,.i~e vprrl '<?i ı-• geni!' hiirri -1 ~ır. Çar<ı.amba sabahı kuvvetlerimiz 
nuz. Bunun üzerine bize garantileri- larBı _ ı\ıAlm.an denizaltısı kuvvetli mokrasıllerek):ar ı~nl ab~un pd~IoJesın- v•t hakkını kulhn~rnlc ~t"sela hak - ltalyanlara laarruı: etmiştir. İtalyan-
' 1 .1. l ·· t tfk ır b" de yapı ma 1stenı en ır ta ı e mu- · k 1 • • ti · · k k · · nı veren ngı ız ere muracaa e ı • b" • tte himave edilen ır va- . k" b" 1 k,.rı\vı-t •.r .. ~iisündp., lnril okuma ar rıc a erını "ruma ıçın topçu 

N l . . . k' hl'lc. nda ır sure - , 33 halef et etmış ve sa ın ır ses e şun. f d . . 1 I-l 
ası ıstenınız . ı, te ı e sırası kafilesi arasında cem an .. I . . 2 ibi vakit ka:zan:n ıvn matu te hır • ateşı açmıs ar ve abeı;istanda im-

bize yardıma koşan lrıgiH:zleri. ~op- b~r tonilatoluk bes düşman tica - larıKsoı emış~:· b"l . l • 1..:rı- b:.~ vurmakt<ı.rh rıl\ ... F,.lr"'t h,.r ha olunan hava kuYvetlt"rınin enka. 
raltlarımızdan kovalım. Ü lnırıJızJer ı~ Val)UfU batırdığını bildirmiş- or .. u n~ ;r ıkm~y~n ana arÜna inadın bir !'!OnU olacaP.ı 2ibi bu Ü • zandan kurtarabildikleri tek bir tay· 
ki, kanLannı bizim için döktüler. tr.e mına ~o~ 9~1Y eme dıstıyopru~.d rt - f'"'İ~~iz muhall"fl"tin .-ı .. hir ni~l\v,.ıi yareyi kullanmıııldrdır. Bu topçu a-
B 1 v 1z Dünyaya ır. • duda ıkı og um var ır . roı e e a.

1 
I ., d L • • • f 1. . ., unu asa yapmıyacag · • İ ·ıterenin cenubu şarkı sa - . • 1 d h . _ ~t"lmesinin uzak 0 ;ıragı a ,ta.-.rnı'l tesıne ve tayyarcnın aa ıyetıne ıdg. 

yaşamak prenaipin.i öğretmııı .. buh~- h"lln~ vakininde Alman hücum- dılat ya~ma~ş~kdon al rınkl ·a a zıya edilemez. O zaman hu kanun kabul men taarruzlarımız ileri götürülmüs-
A · k.lde na.-1{ olınett ı erı de emnıyet 1çın e o aca atını zan- .. B' .. dd d b' .-. nuyoruz. vnı ıe ı , botl kuvvetle himaye edilen . P . . ld ~ "b' .. dilecek ve Ameril.:an vardım• . ar - tur. ır mu et sonra n ır ~apro. 

lıi.:ııım geldiğini de öğretmeğ~ bazı. an. I .. ed k d"" nedıyorum. ro1enın o ugu gı ı k 1 b" ~· h 1. d l · ı . . d ...... 1 .. .. k" b d" 
rız ıı bir kafileye mcum ~re ~şma kabul edilmesine taraftarım. ası ge mkez ıdr .b,~1 •r ka.'n PO ~S!'I • - n.ı. ~~lyy~re_sı uşurku.nı.u~tur ·ı lu ıı 

· nın siddetli mukaıbelesme ragmen B b t b" '"k"t tak"b tereye a ın e '! ı ece tıT. roıenın şuru enın ışte mez ur tayyare oması - . . ' u eyanıı.tı anı ır su u 1 • k r · ı 1 . . 

Ya.Da,Dıııa,r 2 İ~liz torpito muhrıbıle cem an . . biT maddesı, bu vardım ·a ı e enne muhtemeldır. 
· • k ·ı·ı ı 6 t' t etmıştır. A 'k 'l · · · · k d b' 28 400 tonıla tolu sı a-ı ı ıcare Son k d - men an gemı r-~·nın ı"tıra e e t· Gondar etra{ıncJa 

vapuru taıbriıb etmişlerdir. Bunlar . • arara ogr!I ~ leceğini Clerpi~ ~yliyor. Alman dev. Tana gölünün şimalinde birçok 
dÜD de 1000 dan 2 si büyü!k petrol gemileridir. Va_şı?gton 8 (A.A.) . - . A-van let reisi ise lngi\tereve vapılacak Habe" vatanpQrverl l~ri 5ilga etrnfın-

Mulharebe tayyarelerile pik! 1 meclısın?,e demokrat .lıderı Bark- , vardım g:milerinin torpille~e~o~ni 1 daki ileri kuv:etlerimi; i ziyaret et
bombardııman tavvarelerinden mu l ley, bugun, d~?krasılere .Y~:d1'.1? 1 bild irmhıtı. B~ ahval ": şeraıt ıc;ın - miıolerd.iT. Bu kuvvetlerimiz Calla -
rekkeb filolar. dün Malta adasın- kan~nu pro]~ını.!1 :n geç onumuz de Almanva ıle Am,..rıka ıul\sında battan Gonda·a e:idl"n volun Üzl'rin. 

• 
esır aldılar 

• • da bulunan askeri tesisatı büyük dekı,. Pa~artesı gunu a~şam:. Ruz - silahlı bir ihtilafın patlak vermeme- de bulunmaktadır. 1-!ahe;; vatanper-
Telörgülerını aıan Yunanlılm 1 bir muvaffaki.vetle ve mükerrNen ve_ıt.ın ımzasına arzedılecegı tah- !!i imkanı var mıdır? . . verleri Gonddr etrcıfında~d dü .. mırn 
yeraltı iqe depolarım Ja ele bombardıman etmişlerdir. Bir rnı~ınde bulu:ımuştur. ~arkley, işte bundan dola .... ıdır .kı J?erlın kıt'alarına karsı vapılan hareket -

, J'l ma\•n deposuna büyük Ca'pta hom projeye m~alı! bulunan ay~n a • hükümeti. bu mukadder akıbet.ı ~er. lere ·ardım ediyorlar. 
geçır ı er balar isaıbet etmiş ve büviik bir zasınm da nıhaı kararın bugun ve ni~ eder .. k üçlü paktın bir şenkı sı- Y 

yanıg"ın oJıkmıstır. Hücum edilen rilmesi bahsinde proje lehinde bu- fatile Japonyayı görüqmiye davet ç·· ·ı A •k da b • 
Atina 9 (A.A.) - B. B. C.: yerin üzerinde uçan avcı tayıya - lunanlarla birlikte çalışmakta ol- etmiştir .• Japonya, bu müzakerede, orçı nı erı a ır 

Dün gec
1

e neşredilen resmi tebliğde resini düsüıımüsler ve Sunderlan<l duklarını ga?Jelecilere bildirmiş - öyle haber veTiliyor ki. hariciye na- mabud gibi seviliyor 
bild.irildiğine ~öre, merkez cr:phe- tipinde bir deniz tayyaresini yak tir. Barkley. mümessiller meclisi- zırı M. Matsu.lka '-arafından tems.il 
ainde taarruza ~eçen Yunan ku':- mışlardır. nin projeye ayan tarafınd:ın ilave olunacak ve bu zat belki yakın bı: 
vetleri dün tekrar 1000 i müteca.l-ız İtalvı\n teblijij edilen bütün tadilleri kabul ede- atide Berline gelce.ektir. De~ek. !'i 
İtalyan esiri almış ve yeni. me":~ er Roma 8 (AA.) - İtalyan or - ceği ümidini iıJhar eylemi;i ve bu vaziyet Japonya içın ?e, ~erlın ıçın 

Londra 8 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin Nevvork muhabiri 
Don İddon, 7 Martta şöyle yazmak 
tadır: 

Basvekil Çörçil'i Amerikalılara 
sevdiren kuvvetin ne olduğunun 
İngilterede bilinip bilinmediğini 

5 gün içinde 53 
tayyare düşürüldü 

Atina 8 (A.A.) - Yunanlı lar, 
bugün Arnavudluk cephesınin deniz 
bölgesindl" birçok ftalyan mukabil 
hücumlarını püikürtmüşler ve düş. 
mana büyük za.viat verdirmişlerdir. 
!ki taraf hatları drasındaki arazi, 
ltalyan ölü ve yaralıları ile doludur 

Cepheden gelen son haberlere 
göre, Yunanlılar, İtalyanların kendi 
üslerinden tıbbi yardım istiyen rC":.d
yo İmdad İşaretlerini almışlardır. 

53 tayyare düfürüldü 
Kahire 8 (A.A.) - İnı;di..ı: 8\ C- t 

tayyareleri birbiri ardından bes gün 
içinde Arnav:ıdlıı~ cepht•s=n.:!e 5 3 İ
talyan tayyaresi dü~ürmüşlerdir. Bu 
müddet zarfında İngiliz zayiatı 3 
tayyareden ibarettir, 

Bu 5 3 tayyare .nasında Koı Fu a
dası Üzerind" ceTevan eden havi\ 
muharebesinde düşürülmii'i olanlar 
da vardır. Bu hava muharebesinde 
13 İtalyan tayyareci"i ayni zamanda 
paraşütle tayyarelerinden atlıyarak 
İnmişlerdir. 

Şubatın 28 günü içinde 3 38 cHi'
man tayyaresi yani rtünd~ 12 den 
fazla tayyare düşürülmüştür. 

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

Mayn dökülen 
sahalarda 100 

mihver gemisi battı 
Londra 8 (A.A.) - Mallım ol -

duğu veQlıile kara ve deniz İngiliz 
hava kuvvetleri garbi Avrupad·1ki 
yakın limanlara mavn dökülmesi
ne geniş mikyasta yardım etm · s -
lerdir. 

$imdi öğrenildiğine ~re man1 
dökülen sahaların onda biri nisbe 
tinde bir mıntakada 100 kadar 
Mihver gemisi batm1ştır. 

Mesela Kiel kanalına b "r k aç 
kere mayn dökülerek hasara uğ -
ratılmıştır. 

Gecen İlkkanunda demir ma -
deni yüklü bir vapur burada 0at
mıştır. Vukubulan infilak netice
sinde kanalın betonlu olan d ibi ve 
yan duvarlarından biri yıkılmıştıt", 
Kanal tamamile tıkanmamıs ol ma 
sına rağmen ancak ufak tonaj 'l 

~emilcrin geçmesine imkan ver -
mektedir. 

Alman ültimatomu bir 
haftaya kadar Yunanistana 

verilec kmiş 

i1gal etmişlerdir. Ayrıca ~ır nıı dt~1r duları uımum1 kara:ııgithının 274 suretle ayan. bu_ııün veya bu gece •de naziktir. Japonya ıle Almanya -
da malzeme ve silah iğtınam e 1 - numaralı tebliği: ?rojeyi tasvfü ederse mümes~il .~ nın bu bahis üzerin~e k_?.n':'şacakl:ı-:1 

miştir. Telörgülerini aşan Yu~an Yunan cephesinde hava kuvvet ler meclisinin de Pazartesi gunu şeylerin neler olabıleceg_ı,nı .. esas ıtı
kuvvetleri ltalyanlan:ı >:eraltı. ;.~ lerimiz dfümıan kamplarını ve tah müzakerelere kat'i surette nihayet barile tahmin etınp,kte ~uçl~k rok -
depolarını da ele geçirmı~lt:rdır. • şidatmı ve müdafaa tesisatını hii- vereceğini söylemiştir. tur. Japon~a, Mıhverıb' ıddıasına 
arruz cephenin muhtelif noktPların- vük ve kii;çük çapta bombalarla ~öre, Amenkayı tutan ır tahpob. 

bana soruyorlar. . CBaştarafı ı lnci sayfada) 
Winston Çörçil, Ingilterede şim nin beklenebileceği merkezinde 

diye kadar en çok sevilen adam- dir. Şurası şayanı kayıddır ki bir 
dır. Amerikaya gelince İngiltere çok Alınan harb muhabiri şimdi -
ba9vekili burada bir mabud gibi den Yunanistan hududuna yerleş 
sevilmekte ve birçok Amerikalı mişlerdir. Bu muhabirlerin hudud 
şeflerden ziyade hürmet görmek - da mevcudiyeti, bittabi sinir har
tedir. bine yardım gayesini istihdd t>v-

da bir.den yapılmıştır. Hava kuvvet- bombardıman etmişler ve mitral- Matsuoka Berı·ıne dul", vazi~e~İ, -~m~r;kanın ar e 
leri de muvaffakiyetle faaliyette bu- yöz ateşi altına almışlardır. müdahalesını mumkuh '";e~telbe ~e-
lunmu~lar- ve hirbir zayi"ta m.aruz . s· arki Afrikada düş~an. Erit - •d• ciktirmektir. Fakat a va oy e gos-

" - d · gı yor t · k' Amerikayı daha uzun za. ~-almadan üslerine dönmiişlre ır. renin bazt maıhallerıne hava akın 1 crıyor 1 ,_ 1 kt 
a. • d h' b" h 'k a tutmak mümKÜn o mıyaca ır. ları ya.pmıssa a ıc; ır asar ı a m n. .. k 1 . b" ı b. u". 

1 1 Y · · t• Berlm muza ere erı, oy e ır m 

A man arın unan edeme;~<; ~~rb genı;ei balh B ICH~tard• l iuci ~·~·~~da) dahale karşuıında Jdap_?nyan~nf .ifa 
'd b" h b nın er ine gidıp gitmiyecegı me- etmiye namzed bulun u~u vazı e ve 

hududuna . gl.tdı.klerı• Ort~ tdon~ı a.. tır b't a:cı.1gemısı selesi çok büyüıc. bir aliı.ka uyandır· rollerin üzerinde duracaktır. Fakat 
Akdf"nıZ e 'l..,:bnluz de~1-

1 il ı ben;.,e - maktadır. Öyle zannediliyor ki, ~ unutmamak lazımdır ki Japonya A-
en bazı ser.x: er o avıs e avmış d M t k. B 1. 'd bu k h k t AL Y .. b t b . .- ,··k b' k ye a suo a erme gı erse merikaya arşı are e e geçerse 

tekzl.b edı·ıı·yor tır. Murctte a ının U\IU • ır ıs- seyahat Hitlerin emrile değil, falı.at manvaya fiili bir yardım yapmış o 
mı kurtarılmıdştır.. it.. b t ıld Japonyanın hesabına yapılacaktır. lu,. Buna mukabil Almanyanın, da-

Bi.r kalyun ene:ıı 1 a 1~ 1 Vaşingtona gelen haberlere göre, h~·dnihu,ıu Mihverin Jar>onyaya ~e-
Atina, 9 (A.A.) - B. B. C.: 

Alman elçia.inin, Yunan hükumetine 
bir ültimatom t!:vdi ettiğine ve Al
man kuvvetlerinin Yunan hududunu 
••tık.larına dair verilen haberler tek.. 
ıib edilmektedir. 

Ayan meclisi 
yardım layihasını 

kabul etti 
Layiha yarın 

meb'usan mec.~isine 
sev kedili yor 

Va§lington, 9 (A.A.) -- B. B. C. 
Ayan meclisi dün gece, Ruzvelt ta
rafından teklif edilmiş olan demok. 
raaiJere yardım ve ödünç malzeme 
verme kanunu liyihaııını 3 1 e kufi 
60 reyle kabul etmişt.ir. Ayan mec
Jlsinde yapılan müzaltereler 1 7 gün 
•müıtiir. Layiha, çok muhtemel 
Narak yann meb'uııan meclisine 
....-kedilecektfr. l..Ayihanın burada 
•ratle bbu.lü için li.zu:n ııek.n ted
\irler almnaqtu. 

