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PAZARTESi 10 ŞUBAT 1941 idare itleri telefoDtJ ı 20201 Fiab s ...... -
MaU ler 
Bir ihracat resmi ihdası 

tasavvur ediliyor 
Veraset ve intikal vergisi gibi bazı vergi 
kanunlannda da tadilcit yapılması muhtemel 

Memur maa,ıarı üzerinden alınmakta 
o l an vergi nlsbetlerlne zam yapılm.ıyacak 

Masrafla varidat • 
arasında 
muvazene 

-
Ankara, 9 (Husu.stl - Hazırlan. • 

rnakta olan 1941 yılı bütçe proıes~ 
d.e fevkallde ahnlin istilzam eyledilı 
tarurl ma.sranarı · ıcarııJıyabilmek ve 
masraaa varı<W.t aramında mi\~Be
neyı temin eylemek gayesile aiı:l~ 
muhtemel mali tcdblrler etrafında ıyı 
haber alan mehafilde ıu maı<unat 

• 
ıtaırada 

salb 
cereranı 

Kont Ciano Almanya 
ile ittifakı tenkid 

etmiş -
ltalyan Hariciyo N~ırı 
Badoglio ile sıkı bır 

temas muhafaza ediyor 
Ldndra 9 (A.A.) - İtalyan hud~ • 

dunda bulwıan busust bir muhabi • 
tin bıldirdiğine göre, f.aşi.st mahfelle. 
rinde İtalyayı bugün ılcM"ş:faşnaltta 
olduğu zorluklardan kurtarmak için 

tek ç:ıre mareşal BadogliO tarafın -
dan hır diktatörJük tesiS ednmesin -
den ıbaret oldutu kanaati vardır. 

ı Maltepe askeri lisesinde 
dnn yapılan merasim 

Harbiyeye iltihak eden ve iyi derece alan 
gençlere mükafatlar tevzi edildi 

Bu muhabir şunları yazmaktadır. 
Gelen birçok maUimata göre, fa - Mesunlar İıtBcW marıuu IÖy)erlerken 

şist parWıi 'ııJilamdarlarının da da - Askeri Lisesini bitirerek Mekteb mü<iüründen sonra me.zun. 
hll bulunduğu bır ekseriyet her ne pa M~~~;:;: gGÇ&t talebelerin okuldan !ardan bir talebe aöı alarak arta:la.t. 
hasına olursa -0ısun sulh aktedilme. ayrılma ve iyi derece alanlara mli . !arının duygularına tercüman olmuf, 
aı taraftarıdır. klfat tewi merasimi dün öğleden aon kendilerini yetiştirmek üzere her tilr-

l k aııte göre, Mu.o:ısolinl ik. ra mekteb binasında yapılnllftlr. lü emek sarfeden kıymetli hocaları. 
Umum .~~ bıraktı~ı takdirde kra.. Mera.simde İstanbul Komutanı na ~lı:kilr ebni§, daima inkılAb ve 
~r mevkun k 

1 
cak şahSiyetlcrden Tümgeneral ishak Avni Akdağ, A3 • cümburiyet yolunda çall.l}acaklarına 

ın yanında ~ a ktır Dahlı kert Okullar müdürleri, yük.8ek rilt. and içtiklerini, ıanlı Türk ordusuna 
biri de kont C'.an

1
o o~ac~ıciye na • beli sübaylar ve talebe velileri hazır !Ayık birer ferd olınab azmetmiş ol. 

baş!angıçtanberı ta.lya . etro~ bulunmuşlardır. duklarmı tebarüz ettirmiştir. Ml\te -
zırı Almanya ile ittıfakı tenk~ a Mera.5ime saat 14,30 da okul ban - akıben ikinci sınıf talebealnden bir 
\re Mu.ssolinl'nın demoıtrasnerın Y - d nun çaldığı ve talebenin hep bir gene; mezun ağabeylerine muvaffa . 
kınd:ı ()I"tadan kalkacağı ~kkında- osu ö lediği İstıklfil marşile baş. kiyet temenni eden kısaca bı'l' ıı:ta. 
ki .kanııat.ınc hiçbir zaman iŞtirıı.k et. nğızdan s !

1 
kıben mekteb .aıildürü bede bulunmuş, son sınıftan btr tıı

ınem~ıtir. Kont Ciano henüz mün!e. ı~nmı;:· 1:ı~a~ Yakub oürkaynak bir !ebe Maltepe ~iirlni okumuştur. Bun _ 
rid b' Ih kdi lehinde :ouıunuıa - kurnı Y.. ı· dan sonra bando Maltepe Askeri Ll. 

r su n t k soylemiş ır. · 1 tııleb ı d h 
~t:r. F'akat mareşal Badoglio üaln~~ekteb müdürü bu nutkunda u_:ır. sbı:-s• ~ardşını ça mış,. ti ke ert .el ep 
<latllla sıkı bir temas muhafaza et • . ~n e en gençleri tebrik ve Türk ır aı;,ız an marşa iŞ ra e m~ er -
lllektedtr bıyeye g ç kısaca tahlil ettik- dir. 

· übayının vasfmL ! :n d·r.er mes • Müteakıben İstanbul Komutanı 
'!im v~ enn .... • 1r. • ten sonra ) ı.. ~er'iikte ıtizumu Tümgeneral Ishak Avni Akdağ, met.. 

.w~ •teklerden çolt: faz~~ gençlere Harb tehi iyi derece ile bitiren talebelere 
Sl h 1 olduğı~nu söyle~J~'. 1 ','kl!irı şeref muht.E'lif .mtikAtatJar tevzi et.miştir. 

gg f t:ır Olrnlunda ve ordu ~etler dile • Lise ve olgunluk birincisi Abdullah 
li vazifelerde J.ll.uvaf ;..• <i (Onama 8 iacl 1&ffa4&) 

miştir. • ır 

Bir lnıı1iz zırhlwnın toplan atne müheyya vaziyette 
~--------~---~~-- • 

itaıran 
rlc'atl 

durmadı 

Fransada 
dellşlkllk 

Amiral Darlan H ari
ciye Nazırı ve 

Başvekil muavini oldu -
Vişide bir tebliğ 

neşredildi 

V i.ti 9 (A.A.) - Hav111 ftjanıı 
bildiriyor ı 

Hariciye nazırı B. Flandin, iıtifa
mareşal Petenc vermiıtir. Ha

(Dnanu 3 üncü sayfada) 

General diyor ki 
Almanya. 

Fransa.dan 
ne istiyor? 

Yazan : H. Emir Erkilet t nailizler, ilkbaharda, Britan-
ya adaıına, mütlüı hava ve 

gaz hücumlarilc miit crafık bir 
Alman iıı tilı\ hareketi bekliyor
la r ve buna karı. Ju .. m.:ık kin, 
manevf ve maddi, mUdafaa ve 
mücadele hazarhklarını gittikçe 
artırıyorlar. 

FCih rer de, f ngili7lere, yeni 
büyük ve kııt'• darbenİ'l vurul
maııı İçin Almanyadll, milthfı 
hazırlıklar görüldüğünü söyledi. 
Ancak, Almanyanın bu hazır
lıklarının nelerden ibaret oldu
ğunu bilmediğimiz gıbi, ılmdi
den bilmelt ihtimall de yoktur. 
Hatta. bu hazırlıkrann mahiye
tini tahmin etmek imkanları 
mevcud olıa da hedef V• iıtika
metledni tayin etme!: pek güç
t{ir. (Devamı S lnd aa1fııdadır) 

ÇÖRÇİL HARB 
VAZiYETiNi 
ANLATii 

lnglllz 
lllosa 

laaıırette 
Genova deniz üssü 
bombardıman edildi 
Alman tayyareleri de 

Malta adasına 
hücum ettiler 

Cnzzamlılar için Eıazığda 
bir hastane açılıyor 

Bir ay içinde lstanbulda Emrazı Akliye 
hastanesinde bulunan hastalar da 

Elazığa nakledilecekler 
Ankara 9 (Huıusi) - Sıhhat ve kı" h d h h ] 

ı n anc e u aıta ar tecrid edil -
çtimai Muavenet Vekaleti cüz • mek. sure tile haııtalı;cın ıi rayetine 
zamlılan için E.liizığda bir hastane manı olunmakta idi. Daha sonra bu 
açmağa karar vermiıtir. Alakalı ma hastalar için insani bir mua ı 
k~mlardan nlınan malumata v göre yapmak çareleri aranmıt ve lstr;: ~ 
bıb~ok b-edlcdlcet01er~~dolddugk~ g~I hulda emrazı akliye lıastancainde 
c.s en ız e e SA.U ar a ı rnıs- (Devamı 3 üncıi AYiada> 

Dünkü l ig maçları 

Beşiktaş ve G. Saray 
6 şar golle galib 

a.1e .... ray - Be,ko& .....-dan heyeamh Wr safha 
<Yum 'I ul l&)'famllldadır) 



2 Sayfa 

•• ergun 
I stihlak-i;Şkilô.tı 

.._.. ____ Muhittin B!rren 

• ttihıad ve Teraklıclyc aid batıra-
lanmı yaurken de biıaz balııs~•

miıtim; bugün bir kere dahA tude
mek iatiyoıum: 

SON POSTA 

e: Çocuk kalan büyükler -

r 

\ 

Şubat 10 

Sözün kısası 
Kahvelerd;
Ogun yasağı 

\ B. EIU'ea 18.:a 

A 'llldoiunun filanca kaza • 
sındaki hususi muhabir ga

zete&ine bildiriyor: Yeni kayma -
hm veya belediye reisi, kal:vdcrde 
tavla. dama,. iskambil gıoi oyunla -
nn oyııanmasını yasak etmiş .• 

Bu knbil of\mi.ı~ın ah15k üze -
rindeki fena tesirlerini takd"r ede -
rek bu suretle örıemli icraata ıte -
vessül ede.-ı •ayın kaymakam veya 

' 

belediye .:t".isinm bir de vesikalık 
fotoğrafile m:ıan beraber , gelen 

ı 
bu havadisi, gazet~nin meır.leket 
haberleri ile uğraşn"'I memuru erte
si günkü nÜıı!lamn göze çurpacak 
bir yerine koyar V(' büyücek harf -
lerle bir de başhlc tr rtib ettirip hll-
disenin kahrnnıan:nı l.ıı.lkın tnkdi -
rine arzeder • 

Bir numarnh Ciban Harbi, bizi 
tecrübesiz ve te§kilAtaız yakalamıştı. 
O zamanki Türkiye., \stihsal !Pıkı
mından burıünkö Türkiyeye ni!bet· 
le çok geri idi. Her ecy ve hatta gı
da m ddelerinın mühim bir kısmını 
haricden getirmeK'.l mecburduk. Bil
haa a, lstanbul, bütün tarihinde ol
duğu gibi, htıricden ıthal edemediği 
gün aç kalmaya mahkCını ibir ıehir
di. Bunun iç:n, harb ayları ba§lnr 
ba lamaz, lstıınbulda dn her ey tü
kenme volun:ı tuttu. O devirde mil
li nakil vası~dtu:ımız rln bugiinkü 
ile kıyas edilcmiyecck derecede :za
yıf olduğımdn:l, lııtanbulun iaı~ 
çok büyük bir ııaih halini ,):nı b. 

Bu gaile ile mücadele için türlü 
tüzlü tedbirlere baş vuruldu. Bu mü
cadele rasın<lJt, lstıuıbul heveti 
merkeziyeai denilen lttihad ve Te
rakki te~ekkülünün ovnndığl bir rol 
vardır ki tem manasj)e c-njimıl -ve 
bilhıııısa bugiın için hatırlımmaya 
l:ıyıktır. Bu rol. ne büvük bir bilgi
nin. ne de büyük bir :htııms ve tt>e
rübenin eseri olarak oynannırştrr. 
~adec..,, halk;ı "~ işçi bir 2.ihnivetir 
tecrübeler an anda vr İptidai fikir
J,.rl,. ke fett!ğj ve üzerinde ampirik 
usullerl yürüdüğü bir yoldur. ls-

.......... 1 •• Iı~ b~ı~ta .. b.~ ~crna,t s:erçekten 
muhun gıbı gorunur. KOhvelerin ek 

Bir ndamı umumi toplantı ~erlerinden birinde kayg& etmiş olmaktan Çocukta dlma~ henüz ink: .. nr etmemış· tir. Muhakeme kabiliyeti '-"Oktur. · b ı 
o -.. " senya ten e }'dtağ: oJ.Juğuna, tnv-

mamnn olarak mahkemeye ~td.nışlerdi. Hikim ondan bu i§i niçin yaptı,. u--"-u--- bA .. :- olan ""dece ,..._k, -in·ır .... P" .. lay•n ..nnen ... + .... •·-. J • k L!J ı l 
tını soruyordu; '""""~ ... u,.. ~ıu.ı• _.. "'~ - .... "" ..- ..., ... ~- a, ıs amoı oyun arının insan arı 

Adam d!lşündil, taşındı, sonra: İruıan olgunlaştıkça dimağ inkişaf eder, muhakeme kabiliyetini kazanır, kumara alıRtırd1ğ1n;,ı, ba711n kavga-
b k t t altı b. •ı ım k•- ık k k ı· ya dövüşe sebebiyet verdigwine dair - Bana öyle geldi ti, bu t.arumadı!tım adam karşı masadan miltema. are e e •§uur • ır pa~ ama o a -n ç ıı.ra c§Uur•un uvve ı. 

d söylenen sü:zlerle, dolaşan rivayet -
dı'yen bana bakmakla ~aldü, niha et tısdım, sinir galebe etti, diye ne ayanır. lerle kulaklarım!Z dolmuştur. Ken-· 
cevab verdi. Siniri ile hareket eden bir nd:ım görürseniz bilini'Z ki kafası çocuk knlmış diıniz bile böyle yerlere mecbur 

--:1!.~~~-~? .. ~.~.~ .. ~~!.?.?~ .. ~~~ .. ~~-~~-~-!':~~~ .. - ............ ~.~ .. ~--~~~ ... ~~~-~~?.~ .. ~~~-~=-·····--· .. ·-·•••••• kalmadıkça, {{İtmekten çekiniriz. 
Fakat hiz bti\·ü • şehirlerde otu-

tanbul heyetinin ha nda. halk i
c;inden ı;ıkmış ve i<>in bize uyması 
d .. :YiJ, bizim i e uymamız icah ı:tti· 
iHni anlıvurı birbtı;; ki i bulunuvor
du Bunlar, lstnnbuldn iktısadi ha
yatın tanzimi işini b,.leaiye zabıta· 
sının kont,·ol ve miidehalesile değil, 
P•naf ile vapıl cak J:ıir anlasma vo
ı;ı Ptt"rnİn etm..,lc dnhn do~ru ~in· 
caf?ı fikrind .. bulundular. Yani, es· 
n f onların ~öriindr. bir diiltnan de
P.il bir varn?mcı idı. 

Bu. o 7amfln\; hareketin bir tara-

Söz Arasında 
Ağızlannın tadını 

bilenlerin 
cemiyeti dağıldı 

memle-

fıdır- diğAr b:r tarafı da f•tllnbulun Rebbi.iaün ·ı- :\ 
• •L d" • • • e gcçı 

t,.v~ı n:tı~ ıvahnı ~annm ıçın mut- miştir. Bu auret- .1 
l"'kn hallan Avn.ıpada\.• tl\':'?da tes- le mahiyeti 1-
kirtfım:nası lılzım gddigine kanaat d--'- h E 

0 
• "'

1 t"t!r"lmi<ı olmas1dır. 1 ıu.~ La a. ~emıyct er..' klüpler te-
. . şekkul etmıştır. Mesela Londrada, 

Ru 1kı es ,.1, noktadan hareket harb vaziyetinden ciolavı fa J" ti 
:o::ı-~ fsta?bt~I h:yeti, aldığı ~~i~ade 1 

nihayet bula:ı bir cemi~et va:d
1;'ia 

t•.,.Ann• hfr tw ·ı h'lTı-ketF gırıtıh, b- bunun &""' .. kA · ı • 1 l 
b 1 k k · . · 'd . -- amı en agı: annuı a-

t?. u un ~ .m~ l!tnı ı are t"lti ve dıru cven kimse-lerden mürdtkeb 
bu sırkadııı. mr

1 
para kdazıt~dı . }~1 ·ı .P?- bulunuyordu. Bu llübe girmek iç.in 

ra rı av.a!"ları ar. on 1\ ,.,.n•Jı t"rmıil bcbeın~'""al m a b" ·~·· • 
h t.1 1 d w b"I ""ki . "h" en u yye.-ı ır •~ımaı -

n arı ? ma 1~'!11 ~ aı : 1 .m ı. viyc sahibi olmak şartt •. Ayrıca, he!' 
~ .... n kazıın<: ıı~ tııhh ı-tttklera 2a- az.anın behemehal kendi en ve 
ve d,. ha~!rn bir seyrli· Parayı milli Jccndi '--rih"'eı mah ı·· 1 ~~ b" 
b. k"I" 1 h k . • ı· IUll .... su u o ar&&. ır r t,.'l ·• • !lr.m"' are etının ten1e ı ye k ve b" · d 1 · . . me ya ır aos ıca ey emesı 
olanıı.. kulJ~nmrıl:: 1-ıtivmlımlı. Para· .. ttı C • t · k · t" . ,,_r • emıyc c gırme ıs ıyen nam-
YT ••ıılcf ... thf .. r ve Kara !Kem:.oıl de zed cemiyet m"" essi]! • · h 
m- '"''eTii oldu. ' um ennm .U21l-

runda bu yemek veva soau bı.zzat 
TAf "la•ta.ı va~ec;erek 'kısa rıöy- hazırla;ıcp pişirmek!~ mükellef tu

ı;v,.f;m: Bu p:na savesir:de vücoôe tuluyor ve bu yemel:. verilen bir 
ı:t"lrn tecıekkül1en1e:'l hiri d,. KMıfa- ziyafette azantn tasvibine :u:ı:olu
riv,. coirkı-ti ;,'1i , Kantar malları Üz~- nuyor, beğ~n:!rtiP.i takdırd.- muay
rinde büyiik bir toptancı olarak ça- yen bir isim alJTor, namzed d· ce
l" '1 bu f<İr:Ct't, önce etrafına bale- miyete girmi bulunuyordu. Fakat 
lı:atf<>n toı;tııı~I'. ve o':ta_n. muavyc.n yiyecek m3.ddr.ler.nin r.1üt~madiyen 
sa~tlııTln, 1htıknTn m<tnı •!}'!_ctılc tnrz- tahdide tabi tutulduğu böyle bir de
~a. <'.al h .. cfı. Fakat, l•u kll!i ol:_nad~ virde, ihtiyacdıın çok başka duvgu
f'I ıt"n 911 d .. Avnmada oldue;u ı;ı- lara bitah eden böv1e bir mllhfelin 
l-i l,ir İ!!tihlak knoperatifcili;i teş- yaşamarıına imldb olamazdı. Bu se
k~l;tı vücuda getirn;e"; kıt~T v:r- bebledir ki bu cemiyet azası nihai 
..J ~'t> harekete g;-C'tı .• Kantan:e şır- bir aofra başında cc-miyetlerinin ha
keli bu lı:oonerati!1•nn tı-rnrh, ;ı,z-a- yatına son verdil.-.. ve yeni devirle
"' vani «Tnot.ıncıo mağnzruu vazi- rin ha lamasına ve yeni zevklerin 
fesini ~örecekti husul bulmas.ruı inti7:tren l-lün ka-

+ pısına kocam!lTI bir k~licl nstılar. 
Bu teşebbiiq, bir nevi vukandaıı .Jf. 

a~ğı lı:oop~:.ıtt.f har~ketidir. Fakat, 
yukarıdaki para devl,,tfa veya be- ou··nyanm en büyük adası 
lediven!n pa':'aSJ olmadıi:h İçm, ha
reketin nıüteşebhisleri onu, aşağı
dan vukan toplonmı!I olan bir ser
maye gibi ~u!laMbHeceklmdi. işin 
orijinal, enteresa.-ı ve benim bilaha
re yapttğı:n tecri:beler~ göre, t':n 
güzel tarafı da hı• idi. Eğer. 9 J f de 
bütün İttih1'd ,.e T-eralckiyt ve mem• 
leketi yık.ı.n mnğliibiyet bu ba~lan
mış mühim i i de tohrih et"!"lı-miş 
olsyadı, bugün birim de mükemmel 
bir İ!ltihlal: teşk;latıme bulunur, 
memleket, kooperatifçiliği oırren
mioı ve tecrübe et;T"iş olurdu. Maa. 
lesef, memleket gihi, bu leşebbüs 
te o zamım tal:hsi:.ı: cı;.:tı ve o Lll

mandanheri de yeniden bu yolda 
bir te.tebbüs cıkmadı. 

(DeTamı 4 ünei sayfada) 
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TAKViM metre 

nokta, pm ~ 
bir e -
~tmiştir. 

[İkt1.sadi tetkikler-] 
Fransada 
iktısadi 

güçlükler 
YAZAN-_,, 

1 Hasan Ali Ediz 1 

İngiliz ordulannın Af rikadaki 
muzaffuane yurüyüşlerini isl~na e
dersek, bugünkü bıırbio en dikkate 
layık, en mühim meselelerinden bi
ri, hatti en mühimmı, Frar.sanın 
vaziyetidir. 

... 

