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Makine re 
verilirken 

Bulgaristan da 
Alman askeri 
bulunduğu 

tekzib ediliyor 
Vaıington 11 ( A. A. ) -

B. B. C. Kolombia radyosunun 
reımi mahafillerden ogren· 
diğine göre Alman kıt'aları • 
nın Bulgar arazisine girdikleri 
ve tayyare meydanlarını İ§gal 
ettikleri tekzib edilmekted:r. 

Elenler yeni bir 
Ç6rçUID r·-N;a;;·· .... " italyan taarruzunu 

nutka nasıl ! metal d~~a, ,P~SA~ıürtt~:~rc 
••arşılandı 'l : Muvaffakiyetle neticelenen ma -
D IB lk l halli harekat vukubulmuştur. Dün 

i Q QR ara Ve Atina radyosunun bildirdiğine göre, 

lclar. illeri ....... 2020J Flab ...... 

Adliue UeBilinin beuanatı 
"Gayemiz adaletin lüzumsuz 

sekteye ve tevakkufa uğramadan 
cereyanını takib etmesidir ,, 

Fethi Okyar, dün Adliyeyi ziyaret 
ederek, mahkemelerde tetkikler yaptı 

Adliye Vekili dünkü tetkikleri esnaamda k Klisura mıntaka.sınd.ı yapılan f tal-

Bulgari stana arşı Bulgarı·stana yan mukabil taarruzu püskürtülmü,, 
dilftllana ağır zayiat verdirilnışitir. Birkaç gündür ıehrimizde bulu • .f üncü ticaret nıahkemeleıile, bü 

t fakat d k 
Yunan tayyareleri hiç zayiat verme. nan Adliye Vekili Fethi Okyar, dün tün asliye ceza mahkemelerine gir· ser 

7 
Q İ ısım den 3 İtalyan tayyaresi dü,ürmü•- .. at 15 de latan bul adliye.ini ziya - miı ve rüyet edilmekte olan dava -

Romma,..claki lqilb elçisi Sir lerdir. ret et:rniftir. Fethi Okyar, evnli lan dinlemiştir. Mahkemelerdeki tet 
R..matd Hoare d t son •ı htar Pazar guni.i Yunan tayyareleri 1- müddeiumuminin odasında mefgul kiklerini müteakib müfettişler oda -

ajansı OS ana ÇÖ • ı 
0 
.. re ba talyan hatlarını ve askeri üsleri bom olmu" müddeiumumi Hikmet Onat- aına girm~ ,.e milfettişlerle görüş _ 

Bülı:reş 10 (A.A.) - Havas rçı • g • bardıman etmi~lerdir. Yunan tayya- tan latanbul adliyesinin bir senelik müştür. Bundan sonra müddeiumu.. 
bildiriyor: -b d h da neler olacak releri avdette ltalya" tayyarelerile itleri etrafında izahat almış ve di - milik muavinler bürosunu ziyaret e-

İngUterenin Bükreş elçial Sir Re - Cenova bom ar ımanı ! ar ' k.arşalaşmışlar, sekiz ltalyan ta~·ya- rektif vermiştir. Müteakiben, bera- den Vekil. müddeiumumi muavin -
ginald uoare bugün ölle üzeri gene. T i h b 1 d l d" b · d H .,_ O k l ' 1 ·1 k d "l · 1 '"" ot ve ı·ıe Almanların unusa ·ı ar ne zaman ve resi, üşürmüş eı ır.. : erın e ta.met nat ve a emı ene tanışmış ve en 1 ennı: iti -
re.ı Antonesko'ya re.mı! bir n a • y B k 1 S il kte mahsus müdürü olduğu halde, dai - fatta bulunmuştm. 
rerek Büyük Britanyanm Romarı:a e melerı· ı"htı"malı• i nerede bitecek? U 8!1 8ŞVe ' 1 e n releri teftişe başlamı!!tır. Vekil, ille. Fethi Okyar ceza mahkemeleri -
ile siyu! münasebetlerini :tı:e.si:tı: a • g Ç 1 1 k d d le 

• • • • • 
0 

Atina 11 ( A. A. .ı - B. B. C. önce icra riyasetine girerek. reis ve nin bu unduğu ori or an geçer en, 
~t~~ lbil~~·giln Köstence yo ve Fransa hadıselerı 1 Başveka, Selanikte ltalya.n tayyare. hakimlerle icta işleri etrafında gö - bit mevkuf birdenbire ayağa kalk.-
lil Sir ı:eci:: lıarek~t etme.si muhte.. d k" .. be i Wavel Libya ya taarruz leri tarafından yapılan tahribatı gör. l'Üpnüştür. Bilahate asliye 1 inci -ve (Devamı 7 inci sayfada) 

=-:::od:.::r waa t>- ::::al;ar 1, m,~=uey~ ~:~ !~~~!ıı~:p!~ -in;i~;;;;;· Nasrettin Hoca gibi... 
Trablaıa karıı beılediiimiz .empati 

hi~IXr zaman bu icatlar biiyülı Ruzvelt'in ıönderdiği •00 Almanyaya gece Bir adam arkasından kimlerin ağlıyacagı"' nı 
d ğr olm _J J"vnrlar mektubda neler yazılı idi? d o a... Londra :·;A.:;-_ Müstakil İngiliz baıvekilinin evvelki ve gUn Uz anlamak üzere öldüğü haberini işaa ettirdi 

/ngiliz ileri 
hareketi 

. devam ediyor 
Kahire 1 O (A.A.) - Her ne ka

dllr harekatın ne ııuretle inkiıaf e • 
deceji evvelden kestirilemezse de 
Ceneral Wa veli kuvvetlerinin T rab
luagarbe doğru ilerlemekte olması 
llluhtemeklir. Graziani ordusunun 
maneviyatı zayıflamış olan bakiye
ııinin inhilal etmiş olması gerektir. 

Bakiye kalan ve tankları ve mit
ralyözleri azalmı~ bulunan 5 fırk~ 
•rtık muharebe kabiliyeti olan b~r 
kuvvet teşkil etmemektedir. İngı.. 
~ordusu ~mdi El Agheila ile Trab-

(Denmı 3 üncü ll&ylada) 

General diyor ki 
Ancak korkusuz ve 
kendisine güvenen 
adam bu kadar açık 

konuşabilir 
YAZAN: ---ı 

Emekli General 
H. Emir Erki' et 

.son ~ta. nın aaurt 
muııarrtrl 

Ç örçil'in bu defaki nutkunu 
dinliyen veya okuyan her 

adam onun alelfisui söz söyleme. 
dığini anlamış ve duymuştur. 
liarbde bulunan büyük bir hüktl.. 
:tnet rei.Sinin en ciddi ve hayati 
ıneseleleri bu kadar bir açıklıkla 
ve kat'iyetle ifade ettiği henıen hiç 
görülmemiştir. O, kendine ve i<ia
re ettiRi İngiltere ile İngiliz illlpa. 
ra.torluğuna tam bir güvenle so. 
:nuna kadar dövii.şmeğe kmade 
bir muhatib ses ve t.avrile söyle
llli.1tir. 

(Dnamı 5 inci sayfada) 

Framaz ajan• bildiriyors . gün söylediği nutkun baş tara • hava akın arı Gilmtıohacıköy (Husu.al> - Burada ,disinl sevenler allamıt, sızlam14, bir-
Salihiyetli mabfelJer baıvek_ıl fını dünkü nüahamızda nep-et • • Nurettin Hocanın sahte ölümünü birlerini teselli etmişlerdir. 

Çörç.ilin dün hali hazarlda! Y1a~ıni bır miştik. Nutkll bugün devam e - Loodra, 1 1 (A.A.) _ B. B. C. hatırlatan bir vak'a olmuş ve b~ I . Aradan ~ç ıün geçt~en sonra va_ 

l·atikbale aid lngiliz en ıte en~ .• ve diyoruz: ~ . . bı··· o·· tasa.ha halkını hayretler içinde bı &yetname& beklenen tuccarın ten. 
• b" rette bulaıa --ile) _!1_:1 • va nezaretıruıı te ıgı: un • d" . lı: . • 'dl · · dogru ır ıu Afrikadaki ;uv er auauetı .. d"" f .1. b b d rakm•-+ır ısı azaya çılı:agelmıştır. Bunun ti -ilmi ennl d l B lkanlar hak- gece ve gun uz, ngı az om ar ı· ..,~ · . h 

ttiii fikrinde ir er. a l ki Londra 1 O (A.A.) - Çörçi- 1 . A' d Al Ald·~ım malumata go- re oum·· füıha zerıne erlı:es şa.şırmı.ş, hayretler i -• l .1 Al n bazır ı an man tayyare en .manya a ve - '6 -. • • d ,_ 1 . . 
'--ndaki aöz erı e ma ·· lin nutkunun devamı: · ı· ı d b ı •_J_ cıko··yu··n m""ruf ""yyar t"-carlıı.rın _ Çill e -.almış ardır. Tüccnr .se gııle • a.ı h l · · le •den ÇoT• man ı•ga ı a tın a u unan arazıac- ... - ~ lı: ·· zı . .. 1 . t· 
etrafındaki fÜP e en ızfa k "'t dostane Hiç bir tahrik olmaksızın, ik- k" kv • h d fi . ff k" l ... ,_, re şu so erı soy eml.§ ır: 

t a a ı as en e e erı muva a ıyet e dan uuı son defa Ankaraya ııtmif, Sad . ti 1 lı: • 
·1 Bulgaristana ıer • tidar hırsile ve havvan: bir ihti - b d · l d" B k - ece vaııye an ama ı8te -

Qlmahiyette son bir ihtarda buluna. yasla Mu••olı"nı· Yunanı"stana ta. bom ar ıman etmış er ır. u a ın. fakat oradan kendi.sinin vefatı habe dim Bakalım ben öldükten sonra 
1 .... 1 hakkında henüz tafsilat yoktur. . . . . • · .. 

r·ak 1915 deki hatasının neye ma - arruz ve istila te-bbüsünde bu- Da~ .. d .. ' B I D k rı gelmıştır. Bunun üzerıne yedı ço. tahmin ettıjfım şeyler olacak mı dı.. 
1 eX.er 30 se- ... - un gun uz, ou ogne, un erque ı.u be b bütün 1 f . 