Lon.dra 8 (~:/:·> - Amırallık ·bu seyahatin ba~lıca ıebebi Alman- tirebilece2i neden ibaret kalır~ Çok 
dairesinin tebliği.: . İ l d Japon muahedesinin tatbikatına aid mümkündür lci Berlindr: bu suale de 

6 Martta Anfıtrıt~ t_a _Y~n b~- meselelerin müzakeresidir. Filhaki- bir cevab bulunmıva calışılsın. Bü • 
nizaltı ıj{emisi, ~e . enızınhü e ır ka mezkur muahede, Almanyaya tün bunlar önümüzdeki avların nastl 
t~liz ~mi . k_afilesme ~uma batka bir devlet taarruz ederse, Ja. mlihim ttadiselere ~ebe olduğunu 
teşebbüs etm'!tır.. .Bu denızaltı. ponyanın Almanyaya yardım ede - gösterivor. Bu muazzam hamlin sar
bimaye gemilerımız tarafından ceğini tasrih etmekte ise de Japon • sıntı!lı da, elbettelıd o nisbette azim 
derhal battrılm~ır. yaya başka bir devlet taarruz eder. ola,..aktır. 

k se Almanyanm da Japony:lya yar- t:" _ m ı::; 
-Edenin Tür iye dım edeceğine dair hiç bir kayıd J11lim vr.a9ı.f" Gm119 
' h t• hakkında ihtiva etmemektedİT, 

88Y21 fa fi • ler Cenubi Çin sahillcıinde bazı yer- Dar8m8 tabı" mu··eSS9S8lerd9 
lerin Japonlar tına fmdaıı geçenler. O 

8 sır de ı·.,galın' e ehemmı"yet verilmemek- tekalid ,,.an .. ı"gı 
Kahire, 9 (A.A.) --: B. B. C.: tedir~ · =' • U .. 

Ed . Türkiyeyi ziyareb hakkı~.dR, Alman "lçhi yol.., çıktı Ankara 6 (Huııu'\ı) - Muesııe • 
l~~ın ettar mahfellerde şu muta-ı Tokyo 8 (AA.) _ St,.far.i: seler baremin~ tabi bütün müesse -

şala yb an edilmektedir: Bu ziya- Haber alındıO.ına .,,0··re üçlü pak- ııclerde tekaiid sandığı kurulabile -
lea ar ey f ·ı d k" "" "' -· d · h 1 I" 'h M 

T .. k' e ile ngı tere arssın a ı tın imzası üzerine lJzak"aTkla yazi- cegıne aır azır dnan ayı a ı ec. ret ur ıy k • . ., ı· ·ı . . 
do;tluk ve itimadı ta vıye etmış ve vetin son inki .. aflan hakkında Hit- ıse ve~tır. _____ _ 
Balkanlarda itimadsızl:k y~ratmak l.!r ve von RibLentrop ile görüsmek 
. · Al an te•ebbüslerıne hır c-evab iizere Almanvl\run T okvo ııefiri 
1çın m ~ · 
te .. k;l e~·ıı-.tir_._ Eugene Atto öğledı-n ıonra Sihir -" · Ankara 3 (ı\.A.) - Kızılay u-

ld . ya yolile Berlin .. ıddec"'lttir. b'ld l · 

Hariciye Vekili ge 1 Alman ttefiri gelcc~k .• y Tokyoya mumi merkezinden ı iri mıştir: 
C! ~ı dönecektir. Konyunın Ermenak kazasının 

H . · Vekili Sükrü ;,aracog u, Nadir kö• ünde vukubulan yan -
arıcıye ' ·ı k Moekova s.eyahati . l d . 
b hk" Ankara elcspresı e, ar- N k 8 . AA ) H . gında evlen vanan ara \'ar ım ı -

bu .•aR~ / Saracoğlunu.1 cenaze Amevy~kr ld · l. - g·~rvea:ıJ. a c in Ennenak Kızılay şubesine 300 
deşı uş u k .. h erı an ra yo arın.\ " . - · 
merasiminde bulunma .. uzereV, ~l!'k'li: n hariciye ni\:zırı ~ !atsuoka. yal • '! lira ve Gördes kazasında vukua 
. . gelmı'•tir. Harıcıye e ·ı po k ] b l' .. . 1 ,_ nmıze ' B ) d" nız. Berlin ve H.omaya gitmiyt:ce , ge en eye ~1'1: uzerıne. yapt acat:\. 

R~y~a0rpraşLa~;fi i.~~a~evilly::. ~:. fakat Moslı:ovaya da cide-rek orada yardım~ar ı<;ın Manı.~a ~~zılay 
eısı • u la fı d b" ademi tecavüz paktı imzalıya - merkezı namına 1000 lıra gonde -

1 d . __ı_inı ve doıt rı tara n an ır l ·ım· . 
e ıye enı. caktır. n ıştır. 
karplanmı.ftır. 

K uılayın yat'dımı 

Amerikan milleti, ancak Ruz - lemch.'tedir. Sanıldığına göre, İtal 
velt'e karşı avni takdir hislerini ya ile sulh yapmak, İngilh·re ile 
duymaktadır. İngiliz başvekilinin münasebetlerini kesmek, Bulga -
annesinin bir Amerikalı olması ek ristanla hududunu Bulgaristan le
seriya iftiharla hatırlatılmaktadır. hine değistirmek, Selanik ve Pst-

Aımerikalılara gıöre Çörçil, dün ras gibi üsleri Alman~·a ·a \'ermek 
ya demokrasisinin harbcu ve mey ve İtalyaya karşı bu derece mü
dan okuyucu zihniyetini temsil et kemmel surette mücadele etmiş 
mektedir. kahraman ordusunu tamam:lc t"r 

İngiliz başvekili, Hitlerin çar - his evlemek taleblerini kabul icin 
parak pa~alanacağı bir kayadır. Yunanistana. muhtemf'l olarak 24 

En koyu infiradçılar ondan hür saat mühlet vcril~ektir. 
metle baıhsetmektedirler. Takriben 7 Alman fırkası, rnal-

Winston Çörçille Franklen Ruz- zemesile beraber. halen Yun&r> hu 
velt'in iki eSki ahbab oldukları dudunda mevzi almaktadır. Yeni
herk:esce malfundur. den iyi hava şeraitinden istifa~,. 

eden Hitler, ordusunu. arazının 
güçlüklerine rağmen, süratle ilcr
letebilmistir. 

Kral Karol 
Amerikaya gidecek 

Nevyork 8 ( A.A.) - Dün Llz -
bonda dolaşan şayis.lara ve Ameri
kan radyosunun verdiği bir habere 
göre, sabık kral Karo( ve Bayan 
Lupescu, Amerikaya gitmek niye • 
tin dedirler. 

Haricden sahn 
alınacak gemilere 

ai:.1 kanun 
Ankara 8 (Huiu~i) - Haricten 

.atın alınan buharlı ve motörlü ge
milerin memlekette yapılan müma
ııilleri için getirileıı · eşyanın S{Üm -
rük resminden istisnasına dair olan 
ltanuna el:lenecek hükümlere dair 
Mecl.i.te b,ir layiha verildL 

Suitefehihüm lerin '~e fena \'a7.i 
yetlerin önüne gecmek üzere. Bul 
ı:?ar makamlan. Alman kıt'aia:ı"'a 
yivecek ve yatacak verilmE:'si hak
kında radvo ile bir seri talimat 
nesretmiştir. 

Bu esnada, Romanvada, Bul -
~aristana gec<'n kıt'aların Y"r;ne 
yenilE>ri ıJelmektPriir. B;risi 1ftn1n.
mi1e motörlü olnı:-ık ilzf'rP 2 fırka. 
bu !=;On haftanın ilk üç qtinü icin
de Roman,·a,·a ~itnıPk Ü.,.t·re Vi -
yanadan trenle harC'kE>t etmiştır. 

Şar~ ha'ıları v 3 kilimleri 
Ankıara 8 ( Huausfı - Sark ba

)ıları ve kilimll"ri ile emsalinin ser
be•t nıahı\) reiiminc: tabi tu~ulma • 
sına dair hükumet Mr:.ct3e b:r l.J)'iha 
te">•di ctıni~tir. 



4 Se7f • SON POS"TA 

( Şehir llaberleri J 
Ekmek yarın 

20 para 
daha ucuzluyor 

ı Tramvaylarda tek bilet :.... .., 
nsnın yarın başlıyor j o~" ~uc~v ~ 

r ............ ___ .... - .... ·-········ .. ·-·-··· ............. -........... --... - .... , ~ MEKTUPLAR~\ . 
Değirmenciler, belediyeye mü· : • . ~ • 1 
Facaatla, Topralt oliıi tarafın- E Ye~.tar_ıleye g_öre, me.Je !'e olanaol..ın bir-inci meolride i kinci darecadeki 
Jan kiralanan Jeğirmenlerde· i 1, .ıkıncı meok~d~ 5 kuraf ucretle.•eyahat eJilece/ı, orta H i malQllerİn bir 

~!~!~~:-e;:f;,!~~:ncı:;: l..~.: .. ~~:.':::: .. :.:.~.::~ .. ~~ .. ':::.~:.:.::~~e m:.~:: ... J dileği 
L !I dil Harb --1-~ı:• br" -ı---.• 

caklaTını uİ dir · er Tramvaylarda tek bilet usulü-ı ci mevki tramvay arabalarında 11, bize ıön= .,;-~ 
- nün tatb kınn ~·arın sabahtan iti- ikinci mevki tramvay arabaların- .... 

Yen
i tin undan, korunma ver"'İ· baren f>aşlanacaktır. Yarından iti- da 7,5 kuru~ olarak t~bit edilmiş· 1 tramvay idaresinden fU dilekte 

sinin l~.5 ~ruştan 100 .ku~usa in_ aren, .Yo cu ar ıı:amvay ara a - tir. Trm:nvay da~ ayn_ca _aylık uBelç!kalılar tarJmdan idare .,. ,., b l l bal l t ı bulunmaktMhn 

d rılmcsi u:z:er ne ekmek fıatların· nnda ~eı: klA, ~er. uzun mesa- pasolar ihdM etmıştir. Binncı mev 1 
da 20 para tenzilat yapılacağını felere gıtsınler blnncı mevki için ki için 840, ikinci mevki için 600 : reti~~ oza azıa :ı:a:ı~ 
yazmLŞtık. Bu tenzilatın tatbikına 7. ikin<:~ mevki için 5 kuruş vere- kuruş olan bu pasolarla yolcular i olmak üere barb malullerinden 
yarın sabahtan itibaren başlana - cekle:-dır. t . _ ~ndc istedikleri kadar tramvaya i birinci ve ikinci de\"eceye ayrılan 
cak ve ekmek 12 kuruş 30 paraya Tramvay darcsı yenı tarifenin binebıleceklerdir. Birinci sınıf ma i ağır malUI ve sakatlara. tram _ 
satılaaıktır. tatbı~ına ~id _haz:rlıkl<:_n bi.tirmiş lfıller lı;;~n de birinci ve ikinci rncv ! .... ., ve tünelde meccani seyahat : 

D 
ıı;.; •

1 
.Jt k ·ı ce ve bıletlerm uzerıne surşarJ yap- kide 50 kuruş mukabilinde sene - ı L-ı.ı_ •----•L .: 

ı-;ırm.cncı er ve e me çı er tırmı.ştır lik k 1 ihd ed'l · · ıım&K1 .._.,..,,i>' m'yE'tı reisi dün belediyede bu ten · art ar as 1 m.ı.şür. Yeni idare bu defa, bo paso - i 
zılatın tatbiki i ile meşgul olmuş_ Evvel.C: anca~ iki kı.t'a. arasın- Sübay ve askerler için aban - lan .eneliği 50 kanattan 21 kişi. ! 
}ardır Fırıncılar da belediyeye da ~nz.ılitlı tar:ileden ıstifade e - man karneleri satı.şı da yarındnn yi geçmiye.n birinci derecedeki f 
müra~aatJe dej!irmenlerdeki ke _ den. ılk. o:ta<>~l ve ilise talebeleri itibaren kalcbnlacaktır. Sübavlar malullere haarehnit. ikinci dere- i 

• vo yenı tarıferun tatbikile yüksek yeni tarife ile birinci ve ikınci A pekle~ deg~rmcn.lerden çıkarıl - tah'Sil talebeleri ~ibi ootün şebe - mevkide beş kuruş, erler birinci ceddô malUDeri meccenı .sen. - i 
masını istc>mı;;lerdır .• Fırıncılar bu kede talebe bilctile :ıeya..lıat edebi- mevkide 4, ikinci mevkide 2 ku - bat baldundan dtisna t'lnıİJlir. E 
na ~~ olar~. değirmenler '!'<!P leceklerdir. Aktarmalı bilet tarife rusla seyahat edeceklerdir. Aziz yurdumu:ıun müJafauı : 
rak Ofıs ernnndc çalıştıkları ~ç n sinin tatbikıııa da 4 Nisan tari • Talebelerden birinci mevki i1,,in ::-1:.. "j:.,.~r. •ı:iı::ı::;;; i 
una, kepek ~nldığı tak~! hinden tt:lbaren başlana.,ıttır. alınan 4,25 kuruş bilet ücreti de bit- muhari maı.v bı • 
mes.ul tut~lacaid~~~ı, bal?Uıkı bu Aktarmalı bilet ücretleri birin- 4 kuruşa indirilmfştir. kıı- .. w- .!:!1.ıl!Jllı-:.. mik~;:: !. 
mes ulıyetin kendi u~rlennde ul -- _ ____ -- .,-.. ıu "''- --