Son bir iki ay içinde F ransada 
cereyan eden, ve hala da cerf"yan 
etmekte olan hadiselr, "Fransız 
meaelcsi» nin, bu harbin düğüm 
nolı:talarından birini teıldl edeceği 
hissini veriyor. Benzineiz kalan Fraoinda biıgün en Eaz1a ~ RÖftn bir naki 

Bugün F ransanın büyük bir le- 'YBS!WI biaildettir 
reddüd içinde çırpındığı muhakkak- azami bir dikkatle ve aşağıdan a- gün ise denizlerde mevcud abluka 
tır. Mcml<!lcetinin üçte ikisi aüşman larak konuıma" lüzumunu hiııset- yüzünden, Fransa, değil lngiliz 
işgali altında bulunan, jJarccilcıin- mekteClirleT. Aksi takdirde, Fransa- müatemlekelerile Amuikadan, fa
den bir kısmının Almanlarla her nın imparatorluk kuvvetlerinin ha- kat kendi koloniler:nden bile hiçbir 
manada 91k1 bir iş birliğine taraftaT şında bulunan general Veygand i- şey ithal edememektedw. 
olan Franaa, şu veya bu tclcilde ,.e- çin, elindeki kuvvetlerle İngilizleTe Fransada iptidai madde stokla
receği bir lca.rarl& harbin mukadde- iltihalc etmek ve yeniden müczıde- nnın bulunduğu da iddia ed.ilonez. 
ratı üzerinde oldukça miihim te~ir- leye atılmak :şden bile değildir. Çünkü bu stolthrm hepli harb es
ler yapabilecek bir vaziyettedir. Acaba Franıı:\, önüf\d~ sonunda nasında yaıınmı ve yakılmıştı. Bi-

Vaziyeti kısaca hülasa edelım: Almanların tazyikin:: boyun eğerek naenaleyh bugün Fransa bu !ıahadn, 
A1m j ·liz b L 1 · Almanlara «İs bfrli• ... 'föı yapacak mı- sade.ı:e ana vatan sanayiine iııtinad anya, ngı ava ıı.uvvct erı ü- • 
zerinde kat'i bir baldmiyet ve gale- dır? etmek mecburiyetindedir. Halbuki 
be temin edemiyece:ğini, dolayısile Bu işde Fransanın na~ıl bir ha- ana vatanda az çok işe yenıyan İp
harbin müzmin bir mahyiet aldığı- reket hattı takib edeceğini kestire- tidai maddeler de, AJmanyaya nak
nı anladıktan soma, kendi.a(le i, bir- bilmek için, bira..z da Fransamn ik- !edilmektedir. Su halde, bu aonun
li~i yapmak hu$tıSunda Fransayı hsadi vaziyetini bilmek mecburive- cu zayıf membrı da Fransa için ku
tP..:.vik ctmeğe başladL Şimdilik tindeyizl. Fransanın. iptidtai m~d- rumuş telaldci edilmelidir. 
dünya matbuatına HİŞ birliği,, namı delerinden mühim bir kısmını, yi- Fran.a, memleketteki sanayi ve 
alhnda akseden bu meJıele, Fran- ye<:ek ve yakacağının, gene mühim zirai buhranı önlemek mülRlıaz:ıaile, 
sızların, açıkça Almanlarla birleşe- bir kısmını, dışarıdan, Amerika ile sanayi müeaeselerine 200 milyon 
rek, fngiltereyc karşı harbe iştirak İngiliz müstemlekelerinden tedarik franlthk bir kredi açtığı gihi, ziraati 
etmesinden ba;}ka bir mana ifade et- ettiğini hesaba katacak olursak, o- canlandırmak için de 500 milyon 
memektedir. nun bugünkü iktıı.ndi vaziyeti üze- frank tahsis ctmt"k lüzumunu :bisset-

Ba. ka bir tabirle. Almanya, har- rinde durmamızın niçin bu kadar ti. Fııltat bu paralar, Fraııaa sanayii 
bi muvafhliyetle bitirebilmek için, mühim olduğu kendi lcendine mey- ile Fransa ziraalınin br11laşt1ldan 
Fransız filosundan, Fransız bava dana çıkar. müşkülleri halletmekten pek uzak-
lruvvetJerindcıı. bilhassa Fransızla- * tırlar. 
rın Afriltadaki müstemlekelerinden Fransa, Almanya ve fta]ya ile bir Memlekette mcvcud iptidıti mad-
istifade temek arzusundadır. Fıan- mütareke aktederelt fiilen iharhe m- de kıtlı.ğıru na.ran itibara alan Visi 
sa ise. yegine irtinadgih, olan hıı.va hayet vercliğiodenbcri, aradan do- hükumeti, f.'ranM. dahilındc yeni 
ve deniz filos:..ınu, imparatorluğunu kuz ay geçmiş bulunmaktadır. Fa- mensucat !abrik8lannın yapılmaSJnı, 
feda ettiği dakika, mutlak olarak kat buna rağmen, Fransanın birçok cslcilerinin genıılcblmesini meneden 
Almanların esareti altına gireceğini fabrikaları halen muattal bir hakle- bir ikanun prc.:esi neşretmrk 1üzu
hesabladığım:lan bu meselede, bü- dir. Çünkü bu fabn1calann muhtac munu hissetmiştir. ip'tidai madde
ti.in eneriisile ayak diremektedir. olduğu İptidai maddeleri temin et- lc:rin kifayetsı..liği yüzünden bugiin 

1 k h d k ı · 1" 1_ Fransadaki m::nsucat fabrikalarının, Çünlcü Fnınsa bugünkü vaziyette me ususun a ço esası gü~ uıı;;-
kaldığı müddetçe, varın ne şt"kilde ]erle karşılaşılmaktadır. harbden ii:ıcel.:;:-ı:: nazaran. anca!:. 
olursa ol.un, aktedilecek olan sulh Meseli: F:ransl% mens'leat fahri- % 30 u faali} et halindedir. 
konferansında sMini dah:o1 bl'l"ka katarının muhtaç olduğu pamuğun Fraoaa aanayiinin bu vaziy<.'tİ, 
tüdü ieittirehileceğini pekala bil- ancak % 25 Fransız müstemlekele- memlekette geni, bir işsizlik doğur
mektedir. rinden, geri kalan 3 75 i ise, in- muş bulun'.lyor. Vişi hükumeti, it-

Simdi Fransa pazarlık safhasın- giliz müstemleltderi ile Amerika- aizliğe karşı bir tedbir olmak üz.ere, 
dad1r. Almanlar, bu sahada, f'ran- dan ithal edilmekte idı. Ayni ~elti)- memlekett"! rı.,,fia itılerini canlandır
sayt kızdırıp, İngilizlerin kucağına de :Fransa diğer iptidai madd~lcri- mağa .kanr vrrmiş, ve bu iş ıçm 
atmamak için, Fransanm üçte ikisini nin de mühim bir lmımmı <leniza11n bütçeye 25 n .,ar frank tah!llıı. et
ellerinde bulundurmalanna 'Tağrnen, memleketlerden getirebiliyordu. Bu- mipir. Tanı:ir.ı ediıen programa na-

ŞUBAT (STER i NAN, i STER iNANMAl 
Rumi mene 10 Arabi ~ıc 

lSb'J 186;) - Reuı i 11e.11c -2 ıncıduun Kuım 
2& 1941 9.) 

PAZARTES 

<..ONEŞ Muharrem ıMSA 
"· o. o. 

b O.t 

l 7 13 
!kimdi Akpm 

s. J. s. ~- ::,. "· 
V. ıa ~ 16 , 7 18 Rb 
&:::. 6 ~ 9 41 12 

6 2' 
11 {7 

Yata. 

s. i), 

~ u7 
l 84 

Üç sene mi oldu, dört sene mi, pek hatırmuzda değa. Fakat Ronıadan 
çeknmiş bir telgraf gönnuştük ki, bu dakika.da dahi gözlerlmillin önünde 
gibidir. 

- Sen İslamın kıltClSlD, icnildl. o da kendisini İslfunın kılıcı ..>lmnk.. 
tan ba.şlta dostu olarak da ·liı.n etti. 

İşt.e o, Romadan gelen telgrafta bütün bWllar dahn birçok ta tafsı _ 

İtalya Atrikada bil" asfalt yol yapmıştı, Tunus hududundan 
MlSlr hududuna kadar U28lllyordu. 

ba.,lıyor, laU.a anlatllıyordu. 
Aradan geçen zaman üç, yahud dört ~edir ve bugün İngiliz .>rdusu 

itaıya büt:ümet reisi bürun rüomın ;ştirilile Akdenizdc yapılan !lıuu .. 
zam bir deniz manevrasında hılzır bulunduktan sonra çok kala.balık .bır 
maiyet.ile Tnblusa geçerek bu yolu resmen açmıya gıtti. 

Trablmta ~n İtalyanlar büyük Oir tabut resmi ~ardı, 

buna .Arabları da itt<ri.k e~erdi. ldibika, geçici re.mıi, cürültü, kıya
m.et, nutuk.. 

Bingazidedir, kısa bir zaman s~nra belki Trablusta bulunacnktır, hem 
de İtalyanın milyonlar dökerek yaptırttığı asfalt yoldan geçmek. ondan 
~fade etmek şartile ..• 

Bası haki.k.aUer vardır ki Kuvvet. ienlflik, netiee bakımından hnyalı. 
dir geçerler. Bugünün vaztyei.i mılardan biridir. İtalyanlar bu -,az;ye;ti 
değ&l ~. dört :iene, üç dört ay evvel rüyalarında görmüş olsa • 
lardı inanamaalardı. Kiı.bm ~lardı, btı buna inanıyoruz, fakat ey 

Ba arada W& Arablaz namına Sinyor JılmsoliniYe lbir t.ılıç verildi: ~ seıı; 
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ran insanlarız. Bizim de, eğlence -
nin bolluğu ve tenevvüü bakımın -
dan Allahın bahtlyar kullarıııdnn 
sayılamıyacağmuz bedihi olmakla 
beraber, gene ço:C şükür vakit ge -
çirecek bir kitç s.inemamı:t, bir iki 
tiyatromuz, tapon da nlsn bir klü
bümüz bulunur. Ya, bütün eğlen -
cesi ufacik ka!abanın tek ktıhvesi -
ne, orada eski püskü k:.ğıdla1la 
dört lcol n!t:nışaltı'yıo, ya~Jı pullar 
ve yamru vumru zarlarla hir iki 
tavla partisine maksur ve münh 
mr kalan biçare onlardan dcı mah -
rum edilirse rıe yapf'ın;> 

Yurdu, benim ~ibi geni.~ ölçüde 
dolaşmış olanlar, bir çok yerle..-de, 
akşam çalı~ma saat inin hitamından. 
yemek vaktine.. ve yemekten kalk
tıktan sonra yatmn vaktine kadar 
bir türlü gl!çme'k bilmiyen zamanın 
fecaatini, sinirler üzerindeki daya -
nılmaz tesirini Pek iyi bilirler. 

Oyunları menetmek, kahveleri 
kapatmak .• şüphseiz iyi bir hnre -
kcttir. Lakin onlnnn yerine baı'ka 

' bir şey ikame etrot"k şıırtilel Eğ -
16 nmek, yemek iÇTJ'ek, uvumak $i

beşeri, müh:m bir ihtiyaçtır. Iı-
.ın burualan, evdeki dırdırdan bu -

nalan, dü ünccdcn bunalan bir a -
dam yorgunluğuna, aıkmtısma, ü -
züntüsüne bir fasıla vennek, oya -
lanmak, unutmak istet. Bunun yo • 
lunu bulama-z:sa jşte asıl o :zaman 
kötülüğe ııRp:u, kendim içkiye, ku
mara, uyuşturucu maddeleıe kap • 
tırır. 

Ufak kasabalamnızın bir ço • 
ğunda mahan~ kahvesi bir vaha, bir 
halas bucağıdır. 

Bu haki\::ati takdir e<len partimiz 
l Ialkcvlerini bu hayati ihtiyncı knr
§ılamak üzere açmı!I ve mümkün ol
duğu kadar çoğnltmı~br. Ancak 
yurdumuz geniştir ve Halkevleri 
teşkilatı henüz her taraf.ı yavılmn -
mıştır. Her kaza 'e llattfı nnh iye 
merkezinin hir Hn\kcvin~ nnil ol • 
duiu gün kahvelerin kapanmasın -
da oyunların yassk edilmesinde i
sabet gören, herkc..<ıten önce hen o
lacağım. 

Fakat :;imdi, herhangi hır şıa:ze -
tenin memleket sayfasında böyle 
'bir icraat hab~rini okud•ıi?um Z<> • 

man o zavallı bucağın verli ahali• 
sinden olmadığıma bin ~kiir cdi • 
yorum. 

zaran bu İilt:: 5 senede bitecektir. 
Hükumet ıi·udiden 450 milyon 
franlı.k biT ~redi açmış bulunuyor. 

Vi~ hükumeti, gene işsizliğe kar
şı bir tedh:r olmak üzere kocalı ka
dınların hiikumct cihazlarında, u .. 
mumi mües~t:toclurdc, ııimend;fer gi
bi nakil vaı.ı~ahrında çalışmalarını 
meneden ~yn biT kanun neşretmek 
lüzumunu da hmetmi tir. Kocalan 
şu veya bn ~ebe'b dolay:ısile çalışma 
kabiliyetini kaybetmiı kadınJar bu 
kanunun ümum hnricindc knlmı~ 
lardar. Bund•n maad_ıl. i cylul/ 
938 tarihind!'n sonıa, İ§ bulmnk ı~n 
,d\rc gelmiş köylüler, şayed i lUt· 
muılarsa i~lerinden çıknrı1arak. 
köylerine i-.cl.e edilmektedir. 

Geçen Oürıv:ı Harbinden sonra 
Fransaya geh ·e'k Fransız tabıiyetini 
almıı ecnebi İ~çiler de işsi7ler liste· 
sinden çıkuılcırıık hudud hnrid e• 
dilmelctedir. 

Deniz r.a\diyatınır. hemen tama· 
men durman ha.sebile geır.ı ıler a
rasındaki işsi:ı\i\:, bilhassa göze ba· 
tacak bir hal a!mıştır. Seferberlik 
münasebetile ııılah altına alman gc 
miciler, terhi~'ennnc 'l sonra, ~n" 
eski gennlerinde çal·şmak mecbu}ı
yeti karşısında bırakılmıfla1dır. Ec· 
nebi ırem:dlc:ı. kamilen işlenndcn 
çıkanlmı~hrdır. 

(De....-ı 6 aeı sayfada) 



Sayfa 3 
_ ıo ŞuLat 

elgraf, Tele Ve Telsiz Haberleri 

Makineye 
Verilirken 

Çörçil harb ı Ingilterege italyan harb ICOzzamlılar ı·ç· El" .... d 
vaziyetini anlattı gardım gemilerinin ın azıg 

~=:.~:.;r.:=:~: projesi harekatına dair bir hastane açılıyor 

• 

da ek.Seriaİllİll ümid etmeğe cüret Kanun proı· esinde muhayyel bı· ıaA nço (Bat edebııecetinden de çok daha füzla b" ş arafı 1 inci sayfada.) 1 alarının mahdud olduğu ve bu has 

resmi geblfdi. İki diktatöre, onlar için ez~i yapılan degı"' ·şiklik ır pa1on açılmıştı_r. Fakat bu pav talığa müptela olanların sık· bir m~ 
fer saatinin çaldığa benzediıi bır . Atina 9 (A.A.) - Atina ajansı bıl. ronun dav ınevcud kıhtıyacı .l..aı;ıı - rakabe altında bulundur~lduklan 
~ .. tte. +Anrağımızı muhafaza ettık V""ington 9 (A.A.) - Hukr-met dırıyor: . . ayad~"af ıgdı·ı'"e şar vilayetlerinde malumdur. Elazı~daki hastanenin 

Yunan 
teJJlitf ........ ""'l' d tek ...., u Stefanl a !tal fil u teaa u e ı en bu haJtaların Jstan - h t"" ı·· . ·1· 1 .karşı koyduk Şimdı~ lttı ar k'ralama ve &lunç ~ Ut 1 • Jansı, yan •osun n bula nakille71" nı"n mu·· .. ku··1 oldu-u er ~r u ~1uşt_e_mı atı tornam anmıt-

baŞve unıza onlara. kar•ı Iı:oymaT<a muk- Ilık kanun proj . vermbe' e;e m ea - Yunan raosunu u~ratmı" old""U mu. • .. g nu tır B d ı b ld .. ı; e.sın n me l "' # u.o aören Vekalet Eıa··ı-·da }, 1 1 . ır a_y ıçensın e •. tan u a em -

itaf yanlar 1000 
maktul verdiler 

ted
. Id··"'umuzu gösterdık. s· t arı da k• b 1 usd lan ıııec '-ı hayyel zay atla, İtalyan filosunun har ... b. h ... c A • ıı tu arı razı aklıye hastanesınde bulunan 

AT tayyarelenmizın Ağustos ve Ey. çok memnundur. • aş augıcın an erı unan •• uıa - d h E d 1 1 - .. a azıg astanesıııe nıı -
rr o Ut> ı ar n n a u e ı mesmdenlb n b 1 d b y · ır a!ltanede teda ı)e t bı tutma- hastalar d EJ• - h . k 

lrude Alman ıayyarelenni uğrat~- IAyihanın neticede esaslı bır de rında yapmış olduğu seferler _h:ık - n;n . t~ a ay a ı o acl\gını mutalea ]edilecekler ve sirayet de~ resinde 

}arı a
lhr ma"'lubiyet üzerine Hcrr Hıt ,~i .. iklik yapılmadan kabul ed ~' . 1- kında tamamıle hayal mahsulu bir e mBış ı~: 1 k .. olan hastaların bu Jevrcden kurtul-r.• r. e; .. umış o bilO. ta tm •· ugun mem e ctl~ cuzzıtm vak - malarına gay t ) k 

ler adamızı iStüA teşebbüsümie bu - duğu tebarüz ettır lmektedir Yega - nço nzım ve ne.şre ~"'~· re o anaca tır. 
ıunmağa cür'et edemedı. Bum: yap. ne ehemmiyetlı de ' iklık, Bırleşık A_ Yunan bahrıye e~kanı harbı~r.sı, bu c 3 o o . 
mata ihtzyacı olmasına ve bu husus. merika devlet.ıerı rei.Sıne verilen sa - babda şunları teblığ etme_ktedır: enovaya ıngiliz hava ve Dün sekiz düşman 

tayyaresi düşrüldü ta geniş hazırlıklar yapmış bulun - lAhıyetıerın ıeabında ıki meclıiiiın muıı k ı ;; lB:ıtü~ ~:;an torpıdolan mü.. 
masınBütüna r~tm;.~ cl\r~~e~;~~o terekksekararklıle refedilebıleceğıne daır e;t~ Du~m:nın ~~rekMı yüzünden tondan fazla kara kuvvetler•ı 

Atina, 1 O (A.A.) - Yunan r~ « :mya Dıre n te ıfının kabul edı.l•nış ol ve ahud herha . b bebd l 
ini tebliği: Bu büyük proje de şa§kınlığ.ı uğ. masmdan ibarettır. Ayanda bu değı: yı Y Yunan t car:tge~il~~- ne e~ :<><1:- b •• v d 1 d d 

Mabdud mhaiyette devriye. ve r~dı ye ~vve~A ~ndra~a~:aa:a ~~= şiltliğin de tashıh edıleceğı uınıd edil- nizinde. ne ıde Akdenızde' uta.k ~ırz:: Q us yag ırı 1 arasın a işbirligvi 
topçu faalıyetı olmuştur. Yeruden yük şehirlerımiZ& bom mektedır. Esasen bu noktanın ehem ana uğram değ.ldir 
bir miktar esir alınmııtır. rek Büyilk Britanya milletu:ı·~ mane. miyeti siyasi bakımdan, sevkulceyşİ Y ış ı . . İ . Londra, 9 (AA.) - Pazar akşamı L d 9 (A A ) 

y l 1 sekız düıman viYatını kı.rmağa çalıştı. Bütun dün. olmaktan zıyade tabiyevidir 3 - Korfu'ya gelınc.e, rılhah:ıb:n - Ingılız amı.rallığı tarafından şu b - hava~~lı~amubabir·ı· y.az.ı-yorR·.oyterın 
una~ .~>~!ar: en d s·· .. Yu- bi?-e hayran olan Amerika • talyan tayyareleri ve Italyan doı;an_ liğ neşredilmıştı'r: tayyaresı duşurmu~ler ır. utun yaya ve . ması bu ad yı bo ba d t · Muharebe meydıınındd Jngıliz. ba 

nan tavva~elerı üslerine dönmüı- daki dostlarımıza şimdi fsbat etml§ General An ton esko 1 d bira k ri mh dr rımiSaanb et rr.~ıs- Cenova korfez nde Italyan uslerı- k 1 • · ı J 1 

t 
. ,,,,. . b hı oruz k" bu katil ve ted~ şek erse e as e e e e c Vü - ne karşı yapılan harekAt hakkı:1da Ya uvvet erı ı e ngi iz ordu~u ara-

erdır U nuy '· t f • tt• k" olmamVJ düşma eld tt'ğ" sındaki müstakbel i2birliği hakkın -

A
: 1 o (AA) - Atina rad- !indeki şantaj İngiliz manev;yatını eı 1 e ı ı ' nın e e 

1 1 
ne_ şu tafsllo.t elde edılm~tır: d ""h" L "k k tina, · • tice bır takım kadın ve çocukların De a mu ım tadı ararlaıı balen a-

Yoaunun bıldirdiğine göre, Cuma y,ayınatınak şöyle dumm 0 nıane • Bükref 9 (A.A.) - Stefani a - f oı t nız ve hava bombardımanları lınmı!I bulunmaictndır. Bu kararlar, 
...::nu·· Kı:-·ra mıntakasında İtalyan- Tiyatı herhangi modern bir camiada ı"ansından: Kral Mı"•el. devlet Con- tele ı muş ur. - evvelce zannedıldi~ınden daha mu - Al d ·ı b l .... ...... d .. - 4 Arnavudlugu Y ) 1 ff man or usu ı e iı ir iği halinde 
lın tarafıedan yapılan mukabil ta- emsali asla görülmedık şumul ve §ı .. - ducadoru general Antoneııko"yu, Ro . l"-1 d b 1 n h~lnla~ ı_arıln ;a akty;~~ olmuştur. Vı;.amı.ral Sır hareket eden Alman hava ku~vet -
ltruz akamete uğram1ştır. Yunanlı- dette bir alev haline getırm"'1-ır. Bu- manyada nizam ve sükunu azimka- ış~a 1 a t.~n .. a l unan s; ~ ermın - R o.mes ownervlllc''11 kumandasında !erinin an'anevi rolü üzerinde tl"sir 
la.r 2 tanlc tahrib etmi,, e9irler al~ış tün Buyilk Brıtanya i~~aratorluğu rane bir surette tesis etmiş olma - ta yan cuzutam an .tara ın ~n bom- eno:" gemisile Malaya, Ark Royal, icra ını istihdaf eylemektedir. Son 
ve mubim yenı mevziler işgal etrnıı- ana vatanla iftıhar etmöştır ve ı!ll - sından dolayı, şahsi şükranı ile mil- tab~lhanı k mea~l-İ.;ıı?e l~e~ınce, _!:>u Sef~eid gemılerı ve hafıf ku\"vetler ha zamanlarda lngıliL hava kuvvetle -
lerdir. paratorluk halkı kalabalık bır h:ılde Jetin şükranını ifade makamında ol- a ı are :t e ı m.ş ~ ugu ~og - rek ta iŞtırak etmişlerdır. Askeri he- rinin asken i~birlıgi kumandanlığı -

Ceçenl~ı deki mukabil taaınızla- buraya gelerek bize iltihak etmek ar. mak üzere ordu kumandanlığına rudur. ~atta bu ~arek~ttan hıri es- defiere, limana ve lıman etrarın 300 nın ihdasının bir netict-.siııi teşkil e-
tında halyıınların sarle ölü olarak zusıle yanmaktadır. Dominyonlnrımı- terfi ettirmiştir. nasında talyan . .cu.llele~: Y~.nlışlık - tondan fo.zla obüs yağdırıldı. Brım - den bu kararlan, dün İngilız hava 
1000 kiti kıwbettikleri bildirilmek- zın ()kyanuslar aşırı gösterdıkleri mu la lta~yan m:ıvzılenııc duşmuş ve bu bardıman neticesinde Ansaldo ı:o.brı.. kuvvetlerine mensub yüksek n.it -
tedir habbet.ten fevkalade mütehassis oı. F ransada degişik'ik ie~k·,ıer ~ıt aıa~111~ ı~rafından ko- ka1arında buyuk yangınlar çıkan! - beli bir ııühay hana izah etmistir. 