Oldug·unu batar atmış ve • .. "h- lundu, fakat esatiri Yunanistanı ç 1 . 1. 1 .1 d ki "d CU15 e ra er al e e radı, ten ye bu haberı ben ifae e~tirdinı.» 
d f 1 k uzere ı ve a aıa ınıan an ı e o an fi -

ec1 ·· .. ncü e a 0 ma temayu··z ettiren zaferleri gözle-~ el uçu tahakkuk ettirmek için ai- detle bombardıman edilmiıtir. Bu 
tıras arını · de- rimiıı: önünde çanlandıran kah- akınlara iştirak eden bombardıman 
llba sarıla::sk olursa gene ıı:ını • raman Yunan orduau tarafından tayyarelerine avcı tayyareleri refa- Üniversite dün 500 yıl 

Önce doğan büyük 
Türk şairini andı 

ra,oede •iddetle cezalandı!f cagını zelı"la·ne bı"r ta .... da kovdu. d ~~ ., ... kat etmiıtir. Boulogne e 6 büyük 
söylem~ıtir~feller, Akdenizdeki aı- (Devama 7 inci sayfada) yangın çıkarılmıştır. Calais dokları 

Aynı 7uevamı 3 üncil sayfada) , .... _ ...................................... -"'' dahi, ağar hasar3 uğratılmıştır. Bir 
hava muba:-ebe.ti eanasnda iki Al
man tayyuesi dü~ürülmüştür. --Ege köylerinde 

sellerin zararları 
s· k köylerde kışlık zer'iyat ve 
~~hsulü müteessir oldu, ~irçok 

köprüler hasara ugradı 

pamuk 
beton 

Eritrede lngiliz!er 
ilerliyorlar 

Kahire 11 ( A.A. ) - B. B. c. 
İngiliz kuvvetleri, Eritrede ilcrı hare. 
ketıne devam etmektedir. Şimdi yeni 
bir istikamette Keren ve Asmaraya 
doğru yürümektedirler. 

Bingazi limanmda batmış 
bulunan gemiler 

Kahire, 11 (AA.) - B. B. C. 
Bingazinin işgalı hakkında yeni 

tafsilat verilmektedir. Bingazi lima
nanda batmış olan iki ltalyan di~ 
troyeri ile dört ticaret gemisinin d 
rekleri görülmektedir. Bunlann fn
giliz hava .t.kınlflrı esnasında battık
ları anlaşılmuıtır. General Bergon
zoll diğer 6 ltalyan ııenerali ile bu. 
gün Kahireye gelmi!ltir. Bergonzoli 
hastadır. General. lngiliz taarruzu
nun kendileri için bir sürpriz teıkil 
ettiğini söylemiştir. ------ Dllnldl toplanhda bulanımı tal .. 

lngiliz tayyareleri Büyük şair, mütefekkir Ali Şirne- mevkii hakkında bir konferans veril-
vai'nin doğumunun 500 üncü yıldo. miştir. 

bir Alman muhribini nümü münasebetUe, dün saat 17 de Profesör, 15 inci a.sırda Orta ~. 
"}l d•l Üniversite konferans salonunda bir yadaki Türk içtimaı hayatını •e Is • 

_ torpı e 1 er toplantı yapılıruşt.ır. Toplantıda ka. IAm - Türk medeniyetini hülAsa e. 
Londra 10 (A.A.l - Dün Norveç !abalık bir halk ve gençlik Kütlesi derek, bu medeniyetlerin Nevai üze.. 

lahUI açıklarında bir d~man muh- hazır bulunmuştur. rindeki besirlerini tebarüz ett.itmif. 
ribinin İngiliZ hava kuvvetleri tara • Rektörün aç14 nutkundan sonra neticede demi§tir ki: 
tındıan torptllendili re.smen bildiril. profesör Zeki Velidi Togan tarafından •- Ali Şirnevaı, 1 Şubat 1441 de 
mettedlr. Ali Ş&rnevai'llin hayatl ve tarihteki (Don.im T llıliı l&Jfad&) 



2 Sayfa 

Hergün 
Mühim bir terbiye 
Meselesi 

""---- Mu11itttn 8lqea 

B ir hayli zamandanberi dı1t -
kat ediyorum: Maarif Ve -

ktileti, mekteh gt:nçlı:rioin mekteh 
haricindeki yapy14larile yakındwı 
alakadar oluyor. Bu alaka çok tabii 
ve bizim memleket maarifi İçin yeni 
bir ~ydir. Mckteb, terbiye vazifesini 
üstüne aldığı bir Türk çocuğunu 
mektebin iç.indeki ve dışındaki harc
ketlerile birlikte mütıılea etmek ve 
onu her yerde kendi terbiye hava.. 
sının içinde tutmnk vazifesüe mükel
leftir. Yakın uunaıılarıı kadar, bizün 
mekteblerimiz, yalnız iç hayr.rt ile 
me~gul olurlar, dışarı)'ll karışmaz • 
)ardı. Galiba, yeni Vekilin iş ba§lna 
geldiği vakittenberidir ki mekteb bu 
vazifesini dah dikkatle ifaya davet 
edildi .. Bu, iyi bir ıeydir. 

!Resimli DlaJrale: 

s'oN POSTA 

• = = Cemiyetin parazitleri. 

Şubat 11 

Yeni kanun üzerine 
polis o?mak için 

müracaatlar arttı 
Stajyer olarak polia mektebine • 

yazılan orta mek.tcb mezunlaru:ıa 
Wlb.il müddetlcn devamınca 2 O ika 
asli maaş Üzerinden ücret verilmesi 
hakkındaki kanun kat'iyet kesbct -
mi bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar mesleğe intisab e
den ve mektebe sevkolunan nam -
zedlerin sadece iatc ve ibateleri tc. 
min olunuyor ve kendilerine ; lira 
kadar bir Ücret veriliyordu. 

To~ra~n yüzlerce metre nerinliğinde kaı:ma sallıyan madenci, ya
klCı gune ın altında sapan kullanan çiftçi, vağmurda ve çamurda iş 
gören amele. 

Fikir ve hayat !eviyesi bakımından, hele k.azaoç itibarile masada, 
liboratuarlarda, yılhud fabrikada daha rahat çaJı~n ilim adamile ay
ni hizada hulıınınayabilir, fakat çalışma ve müfid olma bak1mından 
ayni derecede lriinnete li.yıktır. 

lnsanlann arasında hürmete layıkolm.ıyan bir tek sınıf vardır. O sı
nıfın mensublanm münhasıran cemiyet parazitleri te§kiJ ederler. 

Bunlarda kol ayak veya fikir kuvvetile çalışarak hayatı kazanma 
yoktur. Ya atad:ın kalma miras ile geçinirler, yahud da başkalarının 
aırtından yerler, Yeya müdahane, ~abubua ve yaranma suretile bir 
ye.re kapılanmışlardır. Oradan ekmek beklerler. 

Cemiyetin parazitlerinden çekininiz, tehlikelidirler. 
__ ................... -.... -............................................................................. _ .. ____ ...,.. ____ , .............................. -.... ---·-··············· .... ···-···-·····--·· .. -· 

Ancak, göze çarpan ildnci bir 
nokta daha var: Mcktebler, gençle
rin dışandaki hayatlaril..: alakadar 
olurlarken bir takım inzıbati tcd • 
birlere müracaat ediyorlar. Bu ted
birler şunlar ve unlarclır; mnclc 
tedbirlerin kendil~rinde değil, bu 
tedbirlerin ittihazını iktiza ettiren 
şartlardadır: y&ni benim dikkatimi 
uyandıran hadise, o tedbirler değil, 
bu şartlardır. Bu tedbirlerden anlı • 
yorum ki1 bizim mekteh gençliğin -
de. ister haylazlık deyiniz, :itıter h~
vailik deyiniz, her halde, Maarif 
Vekaletinin dikkatini uyandıracak 
derecede ileriye giden bir hafiflik 
bulunmak ikti2 ediyor. Eğe" bu ha
fiflik göze çarpacak derecede mü -
him bir mahiyet almış olmasaydı 
Maarif Vekaleti, arada sırada ga -
zeteler için havadis mevzuu teşkil c. 
den bu nevi :nzibati tedbirlerin it - ı 
tihazına ihtiyaç duyulmaz.dı. 