d :ı1;.., l ıır.. il rf ·---- .,., topa 45 kİfİyi lecaYÜz et • i 
~~~em~~~ .. 0 mıyaca6.ru e M9mu r lar dU. kana 1 Macaristan va memf!fde<tir. : 

meı-diven!e ı~veç'e yapılan E.lô idare bir ~i ... ket : 

H . . v k·ı· . . - olmawıa ratmen b11 uhnıman- ~ 
arıcı ye e l ımızıo . . 1 t. t .. 1 • lara kana bir cemi1~r-hk ıöı • : 
kardeşi vefat etti gırmemwş er ıcare gorüşme erı tennıeldea kaçmmamııtır. ~ 

Bir sabah guetesi. Zindan\ta - Macar - Türk ticaret anlaşma- Al&kadarlann 45 kiJiyi V.f'<; - : 
• Hariciye Vekili Şükrü Saraco~- ptda Kadıoğlu sokağında 18 nu - sının bugünlerde bir neticeye lıağ miyen bu malôllere ayni mü • : 
hı ve Umanlar Umum lılüdUr ınarada Algopyos adlı blr yağcının lanacab tıakkmda piyasaya haber aad4'7İ Terecekl-~- ve bamı ~ 
muavini Hamid Saracoğlunun kar kendw dükkanda bulunmadığı ve gelmiş oldtıj'tundan bu memlekete bir vatan borcu telakki edt'CC!k • : 
deşleri R\Şü Saracoğlu dün vefat dükklnı kapalı bulunduğu sırada!! ae\.'1tedilecek bazı maddelerin fi - l-'ne fÜph-sniz Y~hn'. Na .. .., : 
etmiştir. belediye 1.abıta memurları tara - atlarında ~"Ükselme başlamıştır. clldu.ti ce~in rica ede • ~ 

Cenazesi bllf~Ün, TaksimGe A • tından düklt,nm üst penceresine Avrıca İsviçre ile de yapılan gö - riz . .,, 
yazpa~da Gilmü~yu caddestn - ~rdiven konularak içeriye giril- rü.şmeler mü~t bir ~ilde neti- '·························· .. ··············-·;; 
deki a;:>artımanından kaldın - di~ni ve ar~ırma yapıldı~m yaz celerwnek üzeredir. 
lacnk ve Bevazıd camisinde na - mıştır. Vali ve ~iye Reisi Dr. ------
mazı kılındıktan 90nra Şehid\i - Lut.ti Kırdar bu mesele ne yakın- Tuna yoıı··e naklı"yat 
Je defnedil~ldir. Hariciye Ve - dan alikadar ol~ ve tahkikat 
kili Süknı Sar~lu b~n An- yaptırm~ır. Bu tahkikat sonun- başlıyor 

Limanlar ida·esi 
nakliyatçı'arı, 

şikavetini haklı buldu 
karadan ~}erek cenue töırenhıde da ha~rin yanlış olduğu anlaşıl- _ . 
buJun~c~ktır. . . . • . mı~ır. Ya~cı A~pyos'un mh~ti-ı Tuna ~olu~un a~ılması uzenne Nakliyat ambarları .sahibl<!ri -

Hancrye Ve~l~ıze. H.amıd Sa .,-esi olmadan yağ imal ettiği ha_ bu yolla ı~3:lat ve ıhr~cata derh_al nin, liman tahmil ve tahliye tari
r~lu.na. ~e ai,lesine tuıyetlcrl ·- ber alınması üzerine dükkana gi _ b~şl~mak ıçın teşebbusler~ geçıl- fesinin bazı kımnlanndan şik3 -
mm b·Jd rır, meriıuma Cenabe dilm' k alı bulunmustur Bu _ mıştir:. Haber alındığına gore Ma- yetç.i olduklannı Cllıma günkü sa-
Hakkın ralmletini dileriz. nım ~~er~e meımırlar dükkan sa- car şilebl~ri yakında Tunadan Ka- yımızda yanrnştık. _ . 

hibinin 1mes1n" beklemi iler lta- radenlz lımanlanna seferlere baş- Haber aldı,tımıza Rore. neırı -
Kardeş ve dost franın pı acıld~ T..am~n ir.erı ~~i~er ıı ac~ıa~ndan tstanbuıa da u~- yatımızıa_ yuınd1an aıMc~dar oıan ve nümuneleri almışlardır. Yapı-ırı.yac, lan.ıır. B~ Sltretle"m:ta A:'- Tu:vI:t ~~an _şletmcsı ~mum 

mes'ud gÜnÜ la bhlı1 nd b a~ " rupaya Tuna yolile de muhım .mık Mudurlugu, naklıyatçılarm d lclc -
~ . . so;u

00 
ak ~l~ numA- tarda ihracata başlanacağı ~ bı }erinden bir ltısmının haklı oldu-

Kardeş ve dost franın büyük mn~1:ı:nın <'O L z1! . ul~tunve 'd-, büyük partide ithalAt eşyasın1n ttınu ~örerek derbal lazım gelen 
1·..J- • Al'!. H ı· H" Şe ı ın•n vemel\ vaı;::ı ıma ö ı a aı 1 . d "mk" l b'l---ı-.ı· t tk'k t b l ·~• ı\H:n ıt a re ı umaylltl - -.&..- ı· . b 1· .JJt,.. 1 1 ~ mcsı e. mu un o a ı t:\.~ ır. e a a a anı""'ır. 
.._. ~~ı,,, R $ah n...hl ., . d .nn~a ıv~ u umnawr;:ı an ac::ı - A R ·ı bl - d t d E -ml C t . p n n::>CS• J7.a .r<t:: evı run o- d"kk6 .sah~ dl"~ . : ı vrıca umen sı e- erı e mu a zcu e, umar esı ve azar 
ium yıldönümü mün~betilc, 15 m!'t· u n a •yeye \.er - 8eferlerine tekrar baıoılamışlardır. ı\.inleri mal sahihlerinin hesabına 
Mart Cumartesi ~nü saat 17 45 te mış ır. __ kavdedilmekte olan yevmiyelerini 

Edebiyat 

Mut 9 

Bir doktorun gunlOi 
notlarmdan (BafCarııfı Z nd sayfada> 

yorum: bana iç yağı verin. 
(Kınlan çanaklar.) l=====================:I 

Tereza Burunun arkasında 
lpttin.iz ya., tı§ktan b~a bir 

ıey düşünmüyor. Fazla etler 
•••••.• ~~:~.:i~.~~~·r·~'.':~~ •. t~~~r.) Vejetasyon/ar 

Kocanın sesi 
(Belçika aksanile) 

Bana iç yağı verin. Sana sö11lü-
11or.ıım: bana iç yağı t•erin. 

Tereza 
ffittiniz ye, .ıtktan başka bir 

feY düsürımiiyor. 
(Ufak gayda fıavası). 

Sainte - Menelıould'mı ayakla-
nnı ye. 

(Biiyük davul.) 
Fakat Ö]lle sanınm ki •akal1m 

geliyor.

1 
Göğsüm kopup aynlıpor. 
(Büyük bir çığlık kopanr ve blu. 

zunu yan açarak içinden biri kır -
mızı, diğeri mnvı memelerini çılca -
rır ve onları bırakınca hu çocuk ha. 
lonları haval.ınır, fakat havada tn

cimlerle bağlı hlırJar.) 

* Oldukça az akıllı, yahud belki dıı 
çok akıllı bir Franıızın yazdığı "Ür· 
realist piyes işte bu 1 Saydım, mu • 
harriri pİyeşİn aonunn on tanr nok
ta koymu,ı Her halde bunun da bir 
hikmeti olacak. dedim, ben de ila
ve ettim. Ne o'> Giilüyor musunuz 
yoksa~ 

Artık bilmem, ıcvgili olrnyu ula. 
nm, bizde de bir t11kım yeni şairle
rin mana çıkaramadığlnız ıilirreııli .. t 
1İirlerindea 11onra, simdi balcalım bu 
ıürre1tlitt pİyt".!ltC'n ne anlıyabildi -
niz~ Maamafih kırk yılın birinde 
deli saçması ile uğr3 mRk. in.,ana, 
akıl denen cevherin ne büyüle Tann 
ih.,anı olduğuiln dAka iyi anlatıyor 
dciı1 mil 

Küçilk çocuklarda batta on 
on ıki Jafm• kadar olan bu) uk 
90CUkl:arın bazılarında gece nğ

sı a~ık. uyuma ve horlama hali 
vardır. Ayni zamanda neşviınü

malan da seri kalınıftır. 
Bunlar zayıf ve .sık sk Delle' 

olan tıplerdir. Hntta bazılarında 

fazla etler o tadar olur ki çocu
~un kulağı da ağır i}it.ir. Çilnkü 
ort.a kulakla boğazın iştlrakı ma. 
lumdur. Burunun ıu:kamndakl et 
ler fazla bir hacım alınca kulak 
borusu üzerine tazyik yaparak 
kulak ağırlığı ve hattA. kulak 
mllzmm iltıbabıııı meydana ge
tirebılil'. 1'te bu 1t:ıdar anu hu.
sule getiren bu vejetasyonlan 
hiç durmadan aldın:nalıdır. Bu
nun ameliyab gayet ebemmiyet
sizdLr. Bıçak ve maw eı"bı akıt
ler ltullanmıya lüzum kalmadan 
bir küret ile mütahaMıslar iş i bir 
iki dakikada hallederler ve çocuk 
için bu ameliyat hiçbir tehlıkeyi 
haız değildi!'. Ağw açık uyuyan 
horlayan zayıf çocukların ana 
Ye babalan bu huswıa 90k dıkkat 
etmelidlrler. 

l z. ö 
C.-..b bil)'en olı.•1.e.aar&AU.a 

pona pula yolamalU"llU rlea •. 
derim. Aksi talralnle '9tt-klut 
nnıkabelesb lrabbUIT. 

Son Posta 
Yenni, Siya.si, Han.dıa n 

Halk gueteel 

Yerebatan, Çatalçepe aokak, 25 
ISTANBUL 

Faluıt do~nııru ya , !rendi heMhı.. 
ma mt:rak da etmi,-or deiilim : &C'B

ba binlnr balonun ttt:uTulduii;u 11&n"at 
llemimn~. brr t~riib~ olıualc bir 
de ~ ... ntn'hart. Ter•nmın rulco]a 
ren~ndelti ku1la"ı uçurulıa idi... 11---------------Qazetem.Jsde çıkan 7arı ve 

Bir haylice eiklf':nİr mi i<lik deni- re.!fmlertn bQtQn balcları 
n;7? 

Halid F alıır.i Ozanaoy 

I nkara borsası 
8/3/ 1941 açıl~-kapanış fiatlan 

ÇEKLER 
A(ılıl " SM"ll ıt 

Londr:a ı SwrU?l 5.2f 
Nnr-YOTtı 100 DolA: 129 :o 
Cenevre 100 ı.~. rr. 29.98 

At&Da ıco llratını o 99i5 

Sofya 100 Len 16225 
Madrıd 100 Peçe~a 12.9375 
Be.~d 100 Dinar '3.175 
Tokohama 100 Yen 31.1375 
Stokholm 100 ine~ Pr. 3} .09V5 
Altın 23 &O 

mabfuz Te gazetem.Ju a1dd1r. 

ABONE FIATLARI 
1 o 3 ı 

Sene Ay .AJ "'· Kr. KT. Kr. Ay 

l~ ·,o0 400 liJil 
Türkiye 23.0 1220 710 :l70 
Y:unan 2700 lfOO 800 ;JW 
Ecneb. 

Abone bedeli peşlndlr. Adres 
de1i3tırmet U kunıftur. --

Gelen evrak seri Yerilmez. 
tlinlardan mes'uliyet ahnn.az. 

cevab içln mektubl&ra ıo 
kuru.,lult Pul llbesl !bundu. 

1ran ;R'('neraı konsoıosıu~unda bır Çocuk Esirgeme badema harta 1atili .münascbeıne 
resmi kabul vapılacak ve İran ~ Oç muhtekir h'~bir muameleye taoi tutulma • ---------------11 
neral «ımsolosu bav Behnam teb- kurumu balosu ması husmıunda Münakalat Veka- Esham ve Ta~ilat Posıo. ltutu..ru : 741 İstaıı'Jul 

Tlgral • Son Posta rk'eri kabul edecektir. 8d1İy&y8 V9rİf dİ • leti nezdınde teşebbü..c::lcre ge\il - S!r.ıs • Erzurum 2 
Çocuk E.si~eme Kurumu İstan- mi.stir. Sına - Emırum 3 

19,47 
19.47 
1U7 

Telefon : 20203 r KUçük haberler ) . Fiat Mürakabe Büroc:u trırafın- bul merkezi tarafından her sene Nakliyatçı1arm taleblerinden di Smu • Erzurom 5 
\ dan yapılan teff<ı:lf>r neti~inde tertibi ımıtad bulunan yıllık ba - i!°f'rlerinin varin olmadı~ı, banla-

• t 2 }ıldanl>eri lııtaı:ıbulda Yu- dün de birkaoç muhtekir ad1iyt:ye lo, bu sene l.fartın 15 inci Cumar- rının Lc;e b'r t.ı'kım zaruretlerden 
goslav fahri ltonıolo•luk vazifesini verilmiştir. tesi ~ Taoksim Bdediye gazi - mütı:vvellid bulunduğu ileri sfrrfü-
gormeltte olan Çcrbina memleketi.. Mabmudoa.~ y~nda. 126 nosunda verilecektir. mektPdir_ 
ne dönecektir. Konsoloı dün vali vo numarada hmafiyt"cl Sokrat ma - Balonun h~r senekinden da'1a -------
~lcdiye reisi doktor Lütfi Kırdan karayı konulan a7.ami f'ati.an yu- mutena ve çok daha zengin olma- Gülhane müsamereleri 
:.cyaretle lcendisine veda etmiştir. bn sattıibndan, Yemiş vapur is- sı için ~apılan hazırlıklar ikmal GüJbane bastan'!.Iİ ıertabibliiin _ 

kelesi caddesinde Nuri Zolev bnz-ı edilmek üzeredir. den: ~---· 
Q Bakırköy emrazı akliye haı - d • . ld ~. h ı.:ı - İst 00 } " t b ] C lh b 1 . _] D N • H 

1
.
1
.· b 1c hane e ;pevn n o u"u aı.c.ıe mu- a u un en mus esna a osu ü ane tı bi müsameresi 6/3/ 

;an«"•ınle k.: ':1 et Ma h 1• ~· - racaat eden mü~erllere vermiye- 1 olup vilayetimiz dahilinde bu :se- 941 Per~rnbe günü saat 17.30 da 

d
a yara ama h ı~yea . 

2
u ~ v l'!ra- rek milli korunma kanununa kar, ne icinde yeniden açılmaları ka - profesör doktor N'üzhet Şakirin ı.iıı _ 

uman~ mu . aıı;emes.ı ncı agırce. . . rarlaştınJan Çocuk di anser ve liğinde toplanmuıtır. 
zada dun netıceye vanmşhr. Mah - şı hareket ettığmden ve Marpuç- ,_.1 . . .... \.. .._. S1> a 
'- h-d· · ı ı-d ~Ld"d ı --ld · ~ i -~ y f ,..~ erının lM\ ...,..,ıs masra anna 1 - Henoh Pürpürası Prof. Ke. 
ıteme. a ııı"YJ a e a e ten ı ma.. cu ar ~ esın1.r.: 9J>O• ..... Cl ase - • H Bugün T AKSiM Sinemasında 
hiyf'!tinde gönnü, ve ıuçluyu 3 gün Yuva da gene makarayı fahiş fiat- karşılık tutulacak olan mezlcür mal üıeyin. 
müddetle lıapte malıkfun etmi,tir. la sa"'·crından dola ... haklarında ba .. lo~ .İstanbul ha]lo tara. fm~_an 2 - Nadir 1htilatlı bir kolit U1 • ~ .... ,., H •• buyük bır raıtbet ~eceğıne şup- ıerenz Cirav valt·aaı Prof. Kemal Esrarengiz memleketin harikalarını ... Aiev saçan volkanlan ••• 

e Dünkü ihracatımız 250 bin Jj.. kanunt muamele yapdmak uz.ere he edllmf'mf'ktedir Hüseyin. Balta girmemiş ormanın cehennemi muhıtinde beyaz bir ika -
ıad•r. AlmanVftya tiftik ve hurda Müddeiumumi\~c. \~rllm~lerdir. - · 3 _ fınaatcrde bir iine Prof. dm ... Şahane kaplanlar, ve timsahların gölü 
incir. ltalya-ra deri, lngiltereye tif. Alman kontolosunun zİylU'eti Murat Cankat. Dünyanın 3 üncü süper filmi, asrın en büyük macerasını ,görünüz. 
tik, lsveçe, :ıniçreye ıusam, Bulga- V E F A T 4 - Semnate'ktomi lornber ile Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 