Atiaava hava biicwnu duk. Harb hedeflffimizden ilki bu ayı. a e e geçırı m~ştır. . • odığı :nuşahade edilmiştir. Lımaıı..ı:ı e. Bu kararlar, Alrııanyanın bir isti-
Atina, 1 O (A.A.) - B. 13. C. muhabbete layık oldu~umuzu isbat (Baf tarafı 1 inci ıav~ .. -i:t' . Bılmu~a~ele .. deıuz. ~uvvetlenmı- lekt.rık santralı da hasara ugrntıl • la teşebbüsü takdirinde veyahud 

Du
. n hı"rı ... at 13. 30 dan 13.50 etmek ve o muhabbeti muhafaza ey. rıcıye nezaretine Amiral Darlan ta- zın, harbı~ ılk uç &yı ıc-ınde, hal - mış, yangın çıkarılmıştır. yeni bir 1 ·ı· f • k · · h -

1 

kt yanları ugratmı• oldukları · ngı ız se erı uvvetı'lın a-
Ye kadar ve diğeri 20.15 ten saat eme il". yin edilmiştir. Bahriye nezaretini l d .. zayıat rekatı esnasında tatbik edilmek ü _ 
21.15 e kadoı:- olmak üzere iki ha- Milletimizi hıç bir medeni cann- muhafaza etmekte <>lan Amiral Dar şun ar ır3: 1 l h I h" . o· • d zere lngilterede sıkı antrenman prog 

hl k 
. 'l . t" 1 v d v "'th" . t" 1 b k"l .• d 1 kt a - ta yan ta te b:ı iTi bat - nu··mu··z ekı· 6 ay . h 1 1 \a te j e işar~b ven nıı!l ır. • anın asa ugrama ıgı mu ı.J ım ı - an, aşve ı muavııu e o ma a - B ramına ıt a o unmuş ve tatbik sa-

Yunan filosunun batırdığı lf'mıler h · sın .. ·ardım eden lıer dır. mıştır. 11 rakam kontrol edilmi" - hn.~ına konmu•tur. 

B 
C anı g~rme.. ef " . l . h tir. ve ihtimal hakikatın dununda - d v Atina, 10 (A.A) - B ... çeşid sıvı! ınuda ..a ıervıaerı, u - Nep-edilcn tebliğ d• ıç·ın e harb· I1gılterentn ıstıll\.sı takdırınde bu 

Yunan bahriye nezareti Yunan susi ve nizami servisler, meslekten Vişi 9 (A.A.) - Royter ajan - ır. İ . . in taktıkler, evvelft karaya çıkmnlio. tc-
fiioaunun ~on üç ay zarfında cem'an ı lar ve gönüllüler, şeref ıüz:n - sının öğrendiğine göre, Fransa ha- h - talyanların, hacımlerı ye - 1 v şebblis eden düşman kuvvetler ıc kar 
3500 ton bııeminde 3 ltalyan tah- ~i~." riciye nazırı B. Flandin"in istifası ~unu 35._00? tona baliğ olan mık - a acagı manzara şı. kullanılacaktır. Doğrudan \Oğnıya 
telbahirini ve m:ıteaddid nakliye ge- B. Çörçil, pol1ı1 \ e ınhhiv~yi mc- hakkında a~ağıdaki tebliğ neşredil- liye gemılen batmı~tır. Bunların a- müzaharet usuıae, bombardıman tay 
:nilerıni batırdığı bildirilmektedir. dih ve sena etmiş. alr.lacele yapı _ miştir: rasında iki topla mücehhez bir mu- Londra 9 <A.A.> _ önnmuzdeki 6 yarelerl gemilerı ve mavnaları \e e. 

But1_1n Yunan muhribleri hali ha- lan sığınaldardakı şartlara rağm~n Nazik bir anda i birliği yapmak avin harb gemisi vardır. ay zarfında harbin alacağı maıua.ra. ğer Almanlar taraya c;ıkma~.ı mu -
ıırda son derecede mükemmel bir hastalıkların artmadığını ve cinayet üzere mareşal Peten'in davetine i- yı tetkık eden Garvın, Observcr ga. vaffak olursa, aynı zamanda plajları 
haldedir. Akdeniz ve Ege denizin- lerin de geçen kı~dan daha az oldu cabet etmiş olan B. Flandin, neza - Roma radyosu na zetesinde şunları yazmaktadır: da durmadan bombalayacaktır Bu 
deki Yunan ticaret filosu şimdiye ğunu kaydevledıkte-n sonra sözle reti hükumet ıcisinin emrine \'erme- Atlas denizinin her iki sahilınde de suretle ihrç olunan kuvvetler ez le 
kadar hiçbir zayiat vermediği gibi · ·· 1 d ' cek v b k tl d ı "' 1 t nne ŞOV e evam etmi,tir: yi vazifesi icabı bilmi•tir. Bu hare- Atı· nanın cevabı ticaret gemilerıne kar•ı yapılan mü- e u uvve er en ger ... a aca 
hasara da uğramamıştır. f ili " " k ı ı "h 1 ltl ngı "z bava kuvYetleri ket, Fransanın idar~sinden yegane cadelenin ciddi bir mahiyet aldılı 1 ısmı ara 

1 
raç O wunayı be ·~en 

lngiliz bava kuvvetleri artmıştır mes'ul olan Mareşctle, bugünkii va- At. n 
9 

(A. A > _ At J ... ,,_ t.lraf edilmektedir. Bunun.la berabe;, takvıye kıt'alan arumdaki te'llaa 

Wilki.e 
diyor ki: 

d h 
. d.d .. d'" 1 . h . t" . b . d·~· b"" .. db' ı a . . ına a ansı uu • ti b ka . kil h k kesilecektir. ve a a ~m 

1 
en gun uz en ava- nye ın ıca ethr •Kı utun te ır - d"r"yor· vazıye aş bir fe de mu a eme ---------

ya hakimdir. Taarruzla~ın daha §İd lc:ri almak ııerbestliğini vermekte - ·~m~ radyosu her biri bir zaferledec_et olur.s_ak mukavemetımiz ve e- 1. dctli olması mubtemeldır. Fakat bu dır. mtibeşştrı olan Yunan resmi teblil - nerjık Amerıkan yardımı sayesinde, nqiliz Alman 
-

«Na•ıl yarJım yapclma•ı la
acm geleceği hakkındalıi 

miitaleam ln6ilterede 
gördüklerimin netice•i 

olarak d~ımiftirn 

taarruzlar daha ~ıaa ?,lacak.tı~. Ôy-ı Mare'!'l Petenle B. !. 11 .. va.l arasın- lerile alay etmekte ve şu aualı sor _ 1917 .d~ ve daha sonra olduğu gıb bu -
le ki, ilk zaferinuz. ~ustevlı_yı. tar - ~a ~erte de yapı!an nıulaka.tın ne - maktadır: tehdıdi. munttakl:Yetl_e at.Iatac.ığum.. hava akınları 
detmek olduysa ik.incı zafenmız a •

1 
tıce"ı olarak Amıral Darlan ın Pa - Yunan rdusu bugüne kadar nere- za karu oluruz. Denızaltılarm texsl! 

na vatanda hal:.ımızı tedhiş etmek, riı konuşmaları montoire tıiya!l"'te leri zapte ot ? edilen hUcumlanna karşı ka!ılelerın Londra 9 CA. A) H be " 

lı: · • d h- · b" ı· ki' · · B 1 h' .... "yes· t k t ·ı · · · · - a r alındıe;ı._ 
itkenceye koyma nıyeün en m& yenı ır rea ıte •e 1 ~er:nıştır. u Bu sualin cevabı çok ba.cıit olup ...... 

1
' .r~ a. a gemı erının adedi na göre, dun gece İngiliz hava kuT 

Tum eylemek olmu,!u;. •~retl~ hasıl olan "·n:ıvetın yakın bır harıta ile verı1ebilir. Filhakrka ha.. ve mües&rliğile alAkadardır. Bu .sa - vetıerıne mensub ufak bır te-şektUİ 
Ma.seolin~ . . hır atı~e kararlara yol açması muh ritıcya batınca itaıyanları'll ansızın hada bil.~assa torpido muhrıblerinın Mannheım'de endüstri tesiSatına ta. 

Bu arada harıçte 1 eşrınoe,·vel a- temeldır. tecavtlze geçmeler"nden sonra Ep!rin rolil büyuk olacaktır. arruz etmiŞt 
• Ncvyork, 

1 
O ( A. A. ) _ Will- ymda partak h

0
0J;ocle< ?Mu ... tı.;; d!~ B'. Flandôn 'ôn i•rif.,, ... h .. lan na- Yunanı.tana aid ~o.munda ~g•I et • Hot!er, Amerika dan İng.Jlereye gön. 1i....., teb ••• 

k;. lngilte<eye ve hlandaya yaptoi' tatördcn biri, ,<alyan doktatoru du- zan ~tobua al.,,~k mu.-.ıondcn ~·- ~tlerô "'"'erce k Jometrelik arazinin deroleoek mabemeyi, bunlar sevke • Berlin 9 (A.A,J - ~an b"'ku • 
-.Yahatten avdetinde, gazetecileri fCt"I Fransayı arkasından bıçakhyıa- reşalı kurtarma.c: arzusundan dog - Yunan ordusu tarafından on be.ş gün dildıkçe, batıracağını soylıyerek İn _ m d 1 ğ bliğ .. 
ltab 1 - _ı f il . . b' rak ucuzca bir imparatorluk kazan- mu'3tur. Mareşal bu h.-reketinden artında n"oıl kurtarıidı5ı derhal g" gıltereye yardım siyasetini baltala - anB anı ınhınebete ı. . -

..... 
u eaerek, nailiz mi etının ır- L b' · f d 1 B Fi 1 k z -. e; u- azı mu ar tayyareler""' z aun liii "' malt isteyen bu hileıı.ar, ıssız ve e- o ayı . andin'e hJ!aret e teşe - . mak arzusile son nutkunda bar ta .. .. . ""' . .ı. kartı11nda derin bir heyecan d .. ku·•a .. t" u~raw..-•tır kür etmi•trr" rfilftr. Bundan başka Yunan kuvvet. kım tehdidler iler" ürm" - gunduz ve geceleyın ingilterenın ce ~yd v 

1 
. . na a am, "'u• • •• .. .,. • .. · . d ı s uştur. Fakat -ugunu ııöy emı,tır. * Maretal Peteo Vifide lerinın sat cenahı tarafın an zapte. biz Amerikanın bu tehdidi h nubu şarkisinde Midlanda'da askeri 

h Gazeteciler, lngiltere)'e yardım B. Cörçil, müteakiben Libyada Vişi 9 (AA.) _O. N. 8: Viti- dilen bütftn Oöric~, Moslı:opoliS . ve miyet vermi~ceğlni zanne~;0:u:~ h~defiere muva!takıyeUe hucum et _ 
k~ldtında fikrinin ııeyahatten ~vvel- kazanılan muzafferiyetlerden hah - de kargaşalıklar çıktığına dair ya- Pogradet mıntakasile, m~rkezdekı kıt takdirde Amerıkalı:ların le.ahir bir mif}erdir. 

ı 't,bi olup olmadığını sormuılardır. etmiş. lngili:ı ordulıo.rmın 8 hafta hancı memleketlerde yayılan taYİ - alar tarafından l.şgal edilen Premete ekseriyeti Ruzvelte yalnız malzeme Akdenlzdekı Alman hava kuvvet • 
'ıllkie demiştir ki. ~inde 650 kilometre ilerlediklerini alar hakikate mugayirdir. Vişi'de ve KlıSura mıntakası ve . .sol cenah gondemıeie devam etmesı içııı de - lerı dalga halln~e .. yaptıkları hucum 

- işin asıl yapılmaııı lazımf gele- vçe cuarktaki 150 hin kişilik ltalvanın tam bir sükun hüküm sürmektedir. tuvvetıerınce fethedaen Hımara 1ltın ğıl, ayni zamanda naklıyatı .... ,·maye lar esnasında büyuk çapta bomba -
~ği hakkınd11k.i mütaleam ngilte- ...- ı f '' 1 l M ita k sir veya imha edildi~irıı aöy cmit, Marepl Peten Ue general Hunt- takası hep Yunan askerleri tara ın - etmesi içın de saH\hlyet verılınesıni ara a adasındaki tayya:c mey 
rede ıı:ördükterimin netic,.!li olara 

5
e "u"vey• kanalının ve Mısırın emni - ziger bu sabah dini bir Ayinde ha - dan faşist ordusunun elinden alınan istıyeeektir. danlarını ve La Valette lımanını bom 

deiişmi•tir. Fakat ayan hariciye en- " b J b dun ..:ı " ki ~ yette olduğımu ilave etmittir. zır u unmuşlardır. Mareşal Peten yerlerdir. ar an etmışlerdir. Askeri kamp _ 
""meninde Salı günü yapma ıızun h b ' d A'- "' · d h d h ) d b" Al • 1 1 t thuhtemel ollln bf'!yanattan evvel bu lngil"z ha vekili ita es•n,. e &.• ayı~ ~n ıonra şe ir a i in e ır İfgal edilen bu yerler sadece tap_ man ıaşe gemHerine ar at an repolara ıSabetler v~ki ol -
h deniz filosunun Cenova ımanına gezıntı yapmıştır. Iadı.kları sıdtıanın geniŞliği bakımr.n. mu.ş ur. Gayet buyük yangınlar gö_ 

Usu .. ıa tafsilat veremem. kar•ı vantı~ı ezici taar .. uzdan da Memurlar kabine9i dan bir ehemmıyet arzetmekle knl - taarruz rülmuştıır. 
\1:"ıUkic vaTdım kanunurıun v· · 9 (A A ) D N B P B k il 

b 

• 
1 

d"I · b,,h~~.,ııi•tir. ışı . . - • : a - mıyorlar. Aaıl ehemmiyetli olan nok.. Lond a 9 (AA ır aç d şnıan tayyaresi dur. gece 
?ne 'usan meclisince kabu e ı ını• H .. _ .. :.,tanda da t · Sal ·· .. ı b '- r ) - Resmen bad Al f . B çör<"ıl Erıtrt' ve a!K,..... ur esı veya ı !(unu yapı ması eıı. ta. ekseriya 1500 ve 2000 metreye ta. ild" . . · · • ı.. manyanın garbında Uç yerde ıka-
oldu;;u ve keza yllpıla.-ı tadi1atın ."1 • ileri harekAtmın devam etl ğıni sö

1 

Y- J,.nen kabine tadilatında .Amiral dar yükselen dağlarla dolu bu sarp rlanınğdınae gore, cenub~ Norveç açık - metgflh mahallelerıne bombalar at • 
len kanun layihasını de~iştirmedığı lemiş ve Amerıkanın yardımlarınc:an Darlan ile geaeral Huntı:İRer den ve arazinin büyük bir askeri kıymeti . dıstroy~rleruı hlmaycsınde mVJlardır. Norveç üzerine bır baskın 
haberinft biiyuk bir aliıka göster- bah9etmiŞtir belki de aon zamanlarda tayin edil- haiz olmasıdır. Bu dalların he: birı giden duş:nan ıaşe gemileri, IngaıZ yapmak ıstıyen 3 du.,man tayynresı. 
tn~llkie .\vrupaya yapıığ• se- İngili? bll-"''ft•.1 hıırbi~ !~kında 4ıd miş. olan adliye .... nazırı Ba.rthele • Allah tarafından insanların ~nrşuıı- :yyarelermln taarruzuna uğramış • nı~ ıkisi duşürülmilştUr. 

• A • , • b" k e del" bir safh'" e: rel't>~ını ısııret et mv den ba.,ka butun nazırların de- na dıkUmiŞ birer tabii kaledir. I.şte bu ... ;.................... iki Alman *yyaresi tayıbdır. 
Yahatın huau91 mahıyetını ır eı 1 Almanların Karadt>n ! öittirikcegıv· söylenmektedir d bi -1 ı b' bi ı d d ••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••• .............. ·-···-·••• .. ••••••••••• 
d.b d • • d"l"k B Ruz tiktıen sonra • · ev gı ..... e er tr r ar ın an eli ..ıtİe k;~P:~-;~ "'r:üİ~a~ıı ol~adıi sahillerine indiklerini ve Bulga:_i tan. ':'eni. hük~me!in bir ~emurlar mize dü.şm\iştilr. Yunan kahr~man • 
Iİl>i • erecl"k bir Taporu da bu1nn- da faaliyette bulunduklarını soyle ~7ı1:~k~e~;,hıyetmde olaeagı zanne- ları en son olarak Trebeşinayı da dü~ 
rna,.ı -:.·nı bildirmi•tir. mi4tir. Franaa mütareke .,artlanna sadak zaptettller. 

\''·llkie. lngilt ... rl"vi ziyareti -,~y,ıc;tur. ~·ya Paşvekili Clermont _ Ferrand 9 (A.A.) _ ~r bu üç aylık harekat bilanço. 
eana·unda k;tn(li"il"' serbes!çe go.~u- H . b'ld' . au ıtalyan propaganda.sına dfi aeı 
ten binlerce kişile konuştugunu soy- L:hyada ileri mevzi'erinde a;;:r:~in;~zeıte;~ı}:::, .. nın vazi- miyorsa biz ne yapalım? u -

1-etni tır. yetine tahsis ettii{i bir mRkalede B A 
, • • Kahire. 1 O (A.A.) - Avustral- maresa1 Peten tarafından kabul e - İr merİkan dipJo-

ltalyant" M~r'rid e ÇiSi ya batvekili Menzie•. •imdik: hal- dilen mütareke şartlarına tamami - B ı· d 
Rom

ada de Avu!ltralva kuvvcıleririn Garb le hürmet edilmeir.te olduğunu ve matı er ıne gİ İyor 
Çölündeki ileri mevzilerinı g~zmek- mare$81İn de bunların dürüst bir şe- Barcelone, 9 (AA ) - Stefanı a • 

IVııdrid, 1 O (A.A.) - f talya bü- le me!lguldür. kilde tatbik edilmesine taraftar bu- jansından: 
tiik ~lçiai B. Le::;nio dün Romaya Menzies, bund.m .. vve1 Akdenız- lunduğunu tebarüz .:ltirmelttedir. Londradan buraya gelen Amerıkan 
hareket etmi,.tir. rleki İngiliz filo .. unun bhnşku'?1anLd"a Mezkur gazete ımparatorluğun dıplomatlanndan Hukle, Berlınc git. 

nı Sir An<irew Cunllung embı 
1
.. ır- müdafaası hususunda Fransız do - mek uzere seyahatıne devam edecek 

Çin ordusu ve bir tekzib tikte lskenderİ' :· ]j'.:'~~ındıa u uııazn nanmasınınd_yaptıkk.larını hatırlattık- tir. -

A t 
}ya rien"' <.'uı:utam arım gr - tan ııonra ıyor ı: 

Çunı. ..,. ıo (AA) B B c· vus ra ı . .,, k h k · 1 · l f 1 d ~ing . - • . • m"ıa ve dün "k .., da. g ... ner?b 'el~- MFiitare ·e ub· umk lerınce mlu taha- talyan or usunun bir 
Oın komün•"tler"'ın mustakil bır ordu ~ f ı mı• o a u "" u• il f dıııı ~~ .. ,. ıne tt-rıı <' ı- zası ransaya ıra .. n 
~il etmekte olduklaruın ve b:.ın1ara ve tara. ı~ "huld. hazır bulunmuş- impara.t~rluğun olduğt: gibı ınu~a. - aylık zayiatı 
bırıı hü"""'-etın •ıddetlı tedbir ala - len re•m1 a~ · S f F a ve Fran"ız \_ ku JLwu ., !\' ba~vekili Hüse.r:ın ırn azası ır;ın rans H - • <latına dair çııkarılan şayialar dün tur ·ıısır 1 .. s· M"I meti sadakatle çalışmağa karar ver- Roma 9 (A.A.) -:- Italyan 1Jrdusu 
ı.a~. . 1 T b··yük e çısı ır ı es i alu ~ye nezaretımn sozciısü tarafın- Paı;a, ngı hı~. ufransızla .. reic-i gl'.'ne- miştir. Biz tek bir sözü olan namuş 

1
umum . kararg Ikincıkanun ayın_ 

'"""1 tekzlb edilm••tir. La r. on. ur k" ·· lu insanlar gibi söı:ümüzü tuttuk. dakı ölu ve yaralı lıstesini neşratmiş-
.., m il • ·· Orta,arkta ·ı mu-

Sözcü tomüniııt Jat'aların şimdi ral ~e. Gau e teaırouX bu resmi Bunu yabancılar da teslim etmek -ıtir. Bu l.steye gore, 2.195 olu, 4712 ya_ 
Qıı milU kuvveUerinm ancak yüzde mesııılı genera tcdir. ralı ve 2639 tayıb vardır. 
~ teşkil ettiklerini lbe etmştir. kabulde bulunmuJardır. 