Ziraatci gözii ile 
E.&llVE 

'ı··-"'""·-·----···-.. ··-·---·----·· ................. -.. 
Dünyada -.e~vi 40 milyon çuval kahve istihsal edilmek· 
tediT. Bunun 14 milyonunu yalnu Bruilya yetiftirİ)TOr. 
En çok kahve aarliyatı ise ATab diyarındadır. Arabinan
da adam baflna yılda 7 kilo kahve haTcanmaktadıT. Bu 

miktar bizde 300 ile 400 gram aTa.ıında oyruu. 

Halbuki; ı 941 senesi Hazin • 
nından itibaren tatbik edilecek o -
lan bu kanuna göre, mesleğe intisab 
eden ve polis mektebine gönderilen 
orta mekteb mezunlan bu suretle 
okudukları müddetçe diver mes -
lekdaşları gibi tam maaı alacaklar
dır. Ancak bunlDrdan iaşe bedeli ol
mak üzere 1 O J:ra elınacaktır. 

Polis namzedle:-inin bu suretle 
terfihi, şimdiden bırçok gençlerde 
mesleğe intisab arzusunu uyandır • 
mıştn. 

Bu cümleden olmak üzere mub -
telif vilayet emniyet müdürlükleri • 
ne, polis olmak istiyen binletle talih 
müracaat etmiş bulunmaktadır. 

T alibler arasınCla liz:rm gelen 
şartlan haiz olanlar, emniyet mii -
dürlüklerindelti münhallere tayin e
dilecekler, tedrisat başlar baı::lamaz 
da polis mektebine sevk.olunacak -
lardır. 

54 üncü ders yılını tamamlamak. 
ta olan ~hrimiz poli:ı mektebi 1ıOn 
hususi imtibanlannı da ikmal et • 
miştir. 

Bu tahsil devresinde mektebde 
2 72 polis namzedi bulanmnktadır. 

istiklal harbi hakkında kon
ferans ve film Beni bu mütaleaya sevk.eden mü

vahedclerim de var: Pek çok mek -
tcb genci görüyorum ki, Y•olarmın 
hayatını yaşamıyorlar; sankı, melt
tcb işlerini bilirmiılcr, hayata gir -
mişler ve orada kendi~erine göre bir 
köııe temin etmişler gibi. bir şehir ve 
sokak hayatı yaş1yorlar. Sincmalann 
başlıca devamcıları onlardır: anla. 
şılan, kahvelere de gidiyo1lar, ders 
zamanlarında bunların sokaklarda 
dolaştıkları da görülüyor. Hiç şüp
he yok, Maarif Vekal-:ti benden da
ha çok fazla bir hayli müşahede yap 
mış ve bir dosya '\'Ücuda getirmiştir 
ki nihayet bir talum sıkı tedbirler 
almıya lüzum görmüıı bulunuyor. 

* Gençliğin f)U gidişi hayır alameti 
değildir; ileride Türk vatandaııı o -
larak Türklüğün ezel; ismini ebe • 
diyete doğru yaşatacak ve yürüte
cek olan yeni nesillerin sıkı bir ha • 
yat nizamı jçinde yaşamalzm, sağlam 
ve feyizli kuvvetlerle mücehhez o -
lnralc yetişmeleri lazımdır. Böyle 
yetişmek için de, hayatın kolay ol -
madığını, muvoffak olmak için ona 
karşı çok iyi hazırlanmı2 hulunmak 
iktiza ettiğini bu gençlerin daha çok 
küçük yatta öğrenmeleri icab eder. 
Hayatta keyif ve hevesten· evvel, 
kendi kendimize hakim olmak ve 
iyi bilgilerle iyi itiyadlar ka:tanmak 
iktiza ettiğinı biz ne kadar küçük 
yaşta öğrenirsek; ileride o kadar 
kuvvetli oluruz. Gençliğe bunu öğ
retmek ve onu mütemadiyen çalı: • 
mıya, ciddi şeylerle uğraşmıya, me
todik olmıya, sebııta ve azme sev. 
ketmeliyiz. Bütün gençliğin istikba
li, bizim, Türk olarak, bütün istik
balimiz, bu yolda sarfedeceğimiz 
gayrtein derece.~ne ve bundan ala
cağımız neticeye bağlıdır. Bu işi kim 
yapacak} Nasıl yapacak) 

Hiç şüphe yo>ktur kı. gençliği e
linde yoğurup ondan özlü bir ha -
mur vücuda gctfrınek işinde mek • 
tebin vazifesi büyüktür. Bu vazife
nin de bir takın1 inzıbat tedbirlerile 
değil , telkin ve terbiye yolile daha 
iyi ifa edileceği de maliımdur. Bu 
bakımdan, mekteblerimizin zayıf ol
duğunu da teslime mecburuz. 

Fakat, şunu çok iyi bilmeliyiz :ki 
eğer çocuğun cemiyet ve bilh:ıssa 
aile muhiti bu i~i kendi üzerine al
mazsa mektebin vazifesi dahrı müş
kül olur: mekteb, bu vazifenin ko
l:ıy şekli için biJe iyi hazırlanmamış 
olursa muhitin ve ailenin Iakayd)i • 
ğinden ileri v,elen müşl:ülat karşı -
sında nasıl bir muvaffakiyet elde e
debilir) 

* 
Su neticeye varmak istiyorum ki, 

bizim yeni aile nizamımız gevıemiş.. 
tir. Aile, çocukla kafi derecede 
meşgul olmuyor; zamanımızda ço -
cuğun mekteb hayatını babanın ve 
anar.ın yakından takib etmesi, onun 
mekte b haricind eki havatile daha 
çok fazla meşgul olmn;ı iktiza edi -
yor. Bundan, yi rmi beş. otuz sene 
evveline ge]inciyc kndar lstanbulda 
bir maha lle hayatı vnrdı. Bu ma -
halle hayatı, çocuğu müştereken ta
lcib eder, onunla bir ana ve baba 
gibi meşgul olurdu. Hotta, daha eski 
zamanlarda çocuk, anadan ve baba
dan ziyade mahallenin hükmünden 
korkardı. Bugün o eııki nizamdan 
eser kalmamıştır. Geniş :nana.Ole 

(Deftmı C .._.sayfada.) 

~ ................ - .. _.... ...... ...._. ............ -.... -............ ~ 
( " Son Posta., mn zirai bahisler muharriri yazıyor) 
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Emin.önü Balkevinden: 

13 Şubat l!hl Perşembe günü sa
~t 18 de Eviniiz salonunda t İ.stik.laI 
Savaşı) mev~unda bit konferııru; ve. 
rilecek ve (İstiklf\l Savaşı) filıni ges. 
teraecektir. Gelmek arzu edenlerin 
giriş kartlarını büromuzdan ıılmala.n 

rica. olunur. 

Taksim kıılasmın mütebaki 
kıamı da yıkılıyor 

V-qide ıobfrluan .......,. .. : Bir leffİf 

Kahve, gtin geç.tikçe yer yüzünün 
en umulmadık köşeH?rine yayılmakta 
ve g&ribdir ki girdiği her muhitte maz 
harı iUifat olmaktadır. Bu yüzden 
8011 elli yıl zarfında sarfiyat ve istih.. 
salAtı, şaya.nıbayret derecede artmış. 
tır: Kırk sene evvel (1900) bütün dün 
:ya~. anc&lt 10 milyon çuval kahve 
i.ttih.sal edilirken, bu miktar tedricen 
yükselerek 1932 de 3'1 milyon çuvala 

Tak.cıim kı.şlasının, meydana b:ıkan 

kulesinin yıkılma iŞi dün beledıye da.. 
hnt encümeni tarafından 2400 liraya 
müteahhide ihale edümiŞtir. Beledi. 
Taksim kı.ılam eah.nsının tanzimi i.. 
§ine derhal başlwa.cak:tır. Burada • 
ki yolların tesvi~i türabiyesi ve stnd 
duvarlarının k~ineri ha.sır'.lcuıml§ • 
tır. Bu yolların i~atı için 25 bin 
lira sarfedilecektir. 

Bir vak.itler 
maden suları, 
kaplıcaları, te -
davi mcrk<'z -
leri, tenezzüh 
mahalleri ile bü 
yük bir şöhret 

Bagilnkti f-!albuk.i bu ıe • balil olnn:a7Qır. Evvelce 10 milyon çu
hır ~"<=:8~ . yaz valı geçmeyen i.stihsalat da o tarih_ 
mevsımı ıçm ya· te 23 milyon çuvala çıknuştır. Bu • 
pılmıştır. günse, istibsa.lit kırka yakla.§m14, is -Vişi Teshin vası - tal.sal de otuzu buhnqtur. 
talanna malik Kahve iStillsalAt.ı, istihlake nis. 
bulunan odala • beUe daha hızlı ink.işaf ettiğinden ci.. 
rın sayısı yalnız ban piyasası çoktanberi mütevazin 
iki bindir. Esa - değildir. Bu bal bilhassa Breı:ilyada 
sen yalnız kalo - blr buhrana sebebiyet vermiş ve ge. 
rifere malik ol - çen yıllar, fnla kahveyi yakmak gibi 

kazanmış olan 
F ran!nnın bu 
güzel eu şehri 

Fransız mağlu • 
biyetinden son· 
ra ıneınleketin 
idare merkezi ol 
muştur. 