ristan ve Yunanistan• balık gönde. Alman jeneral ltoMOlu Z&ydel, iyi olmuş ıaltda atomik karha profe. ~=::::::::::::::::::::::::=~ 
rilmi•tir. dün vilayette vali •e belediye reili 110··r 'Murad Can'-at. , Denet Denizyoıhrı malzeme tube. ~ 

E ile T ı · si muamellt. şefi ~thı AtMıfm ta- doktor Lütfi Kndan :ıiyaret etmi1- S - Röntgen tedavi9'1e ivi ol _ 
va!dak°iv:r~l:~:·n .:;;~~r;;:; ;:_ Jinpederi poeta neurett memurı'n tir. ~udşı"nh. ir lcronıea kaneeri Dr. Süca • 

l h .. k müdür munnlı~nden mutekaid e<a 
BUGÜN İ P EK sinemasında 

çavraya .. n au, •e enuz te em • Müddeiumumiliııw e da~et 6 - Şarlr: çıharu doktor Ha'-'-ı 
mu' I etmemn bir çocuk cesedi bu • Ahmed Azmi ~11.sun mn bir m.sta. xıı: Q bu··yu··k fı'Jm bı'r..2-
lunmuştur. Ölü yavrunun ltirnin ta., ııtı mttteaklb vefat etmiş\ir. CeTıua Jstanbal miidd~': Selman. ~ uru 

b namuı bucfin Beyuıdd' ölle nama- fıtanbulda bulunduğu anlafılan 7 - Bir Eritf'm annüler santi~ • 1 - M e.,hur Polis Haf iyesi: 
rafınclan burlay~- tedrkedAilddil~i za ı • ınnda eda. tıhr.a':".;ık Sdira.bpı aile Naz.imroe C. müddeumamiai Muı•a- füj vak'aaı Dr. Haklcı tarafından • • 
taca ara,tırı maıtta ır. ıye ta - 1 ·ı " takdim e<lilmistir. c H AR L · c H AN KAT 1 L K J M ? bibi, cesedin morga kaldırılmasına mezarhtma defnedılecei:t.ir. AUeane I fa Girayın Acilen memuriyetimize ------ ı : • 
lu7um ızöstennistir. beyanı tl~lyet e;lerlz müracaati. Ş '- • Ti 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey derd 
bü;yük ..• 

. . . O kadar para 
·harcadılar ••• Uğraijtı -
lar .•• 

... Fakat fayda ver -
medi.... Bir hafta bile 
dayanmıyor~. 

Hasan bey - Çocuk
lar ayak.kah mı yaptır
dılar, yoksa evinin ö • 
nünden ge<:en asfalt 
cad<ieden mi ~i -
yorsun~ 

enır ıyatrosu turneye İstanbulct.ı ilk defa olarak gösterilen bu f'ılıni müthiş \'e 
çıkıyor iıeyt'Canlı bir maceradır. 

$ehir Tivatro~u arti~tleri 4 N; - B h ç • k 1 • 
!landa memleket dahilinde büvük 2 - 8 ar ıçe erı 
bir tumev~ cı1r 17'1.lt1ardır. ~ ... hir Ti.. 
vııtro~. 21 vilbettc temsiller ve - Ne.f"ıs dans ve .şarkılarla gençli!in zaferi çok eğlenceli bir mevzu. 
T .. ,.ek.rir. Baş Rollerde: MİCKEY ROONEY • JUDY GARIAND C T 1 V A T R O l A R J 'lllllıııl--• Bugün i>aat 11 de tenzilAtlı matine. 

i.stıklil 

Şeb h' '!\)"a t.1"Dlnl 
Tepebaşında dra'D\ 

lwmında 

OtindiJ:z aat 15,30 da 
Aqam saat 20,30 d• 

MEŞAL&D 

caddrsin<le Komedi ıu.mıında 

Gündüz saat 15,lO da. 
A~am ,mat 20,30 da 
KIRAUK ODu.All 

- SOS HAFTA -

Tllrkçe Sözlü ve Türkçe Şarkılı Film 
PEK YAKINDA: B~yoğlunun en büyük~ sinemasında 
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--·~·-·-·.-·-·-30 .:ıt ....... 
- .... -·-·--·· ~iV ----·-·-
llDl'llM -ıerıı · lillli 

T rablusun işgalinden sonra 
ltalyan amirali Trablusa vali olunca Karamanlt Hüseyın 

(Hason) papJı kendisine muavin yapb 
yazan : Eme/eli General H. Emir Erkilet 



(memleket Haberleri1 
Adan ada 

Eski bir katil bir hiç 
güzünden kiremitçi 
ustasmı öldürdü 

Adana lHususlJ - Dtbı saat 
18 de ~mıufo bir vatandaşımız 
bir hiç ,&ünden b~la öldürül
IDÖI, derhal ağıreeza mahkelJ'lıeS'i
ne verilen kıılil mfistahak olduğu 
cezaya çarptınlmıttır. 

ı Kandıranın kaleleri ile ı Akhisar da 

b ·b. kO n Bütün köyleri soymıya 
meş ur ır y çalışan bir hırsız 

Seyrek'in bu tarihi eserleri hakkında 
menkıbe ve efsaneler mevcuddur, köy bir 

türlü nüfusUt?u çoğaltamıyor 

çetesi meydana çıkarıldı 

Akhisar, (Huaast) Zabıta, 
kazamız kaylerinde hırsızlık yaP
nıak üzere kurulmuş bir şebeke -
yi ele geçirmiştir. Bunlar, Malat -
yanın Ovacık kazasından Mehmed 
Ince, Zeynel İnce, Keko oğlu Hü
seyin, Munzur Buztaş, Tercanlı 
Yusuf Yılmaz ve Ak.hisarlı Halil 
Gülmez adında 6 kişidir. 

Hırsızlar gece vakti Süleyman
lı ~yünde bakkal Şevketin dük
kAnına girerek 150 lira para ile 
6 kilo ~ay, birkaç kilo tütün ve 
sigara ve bir tabanca aşırdıktan 
sonra köyden ayrılarak 4 saat me-

Mart 9 

Tokat Halkevi spor 
kolunun çalışmaları 

,, 
Aldı.tRmz m.alilmata göre Kar

pyakada gaz tevzi yennden gaz 
abnak ii'ıere gaz bayUnin dükki
DI önünde uzun milddet bekliyen 
Antebli kiremit ustuı Hüseyin 
Pekmez 1JU alın.eia muvattalı: ola
mayarak ıtc. tenekesini kebabçı 
İlanın dükkinına bırakıp eTi -
ne yemeğe ~tmiı. vernekten 80n

ra ten~kesiru. almak üzere tekrar 
lrıebabçı İ"Sanın diilck!nına gelmif
tlr. Bu ~de tenekesini iki ye
rinden bıçak1anmı.ş olduğunu gö ' 
ren Hüseyin Pekmez: 

safede bulunan Süleyman köyü - Kır koşasaııo iştirak "" ıer Ral.keTI öniinde 

- Bunu hansd edebsiz yaptl? 
diyerek tenekenin vaziyetini tıet
Jdk ederken habersizçe boynun -
dan b r bıçak yt:mlştir. 

15 santım boyunda olan oluklu 
blça ..-: sapına kadar Ililaeyin Pelç
mezın ıboynuna girer,.k büyük da
marı tamamen l!esm4ttr. Maktul 
HOBeyln Pekmez yarım saat y&şı
yabildikten sonra ancak, katili 
ıöstererek: 

- Beni bu vurdu., 
Diyerek ö\müşUlr. 
Tekrar hamleler yapmıya mu

vaffak olmadan yakalanan katil, 
karakolda: 

- Dört şışc !"akı içtim .. Ne yap
tığımı bılmıyorum.. Altamı öldür
düm mü?. Beni de öldürün ... 

Diyerek ağlamış ve suçunu 
saklamarmştır. Ellzığın Pençirlik 
köyünden ve 338 doğumJ.u otan ka
til Tımur o~lu Rıza Altıntaş, ağır
ceza mahkı•mes.inde duruşması 
sırasında: 

- Evet, katil benim. Cezamı 
verin.. Beni teczi}"! edin. 

Dem~tir. Yapılan duruşma so
nunda katil 10 sene hapse ve 10 
sene dC' amme hizmetindE"n mah -
nımıvf'te mahkum edilE"rı·k tevkil 
edilmiştir. Kara: tefhim edilirken 
katıl soğukkanlıhğını kaybetme -
mis. karan sukQ.netle dinlemişt r. 

Öğrendiğ'imi7.e göre katil Rıza 
Altıntaş daha evvclee kövünde de 
bir cinayet lşl iyt'·rek anasının se
'Yi~ıği bır adam~ vurmuştur. 

Öldürülen Hüseyin P<"kmez Ga
zianteb in ktı.rtulu~ mlicadelPsinde 
büyük hizmet 1er ı:!Örmüş. namuslu 
ve kmıraman bir vatanda~tı . 

Adanada 6 k"şi arasmda 
geçen kanh bir vak'a 

Adana (Hususi) - $<•hrim.izde 
ıeoe bir kavga vukua gelmif, sopa 
ve bıçaklarla birbirlerine gireli altı 
kiıiden dördü muhtelif bıçak yara.. 
ları alm111tır. Semsettin oğlu Hakkı, 
Ali oğlu Ali Sırlıhaş, Haııan oğlu 
Selim, Haaan oğlu Ahmed, Hasan 
oğlu Sabit ve Mustafa oğlu Bedir a
rasında eal6 bir huııumet ve sarhot
lulc vüzünden çıkan kavga sonunda 
Hakkı ve Ali Sırlıba~ c'iğer dört 
lüıivi büteaddid yerindt:n bıçakla. 
mışlar. sopalarla da dövmütlerdir. 
Yaralılar derhal tedavi altına alın· 
nıış, !luc;luJar hakkında lanuni mu
amele v.apılmıştır. 

Bi'ecikte tren bir 
çocuğu çiğnedi 

fzmit (Hususi) - Ankaradan 
ıelmekte olan 63 numaralı tren Bi.. 
lecikte bir çocuğa çarpmış ve çiğ
nemiştir. Tahkikata batlanm:tbr. 

c8oa l"wta• am ......_: 47 

ne gitmişler ve orada da Hüseyin Tokat (Husu.si> - Şehrimizde 
dayı isminde bir şahsın evine gi - fazla gôse çarpan faaliyetlerden 
rerek 38 pal'Ça kadın çamaşırı, ya- ri de epordlJl'. Halkevlel'l'nin kuru1 _ 
tak çarşafları ve birçok ipekli eş- tunun dokuzuncu yıldönümü miina,.. 
ya çalmışlar ve derhal o köyü ete sebetile spor kolu zengin bir prog
terketmi.şlerdir. ramla meraaitne ilJtlrak etmiştir. Sa-

Kaad.amn amami söriiniitii HMiseyi haber alan Yayakö:rli balı A, B ~kımlan araamda Y•PI.. 
jandarma karakol komutanı hır - lan voleybol karlllaşma&ı A tak.ımı.. 

Kandıra (Hu.uet) - Kandwanın barada ... halkm ne seheb~en mcfkun sızların takibine koyulmuş ve Na- nın 3 - 15, 8 - 15 galibiyetile netice. 
12 kilometM ııarb i.tik.ametinde olmadıgını araıtırmalt bir memele- hiye altında ~~e vakti kendilerile 16nm~ir. Töreni miibeaklb yapllan 
muattal biT iık.elesi olan Seyrek ket .borcud~r .• Bund~ .•nane ve ma.. karşılaşmıştır. 5000 metre kır koşwıu zevkle takib 
mevkii tarihi kaleleri itibarile tctk.i- nevıya~n ~çbi~ tesır~ yoktur ... Yal- Hırsıdar yakalanacaklarını an- edilmilf ve 10.2 ile Cemal Oözöbüyük 
ka değen bir köydür. Rivayetlere ~ tabii tesırl.enn amıl b~lundugunu ]ayıftea jandarma ile müsademe- bi:rinei, 10.25 ile Hikmet Ta.rcan ikın
bakılıraa Kaadıraya en mühim ie • eoylemek kafi gelmektedu. de bulunmağa cür'et etmişlerse de el, 10.55 ile İlyas Telcgöz ttçüncti ve 
aelelik. vazifesi ııörmiiftür. Bu köy Seyrekde nüfusun artmamasına sonradan kaQma]ta başlamışlar ve nihayet 11 dakikada Hakkı Ka.ynalc 
iki n~tadan ehemmiyeti haizdir: yegane sebeb köy kenanndalci de- 1 saat .-rmed'en vakayı ele ver - demir dördüncü gelm1elerdir. Ml\ e.,: 

a - Mevcud tarihi kaleleri · ... ~"··· ., "'l ....,.. 
b - Haklunda söylenilen nıen1tı- rerun yaz mevsimlerinde bir takım mislerdtr. baltalan müteakib Vali İzzettin Çağ-
h.ıer ve efsaneler b~takl~~ar te,1.:il eder~k denize ak Hırsızların hepsi Akhi.sara ge - par ta.rafından müUfatlar tevzi edıl 

Seyrek tarihi kalderi bıtlumın.. tı~ını gostermdt gerelcır. Yazın çe- tirilmis. eşyalar istirdad edilerek mJ.tir. 
kilen dere ıularile, denize açılan sah ıhler'ne iade olunmuştur. 

dan çok heybetli ve dikkate tayan Tokal Halkevı· çalışmalar dere ağzının ltapanması yu"zünden 1 bir manzara auetmektedir. VHaye-
timiz dahilinde gerek Bizl\ns ve ge.. adeta bir göl halini aldığından, B b dd Tokat (Hususi) Şehrimiz 
relı: Selçuk tarihine aid birçok de- müthiş ve tasavvurun fevkinde ıiv- oya, a a Halkevinin her §Ubesinde verimli 
ierli veMik bulunduğu muhakkak- risinek membaı vazifesini görm,.k- çalışmalar göze çarpmaktadır. Bu 

te<lir. B d L 1 1 tır. Kandıra ile Seyrek arasında Bür ir köy dülfününde meyan a 1töycü ük, soııya yardım. 
hanh köyünde birlı:aç aene eTVel Binaealeyh eğer hu derenin, ya_ o göaterit ve spor fUbeleri de bilhu .. 
toprak altında bir takım aütunlar zın denize alcmaıı temin ediline bu iki aylık bir gelin .. takdire değer mesailerine devam 
Çılcarılmıı ve harabelere t~sadüf e- basit ve hayırlı teşebbüııle hem bir etmektedirler. Evin salonunda sık 
dilmiştir. Bazan köylülerimiz tarla- köyün afetten kurtulması ve hf"m öldürüldü •ık toplantılar yapılmakta, Türlr. 
lannda çifti çubuğile iştigal eder- de büyük bir engelin ortada" kal- milletinin kudret ve kuvvetini ve-

r 

Halkm A ve B voleybol takım.lan 

lar verilmektedir. Vazifesi haricin. 
de bütün saatlerini kültür kaynağı 
olan bu binanın çatnı altında geçi-
ren evin reisi Ziraat Bankası muha. 
ııibi Hulus~Yetişkin'in bu faydalı ve 
müsbet çalı11naları muhitte sempati 
ile karplanmaktadır. 

lzmitte koyun eti 90 kuruş 
İzmit (Hususi) - Şehrimizde 

koyun etinln kU...su 90. kuyruk ta 
110 kuruşa yükselmiştir. lı:en topraktan birçok heykel parça. dmlması ltolay olacakatır. Bu en- Boyabad (Hususi) _ 27 Şubat hid bir tekilde izah eden lı:onferarw 

ları çıkardılı::lan görülmüttür. gelin ortadan kaldırılmaat için d- gecesi Boyahada lıaJ11ı Tepe kö • ----------------------------

Seyrek: aecrlardanheri hanesi art var köylülerd~n müsaid mevıimler- yü imanu Şakirin oğlu için yaptı- aı·yanet ı·şıerı· reı·sı·nı·n cenaze me as·m· mıyan, nüfusu çoğalrnıyan çok ga- de çok iıtifade edilmek ıur~ilt" bu ğı düğünde davet mcr fazlaca iç- r 1 1 
rih bir köydür. f ,minden anlaııldı.. tabit maniin bertaraf edilmeei 11h- mişler, ken~ilcrıni kaybedecek 
ğlna göre köyün adına, nüfuıunun hat meselesi olduğu kadar da bir dereceye ge•incc dr. tabanca]arını 