ALIŞTIGIMIZ 
Dilenci eui.nd.._ 

TEZADLAR: 6 
ue iı bqınclcı 



• SOft POSTA 

(. Şehir Haberleri ) 
Ayakkabllarda 
normal satış 
fiaU aranıyor 

l !Ii Şirnevainin 500 nncn 
yıldonnmn kutıulanıyor 

Belediye Unkapanı 25 ·k· ·ka t ·hı· 
köprüsünü bir türlü • 1 IOC~ DUO arı 1 

kabul etmiyor bılmecemızde kazananlar 
Mürakabe Komisyonu ba me
laın ltula ~·ı:Ji yiisiinden 

miitlriil ıxuiyette 

Dün şehirdeki bütün Halkevlerinde merasim- Sebeb de köprüyü infQ eden 25 İkfneikanmı tarihli bi:.meeemis.. kak 9 numarada Şerafettdı Uğur, Si. 

ler yapıldı Ş8İf hakkında konfera:ıslar verildi /irmanın /ena boya ~e kazanan ok.11f\lc~azınmın isimle- vas orta OkU! sınıf 3-B de 903 numa. 
' .. kallanmaaulır li aşağıda yasılıdır. lsianbulda. ba • ralı Nevin. Üzely~dır, tsLanbul 44 

~an oltqyucu.lan:lnıum hediyelerini üncü ilkokul ~ınıt 5 talebesinden 294 

Fiat Mürakabe Komisyonu, a. Bugun de Onı·versı·tede merası·m var Belediye geçen yıl inşaatı ikmal Pa:1.artesı, P~mbe ıii~eri öğleden numaralı Yusuf. 
LL b l 1 b. t fi t d"l G · k"" ·· ~ ·· k t•• k b l sonra. bir.za.tı idareh:ı.nemizde-n alma.. Y 1 k d.. k 1 yaıuı;;a ı ara norma ır sa ıt a ı e ı en azı oprusunun a ı a u lan r d T .. .,p .. ,:ı uvar a unya a emtraf 

tesbiti için Yerli mallar pazarlarının --- muamelesini henüz yapmamıştır. Dıed" ~ u. ~--a. buJ~anta:m • (Son Posta hatıralı) 

nı esas tutmaktadır. Mir Ali Şirnevainin doğumunun kunmu~, Nevai yurdundan ıarkıhr kadar yapılamamasının ıebebi köp- derilir. Birinci ve ikinci ikra.miyeyi ka_ Istanbul kız o:ı~ okul ~ını~ 1.5 de 
ayakkabılarını ve bunların fiatları· Büyüle Türk. mütefekkiri ve şairi 1 Müteakiben Nevaiden şiirler o - Köprünün kat'i kabulünün şimdiye . iYr.t erı a.dt"fsierıne posia. ile roJl- . 

Komisyonun bu suretle Yerli mal 5 00 üncü yıl dönümü nıünasebetib aöylenmiı ve oyunlar oynanmıştır. rüyü inşa eden firmanın, köprünün n~ olanlar ıazeteye ko,nuJ.ınak 76 numaralı Nı.gar Altug, Istanbul 
lar pazarlarının ayakkabı fi.ıtlarını dün şehrimizdeki Halkevleıinde top Dün geee Ankara radyosunda Kü- suya temas eden kısımlarına sür • üzere ~i çılunq birer fotoğra.flaruu Fatih 40 ıncı ilkokul sıru!. 5..A da 262 

esas tutması fiat tayininde bazı ka. - lantılar tertib edilmiş ve şairin ha - tabya eaylavt Besim Atalay Ali $ir• düğü boyanın şartnameye uygua ol- vennelldl:ler. ~u~aralı Kenan Esen, Ist::ınbul kız 
rışıklıklara sebeb olmu,.tur. Mese - tırası anılmıştır. nevai hakkında bir konferans vc!r - mayışıdır. Köprüyü in~a eden f;r - f O LiRA l~esı .s~nıf 5-A da 1350 numaralı Pe. 
Ja, komisyona ilıtil.ar Mldiaai)e gd - Bu arada dün gece saat 20.30 - miştir. Bugün saat 17 de Ünivenite ma inşaat sırasında belediyeye mü- rıhan Öngü. 
rniş olan bir çift terlifin Yedi mal • da Eminönü Halkevinde güzel bir konferans salonunda bir toplantı racaatla şartnamede yazılı boyadan Karadeniz Ereğlisi orta okul sınıf Boya kalemi 
lard~ki satıı ve maliyet fiatlan tet- tolanptı yapılmış. Halkevi Reisi yapılarak Ali Şirhevainin 500 üncü başka boya kullanmasına müsaade 2.B den l94 numaralı Sıdkı Ersan. Eski.şehir Gazi okulu sınıf 5.A da 
kik edilmiş ve ayni kaliteden olan Doktor Yavuz Abadan toplantıyı doğum yıldönümü kutlulanacakt11. istemiş, belediye kullanılacak bo - 6 LiRA Resmlye Yüksel. Ada.na erkek ~et. 
terliğin Yerli mallar pazarlarında açarall Ali Şirncvainin şahsiyetini, Toplantıda açış nutkunu mütea • yanın fena çıktığı takdirde mes'u - İst b .. ~ men okulu me ;leki 1 de (1260) numa-
5 70 kuruşa aatıldığ1 anlaşılmıştır. Türk diline yaptığ; hizmeti anlat - kib profuör Zeki Velidi Toğan, Hyetin firmaya aid olacağını kendı- an ul Karagumruk orta okulu ralı Necdet Sonmez Yozg a J:.Se bi • 
Halbuki ihtikar vardır diye gelen mıştır. Ali Nihad Tarlan ve profesör Ah - terine bildirmhıtir. sınıf 2-E de 4o numaralı Raif Seyhan. rinei devre sınır 2 'de 209 numaralı 
terliğin fiatı 500 kuruştur. Halkcvi Reisinden sonra Üniver- med Caferoğh.ı tarafından Ali Şi.r- Köprünün inşaatı bittikten bir Mürekkebli kalem Avni Arralı. " 

Diğer taraftan komisyon YerÜ site Edebiyat Fakültesi profeııörle - nevainin hayatı, tarihteki mevkii, müddet sonra kullanılan boyaların <Son Posta. hatırah> Albüm 
malların ayakkabı Fiatlarında da nor rinden Ali Nihad Tarlan Ali Sirne- ş&irliği, edebi hüviveti ditciliği ve bozulduğu görülmüş. bunun üzerine İstanbul Musevi l~ talebesındeD 
mal senelere 51öre bir tereHü oldu- vainin hayata. şiirleri · hakkında bir tesirleri hakkında konferanslar ve- bele-diye köprünün kat'i kabul mu- .Asnn Koml. Mustafa Kemalpa~ Ü _ 
ğunu nazarı itibara alacaktır. Me - konferanıı vermiştir. rilecektir. am,..Jesini vanmamıstır. çüocü okul sını! • talebe&nden ÖZ • Havza Yeni Me.scid mahalle&nden 

(Son Posta hatıralı) 

sela evvelce 495 kurusa satılan si- Köprüyü inşa eden firma harb can Dermancı. Kırklareli Doğlaca Aslan 8ak~oğ1u Zi,Y'a Sakallı,, Er. 

yah ve sarı videJa ay;kkabılarının Bir otomobil bir çocug"'u San·at mektebhrinde hali dolayısile hariçten ~artnameyc mahallesi İn.Jtişaf sokak 23/1 nmna- aurum Cedid mahallesi Taş ma~ 
fiatlan qmdi 760 kuruşa çıkarıl - u~un hova R"etirtemedii?ini ileri ~Ü- rada Niya.ıi. lar arkası 13 numarada Va.sfi Akda§, 
mıcıtır. Binaenaleyh pivasadaki te - ç "gney·p köft.eci tedris prog"amı ~rek başka bir boya nümunesi tek- Kurtuo dolma kalem Yozgad Se.ka~a ?kokulu .sınıf 5 de 
reffüiin bir takım sebeblere jştİnad )jf etmi"tir. Bu boya beJ .. dive feıl (Son Posta hatıralı) aoa numaralı Ilhan Durultan. 
ettiili anlaşılmaktadır. d kkaama çarptı dtş·na çtktlmıyac'lk 'hevet; tar11.fından tetkik edilmekte Turhal Tok.at caddesinde içki bı::.yil Ayna 

~iyasada ?ug_üne kacJar yapılan Şoför Mustafanın idaresindeki 2043 Maarif Vekaleti allkadarlara bir dir. Bovanın ın.ı tl'"Sirile- bozulmadı - Sadık Sönmea kardeşi Bekir Sönmez, (Son Posta hatıralı) 

dtetkk~kflerl netıc~dsılnded laya~lkabhılakrk: sayılı tak.si otomobili dün Siri!:eciden j taminı göndererek San'at okulların. ~ tecrübe ile tesbit edildihen sonra İ.<i.t.anbul ş~~i Terakki liSe&ı .. ıalebe11in~ İstanbul Zeyrek orta okulu sınıf 
a ı az a çeş yıs a ı ı köprünün kat'i kabulü yapılacak - d 737 alı s Cid Doğ b" f t t .. 1 ~r k.0 a ~- t::··ı · geçerken, Albert isminde 9 yaşınc.a ı da yapılan teftişlerde okullarca btl- en . num~ a uman, ı_c den 196 Cengiz Kıratıı. İsLanbul 
ı~ ,_ 18d. ay5ı~ınd~. un,_ and goru ekmk eb- 1 bir çocuk birdenbire önüne çık _ zı hususlara riayet edilmediğini bil • tıl'. Ankara Ön~_ebecı Uğ~rlu_ sokak 30 Üsküdat Altunizade mahallesi Top. 

m'!Ate ır. ım ıye ıı:a ar aya a ı _ . . . - . l"k d numarada Dürdane Ko~""''ü . 1 .
1 

ı- ıc d .. 
1 

d mıştır. Şofor direksiyonu ıdare dırmıŞ "Ye bunlar uzerınde a ,. a ar • •• • l" .... • hanelioğlu Toprak 64 numa;-ada Ah-
}"' "n c al a ar k~mb~ese. er en lgkc- edemiyerek önce çocuğa son - ı ların dtkkat nazarlarını ~eJı::miştır. H ERGUN Dit fırçası med Kırca, İstanbul Beyoğlu 44 iıncü :'l 

1
"aoor 8:rd aya ~a 1 ış: usta 1 f·. ra da a;ni yerde bulu~an köf Vekalet San'at okullarında ders . (Son Posta hatıralı) ilkokul 4-.A da 109 numaralı Ergün 

cıns er, çP-ıı vesaır umumı masıd - - . . . . . . T~· M' k · ııi k l r 3 A 
J d

. b" L k 1 1 k teci dükkan::ıa çarpmıştır. Hadi yılı ıçınde yapılan .sıpaN tŞlerı tale - (D--tarafı 2 inci savfada) .Lllmır .sa ım ı o u u sını - Yüksel. 
ar ıv.. ırc;oıı: ısım ara ayrı ma - - . . . ~ da 331 ı A h ç Ih ğl t d K . bl"f" b l b' se çocuğun sol baca.tının kırılması beye tevzi edilirken müfredat ;:uug • • . .. • numara ı Y an u · ao u, Kitab 

h
a ı.r.t tomdı~yond :_ utn ,_~_n artiı. u ve' başından ağır surette yaralıı.n rammın gözönünde bulundurulması. Benı:n .. f:krır.ıcc, T urkıye bu t~rz- !Mardin orta okul 325 numaralı Ay-
ev e e ev 1 e ere.: ctuıı: et re - . . da teşfulatbnmacfıkc;a ha?k•n ma>~~t dın Yıldırım Eceabat Türlı:özü ilicoku Edirne erket lisesi sınıf 4-C de 1162 

cektir. masile neticelenmiştir. Köfteci dük - n~, .çabuk ve ~ok ıŞ yap.~ak cıh~t:ne hayatı tanzım e~il!':nez. Bliviik n~- lu •-•ebes1n<i ..... Bilil Ofiln5lu - numaralı Emin Onur, Uşak orta okul 
kanının da camekanı kırılm•ş tır. g1dılerek tedrı.s u.sullerının haneme ~· ~ • · !TI f h 1 b _.. ....., ""' · sınıf 2.B de 1""' numa-'ı Ah~d nırıPrımız ve ""'li1r1Sll3. stan uı u '" .nu 
Yaralı Albert, cankurtaranla has. çıkılmamasını bildirm~tir. teşkilata çok muhtacdır Anc:t\k. iti- Di, macunu Ö7.el, İstanbul Pertevniyal lı.Se.Si sınıf Fethi Okyar bugün 

adliyede tetkikler 
yapacak 

taneye lı:aldınlmış; suçlu şoför yaka. Vekalet ayrıca, mesaileri tetkik e. raf etmeliyim :Ci, hunu yapriı:lk c;ok İstanbul Kumkapı Nişancası Yeni. 3.A da 1007 numaralı Sermet Göt. 
l2tnarak, ll'(akkmda tahkikata b~ş - dilmiş olan birçok talebenin yapmak. güçtür. hemşehri sokak 28 numarada Süvey
lanmı.ştır. ta oldukları .işe aid teknolojiyi bil • Güçlü~ün sebebieri suntlan Hc-ri da Anatürk, Erzurum Emir Şeyh ma. 

Şehrimizde bulunmakta olan Ad
liye Vekili Fethi Okyar bugün ad -
Jiye dairelerinde ve mahkemelerin
de tetkiJderde bulunacaktır. Vekı -
lin tevkifhaneyi de ziyaret etm.:si 
mııhtemefdir. Fethi Okyar yarın ak 
şam Ankaraya harek~t edecektir. 

Sipahi Ocağının 
yıllık kongresi 

Kadıköy Halkevinde 
konferans 

nıediklerini, takib edecekleri ış sıra - geÜr: Bizzat halk ic;ind;n kendi·hi hailesi K~betin dibinde 10 numa .• 
sını önceden tesbit etmedikleri pre • bu işe vakfedecek idealci insan biz- rada Necatı AhJ.skalı, Ankara DevrıID 
aizyona ve resme kıymet vermedikleri de çıkamıyor. Cıksa da bunun tü· ilkokulu sınıf 5-B de 654 uumaralı Kadıköy Balkevindrıı: 
hususlarında. alakadarla.nn dikkat mullü bir semere vermes.i ııabır , e Kaya Sesen. tl!/%/ 941 Çarşamba a!ı:.şamı saat 
nazarlarını çekm.,tir. ömür tüket~cek bir zamana muhtac.- Muhtıra defteri 20,30 da İbrahim Hoyi tarafından 

Sipahi Ocağı yıllık kongresi dün san•at okullarında bitiı'ilmiş talebe dır. İşi doirudao cloiruya devlet CSon Posta. hatıralı) cİııgiliz edebiyah11 mev-z;ulu bir kon .. 
alc'8m Y•Palnuttı1 r.HK°J. r;r~ temrinleri ötretmenl;r tarafınd:lQ iyi veya belediye eline aldığı tı:ıkdird l", Eskişehir Arifiye mahalle.si Bili so. feran.s verilecektir. Herkes gelebilir. 
ne Konya say avı •m 1 men, tetkik edilecek talebelerin el takım. maaJesef, m eydana eser değil. mu- ------------- -------------------

Egi•men kurslarma 1.400 
ta1ehe ah acak 

katibliklere Said ve Orhan seçilmi~. larile makinel~ri iyi kulanmalanna. azıam bir kadrn vi.:cuclı· geliyor. y alova Kaplıcalan İşletme Müdürlügu"' .. nden 
müteakiben ruzname müzakerele - d;kkat olunacaktır. Ben bu kadronun murafın<ian da 
rine ha~lanmıştrr. k.orkma.m~ ihhsaS!ızLiı, hnvaleciliği 

İdare Heyetinin bir yıllık faali - Sarhoşlukla rezaf et çıkaran vesaireyi de beraber getiımeyip iş 
yet raporile heııab ve möraktb ra - • göre.hilse, ıra~ah:ı. biıaz fazla olına-

Maarif Vekaleti, önümüzdeki Ni porlan okunduktan sonra kabul e - brr adam mahk0i11 oldu 1 aından da korkulmaz. Halbuki böy-
san ayı başında faaliyete geçecek dilmiş ve yeni idare heyeti seçunı . ı le obnuyor v~ neticede foyda yeıi.-
olan aftmcı devre köy eğitmenleri yapılmııtır. Bu ıeçim sonunda reis- ~~ otlu Mehmed Subent i:ımın. ne zarar hasıl oluyor. 
yetiştirme kursuna. eğitmen nam - liğe Baro ikinci reisi ve Ziraat Ban- de hırı Sultanahınedde sarhoş b;r Müokülitun sc.n ve udi brr ~-=he
zedleri seçilmesini alakadarlara bil- kası hukuk müşaviri Asım Sorgan. halde dolafllken, bekçiler hnd\Sini hi de. Osmanİı de-:likodueuluğudur: 
dirnıi!'tir. balıklara Hilmi Sarman. Fikret At- :kalayarak tarak.ol& götürmüşle.r • İster &'"4Jtdan. ister yııkıuıdan gd-

Bu de-..rede memleketin 1 S muh lı, Mitat Aksel, Hamdi Basaı. Ham- · ıin, böyle bir teşebbü3 meydana 
telif bölgeııinde eğitmen kurslanna d" Sun ilah Rız De · Sa"d B Fakat aarhoşluğu Rittikçe arU.n ve rıkb mı dedixo•fo namındaki cemi-
1400 talebe aLnac-L•-- ilk "tedn" - 1 u ' a rvıı. 1 ~r- iŞi uı.tan .suçlu orada da t.ek durma.. T 

lllAm •• Ahmed Nuri Pif Saffet Baş- yet yamyamı ağzını açar V.! bütün 
Sat mu-fetti"•len· Ma ...... n 1 S ı·~· kaa'ar g~ren, . • . ' m:ış, Abdullah iaminde bir poliJi to • "' "' ·~ lrn .. Jerdu muhiti kemiruıe~e başlar: Falanca . 
mlntakalanndakı· Lo-y)en· dol~asrak gımar seçı 1

" • katlamı.ttır. L_..J " •...- ıu ~ar çaldı, filanca bu kadar 
kursa gitmeğe istekli namzeclleri ae- Sa h 1 ... •• •• Dün Adliyeye veraen Mehmed SU. yuttul Nitekim, eslr.i tecrübede de 
çeceklerdir. ç ınız ıgı yapan ıütçu bent asliye setainci ceza.da 7apılan böyle olmuştu. lstanbulda pahalılı-

Kursa kabul edilecek eğitmen .. :~bnı:d !:ıTin i.smdirıd~ ~far duru.gm.ası sonunda 1 ay 5 gün müd- iı yapan bütü,1 ıebeoler ve büti.in 
namzedlerinin kur.da bulundııklan sn ey mey a an detle ha}l$e mabkfım edilmiotir. halıiU mücrJm!e:c ı .ıutulmuş, h~1kes 
zaman yemekleri, giyecekleri ve binaların enkazından bir miktar sa~ Kantariye şirketi iic, esasen İstAn-
harçlık lan, kitab, cJeher, kalemle - çalmı.ş, ka~ken yakalanmıştır. Suç Bir amele makineye bul İ.a§esİ bakmıından hiç bir alakası 
ri ve dönüıt yol paralan kora idare- lu adliyeye teslim edilerek Sultanah- parmağını kaptırdı olmıyan Milli Mahsulat Sirlı:et& dık 
)eri tarafından temin edilecek.tir. med üçüncü sulh ceza mahkemesin. Beykozda. gaz kumpanyasında. ça.. dolanmıştı. Bütün fen"lJdarın ilk 

de yapılan dnru.şması sonunda 1 ay Iışan Rlfat Ataman isminde bir a • ve son ı.ebebleri bllnl,.ıdı! 
Bir hamal yaralandı hapse mahküm olmuş ve derhal tev .. mele, makineyi temizlemekte iken or- * 

Tütün gümrüğü hamailanndan Ce- kit edilmif*ir. ta parmağını kaptırmış ve alır au.. itte. dava, işte müşkülat. Bu 
mal, Kocaeli motörüne yftlt nakle1er. -------------- ~tte yaralanmıştır. müfkülih yenmedikçe hu davayı 
ken birdenbire mftva?Jenesini ıtaybe _ A~~...-.~~~~ııııııı..~,._,__,,,.~ Yar~ ha.saneye nak:'.ledilmifır. halledemeyiz ve bu davayı da hal-

derek, motörün içeri.sine yuvarlan - Orh&D Ural !etmedikçe t!!tanhu!un ezeli derdi 
mıştır. Bir kamyon bu çocuğu olan tevzi ikhsadiyatmı halletmeğe 

Jaraladı imkan yoktur. Vakıa Rusya osu-Sukut neticesi belinden aıtrca ya_ 
ralanan hamal Beyotlu Belediye has.. 
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştır. 