Mağlfıb F ransanın 
idare merkezinde 

hayat nasıl geçiyor? 
Tepebatı tretuan 

mak ısınma~ı te- milstnhsili korumaya matuf fevkalfi- Belediye, Tepebaşı tretuarmın ge -

Fransız dev
ld rei5i ve na -
zırlan, iş a -

Herkesin en büyük ıikôyeti 
soguktanJır. Vifi ye mevaimı 
ıçin yapılmıı biT ıchirdit 

ve kömür yoktur 

min eylemez. de tedbirler alınmasına zaruret hasıl nişletilmui itine devam etmeittedll'. 
Kömür nadir • olmuştm. Buna rağmen ikt.sadt mü.. Bu saha Perapalnsa kndar genişieti.. 
dir. Hatta c;olc nasebetlerln gittikçe daha mutlb.lı: lecek ve sahanın Tozkoparana dvğ • 

d . b. d' -rtıarla takyid edilme.~. kahveyi sa. .,_..._e .;;...ac:n'm L!- d-'- -e •-m••i ru olan kı.smında bir geniş merdi -
na ır ır §ey ır. Y- ~ - uv aıı " ~-- .... ven yapılacaktır. Burada ayrıca kil. 
Günün birinde tan memleketlere geniş bir nefes al. Nebat.at ıilimlerıne göre onun a.sı1 çük bir meydan vücude getirilecek,. 
yüz kilo kömür aı:mamı.ş_tır. 939 da tek bafll\a 14 menşei Ha~i.sta.ndır. Orada kendili. · 

damları, ifreler, ecnebi hevet -
ler hep Vişide bulunmaktadırı.:r. Bu 
münasebetle bu tehir siyasi büyük 
bir ehemmiyet almı:;ılır. Hergün a
jans haberlerinde muhakkak Viti • 
den bahsedilmektedir. 

Büyük bir memleketin velev mu
vakkat mahiyette olsun merkezi va
zifesini gören bu ıehirde büyi.ik bir 
sılunh, büyük bir vokııızluk vardır. 

Şimdilik Fransanın ubaşlıcaı> tch
ri sayılan Vişide hayatın ne suretle 
geçtiği hakkmda mahallinde tetki -
katta bulunmak istiyen bir İsviçreli 
muharrir oraya gitmiıl ve edinmiıt ol
duğu ihtisasatı ve intıbalan şu su • 
retle bildirmiştir: 

V iıi tabloları ..• 
Farzedinıı; ki bu küçük şehre bü

yük bir seyahatten sonra vasıl olu
yorsunuz. Sabahleyin erkenden Ce
nevreden hareket edersiniz. akıa -
mm -at on baçuiu ile on biri ara -
sında V:işiye vi.sıl .,lumınuz. Bir o. 
da aramağa kalkarsınız. Derhal bir 
oda buldu~unuz takdirde kendinizi 
bahtiyar sayınız. Bulduğunuz bu o
da soğuktur. Hatta buz gibidir. Bu 
hale sinirleniyonıunuz deiil mi? Bu
rada herkesin ayni mahrumiyete kat 
Janmı olduğunu çabuk anlanıımz. 
Bu küçük su şehrinde hükumet ile 
birlikte beş bin memur barınmı~ır. 

alabihni~ ofan bahtiyarlaruı ıayı&1 mUyon kilo kahve yetiştiren Brezilya tır. 
kaçtır acaba) son harb dolayı.sile bir kat. daha en: ğinden yetişmiş yüz yaşında ~ot Tepebaşı yazlık sahnesi kaldırıla -

Kömür bulamıyanlar, yahud ala- dişeve düşmüştür. kahve ataçlarına rasUanması, bu ne- cak, bu k.ı.sım bu sene kirayn ,·eril. 
mıyanlar çalı çırpı toplamağa git _ H~l böyleyken, gene de dünyanın betın o ~evrede pek eskiden b_ulun • mı'yece~ . .Mri sinema arkasında bir 
mektedirler. Çalı çırpının yaılığına müsaid olan bölg-elerinde kahve yet.iş- duğuna i.Şllret sayılıyor. Füvak.i kah. hol ve bir artist. soyunma yerı ya.p.ı.. 
rağmen bunu yak:mağa uğra~ırlar. tirUmesine çal:t§ılmaktan gezi kalın. venin münteşir bulunduğu Yemen ıacakt.ır. 

lt.alya ile ticaretimiz Esasen bir demet çalı ç1Tp1 toplamak mıyor. İlclimi azıcık el~eren her mem Cava, Brezaya, Meksika, Kongo, l'ı4a
içio Vişiden çok uzaklaşmak icab e- lekette kahve, ~Iıca mevzulardan dağa.c;kn.r gibi ~rlcr kahve iklimi ba.. 
der. Çünkü Vi~inin civarı hep h~ua. birini te,şkil etmektedir. çüntü bogü- kımından birbirine benıerıer. İtalya ne ticaret anlaşmasının !u-
ca kesilmiştir. nün ziraat.inde, mevcud imkfı.nlann Um~~e kahve ağacının yeti.ş. hi üzerine bu memlekete akreditif a.. 

KahveleT... Uffesinden istifade ederek, her çıe.şid meS iklimin ltlti derecede ~ıcak ve çılmak suretile ihracat yapılmak.ta • 
O halde kahveye gitmek icab e- i6t!hsa13.tta bulunmak esaslı bir pren ya~şlı olmasından başka, ;;ece ile dır. Son günlerde İtnlyaya koyun -.e 

der dersiniz. deiil mi:> Herkes ayni ıip .?!arak ele alınmıştır. gündüzün, yahud baharla güzün aşı- keçi derisi için li.mn.S verilme~e ~ 
fikirdedir. lyi ısınmış kahveler ile az Dunyanın bir ucunda kıyamet :ta. n farklar göstermemesi lazım geli. lanmı.ştll'. Bunların mukabilinde I . 
ısınmış kahveler bilinmektedir. İyi dar kahve varken, öbür yanında kah y Yılda asgari 800 1500 milimetre- talyadan iç piyas:ılamnız için lüzum. 
ısınmış kahveler hücuma ug·ramak- 'YC darlığı çekilmesini mucib olan se. 11':·b. ağışla birlikte"° 4000 derecelik lu birçok maddeler getirtilecelı:tir. 

bebler azıcık düşünülürse, her ba • ır Y ' ------
tadır. Büyük radyatörlerin, yahud tundan ke d' tm ~' .. t b' hararet Termiyen iklimlerde kahve Al ki . . d l d I 
merkezdeki büyük kaloriferin ya - . . n ~ ye e"' g~ze en ır ağacının yetişme.si değilse bile- iyi tı ııyı o an ırmıı ar 

h lk · tif 1 K aıyasetın :isabeti takdır edilrr. Onun • _ .. • 
~ına la dAS ~ ur.L apı veBpenc~rb~ için asıl kahve memleketJcrindeki buh mahsul vermesi rouşkillA.ta ugramak. Zarfçılık wml!le şehrin muhtelif 
a.enar arın an ııe &.açınır. u gı ı tadır l · d alt ~: .. · · d ı d A h il 1 ı rana bakmayarak bilhassa idealden · yer erın e ı -ıyı o an ıran v. 
mt ak e~e ~ ı,:na~~ş ?. duklarİ anla- hayli farklı olan ~emlekeUerde kah_ Kahve ağaçları, nakıs üçten qağı :ram ve Ropen isimlerinde 2 sabıltalı 
tı.tanb ak ınl ar yaEokrgkul ynp~rkar, by~l ve yetiştirilme.\line ça.lışt.mbna.sı dik hararete dayanamazle.r. ~rek sıcak yakalanarak, Adliyeye verilrn;.,ler 
a.ı a o ur ar. r e er ıs am ı . • gerek soğuk cereyanlardan hiç h~ - . 
oynamaktadırlar. katle takıbe şayandır. . dır. 