çoğalma ve ha•eeinin artıt göıter- memleket mesek:.idir, bu hu.auaun çekıp rast~le atmıya haşlamışlar
memesi sebebite Seyrek ismi v~ril. alakadar makamlar tarafından na. dır. Davetliler arasınja t•ulunan 
mittir. Köv hakkındaki efsa~leri zarı dikkate ahnma11ını temenni e- Çerek köy muhtarı Veysı•l de ta
ve hurafeleri bir tarafa bırakarak deriz. banca mı -;eke:rck a~~ş etmış, çı-

lzml.rde pol"ıse ateş eden ç 1 h t • d t bb.. kan kurşun düği1u t?Vİnde bulunan Of U as aD8SIR 8 1 1 Ömer kızı Fadimcye isa~t ederek 
bir sarhoş müsamerefer ağır yaralanmasına sclx-b olmuş -

tur. Üç !iylık gelin bulunan gE•nç 
İzmir (Husuıi) - Evvelki gece Çorlu (Hususi) - Çorl11 hasta- Fadime aldıJı yaraların tE>sirıle 

Tepecikte umumi evler arasındaki nesi tıbbi müoıamerelerinin ackizin. hastaneye kalchnlırke?n ölmüştür. 
Sürmeli eokaiında halkı heyecana ı ciai baıhekim Aııım Türenin reiali- G ı· ı'n ,.a · T , .. 

'"-'- h"'d" ı z b w· d '- f 1 ,_, c ırı J raıanm:ısı epc.itoy ~en DiT a ıee o muştur. a ıta- gın e ve w.on erans sa onunda oır- h lk .. .......; d b'" ·· k ~ ·· 
· · b ' d'l b" 1 k d k ] · · lc"l ·ı . . a ı UZcı ,n C uvu :;t.'f>SSUr u-ca ııını tes ıt e ı en ır ~o o tor arın ıştıra ı e ven ınıştır. _ ..ı.. ,,d k" .. 1~ . t J 

phıs sarftO§ halde bir u- Jlk söz Besim Enerenin uroloji 1940 Y1SıKuk~~ .. ovm t>~· ınh cam,,ını 
mumhaneye girmek ietemiı, ü. ııenesi grafiği ile başlamıe, Ziya , a mı· a L ıçlm clm~tecav1ız mu 

1
13r ey 

· d b b ı d w ı ı.. G"L · f d T' • 1 sc m -uu un ugu ev n p•ra mı nıır-zenn e ta anca u un ugu an aıı 

1 

oıı;şın tara ın an ıramotı yapı a. j • • • 
mıt ve polis, müdllhale ederek ta- rak çıkarılan hançerede fıbro \ ' U- mırlar, evı taş yağmuruna 1ut -
bancayı almak teşebbüııünde bulun- küler:i, Dr. Muzaffer T ezonar tara- muşlardır. F2kat pcnc~rcdPn gi -
muftUr. Bunun Üz1>rine bu tahıs fından kusurlu yAradılıt. Hayri A • ren taşl~r bar.ı kiffi.Sl.!](•fi yüzün • 
tabancasını çekerek polisin göğsü. kannnalı: akcığer apacsi Dr. Tarık den tıafıf suret•e yaralamıştır. 
ne dayamış, tehdid etmiş ve sonra tarafından barsak.ta iiln~. Az~r A- Hadıseye C. müddeiumumumısi 
biraz açılarak tabancasilc polise ran tarafında:ı fünülcil~r rnİYeloz, el kovmus. suçlu yakalanmıştır. 
doğru altı el at~ş etmi!ftir. Polis de Hayati tarafından menenkiltok sep- Tahkıkat devam etmektedir. 
nefsini müdafaaya mecbur kalarak tisemisinde pironto7il. tedavisı vak'a 
tabanca!lını· çekmi , 7 kurşun ıık- !arı anlatılmıs, Dr. Berk.kanın akci
mıııtır. Mermiler, bir hüıınü tesadüf ! ğer vereminin tt-davi!İ hakkında fi
eeeri olarak isabet etmemi~tir. Niha- kirini dinl.-nn is. ''e bu lconıılara 
yet hadiseye sebebiyet veren phıs, Ruhi Onat, Besim F..neren, Zi)·a Cök 
tutulmuş, adliyeye verilmittir. in. Nuri Er~en ... M. S karvn. Hl\ -

lzmit Halkavi temsille .. i 
san Kor~ün Muzaff-r Tezonar, Sa. 
mi Gürün. Hayri Alcanrmak ve A

Boyabadda b!r mandrada 
84 koyun yandı 

Boyabad (Husuıi) - Boyaba-
da bağlı Dudurga köyünde 
20 Şubat gecesi )hı-ahim De-
rıc.ının mandırasında kaza ne -zer Aran istir I<: rtnıi•t .. r~i.-. 

İzmit ( Husu;i ) - Şehr imiz -------- ticeııinde bir yangın çılr.mııtır. 
Halkevi temsıl kı"llU, Cumartesi K ı· p t• üf ti" • Mandırada bulunan Mustafa Derici, 
,ninü ıbir tem;:•i vennek üzere OCae 1 ar 1 m . 8 iŞi İbrahim Derici, $akir Sertkaya, Ali 
K.andırava ı:iclt'C1·k'.ir. İzmit (Hususi) - C. Halk Par- Bezdemir, lııa Ergülmeze aid 84 

Halkevi ~emsıl k0lu, Şf'hrimiz- tisi, bölgemiz müfetUşi To:kır<lağ koyuq, 36 keçi, 4 inek yanmıftn'. '\ ..... atmı teeaiirle kaydettiiimiz Diyanet itleri Reim Rifat Börekçinin 
de (Hasi>ahCt"• ism•ndt•ki kc.medi- meb•usu Rahmi Ap.tk şehrimize Mandıra ve haneleri kurtanlama. .:enaze merasimine aid iki .intıba: Yukanda cenaze meraıiminde bulu -
yi tem.oril ~tmic:.tlr J!elmi$tir. mıştır. fnaanca zayiat yoktur. oan Vekiller, apiıda cenazeyi talcib eden kesif hallı: lı:ütlesi. 

~~--=ı-=-=-==~~=-==-==::=:===--==~:===::=====:==:==:=:====~=:=--ıı=a=:=--==========:===:==========~~~====~ 
laylıkla &fmlftı. F aut onu taldid 1 Sonra, cevab beklemiye bile lii- zaman,. tatonun ÜÇ tarafını kutat- rab olup yıkıldığını pek iyi göste-
etmek iatiyen birçok adamlar bu zum görmeden, haber getiren ada. mıt olan ııölii gördüler. riyordu. Zira Veraaille, üılubu hey 
tecrübeleııini hayatlarile ödediler, 1 mua pefinden yürümiye baıladı. Zımnt bir nalatmadan sonra, 
boğWduJar. Bu anda oruını geç• Philippe kımıldanmadan duru kule etrafında bulunan mağmum bi keller ve çepnelerle ıüslenmif olan 
meyi düıünmek bıraz intihardır. yardu. Kaptan ona baktıktaa •onra naları tetkik etmek içın iki Ame- bahçe bir takım yabani nehatlarla 
Bakınız, fU ilerde, üzerine bir lı:ara iki Amerikalının orada kalmalı: i9- rikah durdu. V~rity şatonun geçen örtülü idi; Çetıneleri kurumuttu ve 
batak tünemit olan bir kazık ,·ar, tedilı:lerini anladı, o da Torray'yı asırlar içinde ne tekilde tahkim e- heykelleri de kırılmıftı. 

Y caan: V al~ntin W iUiamı 
Fmınanm ecmıı oldaiu aİaç .. rH1 Bvua çok ıuazdı, hiçbir kllf ee
.naıında bulunan kulenin etrafını Iİ bile ıükutu bozmuyordu, eadece 
41ola~n dar bir keçi yola üzerinde daJaalano uiultıuu duyuluyordu. 
idiler. Duvardan açılmıı bir lı:apıJ'l Kartı tarafta kumJerla örtülü c;lüz 
seçtikten eonra aarp ve meyilli bir bir sahil parçuı vardı ,.e Ansay 
araziden af&iı İnmi:re başladılar. ı adaaa, bu balile çok vabti ve hjç de 
Yaimur dinm.itti, fakat her feY ru.1 mieafirperver olmıyan bir manzua 
bibetten lı:aygan bir hale ııehnitti; göıteriyorda, adeta gayrimeelı:lln 

ya"> Mutad zamanda, bu uatte o t.ıtib etti. dlimit olduiunu buradan çolı: iyi Duvann üzerindek.i bir kapı dai 
kazık tamamen ıuywn dıt1nda bu- Carrieon güldü Ye ıonra mml- ııörmenin mümkün olduğunu dü- yoluna açılıyordu ve Verity"nin 
lunurdu. Gördünüz: değil mi> dandı : tündü. Mac Torrav ona eski bir 

Sonra Torray Mac Kenzie'ye dö - Berg'in bu vaziyeti pek iyi ııar..;ür göıtermi~ti. Burada, (Üze- gözlerine burası, malikanenin en 
nuek dnam etti: bildiği muhale kak, dedi. rinde burçlar ve kuleler bulunan melinkolik köıesi göründü. Ona 

- Siz de benim filunndetıiniz, Verity gülmedi, mağmum bir•~ büyük bir duvann derebeyine aid öyle geliyordu ki. Torray"nın üze-
değil mi kaptan"> le cevab verdi: olan toprakları tatodan ayırdığı. gö rinde bütün ağırlığını icra etmekte 

Kaptan yüzünü buruttardu: Mu - Kaınç111 kulalclanmızda çınlı. rülüyordu. Bu ltuleler bugün harab olan ve lı:ederli, me,'um atmosferi-
tad veciz eöyleyi'1e: yor, fakat Torray"nın hakkı var, olmuştu ve Torray'nin ..hibleri, ni hala muhafaza eden Vikontun 

- Akınta çok tehlikelidir. dedi. boyun eğmekten başka elimizden Kraliçe Viktoria zamanının bat- katli, esrarı çözülmemi~ bir hl\lde 
Carri.on ayaltltab111ııtlll ucile bir bir teY l'elmiyeeelı:. lan1r1cında bu yüksek duvarı da ha' !IU ile meşbu idi. gibi idi. 

Seyrek çimenlerb örtülü ııenif Üç adam da bakıyoalarJı, içle-
lııir ıathı maile ulattıldan zaman rinden tato eahibmi yii.zünde hiı,.bir 
br,.lanna •&çak bir falez çıktı, b\1- c:eaaret eaeri ııörünmlyoıdu. 
radan. aiaç baumaklarlll meyda- Saatine bakarak: 
• ııetirilmif bir menlivenden sahile - Ş...m&Z yokmuş ded.i. De-
uelı: m&mkün oluyoniu. Buraeı aiz <leıiıa y\ikaelecek. Buruı den.iz 
• karpdaki •hil araemda bir ki- ce&İr Mliode iken iç eaat araba ile 
llısnetre kadar bir meeafe Tardı ye "J'• yaya olan.lı: seçihniye m6-
1.Q arahltta, içinde oldukça tiddetn .iddir. Çok iyi hahrlıyorum ki bu 
._eyanlar halunH WI .. PMGft8' yolu çok iyi bilen bir adU i.M 
•d U7oM.. mlekile raimea b.. m ... feyi ko-

çakıl tqına vurdu. Her ilı:i.i de ıeaiz bir halde ta· Y1ktırmıtlar ve onlıııru avlu ile bir. duruyordu. Jki asırdsnberi Mac 
İtte tam bu anda arblarından toya döndüler. likte bir babçe hal:ne ıoltmuşlaıdı. Neil'in ölümü meıeleıi halledilme-

birinin kendil~rine ı~ndiiin.i iti- XVJll Buranın etrafını kesme tıt~tan mit bir halde duruyordu ve V erity 
tiler. ihtiyar Duncan, Berg"in hiz- iki Amerikalı dönüşleri e1naıın- yapılmıı yeni bir duvar kusatıyor- bütün bu sırlarda acayib bir ıeyin 
metçiai ile gelnyordw. Hizmetçi ıa. da. yolun dar bir toprak parçuın.. du. mevcud olduğunu göreceğini aanı. 
to eahihine ıeelendiı dan ııeçtiiiae dikkat ettiler; bir ta• Fakat zamanla hu ta,lar mavi 'bir yordu. Ariel ııitrnitti; Kara parça-

- Patron aizin mutlalı:a gelme- rafta üzerinde binalar kurulmuı o- renk almışlardı ve binanın diğe.- kı 
11 

ile aralannda münaıebet t• e-
DiD i.t1yor. lan bir kayahk Tardı: burua ada. .unlanndan kolayca tefrik edilmL 

T onay, bıyddaruu eıvazlada ıre IWl merkezini t-.kil ediyordu. Bat yor]ardı. decek lıiçbir vaııtalan yoktu ve biT 
Stephen ile Verit)''ye bakarak: W..etıoinin kendilerini çaf!rnaakta ~tonun arlca tafı. Mac Rey"fe- coHdüa" ,....da hapıedilınitlndi. 

- Aıtak. --~ elw, decli. ..... tepeain eD iiathe çmktıklan n. .., tbmets&t.mda wehsfn ... uaw 11111') 



9 Mart 

Amerika vaziyeti 
nasıl görüyor? 

SON POSTA 

General 
diyor ki 

POR 
(Bat taraf• 1 inci sayfada) 8 1 k 

.Son haftalarda Alman1uın, ti - ugün yapı aca 
mali Afrika ltalyan orduSWJu tak • 

Yu oslavya 
karartnı vermek 

üzere 

Egede • Izmitte 
.. Bölged~k~ sıtm~ .Tütün piyasası çok iyi 

mu~deL';Sznııı genışle- vaziyette, normal 
ltlnıesz kararlaştı fiatlarla devam ediyor 

(Balitarııfı 1 .inci .ı;:ıyl.ııd:ı> 

Alman ileri hareketi. kal'l§lk şayia -
lan ve silah şakırblarmı takib eyle. 
ıniştir. Fak.at t,u aök g&rültüleri bW 
aldatmaz. Çiinkü pttu çok tyi bi6-
Yoru:ı ki. bu, Alman adteri yenil -
mczliii tezinin ieh~tttta yantyan bir 
:sahne oyunuRdan batlta bir ıey de
ğiJdır. Bütün bu ııüralt&ler araıında 
Hıtlerin Yuna.niataııa, Boiaziara ıı.-.e 
Tüıi: arazisine kaqı tehcUdlerinin 
hakikatte nereye bdar v.arub.ilece
iı i çok sarih surette gc;ıebilecek 
vaziyetteyiz. Yunanistan ve Türkiye 
ko lcmıyacaklar ve tesf"m ofmıya • 

viye ettiklerine delalet edecek su - f lb 1 (Baştaralı ı inci sayfada) 
rette a 6 ek Cidabve -ve ;gcrk -Ocila U O tarafından anla Jdığına itaret q •

1 

i.unir (Huauaj) - Parti v.iJiyet ""-"t (li -:: ~·ımı"zde 
• I j 11:...ec.Ck.tiı dahiJ;nddtj - O • -.mı1 usutll7 w ~ 

canuh batı ve bahlarmda ngiliz ve k 1 aJ eı7 • ~ • •• d ~ ~ma mucadele.inde tütün piyasa ınm açıldığını budır-
Almao zırhlı ~e mekanik uasurian arşı aşm arı Magyarsa~ gazetesıne gore, va- ogrudan dogruya bir mevki almak . t " p · h tl d m · b" Al ·v 1 d 1 k m k dil takd. mış ım. ıyasa ar.are e eva araanda 11,an müaademeler o'hmıt zıyet, ır man - ı ugos av ost u a sa ı e, ıre §a.Yan bir teı:ıeb- •-~ı..ı ~ q __ 35 ·ı 70 

1 1 ·· "dd" v büst b ı " eı..uJÇA e ve ~.uıı.w:u ı e aıasın-ve ıbiJ& obnakta ue de bu ;temas ve an a~ması yapı ışına musaı ır. e e u unmuş ve mevzuun ana d cıe- . kteda: 
•iW.addeler ı§İmdilik ke if ve em - f stan bul sporun lı:arJ.§ık olan Balkımlar vaziyeti git. hatları, Parti müfetislığinde Vali a İlk gı~; • • . h. 1 "d 
niyet liaareketleri ma'hiyetini geçe • tikçe '.VUZUh bulmaktadır. Parti müfettişi. Pnrtj Kızıla; . mu atyea:\-Tül _ ın .ısarı ard l ~ -