Kar.l katUr Albu·· mu·· Paiihte J'ener Miiraelpaşa ca.ide!ln lünde kooperatifbr J'hpmak ta Lir 
den ~ekte olan '°för Osmanın i,. bal şel:lidi!'. Fakat, bu uStıl R.ısya-

da fayda vermemi1tir; bizde fayda 
vermt-ırine daha az ihtimal ve imkan -------

B:r kamyon kazaaı • 
daresindeki otobü, 8 yaşında Rısa 
ilminde bir çocuğa çarparak baca -
tından yaralan:rnııtır. 

Galatada otarnn Hüsrev isminde 
bir amele Gümü.puyu cadde.sinden 
geçerken, şoför Sadrettinin idare. 
sindeki kamyonla duvar arasına. aı • 
kışmış ve kolundan ağır yarala.nmlf. 

Güzel Tenkli bir lıapak 
ve yüzlerce karikatür ••• 

Şoför yakalanarak, kan eırat.nda 
tahtikata başlanmı.ttır. 

tır. 

Yaralı ha.ıtaneye kaldırılmış, ıuç

lu yakalanmıttır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyorki: 

- HaAn bey gazeteler 
yazıyordu. Bilmem oku • 
dun mu? .. 

... Bir Mevlevi nıüze.si 
kurulması karada.ştırıı • 
JIUf •• 

... ve !bunun ;,;in <le 
Beyoilu tarafı mina.&ib 
ıör\UmÜ§ .. 

Hasan bey - Pek mü
na.,ib dostum .. Zaten ora. 
ya çıkan berkesin başı 
döneri. 

vardır. Mtıthh, davavı, lıalkın bu 
işe fiili ve hakiki İştİrP.ki ile ve dev
let veya b,.lediye nüfuz ve müda
halesinin e:t as~ari hacldt- indirilme
si uııulile halletmek mecburiyetin
deyiz. 

Bu yolda en İyi imkaııı ben bi! 
hayır sahibinın c;ıkaral b11 işe birkcıç 
yüz hin lira valı:fetmt'~ind'! ve ışı 
mütehauıs bir mütevt>ll· elin,. ver
mesinde görüyorum. Fakat, i(imiz
den böy!e bir hayı~ sahih! çıkması
nı mı beklivelirn? Acaha çıkar rr.ı ') 
Çıkmazsa basb bir hal şekli yolc 
mudur) 

Buş:ün~ü düny~da heniiz ölülere 
can vermeni"1 r.arcsi bı•lunmadı : fa
kat, pek ~ok d erdin çaresi bulun
muştur; bu derdin de elbe~ devaırı 
vardır. Meseleyi bu ııuretle OTtaya 
koymakta~ı maksadım da zihir.leri 
bu büyük dava üurind~ harelc,.tc 
getiımeie vesne vermektir. Arayan 
insan için mı>vlavı bulmak imltiinııız: 
bir ıey değilrlir. Elverir ki arayalım, 
aramanın l;izumun:ı anhyalım. 

t.Hulıittin '23i.ıu;•H 

1 - Yalova kaplıcalarında elektrik santralı binasında bulunan Ma • 
car L. Lang fabrikası mamulatından henüz monte edı1mem.., r225) bey
gir kuvvetinde yeni bir Iokomobilin satış muamelesi evvelce ilan edilen 
giinde icra edilmemiş olduğundan tu satış 14/Şulınt/941 Cuma günü sa
at 15 de açık artırma ile İstanbul Sabi! Sıhhiye Müdiriyetinin Galata 
Merkez bi.na.sındaki Kaplıcalar İşletme Müdürlüjü İstanbul Bürosunda 
yapılacaktır. 

2 - Makineyi görmek ve daha. fazb malUınat alınak isteyenler Yalova 
Kaplıcaları İşletme Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - Satılacak lokomobil ve teferrüatı liste halinde tesblt edilıni§tir. Tes
limat bu listeye nazaran iera edilecektir. 

4 - Makinenin kaplıcalardan nııJtliyesi, nakil vasıtası ma.srafı tahmil WJ 

tahliye mas.rafı, hamal parası. nakil için ihtiyar edilecek bilcümle masraf 
ile mahallinde yaptırılacak montaj abcıya aiddiI. 

5 - lıf.\IMmmen bedel (25,000> lira olup ihaleyi müteakib bedelı ihale 
üzerinden S 15 DiıSbetin.de teminat ~erilecektir. (631) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
ı - İdare ihtiyacı iÇin 3000 ill 3500 piyade, 1400 ila lö09 süvari müvezzi 

ile 150 ili %00 hamal ki cem'an 4560 üa 5200 maa kuket elbisenin t:l ikişi 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 139251»> muvakkat teminat c2M.1. '15> lira olup 
ekailtme.si 20/2/941 Perşembe günü saat ıe da Ankarada EYkaf apartıma.. 
nında P. T. T. Umum Müdürlük blnasmdaki satın alına komiSyOnunda 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile k.a.
nunl vesaiki muhtevi kapalı zarfiarmı o gün saat cl5ıı e tadar mezkür 
kom;.,yona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada Evkaf apartımanında P. T. T. Levazım, İs
tanbulda. Valide hanında P. T. T. Levazım ayniyat şubesi müdflrlüklerin.. 
den d9611 kuruş mukabilinde verilecektir. «614.841:& 

Gbli PUis ..• Geıt-.eleyin l"aris..
Pam ıeeeleri... Seb.k.Jan... Aşkları... 

ALBERT PREJEAN - GINETIE LECLERC 
Paıisin buı ihtira51ı n hararetli rece har.atını 

METROPOLİTEN 
(Bayat Güze:dir) 

iti.tin hallikatler filminde gödsiniz önünde ca.nlandıracaldanlır 
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General 
diyor ki 

Geceliği sosliyen 
bir dantel örneği 

:t 1 A 

Şık bir tuvalet 
Bu robu huıu -

Iİ davetlerinizde 
giyebiJirşiniz. Si -
yah krepten yapıl. 
mıttır. Omu?..J.nile 
kollan siyah dan -
teldendir. Gerek 
lı:onajın. gerek ete
ğin vücudii pek 
genç göıteren bi -
eimleri var. lkiai 
de ayn ayn tık. •· 
de ve lfÜzel. Etek 
kısmı bdden itiba. 
ren bü7oi:tr. deni'! • 
eek ıı~l...Jld 0 bol 
kloıı. Korsajın h~le 
yakın veri sımıııkı •. 
Bu. bilhassa ince .. 

1 H AdUeler Karpmıda 1 
Yemeni -Eşarp 

E ıki ~adı~]ar baılıuın!t ye-! Bir tane daha: 
meru bagJarludı. Şimdi dt- cA~lı 11emcnım n•orLu ye~eni 

j;;0 da oldu. En ıık, en :.ı.arıf kadın- cBır bahçeden bir b11hçeye s aoh,!Z t ~emeni l,ağlıyorJar, hatti ltı 1Jeınrmi 
Ti ıra ' arı yemenili c;ıkıvo,.lar. Bugünün güfte, beste mucidi 
ıyatro, uinem4 localarında, .Jokan- yemeni kelimelerini eşarpla değj 

tala~da,_ bari.uda bile ba11larında ye- rerek, yeni ~arkı olarak bunlan 
menden le oturuyorlar. taya atabilirbr: 
d- Ba1l~rım~za bağladıkhmmızın - Böyle yeni şarkı mı olur~ 

a ı yemenı deRil e~rp. - Gene olmasın. Moda muc· 
.. D. iyec. e.klerdir. Olabılir b•lkı' adı J • · • d d .. en, yemenmın a ını eşarp ya 

egı'."11ı!tır. ~~ d~ştinnekle ye - makla yeni bir moda ica1 etmiş 
menı yemen• ııctım çıkmı, olmaz ki· duktan ıon::-a, gı1ftc, heste mucidi 
methur sözdür: ' d 

Ek e, eski yemenıli sarkılardaki 
- « tiğim nohud, bi<;t!ğim no- menil · Ll 

lnıd latanbula oe)in-'! adı leh)eb: o- en C'8rp yapma~ a yeni '8 
.. .. - . çıkannıı olabilirler. 

Juvermiş.)) "* 
iddia edece]d~rdir: Y · d • emeru evrınin kadınlan 
- Başta efarp çok g~zel duru- kocalanna. kızarlarmış, (o <Je 

yor. kadını ~aşka türlü olacak dl"ğil 
- Yemeni fena mı dururdu'> ve tehdıd ederbrmiş: 
- E11'lrplar.n d~t"nlı-ri cnk ZBTİf. -. .«Bir gicler!!em. bir daha y 
- Ya yı-mt:ni!l'!r, ya onların iiine menrmın ucunu bile göremezsin.> 

oyalan zarif değil miydi'> Bugünün kadını da kocamna 
- Biz ı;dizel ııekml'!r vt"rilmi• tıaç dığı zaman acab:ı: 

lanmızı P.sarpist1n yanlarından çı- - Bir gidersem «"ŞllTJ>mım ucu 
kanyoruz. bile göremeuin, mi diyorduril .• 

- Ya eıtkil~. o.,lar in .. k perçim- * 
lerini J"l"m,.niJ,.rln ild lcenanndan Değişiklik. yalnı7. yemen' kelim 
•rkıtmazl.ır mıydı'> sinin eşarp olmasında mı'> .• Ha * bir deği~~lik r1aha var: Etin de 

k .ı.__ ·ı· . b" h • O dewe aid t"trlrılan ltatı L. auuu, sevgı 181 ır abra •at 
l'UDl. rıı70- zamaa '*"'ndan ~enisfni eıb 

· . verinnit. Bua&uau bd191 ile l, 
cMeniıfttlde1' ~kır cftt "'Ukı7' bailadıia ef4irpıaı ya aJMn, 

Yetnnin 1.-~ f1!er1cetb da nakden •"Silüinden J"~~ 
« ~"'"" df>frttfiOt" Bu da bir değq\1clik .... ,.ı rl 
Şark ~ ~ Eski devirde Mr: ic;ln: 

hir felaÜe e&y~bna anan cık:;- «S... yemenili, hamın ha 

cAıaftSfrZe gw qar <11~ "" met'- Demlıine. b6t6n edrekl•: 
, M7b - Böylesi hana bmnet oha 

cE'8f'PI OOt/ftfl."'4 d,,!matt/07' ıe. T emenniainde f:nthmnrlannı• 
'Nrbtb sGau 

Yemenili •uk11at' pelE çol: - Başı efarpL l:tayan hayancrk. 
c Yemnim hmllıdtt'ır De.ek• 
•~aı hnsftdıh -Ne 

0

demek istedin. Batı 
Gecme h~"'" ~. üe ep..,ı.. bana bir ...,... 
cYINflt't fffNfec!tr.. ,..,., 
Bit tafte dahat ~ ,,.. peip .W.-ı. 
c y ..... ~... eft9tr.i"lt. .,...--, l ı • 
cGönltlnUha qlwm.t. • ...__, fl#ltl.t ~,,!An --
[ Bunıan biByor mu ftllnız ? :J 

En bUJllk kilise 1 Gonahklr •skeleri 
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(~_M_e_m_l_ek_e_t_H~a~b~er~le~r~i~)I IKTISAÖI iETKIKLER 
1 T k 6 ko n ı (Ba,tma!ı 2 inci sayfada) ı bilecek tedbi,ıe.-~ baı vurmaktaoır. J k 50 ı 

Şubat 10 

Samsunda 
Ruamla şiddetli bir 

mücadeleye başlandı 

ra Ya J n e Memleketin i~gali ve horb, F : an· Bu arada, üzüm çekirdeklerinden b~~nuyor~i yar frank. tahsis e'tmiı 
~nm gıda v.aziyetini de gayet kötü mecburi olareıc yağ istihsalini ist;h f ranssmn iıgal altında buluft"ft 
bir h.nle ~cam~1§ bulunuyor, Hsrb, daf eden bi· kanun da ne§redilmi- kal • .._ 

ı t ahı k 1 "!emleketi!ı ekım saba&ınııı büyü1' tir, Yapıla'l. hesablara nazaran ya"l· mınta arı ise, dııhn kötü bir vazi.. e ez U arı Uru Uyar bır kısmını tahrib ettiğ1 gibi, kaııtıb- nız Franeanın Akdeniz havzasından fc:t~~diF~2!:~~· şi;:~ra~ınt=~~lycti 
lık h~yvanl:rnn ekseriyetmi de mı:ıb- yılda 180 bi.1 ton üzüm çck.irde~i hAI ıut hn. 
v tm b t B k~ f ı · ld .. a a bir harb sahnesi olmakta de-

Samsun (Hususi) - Memleket 
nterkez ve mülhakahnda zaman za
man Ruam hastalıkları görülmüş • 

Bunun için lktisad Vekaleti tarafından 
tezgah, malzeme ve muallim gönderilecek, 
bu suretle köylü el sanayiine alı.şbrılacak 

e lf .. u unuvor. u. u 1 ge mıyor- e e etmek kabildir. Bu miktarın vam etmektedir. Framanın lim 
mu~ gıbı, denızlerdekı abluka da, 100 bin tonu yağ istihsaline elverış- I · d "f 1 an
~enızA§lrı memleketlCTden gıda ge• lidir. Bu mi~tardan 10-12 milyon arı, pmen ı er eri, tayyare rney
tirtrn k · kan d -• danııırı, petrol <lepolan dniıni bir 

e ım ını a tamaml"Jl oıt'l· K<UOn nehati yağ istihsal eclilebilr.· hava bombardımamnn tiibidiı. 

l
dan ka.ldınror. Fnınsnnın müstem· ceği hesahlımmaktndır. F d tür. Ziraat Vekaleti bu hastalılctan 

doğaca1' muhim neticeleri göz önün-
de bulundurarak keyfiyeti Sam&Un 
'ilfıyetme bildirmiş ve hemen mü -
caddeye giri ihnesini emretmittir. 
Bunun üurinc Samwn Vali muavi
ni reisliği altında ziraat veteriner 
rnüdürlerile jandarma al.y komu • 
tanı, Belediye Reisi ve daimi eneii
menden bir azadan terekküb eden 
komisyon bu huswları tamamile 
gözden g~irmiştir. Memlekette bu 
gjbi hastalıkların tam istenilen bir 
selcilde izalesi için mücadelenin ma
halli bırakıln:ıası ve cezri bir tekilde 
bütün ~leket hududlanna tesmil 
cdilnı · knrarla~tırıhnı§hr. ~ 

Bu lcamr mucibince mücadele 21 
Şubata il:adar devam edecek ve ille 
evvel Samsun merkez, B11fra, Çar
samha. Terme, Kavak, Ladik, Hav 
:zo mah ilerindeki hayvanlar 11ttta -
yeneye tflbi tutularak hasta olanlar 
tecrid ve ea!lam vasıflan ~n • 
lnra ııağlrk tahadetnameleri verilme-. 
ite ba4lanacaktır. 

Çankır:ııda 

Belediye meclisi Şubat 
ayı içtimaına başladı 

ek J J C · F T G ransa a oiddetli bir mahrukat 
e ~n o an ezayır, as, unu& ene bu kanunn nazaran asgaıi k tI w dd M ı 

ve dıger yerl:rden de, gıda madde- 50 galon alkol ı"stıhsal eden mu··e~ ı ıgı rnevcu ur. CSf' 5 Fransa 
J •_ı dm ~ harbden önce hergün 1 30 bin t 
enrun g çn, gene aynı acbcbl~ı- seseler, m•Jthb üzüm çekirdc-g~; k"' tihl on 

d Ötü li · k.. l I omür :is . ak etmekte idi. Franaa 
en r mum .un o muyor. top amak mecburiyetindedrrler. 1 • 

Fransanm 1940 yılındaki z11111 Harb. Frnn-d" 'as•blık hayv nın §İma mıntalcaları, normal ıcro-
h la h ....... "' ... an- itte günde ancalc 20 bin ton kömıir 

ma su tı, ttrbden önceki yıllard lar üzerine de pek fena bir tesir yap. verebiliyorlardı. Bugün ise bu i 
nazaran fevkalade azdır. E'lki<lcn mışhr. Süt is~:hııali ft-na halde azal· k ı m
ekilen. arazisinin ancal.: % 5 5-65 i mı§ bulunuyor. Mevcud abluka eis- m:k::dı~~ ortadan kalkmış bulun-
eb1mı bulunuyor. Halbuki Franea temi, Fran~an .n harieden et ith"-ln- Fransada en fazla sılc·ntı çek.ill'n 
eskiden de gıda mndctelerind~n hm da rnenetnıf'.ktedır. b. dd d b 

Üh• b' k h · d · h 1 ır ma e e enzindir. !'>rhirlerde 
m ım ır ısmını nııc en Jt a et· Harb ba .. \adıktan l!lonra Fran•a. b" -'- b li le b " .. ın-. otomo i · ve tRksi vok ~it-i-
me mec ~r~yetinde 1ıli. Bütün bun- da tatbik edilen uetsiz yemek» u9u- dir. Garlarda ve istasyonlardtı göze 
ları nazan ıtibara alırsak, Fransanın lü, bu-"1n <l" eari..fir. Lokantalarda b k ·ı k 1 k d w l _J 1 ... - çarpan manz . .ua, undan bir oç yüz 
tam manar.t e, tt ı egi ne, aç ık et tahdid"ltı hal\ berdeva:ndır. O- ·· · h 1 _.,. k .... · sene onceyı atır atmaktndır. ~;m :ı 
çe hgını görürüz. tel ve lok!ntıla·dıı öğle akşam artık her tarafta, \•aktile bi'.- keııara 

Fransa o.yni veldkic memff'ke~ yemeklerinde, ve ka'hvaltıİnrda ek- ahlmıı olan el nmbal.ırı, eaH ara
mevc~d hayvo?Atı dn besliyemive- mek, et, vai. peynir, şeker üz;1ine, balar faaliyettedir. 
cek hır halded r. Son zamanlarda gene vesika usulü carid:r. Yaııi, lo f ransanın İ§gal altındaki mınta
~hdilen ve buğdoy fiatını inditc· kantaya Pidip vemek yiyen bir mÜ9- kalannın bütifo dünya ile al.lkzısı 
r ayvanl'lnn Rıda Vft!ıtası ola\.:. teri, ancalt !.'tindeki kupon ım.ık.eıb:- kesilmiş bulunuyor. Binaenaieyb bu-
lecek olan rnnddP.let:in fiatı~ı yük· linde n kupondPL' gram miktar·n- d · 'c] A dd al J k F.J ra a ıptı ııı ma e vaziyeti, i~g 
~ten anun, memlekette hayvan ca yemek yiyebilmektediT. altında olmıyan Franudan da k-
~ı~ası ekimini çoğaltmak gaye.•ini Memlekette şeker istihlaklltı da tüdür. 