Sabahla ·--L b' · k' ._,ı_ k Kahve n.cılında çok sıcak iklimle !anmazlar. Hele fidan hıılındelerken Suçlular dün Sultanahmed birinci 

d
. B rı ~,.~. ır ıç ık ~~neb.- rin blr ı'.ıebatı ~ de devamlı iSlah yakıcı güneşe yüzleri yoktur. Tabiatte sulh ceza' hlikimlix.ince sorgu ~·a " 

te ır. u mayım 1<;ıne anca uçte ır • . . . . & ~ ır -
·sb ti d k h · d·-· d d ı ça.ll§lrlalarile muhite int.1ıak ettiril lrendililın-den yet.6şen kahve f'ıdanla. kildikten sonra tevki! edilmışlcr 

bnı e nkahe a ve gdır ıgın.len L oda7ı mi" _....,..tel~ri elde edild:Ainden .: .... - nna hep başka ağaçlann gölge ve dir • 
una « v~Jll a ı ven meıı.te ır. ... ·-.r- 'E> ,,__ • • 

ı · d d t -~L: d kl · baki di daha az elva..:.ıi memleketlerde de siperinde rastlanması, bunların ne ............. - ......... - ........................ . 
çın e oma ea ~r e erı, a • . ....._ · . . fi 
kabukları ve daha on alh madde ~raati mümtiin olmuştur. kadar çekingen oldtlklarını ıabata k T A K V ( M 
vardır. Bu mnyie 11kahveıı ismrru fidir. Kahvenin bu hususiyeti bilhassa 
vermek kahveye hiç de iltifat sayıl (•) tık yazı 4 ~t 1941 tuibli yeni plantasyonlar teşkilinde nazarı 
maz. (Devamı t üncü sayfada) Son P05tada. (Deftmı 6 JM:t sayfada.) ŞUBAT 

Rumi sene Arabi sc:ıo 

l STER i NAN, i STER iNANMAl 
11 Ulb3 186J - Resmi aonc -2 incikiinun Kasım 

Gazete başmuharrirlerinden biri düşünüp taşınmıı: 
- Fransada bir buhran olduğuna, sonunun da yaklaştığına hükmet. 

miıı. 
Meslektaştmızı görüıü derin1 isabeti de mutlak olduğu için tebrik 

edelim. Olsa olsa gördüğünü söylemekte gecikmiştir. 
F:na.n!Bda bir buhran vardır, hem de çok ciddi bir bubıran vardır, 

yalnız, 

Hükumetlerin ne~rettilderi renk renk kitabları okuyunuz, devlet a
damlarının bilahare ortaya attıklan hatıraları gözden geçiriniz. 

Görürsünüz ki. Fransız buhranı Fr.ansamn harbe girdiği gün başla
mıştır. mağlub olduğu gün patlamıştır. O vakittenberi de hazan yavaıı
lıyarak, hazan sızlanarak devam etmektedir. 

Gazetelerde Fransayı işgal altına giren veya işgal haricinde kalan 
diye ikiye ayırmak adet oldu. Hakikatte millet olarak tek, toprak iti
barile dört, fikir bakımından ise beş altı Fransa ı.·ardır. 

Fransada bir buhran olduğu noktasında meslektaşımızla mutabıkız, 
bu buhranın rona yaklaştığı bah.'linde ise ondan tamamile .ıyrılıyoruz. 

Muharebe ne va.kit v~ ne şekilde biterse bitsin Fransız buhranı si
yasi1 bele içtimat bir buhran halinde senelerce sürecektir. 

ıS TER i NAN, STER INANMAI 
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Te graf, Tele e 
Basve il 

' ve Hava 
Kurumu 

Sayfa 

• e 
Fr nsada, 

vaz·ye 
A a. ve 
İtalya 

tebliğ eri 
ltalyanlar Cenova 
bombardımanı için 

ne diyorlar? 

Ruzveltin 
mümessili 

Londra.da.n 
ayrılıyor 

• Dupduru bir nutuk 
.Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Ankara 10 (A.A.) - Ba§vekı)imiz 
Harbin seyir ve inkiıafları Dr. Refik Saydam bugün Türk Hava 

Londra 10 (A.A.) - B ir nydnnberi hakkında zamnn zaman hü. Kurumu genel merkezıne Giderek bir 

Almanlar kendileri 
memnun etmiyen 

yeni kabineye niçi 
ses çıkarmıyorlar? 

Y • fan da İngilU?rede bulunan ve Ameriknya kumet ve devlet reislerinin bir mu- buçuk saat kadar tetkıklerde bulun. 
unanıs dönmek üzere burasını tcrkeden Hop hasebe yapıp kazanılnnlarla kaybe- muş ve Kurumun daha !azla inkişaf 

k t• kins İngilterenin harb gayretleri hak. dilenler arasında bir mukayese yap- ettirilmek icab eden mesn.si hakkın. 

'ngiliz uvve 1 kında birçok şeyler öğrenmiş1'r. Ruz. nıaları ~ugün bir itiyad haline gir- da Kurum başkanı Erzurum meb'u-
veıt'in mümessili İ:ıgiltereye geldiği miştir. lngiliz başvekili Mister Çör- su Şükrü Koçak'a emır ve dırektifler 

Roma 10 <A.A.> - itaıyıı.n ordu- bulundug"JU ası'stz zaman vazafesinın çörçil t:e dığer hll- çilin evvelki sün irad ettiği nutuk vermıştir. . Berne 1 O (A.A.) - Havas 
ları umumt karargil.bınm 248 nuına. ib."Ümet azasile goruşmek olduğunu ta Avam Kamarası kürsüsünden ya. 
raıı rebliği: - bizzat söyıemışu. pıtmış böyle bir bilançodur ve bu Japon Amiralini tayyaresile 

.. • ço-r"il kendıs' ·n· Douvres' d ·· bilanço, umumi heyetile nihai zafer Yuna n cephesinde dn"man mevı:ı A · ı o (A \ ) - Atina aıan- -s 1 a ıı ıı go • h 
"'9 tina ,/:" . tür - b dak' -d f akkında büyük ümidleri, cereyan beraber düsüreıı Çı"n 

ıansı bildiriyor: 
Fra~sııdaki s:yasi vaziyet, J viç 

rede dıkkatle takib edilmekte ol 
hadiselerin siklet merkezim teşkil 
mektedir. İsviçre gazeteleri Maıe 
şal Petai~in hattı haıeketiııi ınuhul 
betle tnkıb etmektedirler. ı 

-ahayetteki harekAt esnasında hiS ·ı_ı· · . muş ve urıı • mu a aa terti .. ~ " aı hı oırıyor. b t be b t.ert· t . 1 eden hadiseler hakkında da müsbet • 
l!olunur derecede zayiata uğramıştır. Cephede bulıınl\n hususi muha - a 1:!~k Hrıı ke~ce ıŞ e mıŞ erdır. muvaffakiyet unsuılarını ihtiva et- kırası mL't'ka~ tatlandırıldı 
Son muhnrebeler esnnsında Leones· birlerin yazdıklarına göre kralın Ki ezilil o' oı· P ~~ bPort~~louth tczgfı.h. mektedir. 
sa lejyonunun 14 üncü k:ı.ra gömle~ cepheyi ziyareti münast>betile gös - ~r~nı a n~ iZ aşve .... inin refakıı. Nil ordusunun Lihyada Bing.azi-
liler alayı, bilhassa temayüz etmiŞtır. t ·ı n co kun tezahüratı kelimeler- ı tın e gezmıştir. re kadar dayanım hare katile Erit re, 
\'oı merkezlerine ve rlüşman kıtaatı. ı:r~f:de etmek mümkün değildir. Bk~'ndt_and babşka Hopl kins . İngiliz ba9. ltalyan Soma lisi ve Ha be ist:ın ice
tıa karşı tayynrelerimizin gösrermiş Kral yaralıları ziyaret etmiıı, yara . , ve i.Ue ın e azı gız ı ~uzakerelerde rilerine nüfu" t"Yliyen ;stila kıt'ala
Oldukları rııaliyet , muvaffakiyetle ~e- lıların üzerin!" -ıefkatl~ eiiilmiş, top- ~u~unmuljtur .. ~opkıns §.'ınd~ kendi- rının muvaffakiyeıli başarıları bu 
ticelenmiş ve bu yollarla kıt'alar diln ların kükrediği ilk hatta kadar git- sını temsıl ettığı Ruzven e en ma~ - bilançonun müsbet muvaffnkiyct 
bütün gün bombardıman edimiŞ, mat miştir. Bilha!Sa kral madnlyal~r r~~ no~talar17a ;ar~c~~a ~ad~r ~n. tablolarını teşkil eder. Bu harekatın 
ıralyöz ateşine tutnlmuştur. tevzi ettiği , "!rl.-rin Te erbaııların go. gı ere:ı~. vaz ye 'd :\ 

1 
ın 11 ıza at tabii bir neticesi olarak Akdenizde 

kühlm Yunan deniz iislerile, Ko ğüslerine mada1vaları taktığı Ye .her verece ır mevkı e !>ı.:. unmaktadır. mütemadi surette artan lnciliz de-
rent kanalı ve scıAnığin askeri he • seferinde onlara • .teıı~kkür eder.m» niz hakimiveti ve Alman ha\•a akın. 
denerlıMı taarruz edUmiŞ ve gözle diyerek kucakladığı zaman bu te- Cörçı·ıı·n nutku larınn karşı gösterile:ı ınuknvemet 
RÖiiinür netıceler elde edilmiştir. Ha- zahürat son haddini hulmus ve ve bunlara karşı yapJan mukabelc-
'ta ınuharebelerı esnasında aveı tay~ «yasasın kralı> sesleri, krnhn cep - 1 k 1 tı lerde ötedenberi nihai zafere k rşı 
l'arelerımlz, dilşmanın 11 tayyaresını hed~ bulunduğunu öğrenen erl~r t?- nas 1 arşı an 1 r mevcud olan derin İtminanı takviye 
<ili§ürm~Qr. rafından Ohri gölünden Adrıyatık eden maddi emarelPrdir. Yann A-

Çunking 1 O ( A.A.) - Çin ma
kamlarının bildirdiğine göre, Ami -
ral Osumi ile kontr amiral Suga"yı 
ve diğer 7 deniz sübayını hamil bu. 
lunan Japon tayyaresini düşürdük
leri için albay Yuandi ile kumanda 
ettiği seyyar kıt'a mükfifatlandırıl -
mıştır. -----

Deniz;; meb'usu Kazım 
Sarranh vefat etti 

Jzmir 1 O (Hususi) - Denizli 
meb'usu Kazım Samanlı bir kaz.a ne· 
ticesinde vefat etmiştir. 