B ik ka d R •• reisleri. erkin .ı..~-- _1 ~ re ı yapmış ır. ccar ar a uU· 
l'l'Mlnİftir. eş ~ rşısın a oytere gore 1 h ·1 ık'V~ ~ öakadar - günlerde pıya<ıaya gireceklerdir 

Tr.ablus Yilayeti mıntakaeında ha Bel,gTAd 8 (A.A.) - Roytcr: arp .,;;zur~t ?n~şulm~ştur. Kocaeliııde yeni yıl mah ulU 
kikaten Alman 4c.ıt"alan olup olma- alacağı netice ŞÜphesjz ki Yugoslav milleti, Al- c··1ta . m ebt~şı~liGaf lib Balıtiyar pek nefis bır ~kiıde istihsal olun-
..J.~. • '- -•' • .._cnu"z ma Eld" . . d d • o enn yap gı te~ ıııtma .. ' __. *"~ :var ıAtıe .-.uvveuerı n - ki b 1 } • ınanyanın ıı •. ıven ıçın e emır dclcsi ıile ıuiraııan te ekxüll muca. muştur. Bilhassa, geçen sene tevzi 
1Gıırı d~1dir. Su anda ımalum olan mera a e.I{ enıyor yumruk ı polıtıkasının Balkanlarda da Partinin de ma' er ~8;8ın- edilen ~knesak tütün tobumları-

laıe meselesi şey, fte Nil ordusunun Trablus eya. kaZAndığı muvaffakiyete şaşkınlıkla ed' M• • b" ~~en l§tirak "llın verd~ği mabru1 gü2'eldir. Alı-
) ' unanUlar ir11diden, M;hvnin Jetine ve ne ele Tırabluı bölgesinde Milli kümeye ayrılan dört klüb bal:.makta ve Yugoslav hükumeti eıcB~ı ycnı .J_ır:P . aiih. ":· . cılar, b"r tin ve <evsafta mahusl 

Cölklrırdır. 

ıil ezli h f el ..>ı.. u· f J .. "a"' Alman or • d k" si la b .. 'k k b. . bul k u mevzu1:1.a artı. m ırncc mılc .. ,... Ye.r m "ğ.i ura o.sici mükcmm mevcuuJ..re arzo ~ arasın a ı usu maç ra ugun ç.o nazı ır vazıyette unma - ta d 1 'k: . 
1 

k b gormekten men.nundurlar EtOti 
ınuvaffakiyetlerie lurmıtlawılır. dusutttm Biacazi • mmtakaıı.ına Lir Şeref .sahasında başlanacaktır. tadır. Son 48 saat jç.inde Belgradda blln a amput ve m.~n admaf ra ~ karışık vaziyet ;1 önüne g~lmiş-

Ttirkiycmn, tehdidier~ ve diplo. taam1ztuının ~kı olmad1fıdrr. Milli Küme hazırlıkları vesile - büyük siya.si ve diplomatik fnaliyet d8.ll~·k. 81k~a1 .. mu~a. e :_ ,~ıntaa:a- tir. 
· ı H h ld w T bl k""JI" ·ı... a·ı b 1 •- d a·ı k 1 ib" p p 1 .sın a IUI ·ır oy U)'C ıntizaoua tevzilni m~ .. .. mıısı ere dayanan Alman istifa-=ma er a e ~~e.r ra usa u ı • sile tert 11.1 e ı en u maç ar üç ıKay ı rmı ve ra nat ı rens o , . tihd f t _L...ed· .L h . . JI. u:tun zurr-aı inhlsarlarm ken-

L k L nd-'-' tli Al ,_ ,_., el . ge f d ,..,:ı -1- lb l 1 d Y 1 1 k .sa a e mea..-ı: ır e ıvtı usua 1Çln d l ' ' 
mine getince, bu, Nazilerin çıkardığı tiyorsa, turruz bardciitıua başla • takımlar idman vaziyetlerini icab aza11 da olmak üzere pek çok mü. da sıs~t . 0~dgı. eı:. :.~ş.. a~.n- dolayı ış:ıkayc.1çi !leli 
ıtarşı mu avcmct n•n11U w a:r: • ye man aıt uarı ıg mış ve • lha ta ev:am. queCıt:A, u suret e ara arın a ugos av gene urmay 

1 

t h . k w le eh kil~ ı enne muşım15.t çıkarmasından 

lalitün görihlttere ve pllnlarını pe· mak için, .evvelemirde bunların ta- ettiği ışe'.ldlde muhafaza edebilmi him zevatı kabul eylemişti-r. .ıü:n B a ~tı a e -etm~ ~ unmuş- Şehrimize yeni gelmış ıoian ln
çelcmek :için gösterdikleri bütün gay mamile toplanarak hazırlaıımalanna olaca1dardır. 'Bu arada, mes'ul Bclgrad mah - ıed=İ-:~ elzd f k ':1811 ı~le lta;~ı h sarlar bavrr.üdürı.i Re'8d Kop • 
'l'Ctfere Tağmen, mall\m ve müsbet • intizar edilmektedir. İn&üiz t.ıırafı Bu maçların devamını milli kü- fcJlerindeki lcanaat, Yugoslavyadan k uu.u~ 0 .jn ~ .rm, Y ın 11 ta 1• rii1ü, bu tıa1e kay"iyetle meydan 
tir. için jİmdj serdolunabllece'k m.ü.ta • me oyunları takib edecelti için 4 üçlü ?8kt~. dahil ~imnııınt11 tale?. e - atına g1' oc:. tir. • • • V€rılmiyeceğini beyan etmiştir. 

Hitler, ve on beıı fırkası, en 'kor- lcaya gelince o da §Udur: Jngılız)er !klüb arasında bir buçuk .ay kadar ditmıy~oq;ı ve egcr ıta.leb cd.ilıf'9e . zmn-m mM itlen Basmüdüriyet aldığı tedbirlerle 
hnç bir metıele. ia!le meseleci kar - Ba1kanlardakı yeni vazi>:cti~ _inki _ _- karşılıklı maçlar yapılması, nrzu Yugos'J~vyanın bunu yapmıyacağı Jki haftadanben Ankarada hu- deranban mu~afiak'iyetle ısona er· 
Fsında bu,ıınmaktadır. ~fına intizaren burada ~mdılık l>u- edilen mali ~unı temin edecek- merkczıncle olmakta berdevamdır. lunan ve lunir Maliye jşleri iı:z:crin- dirmek azmindedir. 

Bundan 1başka, şurası malnmu • yi1k ölçüde yeni bir taarruz hareke. 9C de oyunların üstüste yapılmış Fakat, .Yu~osJa,•yanın Mih~ere kar. de Maliye V.e1ca1etiy1c temaslar ya. İlk hamlede 5 b in lkı1o tütün 
nnııtdur lci BalkanlaTda bir t~vu7.. tine batlıyamaz1ar. Olması ; in zel1kini kaçırmış ole • §1 alenı ?ır. do~tluk deklarasyonu ~~ Deft~.rda:. ~.ümtaz Tarhan eh- satılmıştır. ' 
'Yakınşadttaki lngiliz kuYTetkrint Bu.Adan ba~a cenubdan Kufraya caktır. yapmaS1 ıhttmalı kalmaktadır. .n!1'1ıze d_onmuştur. Defter-danmız, ZfuTa bugun1ru .fiatlardmı 
pfıl avlamıyacaktı:-. Çünkü bu de-j gelerek burasını zapletmış olan Ge- Lig maçfarile milli küme ara- Bir Belgrad gazetesinin mütaleası bilb~sa~ J7.mİr Milli ,E~lik · leri!1in memnun' görünmektedir. 
fa, Hitlerin elind ~'iirpriz silal\ı mev- nerat de Gaul1e" e mensu'h hür Fran sındaki boşluktan futbol ajanlığı Bc'lg.radın ımühim gazetelerinden tasfiy.esi ~a~kında v e~lete m~lu - Piyasanın daha cok yükı:>eleceği 
c•d delildir. Balkanla .. daki f ngijlz sız mffhezesile Ocilıı. üzerinden te-1 istifade edemediği için, klüb1crin bin o an Po1itika, bugün diyor ki: ~~ v_ermı~~r. M~?uı:ııyctlc ögrcn. ümid olunmaktadır. 
kudl'eti, DunkcnQue'c!e ve Narvlk. mas '\e :irtmat hasıl e~ek: nyn~~ iher ne şekilde olursa olsun kendi Hududlanmızdakı son hadiseler, digıauze gore Mıl1ı Emlak idare- =============== 
te cösterllen cesaretten gayri bir bütün Binaazi -eya1etinın ıdaTcsını baı::larına hareket etmeleri biraz mu'bakkak ki memleketimizi fena ve sinde mevcud 32000 dosya tama- Bunlara aid muntazam deftexler 
ıc:vle kullanılmaktadır. Balknnfar - tanz~ eylemek ve nihavet Bingnzi- i da emri~'ki ı01muştur. ıfetta:.lade bir vaziyete aokmuşıur. men tasfiye edilmiştir. E4de kalan bazırlanmıştr. Bunlm :da tahsilat için 
d.aki fngiliz kuudreti. Tobruk voe MJBJr ı.lnıd..dunda Cağabub mevkii~-, Bu:gün ilk maçı lig şampiyonu Balkanlarda sulhun idamesı artla - '!11.~ 'IDuumelesi normal şekilde yü • aid oldukları dairelere devredile -
B"np:azide k~disini göstermiş v.e .sa· <fc mut.asara.da kalan ltalyanl~n _.e11r Beşiktaşla lig dördüncüsü lstan • rmın haien daha güç olm8.tiına :rağ- ruyen dosy.a 'bin kadardır. cek:tir. 
bit olmu hu1unan deha .ile lcuJlanıL etmek aıibj yapıiacak nıahallı ler bulspor takımı ·vapacaktır. m_en. \'_'ugosl~vyll,. sulh ,_,.e aıbe ade En mühim it1ler.den biri de lborç- Tasfiye jşinden sonra İzmir MiUi 
maktadır. de .,.ardır. Lig maçları Jikinci devresinde mı ıştırak sıyasetıne sadık hlmak. lanma muameleleridir.Muhacir mü- Emlak müdürlüğü,, küçük bir kaaro 
bıcilizler Yllltallİstanda müeadeleye fakat, İngilizler Tmb1us eya!etine Beşfktaşa kar~ en 1yı dereceyi a- tadır ve bu hatlar üz~ind: y~rü • badi! ve harikzedelere aid bo~çlan. ile kalacak ve Milli 'Emlak i )erinin 

hanr taarruza devam KBT~nnı. ~emu ol. lan istsnbu19P0T tak mı olmmıtur. molcte devam ec:'~c~ktır. yunk.u ~u! ma muamelelerin:n tasfiyesi yakındn nOTmal şekilde tcdvııine deva.m 
Nevyork 8 (A.A.) _ NevyOt'k u .idiier btı i'1erin hıç run onlann İki tak d k. Balkan devletlerı ıçın yegane hakiJ.:.ı1 .. k,m•a•l 

8
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Timea gazetc:ıiııde «•ünlük :hav.anie- ileri hareketlerin~ mani teşkıil etmez A .
3 

'Be..m1m ar:shın da 
1 

bs'otn .,:ıaç siyasettir. • 
"" b d l...! Jka·.l..- '!- ~, .... aşın ·ıe lil e ı IDlR••T o·v el • 1- •• k"" h leri vcnnd.:te olan bir mtı1harrir ıu· Ye ,bunlarla bey u e vact • y.....:; • • _ : ıger ~uet enn .ougun u aş -

keri vakayj hnkkıod:ı şu .möt,ıleayı dümezdi. O halde, galib olan ihti. ~eşıkta ı O gun oldukça fena ibır makaleleri de ayni mealdedir. Bü • 
yürütmektedir: m~ etire.. lngilizlerin. Balkanlar - vazıydtc yakalıyan İstanbulspor tün gazeteler, Yugoslavya ile Al -

Hitlerin Norveç zaferinin üstün • dalıd yeni hareketler aeb~bile, ji • berruberliği ~l~e .edecek fırsatlan manya ~rasıod_? me~cud iyi. müna
den bir ~ne gc,ti. DunkcrQue jşi bi- .mali Afıikada :garbe dogru taarruz kaçırmış ve ıyı bır oyundan _so'!lra sebetlcrı tebarnz et!ırmektedırler. 
teli Cle 9 aydan fazla oluyor. Buna harekatını :osimdilik tevkif ve tehir da mağlUbiyete boyun eJtrnıştır. Ayni zamanda şu ci'ıe.t mnlUnı • 
Tağmen lngılizler şimdi binlerce 'ki- ettiklerine hükrneıJilebilir. Li~de hiç mağlüb olmıyan Be • dur .ki asgari yarım milyon Yugos
lometTelik bir mesafede bulunan Yu Doğu Afrikadaki harekata gelin- ştktasm ÜÇ 'h_aft~ sürecek bu. o • lav ?a1en silah ah~~dadır _ve bilhaıı
nanistanda mücadeleye h-azı~ bu - 4e! Eritrede lngiliz - Sudan.. Hind yunlarda aynı yukse}\ aereceyı al- sa ilmalde tahaşşud etmış 'bulun • 
Junmaktadırlar. Dunkerque, lngil • kıt'alarının taarruz hareketleri lıal- mak için gayret edece~ne hic ŞÜp maktadır. Lüzumu takdirinde mcm
tercye nihai darbeyi ;ndirecekti. 'Fa- yanların tahkim edilmiş Kere~ ö • he yoktur. leketi seferi bir hale koymak için lü 
kat lngiltere, şimdi Bingazide ve nünde ve etrafında bir tevakkufa İkinci maç Galatasar.ayla ~ener zumlu .tedbirler halen tetkik edil -
~t.e kerıd:ni gö~yor. Hal - 'Uğraım tır. Çünkü burası 'Sa.TP ve bahçe arasındadır. Hangi vesile mektedir. . • 
bukı ~ıt~er Avıupa. _kıt asında her .dailık hir yer olduğundan ve arka- il olursa ıolsun bu iki fakımm Vazıyet.in ülasaın 
ra~geldığı yerele İngı.lızlerle Ç&TPf P· nda Ma uadan ~elen yerde de - kar~ılaşması futbol sahalarımızda Vaziyet, şu iki nokta üzerinde 
~lnı ;-re. onları pepşan edeceğini miryolu buluadaiundan müdalfaa. sadece bir heyecan dqğurmağ kfı- hülasa olunabilir : 
soyS~mdı~tı. 1 Al J ~..o. .der.ecelerde .elverif1idir. fidir 1 - Alman boyunduruğunn in. 

ım ı mese c marı arın bu l.ar- LL L--:..... • • .L • d k. w t 
be verdikleri yrtdınm .harlti Yaehna ~~Mindıa,. ı.:erek lngiliz • İki ta'kım, ~JTMm hiçbir mev • :a.~a et:ı:ne tense _çaI"~ıtmtaga_ . ama 
1• k im k . . ,_ . I . d h Ha'beı kıt alan ve gerek Avu!tral sım· ı,,. .. ..n:-ı~: kada boz k bir hal ınıle hazır olan mıllelln ngılızlere 
ayı o a ıqın .tJU Jf erm a a ne ıvalı aiiba • ..._ .. uaıu r U d . . . 

kadar devam edl'bilec~ğini bly,İıı et- ...Lı_ · t..ı_'le~ve erbtatiar lı:umand~~~~ de karşı karşıya gelmi d ğiller - en2n ııemAplmatia~İarın musır ısrarı kar-
k iba · .-ıu .o-. ,.. va anpenrer çctCMR"J dir -

me ten 1 r~tti-r. . , T ... ~niin ıtimal ve cenubundan · ııaında hükume.tiıı çok nazile va:zi • 
Tayw 1Köre 'V...,.et w 4 etle Adisababa Jstilcametin- Lig maç1ar.ının başmdanberi bir yeti. 

Londra 8 (AA.) - İngiliz m~t. de ile.rlcmek.tedirlcr. türlü .kendilerini toplay.amıvan ŞimdiY.e kadar hüklım.ı-t ıı;k~ dur. 
buatı, Balkanlar . mrselesi ve _Ed~n Sudan • Habeş Jıududundaki Gal. Galat:asarayla F.enerbahçe tnkrm- makt.a?ı.r ve "(u~os.lav mılletmm ka
ile Dill"in Kahire seyahatlen ,J,. Jahat {Metame) den 165 Km. ka- lan bu müthiş bocalamajta sanki rakterını pek ıy. h1len ~lmanyanın 
mqgul olmağa devam etm,.kted"r - dar içeride hulunan Gondar mev - si)zbirl"ği ~mişler S?İbi hala le - Yugoslavvadnn herhangı aQkerif lal -