0 

Edlrnedııı evvelce açllaıa ancdık Jmrımnda ~er d~ gôrür.:erttea istihdaf etmektedir. ,iddetle azalmıştır. Fmn!ada hilrb- Bilhass:ı Pnri• rnıntakasınm g:da 
EdJrne (Hususi) - Edimenin Ha.&- 30 bin köyümüzü ışıklandırma yoluna d'.;:h b§bedilf'n 

1
knnunfa t'"sbit e- den önce senede istihlak edill"n ~e- vaziyeti pek kötüdür. Eskiden Fran-

köy, Meriç, Keşan, lnunköprü ve t'lltmuşsa ve naeı1 onların bilgi ve 1 u u tt iat arı (IUTllardır: ker miktarı ),5-1 O milyon kent.llı sanın merkezi mıntl\kalnrını besli 
İlwıla köy ve kazalarında ....... ıacak ziraat kfilt"-üntı k,..,.•,.,,orsa, t-"'11h (Kenhtl ve frank hesabile) tutmakta idi. Fransanın hndi şek'"r yen Norma.lldiya 11ib; rr.ıntalrnla ~... uı ...-..., "'"&" Hububat cinsi 1939 fiatı 1940 fia:tt ·-<"L l"b ld .:ı · ı k t ld r. 
olan köy tezgt\.hlan İktisad lleklle. hareketleri, köy ckmlreaik. ve ın.aran. ısnosa a .vı a 0 mı .v''." e-.n " 1

• bugün elleri;ıdr. bulunım yıyeoc~i 
tince t.amaınlanm14tır. Bunun iÇin her gozluk kursları ve biçki.dikiş yurdları BuğdıtT 214 214 ~arbden öncı-, .,eker ıstıhlB.katmda- do satmak i!tememektedirler. Çünlı:ü 
köyde on tezg&.h olmak üzere 6 bti- da birbirine sarılmışça.sına ytırütül _ Çavdat' 100 1i1 kı bu 2 ~ılv?n kentallık açı~. Fran- tesbit edilen fiat\nr işle~n~ gelme 
ytik köy seçUın;,ur. Bunların iplik_ mektedtr ki devlet ve maıet birliğinin Yulaf 70 150 sız kolo?ı.ler·nden yapılan ıthalatla mektedir. 
leri Nazilli ile İzmir Şark sana)i iplik yarattıtı .e yaratacağı btiyttk hare- Arpa 90 160 tel&fl edılt:di; . • * 
fabrikııJnrmdnn gönderilmektedir. ket bunların toplanma.smdan doğ _ Fransa hükumeti, memlekette Halbulcı. 'ımdı ))an~en. •7hr it- Hüliaa: Bugün Frnnıın i!tttsadt 
Tezgahlarla paralan gelmiştir. Bu maktadır. meYcud gerginliği izale maksadile hal et°!ek ımka~sı~laştı!1 gıbı m,.m. bakımdan Çl)K feci l.ir vaziyettrdir 
köylerde sıra. ae kurs taklb edecek Dlkka\i eeken büyük lk~ man- ve işgal :nAknmatının muvafakatile l:ketekı pcıncar Jıtıhsalatı dil fevka- ı::n basit gıdı! maddeleri ıçin bile. 
olnn muallimin de on güne lmdar ura: son zamanl:nda hütün menıleket lad~ aznlm·s bulunuyor. Jngiltere, Ye Ameri!cayu nıuhtacnır 
Edirneye geleceği blldirilmi.ştk. Deylet i.!tatl.sttkleri şimdiye kadar dahilinde (iı~ol Ahında olan ve 0 ). FransaJa Y.aln_ız şarab ıstıhlaki- Almanya ile rıi, birh~i '> vnpmalt 
Öğrend~imize göre Tra.kyanın di • te.şvtki sanayi kanunundan istifade mıyan ınttltak:alarda l vesika us1Jlü- hn?.a ~erhangı bır ıııkıntı mevcucl demek, iO mıl:1on!uit Fransayı ta 

jler YilAyetlerinde de 60 şar te7.glh eden &ıakine kuvvetini tesbit etmiş nü tatbika karar vermiştir. Halbuki degıldır. Yap.l>t ,ı h<;sabla~a nazaran mamen 1tçLğa mahkiirr. etmek de
esnsı fizerinden tczgll.h, malzeme ye bulunuyordu.. Hnlbulc.i te§vi.ki sanayi son zamanlaıa kadac vesika usuJ:j Fransamn 1940 yılındakı ~attıb ıs- mekıir. Bun~ gÖ7e alahilecek bl 
muallim gelmek üzeredir. kanunundan istifade etmiyen Ye her yalnız Vişi hükumetine tabi Fıansl\· tihsalitı, ım:ı. vata.nda 6~ .mılyon Fransa. hükumeti nadir '>ulurıabılir 

El ve ev i.Şleri sanayt! Trakya köy_ gün art.an çok geniŞ bir İIJ sahMt var. da tatbik. ediliyor, işgal altındaki galon; C~nyırdekı oarab ıstıhaalatı işte Fransa A!rr.anyanı.ı t""khflerinJ 
}erinde ve hele göçmenler a.rasında dır iri bu henüz blr muamma gibi bi- Fran8tlda ise (bazı gıda maddeleri ~a 20 mılyc-n. galon tutmuştu!'. Di- tetlcilc ederken, bütün bunları heııa 

, çok lleri ve çeşJdlidir. Bu hareket bü- !iniyor... hariç) her şev serbest (tabii in•kan ger ta~af~a'l, F_ranso.da mevcuJ ol~n ba katmak meehuriyetindcdir. 
tiln köylere örnek olacak, '-ezglhları Geçen sene Trakya umumt müfetı., nisbetinde) satılı.,·ordu. ıar~b ıh~ıyll~ı 20 m.ılyon galon, Cc· Pelci, Fran98 için Alm:mya ıle- cıi1 
bu çeş;dlere göre uydunılacalr. ve bil_ t~liği teşviki sanayi dlfında olan ufak Son ayl!lr<la bütün Fransa ıçın zayırdekı garııh ıhtıvatı da 1 O mıl- birliği» yapmamnıt mümkün mii 
hasaa el "şlerinin k tın · t f it b-ttt k tı . ııı t l•"' kabul edılen vesika usulü ~udur: yon galondur. 9u su•t-tlc. Fr.ln&Rt""l dür~ Mııvakknt bir ~an İçin iw.ıı 

, . . oopera ~e& e e u n uvve erı m e var aeı Ek '-. G"' d d h "00 1940 y1lında~i <>arab nıevcudu 11 O 1 d 1 t k 1 ö el 
köylünün kendı ıht.J.yacı kadar satış için esaslı bir kuvvet savarak bunla. rneıt. un c a ıım aşına ~ . .. atın a o mıyan rnın a a :m g z en 

• • 1 " - nulyon °alonu bulmnkt<!.dır. 1 l•ı!bu- lı: •k .... rt"lc bu pekıAt!a• m"m 
bal' k t ı kt ·· - . Şeker: Aydll adam başına SOO ı ~ vı .nan ransanın ısnrn ıs- kün görünmektP.dir. Bakalıro Fra,, 

e e o aca ır. . umum mudurlüğünden mezuniyet al. tihlakatı :mcıı!t 65 milyon galon tut- 98 hangisini tercih e<f<'C<'hir~ Bunu 
ve e.stettk bakımından da mühım birlnn da tescili içln B~vekdlet iatatıatik gram. k' 19 ,. 0" 1 F b ;ı arm'" ,,_ 

1 
• u -

K~y. knaaba 'le hnttl gehirl.eı'ın pa- mış ve işe başlnmı.ştır. Bir sene güren Kratn· k Lt d '-z:ırları bu gibi el ve tezgtıh iperine bu kl4 tecrübelerinden sonra 600 e Yeme lilt yai{ar: Haftada adam maMem ... a r
1
r.k tt d dd l . yakın bir istikbal göııter ... ce~tir. 

Belediye Reisi R.ifet Dolmay ~k bağlı ve alışkındır. Bu büyük it.. yakm irlli ufaklı ve çeşiclli sana;vi b~na 100 gram. '- eFe e Pt~ •• &k"mmeti~ . c eıınin Haııa., ;..1; F..dir 
· · · . . Et veyahud aucult: Haftada a- noıı;1a.ru, rınsn nu u nı erzata 

Çanb.ı (Hmu.t) - Belediye tissd hareketini ele alan Ikttaad Ve- ilzertne çalışan tesisler ortaya çıkmış.. dem başına 160 gram. maddeler (y.ani bunların vcr:ne B e· ı· \ol. • 

meclisi Belecliye Reisi Rifat Dolun- ktueti köJcülfttttn büyük da.asına tır. Peynir: H.tftndll adam haşana 50 kaim olabil.ecck' diğer maJdeler) asın 1 r 1g1n1 n 
ay'ın ri,..uetinde Şubat ayı içtima • tam yerinde olarak ift,ir!k etmiş bu.. Mesclfl şeke~ ve şn~p fabri!ı:alann.. gram. bulmağa ıevkoımi~tir. Fra•ıa.z labo-
larma beflamıttır. . lunuyor. Ankarada 193& ,senesinde da 2.500.000 lıralık bir randıman a.u. Pi.rinç: Ayda adam baş•na 100 ratuarlan, Rıd~ maddtl~ri ferine danslı yemegv ,. 

Belediyenin gen~ bir salonu bu- açılan el - ev işleri ~ para. nırsa ve ayrıca teşviki sanayi iÇinde çam. (Yalnız çocuk.lara). kaim olabilecek maddeler namRltla 
lunmııdığmdan reislik od-ada ya- madalya ve takdirn'ame ~nlu de çalışan un, kereste v. s. gibi fir_ Unlu maddeler: Ayda adam ba· meşgulditrlec". Mesel.i. şckf'r yerint' Ankara, 9 <Hususl) - Ba.s:uı Bir. 
pılan bu toplanhda ruznameyi t~ pek çoktu. Ve geçen senelerde Izmir malar 1.500.000 lira verirse teşviki ._ flAa 250 gc!.lm. salckuin kull~nılmaktadır. llğinin dün gece Ankarapalasta veri.. 
idi eden ~lediye memurlar kadro- fuarı 1:8~a pavyonu~u ~nh.bir su~ ~ayi dışında kalanlar tam 2.S00.000 Kahve (karışık): Ayda aJam FransHm işııal altında dmıyan len da.nslı yeme~! QOk neş'eli olm~ 
su, znbıtai belediye Rİzamnemeai ve reUe süs iyen. ~-eT ~~ vıtrtnlerı liralık randımanla ~alışıyor. baflna 300 ııram. mıntakalarında ber cins lı'\ynn ıa- ve geç vakte kadar devam etmiştir. 
rttau t "f sil k h 1\ bek bun\ln güzel~ örneği idı. Bu rakam belA.tati de gösteriyor ti Sabun: Ayda adam batnaa 125 yımı yapılmı.ttadır. Bu müste.<ına geceye be.zı Vekiller, 
çfl ?'. "bei d~· ır de m!1 hak~ mr yandan köy etıtmenler kursları, devletin te§Yiki sanayi dışında kalan gram. Fransanm j.şgal altında o'mıyan kordiplomattlt ve şehrin güzide lle-
da~7::;;-zak;e~:;':d =~ğua en: : bir yandan da köy enstitüleri ı!.U1l kudreti bariz ve daha büyfilı:tür. Kümet hayvanatı veıikaya tabi mıntalc~lannda mevcud ~ıda ~h~a- mine mensub pek çolı: aileler Jştirak 
m 1 ha le 

_ .:ı•• •••. deiildir. Süt veaika He ve ancllk 11 nı, nakil YUlt~larının kıfayetetZÜği etmiŞlerdir. 
en ere. v~ caunn..,.ır. D 1 D • il . 1 u M d yaflna kad:ır olan çocuklara ve em- yüzünden dl\ha keskin bir hal n1- ---------------
Beledıycnın, bu $ubat toplantı - ev et emıryo arı iŞ etme en· zikli anncl~e veriimelttedir, maltadrr Met·I~ memlekette kMi ,. ..., 

sıoda şehir iç-in yapılmaaı icab eden • • • franaada adam ba§tna verilen vagon oİmadıi gıbi h.·komo,tif te Bir doktorun gUnf Uk 
noksanlardan dolayı güa.el kararlar gıda roaddeuri, harbden e-vvdki bulunmamak~adır. Sonra, mevcud 
alması beklenmektedir. ~ :Wn.l, muhammen bedeli ve muvakkat teminat.ı ayrı ayrı gös., miktar gö-ı~nüne getirilirae, fizyolo- lokomotifler lcömürııUzliik yilzündm OOtiarmdan 

tecJlıniş olan Ankara ~neli madeni malzemesi 25.1.lK.1 Salı günü. ji.k sefaletten Laıka 00 fCY ıfade işleyem~ktecfü. 

lzmir Çocuk Esirgeme 
Kurumunun faaliyeti 

lr.mir (Hu&Uaf) - 940 yılı zar
fında Çocuk E irgeme Kurumu İz -
mir Merkezi çocuk bakımı evinde 
(5-044) çocuk meccaneıı muayene 
ve tedav.i cdilmiı, ( 130) yavruya 
kundak takımları verilmiş, fakir ve 
kimsesiz çocuklara (6070) kap sı-

cak yemek tevzi olunmUf, ( 46) ço
cuğa birce takım elbise ve ( 125) 
aileye de (9 79) lira kıymetinde gi
yecek eşya tevzi olunmuştur. 

cSoa Po.ı&ıı ıua &efrika&ı: 20 

- Bu gibi kin ve ~arez hisleri 
~manız.ı gülünç bul:.ıyorum; biz 
hepimiz şato eabibinin misafirleri -
yiz, sonra Vikontun çok kibar ve 
çok şen bir adam olduğunu inkar 
cdemiycccğinizi de pek iyi büirai -
:oiz. 

Stephen elini Phyllis'in eli Üze -
nnt' koydu ve: 

- Dinleyı;ıiz. cicim, dedi. Ne 
söyledığimi pek iyi biliyorum. Bu 
Vikont mutlak surette İ<ıtcnmez bir 
ndamdır, bu :ıdamla karııılaştığınız 
zaman onu aevimli bulmaktan ken
dinizi menedcmiyeeeğinizi biliyo • 
rum, fakat i, bu kadarla kalmalı, 
daha ileri gitmemelidir. 

Mi s Dean elini çekti ve: 
- Sizi çok dar düıünceli bulu

yorum, diye mukabele etti. Ev aa • 

saat 15 te tapalı zart uaulü i!ıe Ankarada idare bina.sında sıra ae ve ayrı etmez. Çün.tli Fronaada 1'arbden Diğer tar.aftnn FranNnın gıda 
ayrı sat.ın alınacaktır. önce adam başına istihl&k ediler vaziyetini kötülo~tir~-:ı bir C:hc.t tr, 

Bu işlen glnnek latiyenlerin listeleri hizaawda yazılı muvakkat teminab yeıtl('klik yağın miktarı adam batı işgal orduııunu:ı heslenmesi işidir. 
ae ko.nunun tayin ett~ vesikaları ve teklinerini ayni gün aaat 14 de ı:.ıı. na 1 7 kilogıam tutmakta idi. Bı Çünkü Franıa ilt! Almnnyn aras•n· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. miktarın 7 kilogramı ana vatanda da aktedil..m mütareke ~artlarının 
Şartnameler (16'7) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vecnelerinde satıl • ietiheal edılirdı, geri kalan l O kilo·· bir icabı olarollk, hanııa, İşgal snha· 

maktadır. (937l gramı ise Franııız müstetnltkelerin- sındaki Alman OTdularının mu,.nf-
Manemenin iSmi Muhammen bedel Muvakkat ıetninat den ithal edil;rdi. Halbuki ıımdi, larını temin etmeğf' mecbur oldıığu 

Lira Lira haftada ad un ba1ına verilen 1 (){\ gibi, bu ordı.ılann gıdasını da tf:mİn 
gram yağ, senede 5 . .l kil~ın tut- etmeğc mecburdur. Bu da Fınnııa 
maktadır ki. harbden önce adam için çolc muhim bir yiıktiir. Çünku 
başına tııtitı!ilk edilen yağ miktan- İ!'lgal ordu11unurı gürıdclilc masrafı, 
nın üçte birinde!l azdır. 1940 yılı 25 Hazi .. an•ndıın ıtibarcn, 

1 inol grup: 19 kalemden ibaret ma • 
ooni komodinler, dolaplar, masalıı.r 
vesaire 40117 soıo.~s 

2 inci grup: 47 kalemden ibaret ma -
deni kaplar, muayene maaa ve şeı. 

longları vesaire ... ................ .......... . 2507,78 

y tuan: v alftntin w miam. 
hiblerimizin oldukça titiz oldukla 
nnı bilmelis.iniz. Sonra burada raıt
tamıt olduğumuz konu§ulabilir bir 
tek delikanlıya nahoş bir surat gös
termemi istiyorsunuz, çünkü o ve 
mz sarhoşken bir münazaaya tutul
dunuz ..• 

- Burada bu mevzuuhahs de • 
ğil, bu adam profesyonel bir jigo • 
lodur ve yegane meşgaleei de, sizin 
dediğiniz gibi ukonuşulabilirn ol -
maktır. Fakat ben, onun sizin etra
fmızdıı. dönmesi dolayısile ıztırab 
çekmek istemiyorum, 

Genç kız kızardı: 
- Canını21 çok aıltılmış görüyo

rum, dedi. 
- Ben sadece makulüm zira si

zin bilmediğiniz bu devlet ku~unun 
mahiyetini pek iyi biliyorum. 

- Bcllı:i. faltat ben de k..lraPç
lık nedir bilirim. 

Stephen donmut bir ı~ cevab 
verdiı 

- Fazla mübalaga cdiyorıunuz, 
sanıyorum, bu adamı kıakaruyoram 
ı:nu diyorsunuz) 

Genç kız suali llnlamatnıl} görün.. 
dü ve sözlerine yeniden başlaslı: 

- Siz antika ,eylcre alaka du -
yuyorsunuz, ben İ&e öyle değil. Dü
şünüyorum da hRna. ıizin lekoçya
lılannızın ve gaydal:ırının üzüntil 
vermeleri umurunuzda bile değil. 
Ve sonra bana basit bir tiyatro sah
nesi tekrarlıyorsunuz. çünkü ev sa
hibinin bana takdim ettiği bir deli
kanlı için ~ezaketü davranmışım, 
değil mi? Doğrusu çok tuhafsınız. 

Genç kıza hiddetli bir cevab ve
recekti fakat dışanda ayak St>sleri 
duyuldu ve kruvaze bir smoking 
giyerek çok :ııırifleşmiv olan Aren
ne'in yanında Mrs. Dean göründü. 
Arenne, Phylli"'in annesine: 

- Prensesi çok iyi tanırım. di -
yordu. Toto ve Varlincourt, izdiva
cından evvel bl::im Y oire' dald ma
likinemize "clirlerdi ve evlendik. • 

Fra.naa hülı:ümeti memleketteki 40(} milyon frıuılthr. Bunun bir ay
yağ kifayct.ıizl~ğinin önüne geçmel lığı 12 miJyar frank: bir vıllığı 144 
için nebati yağ istih'lalini çoğalta- milyar franktır. Franıll ilk a\'ans o-

ten ıonra onlun Mont• • C.rlo' da bını eline alan Stephen, hiçbir me-
rastladım. ruim gözebneden iki gencin ara-

Mrs. Dean baiırdı: eından geçti, bir iki damla kokteyl 
- inanır mı:!llnız Phyllia, Vikont Fran11zın smokingi üz~rinc sıçradı 

Mimi"yi, Varlincourt'u tanıyor. Arenne geri çekilerek hiddetle: 
Carriıon'a doğru döndü: - Oldu mu yal dedi. içki tite· 
- Prensesi ıiz de tanınmız Ste- ıini çalkalarken biraz dikkat etme

ve, dedi. Ona genç kızken dedik - liydini:z, mon~er. 
leri gibi Mimi Prlce derlerdi. Ve ince patiska mendili ile elbi-

Vi.kont, Phylliıt'in önünde dur - ıeaindeki ıslaldığı kuruladı. 
mUi ve bir ehli vukuf tavrile ona Amerikah kokteyllerin konmuş 
bakıyordu: olduğu masaya doiru yürüyerek 

- Ne cana yalcın, ne cana ya • homurdandı: 
kın, diye mınldandı . - Siz kendi hareketlerinize dik.-

Sonra elini uzatarak ilave etti: kat etseniz daha iyi olurdu. 
- Bana pudra pomponunuzu Vikont Amerikalının üzerine 

verir misiniz) doğru yürüyerek: 
Genç kız onn pudra pornponu -

- Yoksa bana emir vermek mi 
nu uzattı. J 

- Yanaklarınıza biraz En.da ruj istiyorsunuz .. . diye söy endi. 
sürmüşsünüz. Müsnade ediniz mat- Bu esnada Berg, sessize~ odaya 
mazel. dedi. girmiş ve onun önüne mani olur bir 

Ve büyük bir meharetle, genç tavırla dikilmişti. İri adam bir ak-
kızın yanaklarını hafifçe pudrala • ıam elbisesi gİymiıti. fakat celceti
dı, bir adım geri çekildi ve hayran nin altında yün bir yelek vardı ve 
bir ifade ile: saçları fırçalanmııtı. Vcrity'nin es-

- işte, parlak gö7 leriniz bütün mer başı onun arkasından görünü-
kıymeti1e mey't!nna çıktılar, dedi. yordu. 

Bu ~nada ko:Cteyl karıştırıcı ka- (Arkası va.r) 

Kızamık 
Vak'a/arı: 1 
Şehrın bazı noktalarında. kıza.. 

mık vak'tı.la.rına tesadüf ediliy:Jı'. 

Kızamık zan ve talunin edadi.ği 
kadar ha!it bir ha.stalılı: değildır. 

Döküntü e&nasında atır ııatürree 
ve kasabat ihtilatları yapt.ığı gıbı 

bazı zayi! çocuklarda kızamığı 

müteakıb göğöa bezlerinin ~ı,şkin_ 

liği ile müterafık ük ve.rem fıJa,, 
metleri başladığı çok görülmüş • 
tür. Eski Türk darbı mesellerin. 
den biri şudur: cKmlın önü kı.. 
zamığın sonuln derler. Yani kl.. 
zıhn ~lanğıeında ve hAd dev
rinde ne kadar dikkat.le hareket 
etmek lhımsa kızamığın son 
devrinde o kadar müt.eyakkiıs ol 
mak icab eder, demektir. 
Kızamığın maalesef a.şısı yot.. 

~ur. Mikrobu da rna.lQ.m değildir. 

Bu mikrobun veyahud Yir\Utın 
kan.da old~u muhaklcak1.ır, ta... 
kat henüz keşfedilememiştir. Aşı
sı olmadığı gibi serumu da yok • 
tur. Şu halde böyle bir but.alığa 
karşı yapılacak yegtıne tcdbı'r 

gerek hastalık devrinde ve gerek_ 
se hastalığın şiddeti geçtiği gibi 
görünen günlerde çıok diknt ve 
ihtiyat ile hareket etmek olacak.. 
tu'. Şu halde kızamık ha.stıüığı 
esnasında ne gibi şeyler yapmall 
ve ne gibi bedbirle.r almalıdır? 