Şunaıı Afrıkııda düş.:ınanın b.r mo. sahilinr. kadar ulaştırılmıştır. (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) merikanın vapmayı vadettiği kesif 
J!! Şimdi gazeteler OT'dunun •. şefine . A • • • .. miktıarda mnlzeme, cephane ve silah Trablusa dog""ru 
MJrlü kolu Kufrıı yaltininde kaçma- k d ba;;.J1 oldlı~•nıı go•tt"r.-n kerı harekatın sı'- ası cephe11 uze - k" k 1 1 d ••• 

Tribune de Lnueanne gnzctesi, 
manya tarafından İşgal edilen hı.it' 
memleketler içinde F ransıının gali 
le karşılıklı tunhhlidlere giri~me 
ve bunlara riavet ettirmeğe mukt 
dir yegane memleket olduğunu h 
tırlattıktan sonra §Öyle demekte 
dir: 

Bugünkü ı.·aı.iyetin muhafaza 
Mihverin de menfaıttleri dnhılinde 
dir. Mareşal Petainin prestih F ra" 
sız milletini birleştiren bir amil ol 
maktadır. Eğer yarınki Avrupa ni 
znmında F ransanın da ahenkli bi 
şekilde yer nlması isteniyorsa onu 

>.. ' ı · a ar .. ..., - J " sev ıyatı i\ ın ıa in e Avrupanın 
Gll. icbar ve müteakıben tayyare erı • ne ı n J -1 • d ı•ra •der ·k Çör · ı · F 1 <Başt:ı:rarı 1 inci s:n·fada ı 1f1 nt"~redh·or ar. nu YAZı ,.r.,:ı rın e " r " e çı ın ·ransıı. YO unu tuttuğu Zl\man jşlerin bam- l • 
tlliz tarafından bombardıman edil • yalzı rsunu zı'kr ı'I• ı'ktifıt erlecegyiz: Afrikaııı ile Cenova bombardımanı b k b h' usgarb arasındıt bulunan 500 kilo-
?n:"ti yanız " I d k' .. b . k h u a ir •na ıyet arzedr.ceğinden metrelik b' .. 1 h k 

-. r. Madalvo~ı göğsüne takı an. ve a.~asın ~ '.v~~nase etı açı ça t.e a. şüphe edile:n~z. Mi .. ter Cnrc;il nut- ır ço sa ası arşısmda 

sağlam bünyesini muhafaza etme 
lazımdır. Çünkü Fransa ancak mu 
kavemet eden sağlam şeylere isti 
nad edebilir. 

Son günlerde yayılan bazı habe 
leri bahis mevzuu eden meıkur g 
zete, yazısına şöyle devam etmek 

9 Şubat sabahleyin erkenden kesi! kral tarafmdan kucaklanan bır er r~~ ettı~dıgını br.~«ın etmekted~r~er. kunda istikbale muzaf hadiselerden bulunmaktadır. Bu aahadsı au an .. 
bir sisten istifade eden bir düşman .. 1 ba~ırmıcııtır: Boyle hır hareketıa Fransız harıcıye de bir hayli bahis vardır. k 1ı.•ter cak sahil boyunca .3 veya dört yer-

tedir: f;ı.,,._ 1 · t · Sa ~ov e "" " ı· • · b' · ı · · d'l ıY ~ de tedarik edilebı'lı'r • .. v.ııu, Cenova önüne ge mış ır. - B · dinle kralım. Cava ·r.ro yu nezaretıne ır amıra ın tayın e ı - Çörçil bu münasebetle ynkın atinin 
hil bataryalnrınm .seri müdahalelerıne yalı:aİ:dığı;nı; zaman onu }>izzat sa- diği sırada yapılma ı çok yerinde mühim hiıdi5c!ere ve iddetli muha- ~~gün öğrenildiğine göre El Ag. 
!'ağınen, düşmanın :ısl::eri mahiyet • ravına kadıır hen getirect"glm. olmuştur. repeJerin alevlenmesine sahne olıı. helıa da yeniden ltalvan «>.Birleri a-

Yalan haberleri çıkar nlnr hıılh 
hükumet üzerinde ta7.yik yapması 
veyahud Man"'•alin knrnrlnrı üz,.rin 
de müesı1ir olmasını istiyor ve bun 
elde edeceklerini ümid edh·orlnrdı 
Fakat bunların ;ahmetleri bo"a git 
mİ•tir. Cünkü Fran!lızlann sini,.le 
sai!lamlı~ını muhafaza etm,.ktl"dir. 

teıcı hedeflere isabet etrnıyen gillle .. Erlerin ıılkı.,ına cevnb veren kral Londra 1 O ( A .A.) - Müstakil cağını kaydederken Balkanlara te- lınmıştır. Bunlar fngili.ller şehre gir-
,_ · .,,d ı ...aaen m'k le d • • k" F b 1 meden evvel Bingaziden kaçan ltnl-<1:1'i, Şımdıye kadar wı. o.r e,.. 1 

• ayet müteheyyiç olara emı!!tır ı: ransız ajansı i diriyor: mAs etmiş, Avrup!l harbinin muh- k 
tara nazaran halk arasında 7:1 kişi. g Evet viiitlerim. hnkild basku... Daily Mail gazetesi başmakale - telif kurbanlarını misal göstererek yan ıt"alarıdır. El Aghelia, Trab -
lluı' 223 k 'ş'n'n yıı ... • • d Ç 1 k h d 1 b k lusgarb yolu üzerinde bulunan son telef olmasına ve ı 1 a • andanımı7. olan Hazrrtı ınen•t-m.ın ıın e örçi in son nut u l\kkın a top u İr mu avemetin ne kadar iyi köydür. 
taıanması.ruı. sebebiyet vermiştir. Si. !11 tile onları deniı:c dökeceksinız. diyor ki: neticeler verebileceğini söylemiş, L _..ı 

1 
O ( 

~ill üh' hasıırııta ınaye "f • t R 1 OllQra A.A.) - Royter a. ere aid binalar m ım Y•Lnfar ve ı tıra ar - Bu nutuk Jngı'lı'z davasının omanyaya yere en Almanlann ııg .. uı j iansının aırkeri muharriri Si· Hu • rnmıştır. Atina 10 (A.AJ - Atina a ansın - parlak ve ima:ılı bır müdafaasıdır Bulırari"tana huliılc çalı!!tıklnrını, bert Gough şunları yaz.maktadır: 
Cenova halkının gösrermiş olduğu dan. ve harbin en ciiretkarane hareket - hatta bunun bir vakıa olduğunu giz- Trablusta Sirte körfczindt> kain 

Siikf.tn ve inzibat her türlü medhü.se. ~poltı di RoDltl !?1l"C~nin Yunnn. lerinden birini teşkil t>drn Cenova lcmiverclı:: hunun Bulgar zimamdar- El Agheila'ya kadar uzanan Jn~iliz 
tıanın fevkindedir. Yugoslav hududundaki husust mu - bombardımanında ·1 birkaç saıot son larınm mafiimatile 'ukubuldu ~unn ileri yürüyüşü geniş mikyasta ve se-

Yeni kahine naaı1 kıuşılandı? 
Londra 10 (A.A.) - Müstaki 

F ransı:ı: ajansı bildiriyor: 

liava filolarınuzdan biri, di-lşman habirl, gazetesine ınak&adı mahsusa ra vapılmıc:tır. i~arct etmek suretile Balkanlatda ri bir harr.ket olmuştur. Bu ileri ha-
getnalerine yetişmiş ve bir kruvazörün müsterıid bir takım haberler g5nder. Çörçil Cezayi re vr.ya T11nusa ta- cerevan eden hadiselerin ehemmi- reket kat'i bir karar alındığına ve 

Lavali gene hariçte bırakan ka _ 
bine deği .. ik1iği umumiyet itihnrıle 
memnunivet verici telakki edilmekle 
beraber kat'i mütale3 serdetme-k hu 
susunda ihtiyatkar davranılmakta ve 
hadiselerin inkişafı j},. mütcmwim 
malümntn intizar edilmt>ktedir. 