ler. kii 4Rgiliz - Haheş kıt'alarınca henüz vam edip dıuruvorlar. lehlerde bu1unmadan :unan • ta -

·-'- 1...,_. ·· _.ı______ ..Bu a"&: hakikat neticesidir ki l 1" ıtaıınyeye tc .. ·~'b -Timesin diplomatik mltflaonı JOY .:ı.aptOMlllllW.IlllŞ ise de Tana oölü • " 'an an asmaz 1gııu .. _ •. ,,--
b ... kimin, :kimden daha kuvvetli ~·a- b.. · .... • mumkundur le yazıyor : nün cenu unda hareket eden Habeş us ctmeaı '"aımn .. · 

crEden ile Dili ağtebi ibtinu..I Mı- vatanpCTvcr 9Ctclcri Adisabahaııın ziyettc olduvunu hesab etmek Mutavaam rolu 
11ırda General W"veJI ~fe l!>uL. aeak. 260 Km. şimal batısındaki tahkim mümkün değildir. Londra a (A.A. J - Müstakil 
lar ve cenubi Afrikn birliği başve ~t ve kuvvetle İşgal edilmiş olan Bur. Lig puan cetvelindeki vaziyet- Fransız ajansı bildiriyor: . . 
k

0ili Smuts ile bütün meseleleri 11-1ü - :\ e mevkiini aldiktan ba ka kaçan lere ıt'Öre. Fenetbah enin, er.e1t Almanların Bulgatiııta?ıJakı ılerı 
ukere edeet!ldeı Jir. Var.iyctin •n- ltelyattları bu mcvltün 90 Km. ce- ırakibi Gnlatasaraya na:mran bir hare'k.ctlerini tacı1 etmelerın~ ~ e Yu
aur1arı meydandadır. Aylarca an nwb doğusundaki Dchra Markos ıd(>.rece dahn üstün oldı.ığunu ka • goıılavy.aya pptıklan tazyiki ~tır.. 

•--' fı d ibu1 etmek li'lz.ımdır. lar · d t ı u mii kül şartlar altında kahcamanca mev..Oinfo etra na or.ru sliratle ta- Maamafih en iboLu'k zamanında n1a ma ıptet e en ~aze C:.''nn y -

OSMANLI BANKASI 
TORK A"'JONIM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Tiirkiye Cümhuriyetı ile münakit m-:.ıkııveienameri 

2292 Numm'Clı J.0/6/ 1933 tarihli kanunla tMtfik ec!ilmişıır 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 
lbti7at akçesi : 1.250.000 1ngi1iz Liran 

Tmkiyenin.. baılıca Şehirlerinde 
PARJS, MARSİLYA ve ~1S'~e 
LO. ORA ve MANÇESTE.R.ıde 

MISJR. KIBRIS, YUNANlsT AN. 1RAN, lRAK, FlLlsTılN 
ve MAVERA Yl ffiDÜN' de 
Merl..s ~ .Ş.IMl.ri 

YUGOSLAVYA. RUMANYA, YUNANiSTAN. SURlYE. LÜBNAN 
Filyalleri ve biılün :>ünyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Baaka Muameleleri ~ar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticarl krediler ve vesaitli krediler ltii.şadı. 

Türkiye -ve Ecnebi memleketler iiae.rJne <ketıde senedat :lskon~u. 
Borı;a emirleri. 
Esham ve tahvlHit, altın ve .enıtaa üıerıue .avans. 
Senedat tahsılltı ve saire. 

En yüluelr emniyet prtlarun ltois ltiralılı 
KcualaT Servm varda. 

Piyaıanın en müıait tartlarile (kumbaralı •eya 
kumbaraaız) tasarruf besap1uı aç.ılır. 

1 

çarpıştıktan sonra Yımat1lılar !'İmdi kib ey1emiflerdir. mum;yetle ~annet~iklerıı:ı~ gore, u 
daha büyük tehlikeler br.şısıoda bu JtaJyan Somalisinde ise, cenub·ı lbile Fenevbahçe karşısında şahla - goslavya brtaraflıı:;ını w ılan edec~k, lavya başvekilı Tzvetkovıç ıle :ha-ı muhalefet partisi reisı Grol, men 

l 11an Galatasaravın bu oytmda ko- f kn B ı· d d ti takvıye · M ..ıı_ •• Be .rtl-. fd b ld,.;;. adik ı · lunmaktadırlar. Afr;ka hfrliği dominyonunun kara 3 n . t er. ın e os ugunu rıcıye nazırı Cln\.OVlÇ ı r,.,.,o a .su o ..,..u r a partısile Yu 
Almanların şimdi, BulgnTİatandn kuvvetleri. gene bv birliğin hava ~:8 1{=~ oluvereceğini san • eylıyece'ktır. 

1 
kabul ettıği gün Amerika reisicüm goslav m.ılli partisi ve sos nlistle 

150,000 kişilik. !atta daha büyiik kuvv.ctlcrinin yardıınile sahildeki Galatasara••da yapılmak ,·stenen ''ıhay~t, _gaze!~lcbr,1 Vugot1 ~"!~ · huru Ruzvelt de Yugoslavyaya namına prens Paure bir muhtır 
bi k ti · u w hııkk.ak-tır L- , __ M "t M d" ı · ·' nın mes ulıyet r;;a u etme sızm, Amerikan yardımını zorla kabul göndererek Ynaoslav millet:ı"nı r uvve en otcıu[lll mu · mıŞuc.:il argerı a ve oga ıso ı • ııslahatın ıne de.rece ilerlemiş ol _ ' • I 1 l d t ....,, 
Alman piııdarları daha şimdiden Yu manlarından jtibaren Giuba ve Se- rluğunu bu~nkü :ma,,ta anlamak Yunanıstan a ta ya ~nrasın a mu a. ettirmek :istemiştir. Yu.,.osla"'a . halihazırda cereyan etmekte ole 
nan 'e Turlc hududlarına yakla mıt- 'beli nehirleri boyunca sima] istika- müm'kün olacaktır. ,. ,._sıııt rolü ~r;•Y•r•.gını za~İt~e. - nın Vaşington elçisi Foliç 14 Şu - kat'ı hadiseler,hakkmda ıtenvır 
lardır. Almanl•r ayni zamnnda fena metinde o kadar sliratl<" ilerlemiş • Ômer iBesım ~e müteı:nayı~· u. 'A)an ~ epn~ batta telefonla hariciye müste arı dilmediğıni ve mılletin bu husus 
tan:ıim e<lilmi§ olan Bulgar hava !erdir ki bugün Habe istanı cenub 1ptal edıle~~· v~·..ı mld rıd aw· Wclles'in evıne derhal gelmc~e ta fıkri sorulmadıgını bildirmi 
rneydanlanna ellerinden ~.eldiği ka- doğudan tehdid edecek bir vaziye- Mektebferarası fufbel r~s "e Seland~rte u er e c c ecew dav~.t 0I1;1nmuştu .ve k~ndi~e ~uz tır. !J~t. rada deniliyor ki: 
dar çok bava ıfilol•ıı ~etırmehe • te ulaşmı latdır. soylenm:kte • • . • veli ın bır mesa] verılecegı SO) • Fıkrımızce bu tarzda harek,, 
dirler. Yıınanlılnr bu yeııi vaziyeti, Görülüyor ki lngiliz taarruzu ı;imali maçları Amerika garanti tek~ı~":11! . lenmiştir. Foliç harici;,e müste.şa- şayanı arzu bir hareket de]tıld ıı 
kat'i azim1e karttlamakıadwlar. Dail Af ikada muvakkııt bir tevakkufa Mekteb }in maçlarına dün Şeref Ber~ '8 (A.A.) - t 11 a1an rırun evine gittiği \•akit kendisine Çünkü bu suretle şüphe usanma 
lık olan Yunan huaııdu taarruzdan w r masına :rağmen Eritrede ı labe. " sı hildırıy.or: hırçın bir sesle, Ruzvelt'in prens ta. maneviyat bozulmakta '\ie ha 
ziyade müdafaaya ~ı~eritlidir. Biz u::ada ve Somalide devam' etmdc- sahasında devam edilrrıisHr. Birin ~ı~ AU: Deu~chland ~aze_- Pol'.€ ve Yugoslavya hiıkumetınej kın hissıyatı rencide edilmektedı 
Yunanlılara ~imizden gelen hütürı • dir e~ ~i:ruBoğaziçi il~ Hayriye fiseÖ tesı.nın yazdıgı_na gor~, Beılın sı- Mihvere muzaharet etmcmcsı mü Bunlar ı c halen bizi tehd d ede 
)'ardımı vadctmitı bulunuyonaz. Bir t• · ., .k h ek&t IMde sı . . ~1 yaptı. llk dev~c - yası mahıfellerı Amerika tarafıJı - , taleasmda bulunduğunu bir kere en büyük ~likelerdir. 
taraftan da kuvvetleriaiz: ~lı: D~u Afrı .a · ar wua . ~ ~oğ~ıçının lehinde bitti~ı 'halde dan Y~oslavyaya İngilizlerınkine daha bildirmekte oldufi.ı ö le - Söylendiğine ,göre, mubalcfe 
Afrika tephelerindc T..bıu.ta :ıtı9- ~dakı 1':J7;:,t;v:~rrnı 1~~ncı ~evre?e. maç 1-1 berabere benzer bır garanti t:kilif d lm. c; nilmiştir. Ruzv,e1t. Amerika hükii. partileri, halkın hakiki hıssi~atı 
törlü Alman lcıt'aları ile takviye e - IMr ıt~n ~ j k~· :ve nı b::~ .enrruştır. 

1 
İst olmasını hususi bir dikkatle :.akıb metinin yeni nizamın teessüsüne bilfükleri ve bütün memleket h 

dilnıi olan Jtalyanlan takibe de • •CMtf'& <>«UJ> a 
8
Y eme ır. b 

1 
;~ı ~aç G~at~~ray a an edıyor~. . . . mani olacak vasıtalara malik bu- kim olan. R~inliği izale i~ın b 

vam ediyorJer. Tiirlder. hadiuı..i '#,.. %.µ~ utık'1:6ı a~a~ıı; ~ b"W 1 • . JBe;~de. bu manevra I~gıl~z lunduğu ve 1bu yeni ni2!amdan h- te!llcidlerı yaptıklarını )llllhtırad 
diklcatLc takib ~tm~M;der. Mem· ~,, k" . devre - . . a ere ı •· G sıyası lktidarsızlığının yenı bır çınacak .olan bütün Avrupa .dev yazmışlardır. 
~kederi taarruza uğ ad~ t.ak·cfode · .- • l!!!I=, 

1 
ı~cı evrede ıkı sarı yapan &.· delili addedilmektedir. :ktkırine Birleşık Amerikanın filli Muhtıra şöyle bitınektediı-

Tür\krin &ilaha aarılaealdaıı ~yid a ~ray m~ı ~O kazaı:fı. K ba İnıgilterenin, yalnız Amer·ka - yardımda bulunacağını öa oıld;r- Devleti korumak, hıikU~etl 
edilmektedrr. n maç ay arpa~a 1 e a : nın sılih ve mühimmat yardımı - miştir. milletin lbütün gaYreUerini sar 

..__. Çöplerin yakılması ~~f arf~n:.a. oynand!. İlk de'_'.~~~ na değil, siyas~ . f~aliyetine de 10 Şubatta yani bu mülakattan meleı_:i aze.mdir. Bunun için 
Kadtn çorablarJ staA ardı dütünülüyor . la ı d ıtırcn ~;)~arpa~ l muhtaç olduğu aşıkiniır. birltaç gün evvel Amerikanın Bel da!ldı meselelerin hepsinın hal 

cı evre e maçı - azan 1• Garb yan kürresindıe bulunan bü Rrad elçisi de başvekalete ttidl·rek icab eder. 
Belediye temizlik jsleri müdür G 1 I ki b yük b. ı ı A d ki b . · "' -~.ı..;te*'ne i.:zet M.*e tayin ffil - a a asaray 1Ü ünün . ır dev et n . vrupa ~ . .~r Ruzveltin Tngiltercnin zaferınc i - Bütün kuvvetler ve d .. - 1 

.. -- "'! 1 . f ~lekr.te j(arantı vermesının fu- manı oldu~unu ve buna y.ardım e- hududl uşunce . 
Ankara .8 (H~ .. u i) - Mer'~ Ri- I ~· !:;izlik .i?n~r;;~r~~ :1~: S8ne!İk aile ZJ3f81İ zull _bir har~ket olduğu tebarüz dece/{ini siiylemiştir. yacı ol~ı~~~alv~u~~~~~1~,~h!ı 

a&mnamenın verıne !konulmak u~e- nn .!/''!!"" maaı b:: h f>• k ettınlmektedır. Herhalde Ruzvclt'in bu te eb f h . • 
1'4'! ipek ve sun'i ipek ltadın çoıabliU'ı tıec:{W. Yıdonda ususta ır a • Galatasaray sopr klübü her se- Binaenaleyh bu olsa olsa alela- ;büsü avan er · d b"" ··k b"- azasına asredılmelıdir. De " 
atandardı nizamnamesi nc~rolundu, Mr ve.BleOeklir. ne oldu#{u gibi bu sene de aza ve de bı manevradır. h • mc ı&ın e uvıı • ır koruyacak vcg-<lne care bud 
b; .- l 'l.. -...ı. Br. M . t · - evecan u andırmıştır. Birçok a- Muhaliflerin evinde hıharmat 

r ay onra tl\tbikııta gcçı1ecektir. dost arın.ı .uir araya toplam- ve ır acar gue eaıne aore yan azasının Balkan işl . .. id 
Yüksek miihenılis ıneldew Bir top kazası daha g~zel vakıt geçirtebilmek gayesile . B~~apeşte 8 (A.A.) - D. N. B dahalesi seb~blerini etr~~c ~u: Belgrad B [%'A.; - D. N. 

ı.ı_ .ı_...a. oturan 1 3 ya~arında btr akşam ~~~1 t~ıb ~mlitfr. bılıdırı~r: }atmasını Ruzvelt'ten ~.... 1 . . b"ld" . 
,~y- · ' ·· Bu .-.a.. ~ N. c rt.ea ..K M te · V. · . . ....,~eme erme a1ansı ı ırıyor: 

Ankara 8 (Husasi) _ .Bir :ıa:ıM- E;aı·~ IMr çocuk., <lıın ar • . .n-- kı~~m .mna . •"' 3f0'arsag i•.ze 61 aşmgton. mtızar olunuyor Poli11 demekrat partisi reisi 
ciette:aıWri' .iKerj '-aıvv4ıti' . 1- ~-,,-~da bir ereada -11ü. a~mı 'İ'a. sım klüb •awıotrun ~an aldığı. hususı bir haberi neş • Partaıer p~ Po1a bir mUhbra JAa Gra'JJ ne diğer bazı muhalifl..: 
lıtrı YüUeik Mill1'111Ur mtk.ebi ~ ~~ _..tt.aı 41trnyş, ~olu_çık - da .~ektır. Aalar ~ n;~ekted,ır. B.u haberde deniliyor verdil~ evinde taharriyat yapmı~ ~e gay 
JlJ1ı: ok~lu ıhaklundQ Mfinlecdc bis ~~ •.-:k i.edavı. edilm~ y.wfıinı 1d&b~ .aMımuıları ..,. :Xı. . ' · ~ · ' . Belgrad 8 (A.A.) :- ~utcr: metru bir tarzda dağıtılmak i~t~ni 
~ "•i.lec41irtiı". ~rada ;naii- ,ijzere c.it'a'8r•f8 haatane91!1e b1 - jl&tnoda bnrulerın' maea ayır • İyı m~1':1mat ~lan hı: kaynaktan İtimada değer ıbir .kaynakU>n len bir miktar beyanname müsade 
9lliıi ~ ı.aia ıifls ·.rr. _ Ilı lmıl*"'· malen U.möw. linmfülıiine e<>re, Hıtler Yu«o&- öirenildiline gpre, parlamento etmiftir, 

niz~mnamesi 



·soN POSTA 

ÜMER PAZ LARI 
MÜESSESESi MÜDÜRiYETiNDEN: 

MALATYA MAGAZAMIZ IS Mart 1941 tarihinden 
Faaliyete bqlayacakhr. itibaren MALATYA, MARAŞ ve GAZiANTEP Tüccarlarının sJra numarası almak üzere 

şimdiden mezkur mağaza idaresine müra
caatlan il an olunur. 

Çay ve tarihi 
(Baştarafı ! nei sayfada) sonra en fazla çay yetiştiren bir 

hatıralan ile meşhur Samuel ülkedir. 