(Devam edeceğiz) l Z. ö. 

CeTab istlyen okuyucularımLD 

posta pala yolamala.nnı rlca •. 
derim. Ak.o;l takdirde litekıul 
mukabeleals kalabilir. 
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İtalyanların firarile sona 
eren bit-inci Homs muharebesi 
30 Türk sübay ve çavuşile 900 kadar ~üc~~id~_en mü~ekkeb 
küçük bir kuvvete karşı italyanlar 10 bın kışı gondermışlerdi 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

- t'I 

1 son Posta 
Dünkü lig maçları 

Beş ·ktaş ve Galatasaray 
. 6 şar go e ga ib 

İstanbul Hg maçları dün iki saha- - d 

da ~~f:~~nYF~~~;bahçeye, Süleyma- {" Ligde takımların ~ z=~~~.ada bir gol yedi, maçı 3-ı 
niyenin !stanbutspora mağlüb . 01 _ : vaziyeti lstanbulspor 5 - Süley-
maıarı lig dördüncülüğü için Istan- S • • Homsun. İtnlya:ı i~galindeki çev• 

reaini batı şimale doğru genjşle~w.-k 
ınaksacille Ho~ çıkını!# olan İ
talyan müfrezesi sahil boyuuca iler
ledi. Sahilin açık.larınd,, bulum .. n İ
talyan harb gemiler.. Cehavat kabi
lesinin tuttuğu mev7ilere :lteş açtı
lar, İtalyan hSTb uçaklar .. ke~if ya
parak bomba atcılar. Nihayet 
ltalyan müfrezesi, uçakların ve 
karadan ve denizdcm atc'i eden top
lann himayesinde olarak Ce.ı..avat 
kabilesinin bulandı..rğu mevzilere ta
ilnuza ba,ladı. Çetin bir kabile olan 
Cehavatlılar güzel harhettiler ve İ
talyan müfreze!<ini, bütün kuvvetle
rini kendilerine kar~ı kııllanmağa 

bulspora mühim bir yer vermiş ol- 5 O. G. B. M. A. Y. P.: manıya o 
t du. ; Beşiktaş 17 17 - -- 83 14 51 : Büyük manası olan bu maçın · 

Vef~ için artık milli küme yolu E F.Bahçe 16 13 11 2 59 13 43 ~ devresi kaçan fırsatlardan son 

ı 
tamamıle kapandı, Beyoğlusporun : o.saray 16 9 41 3 57 w 38 : O-q berabere bitti. 

,. l Altıntuva galebesi bu takımı da : İ. Spor 16 7 4 5 39 43 34 i lki?ci devre İstanbulspor için 
biraz daha ümide yaklaşhrmış oldu. E Vefa 17 6 3 8 37 42 32 : lak hır oyunla geçli, Yedinci d 

JstanbuJspor için bundan sonra : B. Spor 16 6 3 7 35 39 31 i kada Nadir lstanbulsporun Lirine 
~ok çetin oyunlar vardır. Buna mu- : Altıntuğ 17 5 ı ıı ~6 42 28 : 30 u~cu dakikada Süleyman iki 
kabil Beyoğlusopr biraz daha ümid E Beykoz 17 4 ı 12 25 44 26 E gollenni yaphlar. Istanbulspor ar 
li mac;lar yaparak İstanbulsporu '1d E Süleymani. 17 4 ı 12 19 60 26 : bk bu maçı le.az.anmış hır halde i 
detle kovalayacak bir haldedir. E Topkap 17 ı 4 12 18 72 22 : Üç gol daha yapan aan • siyahlı 

8 "ki 6 T k Q ~ j kendisi için hayati olan bu m 
eşı aş • op ap "'I .. ._ ........................ ~ ........... .-' 5-0 kazandılar. 

meıerini takib eden 22 nci dakika- Güre~ tesvik müsabakası 
dan sonra Galatasaray Barbarosun y ' 

mecbur ~ttiler. 
Bu suretle İt:ılyan mi1heze~ batı 

şimale doğru açılmış, yayılmış ve 
anlaşılan sol tarahnı melhuz her 
hangi bir tchliı.eye karşı korumak 
Yolunda hiçbir tedbir almarnı~tı. Bu 
ana kadar, sal.d1 ve muntazır bulun
duğu tepccikl~rm gerisinde h;cbir 
hayat eseri ~östermemİş ..,Tan Sidi 
Elhac Şerf müclahicllerinin müda
hale etmek 7an>am artık ~]rnişti. 
Bu sebeble bunlar lıalvan mtifreze
sinin van v~ ı;;erilerin~ a~~ edeıek 

Besiktaş takımının kolaylıkla ka
zandığı maçın ikinci devresi gan"b 
bir. heyecan içinde geçmiştir. 

llk devrenin yinni dakikasl Be
ı şiktaşın tazyiki ve sayı yapamama

sı il ... bitti. 

güzel bir golile beraberliği bozdu. . Gü~eş Aajnhğı tarafındaıı ter 
Barbaros üçüncü t: ·fak d .. d" .. 1 tıb edılen kafa - kol müııabakala 

• L.t or uncu, d.. l 
penaltıdan Salahattin beşinci, Eş _ un yapı mıştır. Müsabakalarda d 
fek altıncı golleri yaptıklarından r:~e alanlara Fatih kaymakamı R 
Galatasaray maçı 6- J kazandı. ~u tarafından madalyalar verilmi 

derhal taarruza başlndılar. 
ltalyanlarıa daJrnnamayacakları 

bir şey var idİy'lt! o da yandan ve 
geriden ateşti. İta}yar: ad:eri alelu
sul ve bilhassa geriden :\tes se<>İ du
Y'Unca, mane-riyatı sarsı]arıck karış
rnağa ve hemen panik al?ımeti gö~ 
terme~e baslar. Ni~ekim burada da 
böyle oldu v~ Hacı Serifin genden 
yaptığı ani "l<C beklenmı-dik hiir.um, 
rnuvaffakiyetle ilerlemekte olan 1-
ta}yanJa,.:n bozulmalann'\ Sl'hı-1:-iv el 
verdi. Bunun Üzt>rioe ÇehavatHar 
l?'eri dönerek önden V<" Hacı $ın·if;n 
T rablusSl;arbltlaıı ile Musa•lataJılım 
da yandan saldırarak bozır.nnu firar 
haline ~etirdiler. Arhk fte!rnlar 
tüfeklerini hurma kuvuhnna at.ı .. ak 
kaçıvorlard• . p.;. cokları t~lef oldu 
ve kurtulanlr Hn•Ma, tahhmat ve 
tBelfö-gü maniieri gPT;lerine döndiiler. Trablmprbd:ı Türk kuvvetlerile. beraber dö~ bil8harc ff'hid ()lan 

u muharebP. bC\vlect> mlicabldlerin J.sıam müc.ıüd>.nin.den Elltac Ser;f • [Resim ııeneral Nuri la>afmdan 
silahları lehinde parlak bir mu~·af- yapılmıftır] 
.f:ıkiv tl b. · · . .., · l f ·ı~ • b ' ı ,. e ıtm,c:tı : 1rrtma1n o unan leri teferriiı<tt ve tıı ~uatıle tes ıt e-
tüfeklerle rle H ılil Bev r.ıiifrezesi- dilmişti. 
nin mevcudu QOO c c;ık<nlrnt<tı. General Reisoli gecelı>yin ür, kol 
le· lt~lyanl~rla her ~uharebe, bizim: ile ilerledi. ~ke7:. ~ol.~ ~~ğrJ1_cka1• ıl~nne daanıı yem kuvvet vP venı Margeb tepı!sİne yuru~u. Dıg!r 
~eşe veriyordu. ltalvanlın Homsu, kol da merkez kolurıun iki ya~l~rı-
..ırabtrablwmndaki kavvrtltrden a- nı koruyordu. Maıgeb tepesı ışte 
Vır~rak: bir d'lnanm 1 • himayesinde J ancak bu sul !ele yani cem' cın 30 :40 
~"'.tırdilcleri v,,. kaT~ya cıkatdıkle., Ttlrk zabit ve ça·:uşilt; 900 kadar 
~.ı~ci .Berıwıgliyeri piyade alay il~, 18 mücahidde.1 m~rekkeb .küçi~_k .. bir 
.oırıncıteşrin 19 l f d,. zAot ve ~'fal Jı:uvvete karşı bır f rka ıle :yurumek 
e~i<ılercli. Bu esnadı1 Homda hi- sayesinde elde edr.bilmi-ı ve İtal
"ını '\•alnı7 l 2 7 nci alayın birinci yanlar, hubb sonuna kadar, bııra
tahuru bulumıvordıı ki mevcudu da Marg~bden daha •lr!ri gid,..me-
I 00 hıi bile dc!Hdi. Honıs mevkii- mif)erdir. Homa mevkiini gösterir haritı: 
" .. çıkan h'!Jyan kııvvl"tl .. ri. Jtt"nerııl Halil ·:~ Nuri Paşalam~ ~eh·:ıriet- Onun $Chadct taIZl da çok kah-
Rei~oli ku:THınrfn .. •nd:ı. 9 ,-,ivade t~- 1 rine ,ııuara 1 Homs ve Lebde rnü-ı nmancadlr. E.lba.c Sı!rif Lt:bde hü
burile iki 75 milimetulilı: sah"•• ~ıt, ~edeler.inde yerli ha:tlardan birin- cumunda istihkam yanında bir gül
dağ ve bir de 149 miliır.etrehk a"ır j • derecede rol oyruyım z~t bizzat le iaabeti ile saq ayağı kırıldığı hal
ki'. c~m:an .5 batnryav:l r 11 ib?iğ ı ~ Paşantn kara kal~~il: vanıl- de fişekleri_ ~it:nceyt! kadar ateşe 
edılnuştı. İşte, halyanlar, Hon:staki 1 lan !'eaxruai dercettigımız E.lhac devam etmıştı. Sonra, ona yardıma 
kuvv~tlerini bu derecey~ (takrı"b~& ~t olmu<1tıır. Hacı ~ısri~in ?irin~ gelen mücahidlerden b~rin;.: •!B~n-
1 O hın kisive) jb}iiğ etttkten sonra H mu:-arebe!'ind<! maıyetınrlr1·ı den hayır voktur. Bu tufegı al. Se
ancak 2 7 Subat J 912 <le ya~i dôı-t l OO:İ 20 kici ;il". Homstan çıkan l- nin ma~z-erini füek!,.rile ver de ba~i 
buçuk ay sonra ]\farkab tP.p,.Slne ta- talyan müfre7.e~inin g~risine na•ıl daha hırka;; İtalyan vurayımı• demış 
arruz edere~ burasını almaya ve tul- b' eh ıet ve ceaaretle taarruz et- ve şehadetı bu 0 uretle: olmu~tur. 
?na~a muvaffak oldular. .'::. ~ .~du"k H. E. 'f::rkilet · tı'Z!nı gor · 

Mark.ıh vcva Margeb tepesı 
1-fornsun üç kü~ur kilometre CPnub ob1 nı· 84 
h bir •Son posta.nın ed roma . 
atısında ve 200 ın•treye yakın 

rakımda, mü~fr ... cl bir tepe idi. Bu
radan Lop.;;un·m .,, tesirli menzili 
dahilinde '-loır.3u dövmek kabıl ol
duğu gibi bii~n :;?.hiİ cihctlc•rirıi ta: 
rassud etmek te pek kolaydı. Yanı 
bir kelime il~ ifad :; için, ~u. te~~· 
.bütün Ho:n'l mıntakasına bakım_ 1 

1 · 
Onun için İtalyanlar. bu tepeyı ·t -
maya evv~lce dtc teşebbiis ett1 er. 
f.' akat m ııvaff:ı~ '>la.,,ad •)ar; ıı:ıcak 
bu defa Ho':llsta hir fırkalık ku:_-vet 
toplamak ve ay:'li zıunandn muca: 
~idleri iğfal etmek. suretil ! Margebı 
1 P:al edebildiler. 

Peşin söy?•ml!k lazımdır ki. İtal-
Vanlar Margcbi alelu,,ıul bir taarru~
la zaptetnıPrni~l~rdi. ltalvarı!~r hrr 
~i.in evv.:l Zliti-lde karaya asker çı
karmaya ~e-~ebhıis eri ,.r ~ibi gör~~
llıek için ~ın."'ldl\ iki ltalyan gemı.·u·· 
1: RÖsterİ!!te bL'İundular. Bu ı?Ö"te: 
~. ~ahildelci mücahid kabile~erinı 
"- lthne çekmeğe varaclı. Avnı za
~anda uçakla yap>lan ke~ifler nr.-
ıcesinde, Margeb ctTn.hncln bulu-

11-n T'Urklerin ve m\kaMdleıio yf!f'-

UJ Bir hatarya 4 top dt:mektl-r. 

~.d'A.- - Aşkla 
Oynanmaz! 

Nakledenı Muaz~z. Taha:n Berkand 

Kan ~ynime sıçramıştı amma Se 
limi düşündüm, onun ne kadar a -

sabileştiğini tahmin e~tim ve ken -
dimi toplıyarak sükunetle cevab 

verdim. v 

_ Bunları bana değil, o~lı:n;-ız:ı 
1 li . · efendim Musıki ıatı-

sÖY eme l!lınız · 
k ::'IIzusunu ~ö~teren kt>n 

yen, geztne • d""' . k d' ·c1· Ben onun iste ıı;rnı yapma -
ısı ~·k il ,. s;r kadın kocasına 

la ınu e enrn. 
itaate mecburdur. . .. 

Ke ki bu son c:ümleyı so!l~me 
~ Kayınvaliden: kendını zap

sey eden öfke ile haykırdı: 
tedem K Kocanız 

Kocam.. ocanı· · · .7 
- fazla iyi ve nazik. oavran-

she bT11 k deiilcfıniz 912:. Onun 
~yı bilseydim., eınin ola • 

nuz ki sizinle evlendirmezdim. Si -
zin gibi bir kadınla, gönliinü eğlen -
dimıek için, oyun oynuyormuş gibi 
adam öldüren bir kadınla hayatını 
birleştirmek ne müthiş bir şey 1 $im
di de ona zararınız dokunduğunu 
anlamak ist~miyors•Jnuz. Eğer siz 
burada olmamış ols'l)'dınız o ç~ktan 
iyileşecekti. 

Bu sözlere karşı ela sükuneti:ni 
muhafaza eüneğe muvaffak oldum 
anne ve sadece şu cevabı vermekle 
iktifa ettim: 

- Zannetmiyortlm. Fikrimce bu 
hekimin tedavi tarzı pek fena. Se
lim de artık herkes gibi yıışıyabifir, 
onun nekahat müddetini uzatan dok 
torla hutabak1cıdır. Tabii kendi 

Fakat 21 inci dakikada Şükrü 
Be~iktasın gol kanısını acan sayıyı 

1 
y,:ıptı. ~8 inci ~.ak~~ada Sabri, 35 in
cı dakıkada $ukru, 42 inci dakika
da Halil penaltıdan dördüncü, bir 
dakika sonra Sükrü beşinci sayıyı 
yatı ve devre 5-0 Beşiktpıışın lehin
de l-ıitti. 

f'ı inci devre gayet garib bir şe -
kilde clevam etti. On beşinci daki -
kada Beşiktaşlı Şakir altıncı golü 

F enerbahçe 3 • Vefa o ~:ti~İ~:a ve sarma müsabaka 

Milli küme için Vefanın pek faz- 56 kilo: Fehmi, Yusuf. 
la çalışmasım icab ettiren Fener - 61 kilo: Fehmi, Bektaş. 
bahçe oyunu haftanın en mühim 66 kilo: Halil, lsa. 
karsılaşması idi. 12 kilo: Bekir, Faik. 

V f · · F b h 79 kilo: Zeki. e a ıçın ener a çeyi kazan 
malt, son düştüğü müşkül vaziyet 8 7 kilo: Adnan. 
ten sonra çok güçtü. Ağır siklette Samsunlu Ah 

Vefa dün kendisinden beklenen birinci olmuştur. 
oyunu gösterecek kadar güzel oy _ Çoban Mehmed müsabakaya g 

yantı. nadı. memiştir. 
Topkap'ın iki defa, Beşiktasın bir D h Güreş klübü 22 pııvanla birinci 

defa kacırdı~ı mutlak gollerden a a ziyade Fenerbahçenin taz- Beıtiktaş 8 puvanla ikinci, Galata 

b k "h' b" fı ld dild yiki altında aeçen ilk devrenı"n 32 n-d:~ .. :ı:~ ım ır rsat e e e . i ci dakikasında Vefa, Esadın çektiği saray 2 puvanla üçüncü olmuşlaT 
Be<>iktaş fazla S?ol atmak için hiç penaltı ile ilk golü yedi. dır. Ank 1· 1 

çırpınmadı ve bu yüzden de iyi oy- Hemen bir dakika sonra küçük ara IQ maç arı 
mıvamadı. Fikretin pasından Yaşarın ikinci go Ankara 9 (Humsi) - Bugü 

G \ 
lü yopması Vefayı çok müşkül va _ burada yapılan lig maçlannda Har 

a a\asaray 6 . Beykoz ' ziyette bnak.h. biye 1dmanYUTdU ile 3iılikspor 1-
berabere kalmışlar, Demir&por 

Kaleci Hüsamettinin Vefaya ya
pılan hücumlarda oynad1ğı rol cid
den mühimdi ve Fenerbahçe bu yiiz 

Galatasaray - Beykoz arasındaki 
oyunun birinci devresi 1-1 berabere 
bitmiş, ikinci devrede Galatasaray 
5 gol atarak maçı 6- r kazanmıı:ı: -
tır. 

İlk devrenin berabere cereyan 
etmesi, maçın heyecanlı olmasına 
sebeb olmuş, ikinci devrenin 6 ncı 
dakikasında Galatasarayın beraber
liği bozan golü neticeyi tayine yar
drm etmiştir. 

Galatasaray bu mevsim zarfında 
ikinci defa bir sürpriz yaparak maça 
ba!!ladı. 

Takımın merkez muhacim yerin
de sağ muavin Musa oynuyordu. 
Takımda her zaman ve hemen her 
yerde muvaffakiyetli oynıyan Mu
sa daha oyunun birinci <lıı.kikasında 
Sa1ahattine verdiği enfC'J bir pasla 
Galatasaray birinci golü yaptı. 

Galatasaray hakim oynııımdkla 
beraber. bu sayıya bir ikincisini ila
veye imkan bulamadı. 

28 inci dakikacia Beykoz sağa -
çığı yakaladığı fırsattan istifade e -
derek yaptığı gol ile takımını l- 1 
berabere vazivete soktu. İki tarafı 
biraz kanmk bir oyuna mecbur e · 
den bu golden sonra oyun netice 
aLrıamryacak bir hale geldi. 

İkinci devrede Galatasaray ko -
lay bir hakimiyetl e Bevkoz kalesi
ni altıncı detkikadan itibaren müte
madi bir surette tehdide basladı , bu 
arada Salahattin bir penaltı kaçır -
mı<ıtı. Musa ile Esfakın yer değiştir-

menfaatleri için ... Onu biraz serbest 
bırakınız, cör~eksiniz nasıl çabuk 
iyile1..ecek. 

- Serbest buakayım ela sizinle 
dağlarda bayırhrda gezsin ve bir 
hafta sonra tamamile yataklara düş
sün öyle mi ;ı Maskelerimizi vü:t.le -
rimizden indirelim artık, ba~a söy
leyiniz bakayım, hurada daha çok 
zaman oturmak T'ivetinde miRİ!11z';I 

Nezaketle mukabele ettim: 
- Kocam burada kaldığı miid -

det ben de onunla beraber kalaca
ğım. Kan kocanın a}·ni çatı altmda 
yaşamaları tabii değil midid 

- Onu bir nn evvel öldürmek 
ve mirasına konmak için bu,.adan 
ayrılmıyacaksıntz, öyle mD Mer -
hametten maraz haqı! olurmuş. O . 
nun alicenablı~ll'H\ hövle mukabele 
ediyorsunuz -leml'k. Kocanızın si -
zinle niçin evlendiğini dii'!iindiinüz 
mii hiç? 

Bu sözleri iqitince n~ hale geldi • 
ğimi tarif edemem anne. Ben, Seli
min parasına konmak istiyordum 
hal Maamafih., saadetimi ııon da
kilc.ava kadar müdafaa etmeğe az -
mettiğjm için bu •lçak bdınm zefd. 

GaJatasa,.avı 7-0 venmi~r. 