kıç tarafına blr bomba iSabet eair - m>stir. Bu haberler, ~ıl \'e esastan arruz etmek maksa dile bir ltalvan - yrt:.,j d'"' t .. l,arüz ettirmi•tir. \Tf 11 d T 
ll:ı.i.+ır . ta~amile lridir. Me!eia Selrmike İn - . " ave or usunun rablu!!garb şeh-

"'l• Alman !'eferi kuvvf'tinin Cenova - R11 rıutulc aC1k v• RÜzel hi,. h üla. rine doğru süratli bir tazyik yapa • 
İng.liz tayyareleri, Livourne iıze - gili'l askerleri çı'kar!lmış oldu~u ha_ dan hareht etmesi ihtimali olrlu~u- sadır. DavaBtnıt İmnn etmiq bir in- cağına delalet etmektedir. 

t'inde ve P.se civarında akınlar yap. 1 va<l isi. Bu haben'n asılsız oldıtğunu rıu kavdetm~k !ltırt't:f,. bu bonı bar- ııtının vr o dav vı mhakkııka az. Ben bunu 
100 

yazımdit ihsas et
lntşlıırsa da bır gf.tna hasara sebebi - İtalyadan başka bütilu dtlnya bili - drmanın ehemmiyetin ... ;~arrt etmiş- ...., .. tmiıı bir lid.-rin keskin l'?onmı- n;ıiştlm. Filhakika böyle bir ileri hcı-
~et verememışlerdir. yor. tir. niin. ııarıtılnınz imanının bir ifnri~- reketin tehlikeleri ve zor1ukları mad 

Bu hususta hir nokt hilhn!lsa na-
7.arı dikkati celbetmektedir: Eğ,.r 
hakikatf"n Alman İsteklerinin reddi 
mev7tıııbahs i"le Almanla" niçin mu
kabil harek.-te g~miyorlcır'~ 

Lıvourne'da bır düşman t!yyaresi Bundan sonra muhabir. YuD11nİL't. Cf"novarıın hombudıman• flit!- ~ir f,., .. if;.,. h .. •w·'-'ili hovatı t .. hfike (ii ve askeri olmaktnn 7İv.nde iaşe 
bayYare dafi bataryııları tarıı.tında~ tanda iaşe vaZiyettnln vahi?1 o~du - rin f"ntrih 1:.1111'\ v .... ;ı.n hi" lnu.iliz ye maruz mill .. tlerin naııı I ...... ,...1 .. ıe meselelerinden doğan miişkülitt ma-
düşü...;;, - . .. ~unu göstermek: iç;n ekme~n ktlOSU- ,.,.vahıdıT', r.iJ,·a1<1 Hiıf,.r F"ran•ı7 ;m ... ~ .. l.;l,.celdrrina v,. bnvl .. hjp milcn- hivetini arzetmekte idı. Bıınu hallet • 

• wmu:ş~ur. !!:· 'dd' edı..' 1 -"'•J.-d,. man.-vivat viil: .... kJi~irıin ha. k B . nun 200 drahmi oldu~unu 1 ıa parator u~n;ı cılrnrak C.-n .. rai ~'a. .. .. ti ten sonra mes<"'l• ba!litle iyordu. Times gazete~nin Fransız hudu
dundaki muhabiri birkaç hnftadan
beri Almanların ltalyaya a!ik!"r n k
livatı için Mont Cenis tünelinden ve 
Vintimille'den gecen demirvollarını 
kullanmakta olduklarını, hu hattaki 
münakalclerinin s~kt,.ve uğrama • 
masanı arzu eaiklerini bildirmf'kte -
dir. Bu endi!!" i} .. Genf"ral ~·rvgan
dın hiç bir t\frika limanının Alman
lara teslim edihıiveceuine dair be
van .. tı na7arı dikkat• nlınacak olur
sa Vichv' deki ıebt"ddülü Almnnların 
neden dolayı kabul ettikl~ri az çok 
anlnsılır . 

erlin 1 O (AA ) Alman or ı~otr k·· Yu il _ı •~o•l ,.h,.rn,,.,;"tY_.•;n: cil-İ:llna vöst~rio B L.b d l f d 1 · · - • hıılbulı:I herkes hl a~ 1 
- ve nrnıı .. unu vandAn r,.virmek ar- uıı-ün ı ya ad a•İııt ordusu -

u nn başkumandanlığının tebliği: ;~~i&tanda ekmeğin okkası 14, yani zusunu beslem,.kt,.r:ı: ... F"nh• C•no· isbat etmf"kt .. rHr. Bundan df'Tll ıılıo nun malzemf" ve enak membalım 
p Üzu!1 mesafe harb tayyareleı-i, ' ıı:aocıu ıı drahmidır. va ve Binl!a,.i hadi~eleri Vic:hv hü - ir"b ,.den ncticPleri rıkannak J.ı,.r hemen hemrn tamamile imha t·dil
t Ortel:iz sahillerinden 5 AO kilom et.. 1 Diğer taraftan ayni ::.nuhabir. Yu - kumetini Hitlerin tal,.blerine karşı h:tuaf v,. muhJiT'f•h• hRrici m:IJetin miştir. Artık ileri vürüvli-;iinlin so _ 
~ kad.ar uzakta harb gemilerinin hi- nan~~tanda İngiliz kuvvctlerin~n bu. ctö"terdiiti mukavemette son derece ·ı• ... ,.,.if,.~irlir. nuna ll"'lmi~ "avıları ln~ili7 kuvvet. 
aY.esınde giden bir kafileye hiicum Jundu~unu ye YunR'1İStRndn Italva_ - te!ICİ f'decektir. s !. . ( (]) ı;; !erine karqı kovabiler:ı·k hrrhanwi 

etırı J r. ~ 1 11 un /l. ant."'- (_.d1tOÇ .. 
il\ ~O erdir. $imdiye kadar alırıan nm karşı.cıına YunBni.~tanın dPoı • Amiral Darl'lnın ve General \~'ey ;r ,- kuvvetli bir ordu tor>IP.mn~a imkftn 
luklu~~ta gö~e Ctınt'an 34,000 ton- İngiliz imoaratorlu~unuı: çıkmış ol - eandın beyan"ltları boş k,.limeler - voktur. Bin~azid,. de binJ .. rce hal-
di'" rnu~.caddıd vapur batırılmış v._e duğunu söylemek suretile far!arn3ık den iban~t değildir. Amiral Darla • İngiliz tayyareleri iki yanın e!\İr düsmü, olma"• ve biivük 
~ Rcr dort vapur da a;;.ır haaar~ ug- edı'yor. Bereket versin iti Yııntınt.,tan. nın ba~vekil m1111vinliğine getiril - f 1. miktarda techizatı!'I fngilizlrr tarn-
•at ı ... M ı p h ransız ımanını f -' il\ 

1 rnıştır. Kafile tamamile dağıtıl - da İtalyanın bu iddialarının ne de - meııi aresa ,.tainin metin attı ınPan ii7t:rıarı1 ,.dilmi, bulunması 
1~tır. eye kadar doğru oldu~unn etrar .. har,.ketine del.ilrt etmektecfü. bom baladılar mu~akkak ~ibidir. 

·d Silahlı kesif tnyyarelerinıiz İzlan. relP. c ve salhh olarak bilen 00..,Uarı ve Mezkur ga7.,.tf", hiç şüphesiz reA- V •
1 

IQ Bundan başka ltalvanların ı•~ı a _ 
)' ._ • kt · 1 ba " tf Loudra lO (A.A.) - erı en ma • dıkları maddi ve manevi prk büviik .._ a ıtadar bir akın yaparak düş - hattA müttefikleri nrdır. • • mkı n~ laı dnazak~t11_r~. te ruz «> ıre- mata göre, bi,...ok avcılarımızın refa • 

.. ,anı · ı· 1 d b 1 y ,ehırl .. rı re wy e eme eoır• .,.. zaviat ara .. ında birçok ~ .. n.-rallnle "- n ı ga ı d tın a bulunan ir tay- Rornba ans'l unl\n · • . _ · ıı:ıı• 'nde bulunan iki İngiliz bombardı- b 
1 

1 
"qre A) Umumt emniyet B t J - d k "' sii av arın "'"ir edilmie olmMı tal _ t rneydanını mitralyöz atf".şine Atilla 10 < A. · - (( ız ımpara or URlln sa 1 mu- n grupu bugun Dunkerque ve Bou " 
'Hınuşlardır. nezaret! tarafından dfin akşam neş. hafı7:larıyız .. hatta kanı.mı.z pahası • lmaogne'u ""-mbar<iıman etmişlerdir.Dun vnnlar icin çok vRhim güçlükler ih-

rı. B H 1 k b h d E "" daıı etmistir. oir harb tavyaresi fskoçyanın redilen tt'l'h11ğ: . ~a. · · . u ıt. er~ nçı ır 1 ~l\r ır. - terque dokları üzerine bombalar düş T hl b f 
!4tlı: sahili açıklannda' bir karakol Dü~an hava kı.ıvvetdlerka. i>ugil

1 
r~ ger Hıtler .. hıle ıle Rlaınadıgını kuv- ınüştür. İlk raporlara göre, İngiliZ fi. ra ust?ar İn znotrdılrnesi n _ 