Pepys' de eserlerindo çaydan ilk Cavada yerleşen Holandalılar 
defa 1660 da bahsetm~tir. 1681 de da iptidadan pek küçükken başla
de şarki Hindistan kumpanyası dıklan çaycılığı sonra!arı geniş -
Cinden muntazaman çay getirte - !ettiler. İlk önceleri mahsul, pek 
rek Londrada satmıya başlamış - o kadar iyi çıkmadı. Fakat Holan
lardı. dalılar 'Ziraatçiliktc dehalarını: 

Napolyon harblP.ri esnasında ustalıkla kullanarak. bügün en iyi 
Londrada çayın bahalı1aşması, ka cinsten çay yetiştlrmektedirJer. 
çakÇ'ılığa yol açmıştı. 1883 de şar- Fabrikaları da dünyanın en rno
ki Hindistan kumpanyası, parla- dern ve en mükemmel bir surette 
mento kararile çay inhisarını füze- teçhiz edilmiş müesseselerdir. 
rine almı.şh. ~ngilizlerin şarki Afrikadaki 

Bu çay nakliyedliğinin büyük müstemlekelerinde çay yetiştir -
bir kısmının Çinlilerden Ameri - dikleri, Ruslar da Kafkas da~la -
kalılara geçmesine sebebiyet ver- rmm yamaçlarında Gürcilstan vi-
di ve meşhur çay vapurlarının !ayetinde az miktarda, Malayada_. Her Yerde·, Yarlı" EM,. R Traş Bıçakları. 
meydana çıkmasını intaç etti. İn- Fransız Hindiçınisinde, İranın 
gilızler de ayni S<'vda ile vapur - müteaddid yerlerinde çay yet~ti - . 
lar yaptılar. Bir müddet sonra rilmektedir. Bizde de Rizede bu bulunduğu halde yerlı olpıayan bıçaklar ~llanmakta 
Amerikalılar, çaycılıktan vazgeç - hususta rnuvaffakiyctli tecrü'be - mana yoktur. 
tiler ve çay nakliyeciliği münha- ıer yapılmaktadır. '•O halde EMiR Traş bıçaklarım kullammz . ..1 
sıran İngjliz firmaları arasında 19 uncu asrın srmlarında çay ---------------------------------
muthiş ıve hummalı blr rekabet ticareti yeni bir vı:cbe ald; Ye 
me\"ZUU oldu. Çin tacirleri Avrupadaki cay pa-

Fakat 19 uncu asırda ortaya zarlarını Hindistan ve Seylan ta
çıkan yeni ıbir hAdiSf! çay ticare- cirlerine kaptırdılar. Çin çay ih
tini başlı başına dejti.ştirecek bir rocatı e!&i vekununu rnuıhafaza 
hal yarattı. 1834 de Hindistan va- etmek, hatta" 19;;8 de bu yeklin 
liliğini eden bir ?at, Hindistanda artmış olmakla b~rabcr, bugün 
ç~y yct~ştfrebiler<"ğir;i düşünerek Çin dünya istihHlkinin yalnız % 

1 
bır komısyıonu bu işı tetkike me- 12 sine cevab vermektedir. 1.Ho. 
mur etti. Tetkikl~r müs'bet neti- --------
CE- verince, şimali şarki Hindista- H •• 
n•rıda Assam vild.yetfnde Sadju - ergUD ' 
da çay yetlştirilmlyc başlandı. 

Bu münasebeti'? Çinden mütP -
hassıs ameleler ve çay tohumları 
kaçak olarak Assam'a getirildi. 
'I'dhumlar ekildi. AmE'lclcr çalıştı
lar, işte bu.günkü Hind çayları, 
o zamanlar Çind~n ~etfrilen to -
humlarla Assam'da bulunan vahşi 
çay ndbatları;nm aşılanmasından 
~udc .gelen nefis mahsullerdir. 

(Baştaratı ! nci sayfada) 

Büyük Harbdc mağlub etmiı olan 
en büyük devktler bile Atatürke 
karşı bizzat harekete geçemediler. 
Bu, onların ne derec~ takat.iz kal. 
mış olduklarının delilidir. 

Fakat, içinde bulunduğumuz dün
ya harbi mahiyet ve cesamet iti • 
barile öyle bir harbdir ki onu hattd 
bitaraf kalmış veya bir kenardan i3. 
tirak etmiş olan!arın bile muhakkak 

Matbuat Umum Müdltrlil
ğünden 

1 - Lll Turcıuie OOntemporaine adlı kitabın tabı lşl açık eksatmeye 
konmuştur. 

2 - Tabı kısmı asgaı1 yirmi be.f, azamı otuz forma ve klişe kısmında 
ugarl 50, azami 60 bin santimetre ta.hınin edilen bu kitab 5000 nüsha 
olacaktır. 

3 - Tabı kısmının beher formasınuı 40 lira ve kllşe kısmının beher 
santimetresinin 2 kuruş itibarile tahmini bedell c2400• muvakkat, temi
natı .ıao. liradır. 

• - Eksiltme 2013/lHl tarihine müsadif P~rşembe günü aaat 15 de 
Ankarada Başvek8let Matbuat Umum Müdürlüğü Satınalm& Komi.syo • 
nunda yapılacaktır. 

O - Şartnameler Ant.arada Başveki.let Matbuat Umum Müdürliltü 
Evrak ve Muamellt Müdürlüğünden, İstanbulda Matbuat Bürosundan pa
rasız olarak alınır, 

8 - Talihlerin teklif mektublarını fartnamede •e 2490 sayılı kanunda 
yazılı ve.saikle beraber 20/311141 Per4embe günü saat 14 de kadar Anka. 
rada BaşvekA.let Matbua.t Umum Müd.ürlüğtl Bntınalma Komisyonu Re -
1sliğine tevdi etmeleri ve1a taabhüdlü mektubla göndermeleri. 

c1205• 
Bittabi bu hAdise, Çın çay tica

retini epeyce sarstı. Hel~ 1876 da 
vebaya uğrayıp da, o zamana ka
dar kahve eken Seylan çiftçilPri 
mahsullerinin tamam.ilf! mahvol -
duğunu göı'ilnce ve çayı yetiştir -
mive başlayı~a Çin çaycıları e -
peyce üruldüler. 

DENİZ, KARA ve TUNA VASITALARİLE surette kazanacaklarını iddia ede -
meyiz. Çünkü ııu dakikada işlerin ne r 
tarafa doğru gittiğini ve bütün in • ' Avrupaya ve Avrupadan, beynelmaeı her nevi nakliyat gümrük ve 
aanlığı nereye götürdüğü malum 1 • transit ~lert. 
değildir. Bu defa, yangının hem sa.. (} 
hası geniş, hem de alevi çok kuv - K • A • M L L ER l18 Şk i. 

IBu~n Seytan, Hindistandan vctlil 
........_- --~--~~~~-~-~---·~--~~-~~--~~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kurul114 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt n aJana adedi: W 

Zira! n UCart her nevi banka muameleleri 

• 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıYU1i 

Z&rut Bankasında kumbaralı ,.. ihbar.sa tasarruf hesablarmda 
enaz 50 liraaı bulunanlara aenecıe • defa çekilecek kur'a ile ""'*ı -
datl pli.na göre ikramiye datıtıJacaktu, 

4 Adet 1.000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 21000 .. 
4 " 250 " 1,0()() " 40 .. 100 " 4,0JJ " 100 " 50 " 5,0J J " 120 " 4ll n 4,SJ J " \60 ,. 20 .. 3,2-JJ " 

Dıkkat: He.sablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aıatı 
du.şmi)'enlere ikramıye çıktığı takdirde 'Ki 20 fo.zlasile verilecektir. 

Klll''alar senede 4 defa. 1 Eylül, 1 Blrincikfmun, ı Mart ve ı ııu. _ 
ran tarihlerınde çekilecektir. 

Galata Voyvoda Caddesi Minerva. Han Telefon: 40090 
Telgraf: Transport 

Dev:et Demiryolları iş1etm9 U. M. den : 
Muhammen bedeli (14-00ı lira olan (50001 Kğ. bulaşık ve.sair işlerde 

kullanılmaya mahsus sabun (13.3 1941) Perşembe günü saat (11) on bir
de Haydarpaşada gar binası dalı Jtndelcı komisyon tarafından açık ele _ 
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1051 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesalkle birlikte eks!lt.ıne günti saat.ene kadar komiSyona mü
racaatları lflzımdır. 

Bu işe · aid şartnameler kom~yoııdan para.sız olarak datıtılmaktadır. 

(1422) 

1 İstanbul Be'ediyes! lliinları 1 
Florya plaj ve gazinosu müştemilatile 

kiraya veri:i yor 
Teslim tarihinden i~baren 944. aenesı Martının 15 inci gllnOne kadar 

devam edecek müddet için kira bedeli muhnmmeni 69.000 lira olan Flor
ya pllijları, gazino ve mllştemi!Atı kiraya verilmelt ü7.ere kapalı zarf 
usuıue arttınnaya konulmuştur. İllı: teminat mik:t.arı 4700 liradır. Şart,;. 

name 173 kuruş mulcabilinde belediye emlA.lı: müdürlüğ'.!nden verilecek
tir. İhale 12.3.941 Çarşamba. günü saat 15 de daimi e:ıcilmende yapıla. 
caktır. Taliplerin ılk teminat makbuz veya mektuplan ve Jmznh şartna
melerae 2490 numaralı kanuna gore h:ızırltyacalifarı te:tlit mektuplarını 
ihale günü saat 14 c kadar daimi encuınene vermeleri lazımdır. (1401) 

lstan bul Belediyesinden: 
Buğdayı koruma verg~inden yapılan 46 kuruş tenzili!! ekmeğin fiatı 

10 3.941 sabahından itibaren on ılti kuruş otın: para olduğu llfln olunur . 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şub~ıi 

Mer'tezi · Be:Uo 

Türkiye fUbeleri: 

oaıata _ İstanbul - tzmır 

Deposu: i.st Tütün Gümrütü 

türlü 

SELANIK BANKASI 
Te.sLs tarihi: 1888 

• fdare Merkezi: İSTANBUL <GALATA> 

Türkiyecleki Şubeleri: 

İSTANBUL, Galata ve Yenıcamı 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiatanclaki Subeleri ı 

SELANİK _ ATİNA 

• Rer nevı bankn mu,.,., ... ı. •,. · 

Kiralık kasalar servisi 

···················································· ıson Po~ta M"th11a ı: 

ı-ı~rl1at Müdürü: Selim Ragıp Eaıı:ı; 
6,Ulhtf.FRt: S, Ra~ıo EMEQ 

l'~M<LIOU. 

Gayrimenkul satış ilanı 
f stanbul Emniyet Sa~dığı Müdürlüğünden 

Hüsnünün 13292 hesab No sile Sandığunızdan aldığ, ( 1200 ) liraya 
karşı birinci oerecrıde ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak 
kında yapılan takib üzerine 3202 No.ıu kanunun 46 ınsı maddesinin ma. 
tutu 40 ıncı maddesine göre sat.ılması icab eden Boğaziçlnde Barıyerde 
Yenimallede Yentmıı.hallc caddeı.inde eski 3. 3 Mü. yeni 146. 148. 150. 150/1 
NoJu mukaddema bır ev hftlen altında kayıkhane ve mağazayı müştemil 
ahşap ikl yalının tnmamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arturmaya girmek 
istiyen (575) lira pey akçası verecektlr. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün va!'gilerle belediye 
resimleri ve vakıf icaresi .ve taviz bedeli ve tellfı.liye rlısumu borçlu1a 
alddir. Arttırmıı şartnamesi 8.3.941 tarihinden itibaren tttkik etmek i.9,. 
tiyenlcre Sandık Hukuk işleri servis nde açık bulundurulacaktır. Tapu si
cil kaydı ve sair l('..Zumlu malömat ta şartnamede ve takib dosyasında. 

vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka. 
rılan gayrimenkul hakkında. her .şeyi öğrenmiş ad ve telAkki olunur. Bi
rinci arttırma 28.4-941 tnrihlne müsadlf Pazartesi Caıtaloğlunda kflin San 
dığunızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla. 
bilmesi için tekllt edılccek bedeiin tercihan alınması icabeden gayri • 
menkul mükelletıyetile Sandık alacağını tamamen ıec:miş olması şarttır. 
Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 13.5.941 tari.. 
hine milsn.dif Salı günü ayni mahaloo ve ayni saatte JJ('D arttırması ya
pılacaktır. Bu artta-mada gayrimenkul en QOk arttuanın üstünde bıra.. 
kılacaktır. Hakları tapu s;cıııerile sabit olmıyan alikadarlnr ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma.<:arite dair iddia
larını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbltelerüe be. 
raber dairemize Mdlrmelerl IAzımdır. Bu suretle haltlarını bildirmemi} 
olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı' bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Daha fazla malO.mat almak i3tıyenlerln 3811455 
dosya No.sile Sandıgımır. hukuk işleri servisine müraca:ı.• etmeleri lllzumu 
illn olunur. 

Mıw 

DİKKAT 
Emniyet Sand1~:: Sandıktan alınann gayrimenkulü ipotek göstermek 

istlyenlere mulıamminlerimizin koymuş oldulu kıymet.in % 40 nı tecnvü-ıı 
etmemek üzere ıtuıle bedelinin yarısına kadar borç vermek suretlle 
kolaylık göstermektedir. (1801) 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
O!islmiZCe satılacak. unların fırınlara gidecek çuvallarını topbyarnk 

kabili istSınal b:r halde dilediğimiz fabrikalardan birıSıne teslimi işi pa
zarlık .suretile i!uie edileceğinden alfikadarların Martın 11 inci Balı 

günü saat ıs de IJT..an han dördüncü kattaki ofisimize müracaat.lan. (181'1! 

========= 1941 IKRAMIYELER1 
T .. İş Bankası 

1941 Küçük 
Tasarruf Hesaplan 

IKRAl\'l·j YE 
PLAN 1 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • '160 • - 1500.- • 
' • 600 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

15 • 100 • - 3500.- • 
80 • 60 • - 4000.- • 

300 • 20 • - fOOO.- • 
Keşideler: 4 ~ubat, % l\la1ıs, 1 A.. 
t usıos, S İklııclt.qrin t:uihlerind• 

yapmr. 