Oünk·i kroslar 
den fazla sayı yapmak imkanını bu- Dün Şişlide tramvay depozun 
lamadan devreyi 2-0 galib bitirdi. hareket edilerek 7500 metre mesaf 

Bu arada Vefanın mutlak bir gol üzerinde yapılan ve Beden Tcr"Jiyes 
kaçırmış olduğu da muhakkaktı. Genel Direktörlüğ\l. taratındaıı ter 

İkinci devre Vefa İçin muvaffa - tlb edilen kroo kantri mü.saba • 
Jciyetli bir oyun oynıyarak gt!Çti. 1- kalarında Artan birinci, Konst::ı.nten 
yi bir miidafaadan sonra bir kaç ikinci, Takfor üçüncü olmuşlardır. 
hücum fırsatı bulan Vefalılar 0 ka- M kf bl k 
dar nazlı oynıyorlardı ki bu hnl on· .e e er rosu 
larda çoktan kırılın s b" ~ . . Melttebliler arasında yapılan SOOO 

ı, ır maneırıy<ı- •-eı·k k .. 
tın tam ifadesi idi. me... 1 ros musabak.a.sında da HaJ 

B ... F darpa.şadan .Raif birinciliği, ayni mek 
una ragmen enerbahçe an-:ak tebden Hal'l ikinciliğ M lih ·. ün 

otuzuncu dakikada küçük Fik.retten .. 1,.~ ... _ 
1 

ve e uç -. . cu ,ı6 .... ......,,zanml§lardır . 
pas a]an Nıyazınin yaptığı çok gii _ B ., , 
zel bir golJe Vefayı 3-0 yenmiş oJ- eyoglu Halkevınde 
du. rr. Usabakalar 

İki tarafın en iyi oyuncusu kaleci ·· 
Hüsamettin idi Dun, Beyoğlu Halkevi salonunda 

· Ömec B . voleybol müsahakalarma devam e 

B 
"I esun dilmiş ·ve halat çekmede fınaı yapı{ 

eyog uspor 3 - Altmluğ 2 ~!ır: . 
Buyuk bır kalabalık önfınde cel'e -

F enerbah~e staclıııda yapıld.ll bu yan eden Eminönü • Beyoğlı; Halk. 
maçta Beyo~Jusp?r çok daha canlı evleri voleybol maçı başta.nb~a be
oynadı. 1 ~ cı dakıkada ilk ııayıyı ya- yecan içinde geçtikten sonra neticed 
~~n ~yo.~luspor, 28 _ıncı dakikada Beyoğlu Halkevi takımı, kuvvetli ;ra,. 
ıkıncı golu kaydetmege muvaffak kibini 3 sette 16_14, 13-15, 15.11 mağ 
oldu. liıb etmişt.&r. 

Hern,.en biraz sonra bir gol y'ılpan Ayni Halkevle.rinin halat çekme ~ .. 
A~tıntug takımı_ beraberlik ıç.in yap- çin karşılaşan takımları fına1€ ka: _ 
tıgı gayrete ragmen devreyi 2-1 mış bulunuyorlardı. 
ma<:-lub bitirdi. Beyoğlu Halkevi takı.mı ou ınü 

İkinci devrenin v ortalarında bir sabakayı da iki çekmede' kaztınlllUi: 
gol yapan Beyogluspor, 44 üncü tır. 

rini son damlasını:\ kadar akıtma - dettim, cihayet anneniz hastaneye 
11ına mani olmadım ve snalıne ~u ce- kadar geldi ve hiç sıkılmadan can 
vahı verdim. k" -ı • çe ışen. o_g umun yanından beni ayı-

- Hayır, bunu düşünmemi~t'İm. rarak SlZJ kurtarmamı rica etti. Be
Ömrümde unutamıyacağırn ka - nim aslan gibi oğlum ölüm dö~ekle

dar tüyler iirpertici bir S"sle ha - rinde iken sizinkiler yalnız kendi 
ğırdı: kızlarını dü!liindü)cr. Anneııi:zin ri-

- Öyle İ!e öğTeniniz: Oğlum si- casını da reddettim, şayed Ser - _ 
zin evinizde s:zin elinizle yaralan - ı·· · · d ım 0 

mıştı ve öhnek üzere bu1~nuyordu. s~;l:d~':ıı_n e cezanızı bulıc>cağınm 
Annenizle doktorunuz bu ölümün si Heyhat! Bu !!Öderimi biti~ik oda-
zin için getireceği akıhetten korLtl- da yata "1 • . • S ~ n og um ışıtmış 1 izin icin 
yorlardı; çünkü hekim raporları hazırlad v •• J . ıgım mucazatı öğre•.ince, o 
kursunun başka bir <;ahıs tarafından ~~lı?.de bile alicenıı.blık gÖ!terdi, ö-
atıldığını tesbit etmekte idi. 0 inaen- lumunden · · ha · t d ı.::ı sonra sızı pıs er ,. çü-
aleyh her ~ey !.izi itham ediyordu ve ru~me1-ten v'k · • · · · • K ı ayt: ıçm. sızr ısnunı 

oğlum haleti nezidc iken etraftn1" - verdı" ...:~· "kAh lt l k h" .. , .,>.Lı nı a ı a ına a ara 1-

dakiler ancak 11izi knrt'lrma":a c:aba- maye etti. Sizi sevmediği halde 
lıyorlardr. Nesrin Hanım Efendinin merhamet etti; kendi ölümünden 
gazete sayfalarmd;\ te~hir ed;tme _ sonra sizin ceza görmenizi yüksek 
mesi, mahkeme hunıru.na celbedil _ vicdanı kabul etmedi. 
mem~i lazımmı-;. Doktorunuz ha - $imdi Selimin sizinle n•çin evlen
n~ evvela bi· masal okudu. sözd~ diğini anladmız mı~ Size a-::ımı,1:1 
o~lumu yaralıyan annenizmiş, son _ da ondan ... Sin çoktanberi sevmi
radan hakiki mücrimi itiraf etmek yordu artık; bunun isbatı da mey
mecburiyetinde kaldılar ve ~ender. da.nda: Ölümden kurtulduğunu. ya
onu affetmemi, onu mahkemelere şayacağım anladığı gün akhna i1lc 
aüriiklememekliP--lmi i:otediler, y111I - gelen tcY si2c:len •yrlmak olmuştu. 
Ylll"dılar, 791ı:ardda1'. Hepftlli red • (A.rk,u. var) 
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Ermköy 

Erenköy 
takun 
çocuk takım 
ceket 
kilot pantalon 
düz » 
takım 

> çocuk 
ceket 
kilot pantalon 
düz ,, 

Y.uruı Kunıf Kurut 
1050 Fuone Kayseri tüım · 475 Fasone Mal&tya laltımı 515 
1030 » > ıt çocuk 350 » » » çocuk 380 

560 » • ceket 255 » > ceket 275 
580 • n lôlot panta.lon 130 » » kilot pant.lon 145 
860 J) » düz '* 145 » >> düz » 160 
660 Acem sakalı keten takım 590 Krep&İ Avnıpa takım 565 
460 » ı> >> çocuk takım 435 > >> ceket 300 
290 » » » ceket 31 O » » kilot pantalon 165 
31 O » » :ıt kilot panlalon 175 » » dü.ı: » 180 
510 ,, >> » düz > 190 Keten Jupe breli takım 565 
380 Fantazi Avrupa Krepsi takım 625 » » .,. » çocuk 420 
275 » » ,. çocuk takun 465 » > >• ceket 300 
176 Uciverd Avrupa Gabardin tak.575 ı> » >> ki'-ot pantalon 165 
160 » ı> •• cocuk ta. 425 » > » dü.ı: » 180 

KORUCU ELBiSESi Kalın boz şayaktan 1100, ince boz Şayaktan 1050 kuruştur. 
iŞÇi ELBİSESi Kalın ketenden 450, İnce ketendee 300 kuruştur. 

Şubat 10 

1 - M~ eatıp çıkardıiı elbise çetidlerinin fiatları her ayın bi.rinde Ciimhııriyct, onunda Son Posta, yİnnisinde (Aukarada) Ulus gazetelerile m unla.zama11 nep-edilmeldedir takib ediniz. 
2 - Elbiselere konan malzemeden ceblikler kalın kaput bezi kol, yelek, kemer astarlııırı kalın çizgili ketendir. Caket ve yelelc: arka aslarlarL kalın aiy~h renkli boyamadll'. 

italyan ric' ati 
durmadı 

Maltepe askeri İngiliz fi!osu 
lisesinde dün faaliyette 

(Bat tarafı 1 inci sayfada} 1 • (81111 tarafa 1 inci sayfada) 
Clevam etmektedir. Evvelce esir a - yapı ~an merası m bir muvaffakiyetle neticelendiğı an-
lındığı bildirilen b ir ordu ve bir de la,ılmaktadır. Bombardımana ağır 
kolordu kumandanmdan başkaca (Baştar:ııı 1 inci !.'aylada) ve hafif gemiler İştirak etmiştir. 
diğer beş general ve binlerce asker Çağlar, ikinci Muammer Eren, ü~ün. Maltaya taarruz 
esir edilmiştir. Nihai harbin cereyan cü Turan Ertuğ birer saat, edebiyat Malta 9. ( A.A.) - Neşredilen 
ettiği saha fevkalade geniş oldu - birinci.si Bami Yıldırım, fen birınc..si bir tebliğde şöyle denilmektedir: 
ğundan eıirlerin ve tle geçen h arb Abdullah Çağlar, tarih, coğrafya bi- Cuma akşamı düşman tayyare -
malzemesinin hakiki miktarını tes- rincisi Sabri Ttizün, matematik birin. leri gurubla başlayıp gece yarısırıa 
bit etmek için daha bir müddet geç Cisi Abdullah Çağlar, fransızca bi • kadar devam eden akınlar yapmı,
meııi lazımdır. rincisı Turhan Bulo~lu, almanca bi- lardır. Malta üzerinde bir çok tay-

Eritrede, düşman Keren civarında. rincisi Murad Ayter, ingilizce birincisi yareler birer birer hücu:n:i geçmiş
ki mevzilerini tutan kıt'alannı tak - Bedri Alatlı, askerlik birincisi HAş m lerdir. Birçok yerlere bombalar a -
viye etmiş ohnasına rağmen ou mm. Uz, spor birincisi Atılla Tulgar, ban_ tılmıstır. Gerek resmi dairelı::r g>! -

ta.kadakı hareketlerimiz memnuniyet do ~efi Mahmud Aliçay branşhrına rek ~ahıslara aid İlUsusi binalar hiç 
verici bir tarzda inktşaf ediyor. Da • göre birer kitab almışlardır. bir hasara uğramamı~tır. Bir sivil 
ha ~nubda çetin bir arazide infaah Mükatatlar tevzi edildikten .>Onra ölmüs ve bir sivil de yaralanmı~ -
etıni~ >bir tarzda Arreza istikametınde merasime nihayet vcrilmiljti.r. Mez•m tır. Dün de dfüıman tavyareleri Mal 
kaçan İtalyan kuvvetlerini çok ya - talebeler Harbiyeye iltihak etmek ü.. ta üzerinde çok yük<ıekl'!rden uç -
kından takib ediyoruz. zere bugünlerde Ankaraya gıde.:ek - muıolardır. Ta•rvare da.fi t'>pları ateş 
Habeşistanda, Gondar yolu boyun. lerdir. açmıqtır. Hiç bir bomba atılma -

ca ileri hareketimiz uzun bir mesa • mıııtır. 
fede yerleştirilmiş olan ınayn t<.rla- bir kuvvete hiçbır zaman sahib ola- 1ngifü: hava kuvvetlerinin akınlan 
ları yüzünden muvakkate.n gecik _ mamı.şlardır. . Kahire 9 <A .A.l. - Ot·ta_-:arl: İn~i-
mek•~dır. Bu maynler temizlcnivor. İ h .. ..1il ltal f k 1 lız hava kuvvetıerı karargahı bı.;gun 

~ J m a ıı::u en ;an ı.r a arı . . . 
rt. alyan Somalisinde devr;ue kol _ K h" 9 (AA ) V · ti a.şağıdakı teblı~ı neşretmiştir . .., - a ıre . . - azıye e • ı . . . . . 

Io.rımızm ke.>ıf faaliyetleri nüfuz mm · · t · 1 s· · f · d t Erıtre ve Habe!lı.standa: lngılız tay 
nnı arsın ı e ıngaZl za crın en e- , 

talralarımı.zda düşmanı mütemadi _ · · ·· k"' 1 •. t'f d . yareleri Eritrede ric at etmekte olan 
mmı mum un o an azamı 1s ı a eyı İ 

yen daha. ziyade zayıflatmaktacJ1r. elde etmek için, zırhlı fngiliz kuv - tıılyanlnrı hırpalamağa devam et -

YEGANE 
Cild Unsuru Olan . 

BiR 

BIOSEL 
Buruşuklukları 

Temamen giderir. 
- --~ 

Londra g (A.A.) _ Bugünkü res. vetleri Sidre körfezine doğru iler • mişlerdir. Düsmanın motörlti 'lakliye 
mt tebliğde 'Zaptı bildirilen Elageyla lemektedirler. Burada T rablusgarb 1 kollan askeri kı~'alan top. mevzileri 
Trnblus sahillerinde Bingazinin 220' mıntakası ile Bin gazi mm takası a - ve Kerende ve cıvarında diğn aske Yaptığı tesirden cidden .hayrette 
kilometre cenubundadır. rasında 480 kilometreI;k bir çöl iki jrt hedefler 7 ve 8 Şubat günl~ri mü_ kaldım. Yalnız bir kaç hafta zarfın_ 

13 eeneral eıir orduyu ayırmaktadır. İtalyanlar temadiyen tayyarelerimizın t;aarru - da adeta beni on yaş gençleştirdi. 
Londra 9 (A.A.) - General Trablus muharebelerinin hPşlangı _tzuna maruz kalmışlardır. Erıtre ile Bir güzellık mütehassısı diyor ki: Vi-

Wavell ordusunun aldığı t>sirler. cında malik oldukları 15 fırka kuv- Sudan arasındaki hudud ıizerınde ve yana Universitesi profesörlerinden 
Bingazide alınanlar hariç, 11.0 hine vetten 1 O fırka~ını l..avbetmişlerdir. sahil ya kininde bulunan Karona'da blrı tarat!ından keşfedilen ve BİO • 
baliğ olmaktadır. Esirlerin beş bini Bu fırkalar ya imha edilmi~ler ve - bir dü.,man tecemmüü bombardıman SEL tabi.r edilen cild cevheri, şimdi 
sübaydır ve bunların arasında 13 yahud esir alınmışlardır. Diğer ht-ş ~i~iştlr . ~aha cenubda tayyarele. pembe renkteki TOKALON kremi 
general ve bir Amiral vardır. • fırkaya geliı:ıce bunlar da İ nırilizler 1 ~~·z Habe.$ıstanda Alomata. tayyare terkibinde mevcuttur. Akşamları 

italyan ordusunun Bingazide bt- tarafından bir çok harb malzeme - 1 •nış meydanına taarruz etmıııler ve yatmazdan evvel bu kremi ve sa • 
raktığı esirleTİn sayımı devam et - sinin ve bilhassa top, tank ve muh- düsmanın Caunt 33. tipinde seieıı; Cap · bahJarı da beyaz renkteki TOKA _ 
mektedir. Fakat bu esirlerin miktan telif motörlü va~ıtalc:ı.rın iğtinam e - roni tayyaresini tahrib etm~ierdiI. Lon kı:emini kullanınız. Bu 
hakkındaki rakam, ancak bir kaç dilmis olmal'ı dolayısilc colc 7avıf Tana '1;Ölünün cenubımda tay - sayede - ı D 1 az bir zaman zarfında gençliğini'Zi 
gün sonra verılebilecektit. bir vazivete dü~müs bulunmakta - yare erimiz ang1 civarında bir 

1 - · k n temin edecek ve esmer ve çirkin bir Londra 9 (A.A. ) - Genera dır. düşman ararganına taarruz ederek 
ı k cild yerine şeffaf, taze ve buruşuk 

Wavell"in dünkü tebligyinde Binga • talvan t t-l.1iii pek büyü hasctrlar yapmışlar - -
t suz bir cUd ikame edecektir. 

zide esir edildiği bildirilen talyan Roma 9 (A.A.) - İtalvan orduları dır. Dessie civarında iniş meydan -
kolordu kumandanının general A- umumi karargahının 247 nur.1aralı !arına da taarruzlar yapılml'f ve 
nihale Bergonzoli olduğu öğrenil .. tebliği: bombalar hangarlarla diğer binala-
miştir. Yunan cephe~inde mevzii faaliyet • rın arasına düşmüştür. c T ~ V A T k () L A rl. ) 

tıTarihin kaydettiği en ağar ıer olmuştur. Tavyarelerimiz d:i~ma- Bütün bu hareketlerden tek bir 
m.ağlub;yel ı) mn mevzilerini ve kıta.atını oombar. tayyaremiz üssüne dönmemiştir . 

Londra 9 (A.A.) - İngiliz gazete. dımnn ederek mfressir nP.ticeler e-L 3 Şubatta Dif civarında düşü-rü-
leri Bıngazlrin zaptı haberini bahis de etmişlerdir. Preveze ve Nav:ırınin len İtalvan Caproni tayyarelerinin 
me\'Zuu etmekte devam ediyorlar. bazı üslerine de isabetli endahtlar mürettebatından 1 1 kişi esir edil -
Tımes gazctesı şunları yazmakta - yapılmıştır. Bu harekat esna.~mda miştir. 1 

Şehir Tiyatrosu 

İstiklM caddesinde 

dır: Gloster tipinde bir tayyare ıle ııP Z. 
Bıngazi şehrinin alınması bu ismi L.ıı tininde bir dill-"ti. tayyarele:imiz 

taşıyan eyaletın i~alini tamamla. • tarafından dü.şiirülmü~tür. 
maktadır. Yeni hiçbır mukavemetle !=:imali Afrikada Bingazinin renub 
karşılaşmıyacağımız gibi herhangi bi: mıntakasında mevzii muharebeler ol
İtalyan muk:ıbil taarruzu da artık muştur. 
bah~ me..-"uu olamaz. İtalyan hezi • Şarkt Afrikada Keren mıntaka~m. 
meti harb tarihınin kayde~tiği en a- da düşman taarruzlarını tekrar et 
iır mağliıbiyetlerden biridir. Muha. - m1Ş.se de bu taarruzlar püskürtülmüş= 
rib İtalyan kuvvetıerınden heuüz e. tür. 
.sır kamplarına yerleşmemiŞ olanla -! Somali hududunda mevzileriı~1i.,clen 
rın da yaltınd::ı bu kampların yolu:-ıu birine karşı yapılan bir taarruz. mu_ 
tutmaları beklenebilir. • ! kabil bir taarru"'ta tnrdedilmiştir. 'ray 

Alman yardamına gelince yarelerimiz, düşmanın kıtaattnı. na. 
Şimdı dıkkate şayan en mühım me lkil vesaitini ve tertibatını ınıtral _ 

.sele Almanyanm esasen başlamı.ş bu. yöz ateşine tutmak ve bombardıman 
lunduğu yardımı ne dereceye kadar I etmek suretile muharebelere iştirak 
ve na.su genişletmdi düşündüğü nok etmiştir. • 
~ıdır. Bugüne kadar Almanlarm Düşman Asmara ve Adingri üzeri. 
lt.alyanlara yaptıkları yardım general ne akınlar yapmak teşebbü.>tinde bu. 
Wavell seferi üzerinde hiçbir tesir lunmuştur. Bu akınlar, avcı tayvare
yaıpmamıştır. Sic~yadak'. üslerden ilerimizin sert müdahalelerile püskür. 
hareket ederek faalıyet gösteren Al- tülmüş ve avcı tayvarelerimiz düşma 
m::ın tayyareleri ihmal edilmiyecek I nın 4 tayyaresini düşürmüştür. Diiş_ 
bir amil olmuşlardır. Fakat bunlara manın ba.şka bir tayyaresi de tayyare 
ezici bir tesir yapabilecek bir amil nn. dftfi bataryaları tara tından diişürül
zarile bakmak doğru değildir. Alman müştür. 3 tayyaremiz hareket üsleri. 
hava kuvvetlerini Akdenizde beliren ne dönmemişlerdir. 

siJıjrbazlar gibi telakki etmek ise !)fuı_ Ege denizinde, dün öğleden ~onra 
bütün _mllbal~alı olu.r. Alman tnyya. düşmanın tayyareleri, tayyare kamp 
releri Ingilteceye daha yakın bulun - larımızı bombardıman etmiştır. Te • 
dukları yerlerde bae böyle sihirk!r Jefat yoktur, hasarat cüz1dir. 

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

komedi kısmında 
Ak.şam saat 20,30 da 
KİRALIK ODALAR 

11 2.941 Salı günü akşamı 
Şehir Tiyatrosu komedi kı.smında 

Bürhanettin Tepsi temsilleri 

K ı\ N 

ve 
TARIK BİN ZEYYAD 

KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK, YORGAN, YATAK kuJJa.nnuk tıem kesenize ve hem de 

sıhhatinize 

faydalıdir. BiR KUŞTOYO YASTIK 1 LIRADIR. 
YASTIK, YORGANLARI da P EK UCUZDUR. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar Ku~ Tüyü Fabriknsı. Telefon: 23027. il 

l.ıev let Denizyolları 

Müdürlüğ ü 

lşle ima Umum 
ilanları 

KARADENİZ PAZAR POSTASI 
9 Şubat 941 Pazar günkü Karadeniz yolu postası yapılmıyacaktır. Bu 

itibarla 11 Şubat 941 Salı günü kalkacak (Ege) vapuru proğramına il&. 
veten gidişte Zonguldak, Gerze, Ünye, Fatsa, Ordu ve Vak:fıkebire; dö -
n~te Sürmene, Vakfıkebir, T'ırebolu, Ordu. Fatsa, 'Ö'nye ve Ge.rzeye uğ. 
rayacaktır. (990) 

Tavuk suyu ile mamul bir t ek 

Sebze ve hub ubat lr.omprimesile 24 saatlik 
Kalorinizi temin edebilirsiniz. 

Her büyük Bakkaliye mağaza•ında bulunur. 

Sttııdi 
" daha iştahlı ! 
Ka "111hk fştııhıızlıQıı ve ıonunda her t O r1 U 
hastalıkluı eoQıurur 1 
DEŞYEN ın ken kuvvet ıurubu : kanı kunet · 
ıendlrd lkc• l•t•h a rtar, 111ic ul besle no. sıhhat 

rensıı ~erınıı g etir, ve her hııtalıO• kartt m.,.. 
kavemeı • rtar ••.•. 

l ttıh11ı çocuklır• D E S Y EN 'ın 
kan kuvve t t utubu 
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