.. c · d .... ~, a vere ı ti 1 k Jk le: 1 F n- gilizlere o kadar büyük ınenfantler .. lrıısine muvl!ffakiyctli bomba ta- memleket dahilin e a.,~ı:. 1 
• ve e ~ maga a ~ca 0 ursa;. ra. Joları iki düşman avcısı dilşfirınuş 

"r?\ı:zu Yapm• tır t>ombardnnan etmişlerdir: sa. mustemlekel~rınde, Jngılızlerın rd" - temin edecektir ki höyle bir tebeş • 
D·· ıı · . • Selil.nike geli41 ırdzeJ bombnlar vanında harh,.dccPktir. ıı le ır. biis için ne kadnr l!' ıwret sarfedil1'e 

•tru un gece harb tayyarelerınm ta- 1 - Si il halk arasında ölü Vichy hü!cumeti ile lngiliz filosu Alman tayyarelerı"nı" n yerindedir. Filhııkika Trablusgıırb 
il zu Londrl\ ve cenubu şarki fn - atılmıştır. ~ Meddi hn.sar ehem. Hitlerin mütareke şartları üzerinde l/f"hri fngiliz donanması ile 
de~rede a.keri ehemmiyetteki he - ve. ya~alı v; ~r~fnc' asırdan kalma yeniden pazarlığcl girı,mesine mü - lngilter~ye akın 'arı h.ava ku~vetl~ri için ço~ . b~yük 

ere tevcih edilmiştir. mıyetsızse ~ t·ı'·oın~'nde miihim ha- saade etmiyecelderdir. • bir kıymetı haızdır. Bu men: lın ışgalı 
a Ayni gece, • ıünferid ba7.ı diişman olan A:aso gelmi;;ir~-' Mareşal Petain ile Amiral Dar. Londra 10 (A.A.) - Dün lngaltere. Alman plfı.nları üzerinde çok kuvvetli 
·~~~.rf"leri. ~lmanyanın garbinde ve 8~ ~ ;~nya üzerine atılnn bomba.. lanın şimali Afrikay:ı kaçtıklarına nin şark aahulert açıklarında ikı Al. blr tesir yapacak ve mtiteredclid bu-

d 
1
nde ıkı yere bombalar atmış- . . 1 halk orutnda 20 kadın dair bir Alman membaından çeki -,ınan bombardıman ~yy~:csi dü.şü - lunan. hükiımetıeri knrnrlarında tak. 

ar 1 ır. Bir çiftlikte bazı maddi ha- ıardan :·~lmüstiir. B•rkaç ev ve Aya len telgraf Fransadn anarşi çıkar - rüJmuştür. Bunlardan barı avcı tay_ vaye edecektir. 
r ar olmu tur. ve çocu k.1.A .. ..: yı'ılmıştır. ınak aayesile yapılan bir teşebbüstü. yarelerimiz, dığeri de Pychley harb Sicılynyıı gönderilmi7 olan Alman D·· e<n:ridyon 1 ı.:-.._.,, "' ~ h h 

U~tnan d iin Norveç sahili açık - "'"" Preveıede basar ve İ.11$nca Marepl Petain mukavemet t>ttilcçe gemisi tarafından ta rib edilmiştir. nva kuvvetlerinin, uğrad:klan bil _ 
i rı.nda yapılan bir hava muharebe. 3 -; ktur iflas edecek olan bütün entrikalar 4 veya 5 Alman keştf tayyaresi I.on. yük zayiat dolayı.sili' daha ııimd lden 
· ~e .~lı:i harb tayyar;si kaybr.tmi". - zarı~ ~a~da vu1<u::ı gelen ma~~I gibi bu te r.bbü~ de hoşa gitmi~tir. draya yaklaşmış ve kısa btr hava teh- zayıfl~ığı tahmin e.:iilebllir. Fil ha • 
d".1Dort fnaili:r. baraı balonu tahnb h iyetsiZSC df' bir çocuk ol. Amerikada like ifaretl verilm.ştlr. Düşman tay. kika Ingiliz filosu Cenova'yı bombar. 

1 nıistir. İlci Almım tl\yyareşİ h· h8:oıar e. emmı V~ingbon 10 (A.A.l Çörçll'in ya.relerinden bir veya ikisi Londra dımıın etLiki ve dığer Akdeniz mmt.."l. 
Ptır. m~tür. 1 P 1 nnı>ı'de bir k!iyde nutku, nçıl'1ığı. mahviyet.k:irlığı ve civarına kadar gelmişse de tayyare kalarını tarayıp l.f'mlzledığı halde 

5 - G~rb e op vigt yoktur Düş_ kat'i azimkArlıJiile A.merikada .derin dafi toplarının &.çtığı a~ üzerine Alman tayyarelerinin herhangi P,ir 
flk k b fi basar ve ıns~n~a ::"~tta olan ~riller bir tesir yapml.ftır. Bu nutak, Inglliz geriye donmilşlerdir. müdahalesile karşılaşnnmı.,,tır. 

a artma ) m ~an. ta~re ~r~ o ateşi ııçmı.tlardır. tı~vekilinin AmerikRdaki ~retinl Bu akın teşebbüsünden başka İn_ Resmi tebl~ğ 
Oskovada gösterildi wıerıne mıtra Y z muhaklı:ak surette daha ıöyııde yük. giltere üzerindeki :lüşman hava ıaa. Kahire ıo CA.A. ı - Ingıllı umumi 

D • k seJt.cniştAr. liyeti çok mah<lud olmuştur. karargahının tebliği: 
MoaJcova 1 o (A.A.) - Tass a- Alman' ar anım ar a Çörçil'in tasavvurunca İngiltcren'1\ Libyada, El.Agleıla'ya kadar uza_ 
tı bildiriyor: harb gemilerine insanca Amerikadan yardıma ihtl • zım gelen vasıtaları vereceklerdir. nan bölge dahılindeki temizleme hn _ 
Fi • d 1 k 11 ı ettı"ler yacı oltnıyacağı hakkındıılti beyana- Nevyork Herald Trıbune dıyor ka: reketi memnun.yet vericı bir şekılde • Usu8' iirhlin er u anı ınnsına ' ...ı • 

1 nı kalmadan dünyndll ilk defa vaz i ı:en tı ödüne verme ve kiralama lı:anun Ingiliz kudretinin denizde, karada devam etm~ktedlr. 
~ k b b A ) _ G en nr'4lesinin Ayan meclisinden g~me _ ve havada muazzam bır kuvvet oldu. Eritrede, Imal'den ilerllyen kıt'a 11 urada gösterilen ka artma S leh ı 1 O ( eç r "" anı ... - ·1 • 

h llc to o m 'oan.inıarlca de - .ıı ini kolaylaştıracnktır. tunu amn ... ı.;in Çorçı 'i~ nutku - !arımız Marsa - Taklai ile Knrorayı 
-ff k a nezdinde büyük bir mu- hafta Almanlar~d 1 . et et- İngilterenin Amerıkadııkl vaziyete nu Md;.seleran yanında. mlltaıea et. zapU?tmişlerdir. Bu arada J(eren et 
o o~Ykt kazanmıştır. Altı günge nizaltılaril:: torpı ~ arın;: ~:~~mak- ~diye !tadar olnıad~ı kadar mü.sa_ mele k.l!idir. Sllfı.h verildiğı takdirde rafındaki düşman rnevzil~ri ni tıızyi -
t 1 İşi bı• filmi sevr«>tmiştir. a tikleri haklı..ında bır şay :.ddı'r. bu kuvvet e'ZICI ve kııt'i darbeyi in - ke devam ediyoruz. -

e 7 ~r seyircibr tarafından @'Ön - • 
~len talr.dirkiir mektublar :ıeşret- ta Bidi. .. D gens Nvheterin verdiği Nevyork 10 {A.A.) - Çörçil'in nut- dirMebllecl~k~: k il - k · t Habeşist'ıında, cenub Afrikası kıt. 
Cı:tedirler. ugun ~. Ç . b d itiba. kunu bahis mevzuu eden Nevyork us.so ına Y• ap yan su u a ve aları şimdi cenubi Unbeşistnndn Ho 

"'tCt azetecilerle yaptığı bir miila - bir habere g_ore ar~f ın a ::rrağını Times gazetesi diyor ki: Berlinin hA.di.seleri gürüıtiılü bir tarz po bölgesi dahilinde 80 kL!ometre de
': a rtıucid lvanof şunları 11öyle - ~n bu torpıdoljr f mantırettebatın Çörça'in hitabesi cenb:.ız kalmı - da mütnleıı ederek. .sebeb..~iz olarak rinliğinde düşman topraklan içine n~ 
stlr· çekmekte ve A man m 'd _ yacalrtır. yük.sekt.en aıınasma bir mA.na ver - fuz ederek birçok harb malzeme.si ele 
hk · . 1 d elinde bulunmaktadır. Bu 8tolrpkı do Amerikalılar Çörçil'e ve vatandaş_ mek için de Çörçil'in nutkunu hA _ g""irmişlerdir. 

•Jı n-etı~ .. f'!' en memnunum. . 1 k ·c a tı &- • ~ .. 
.. 'I:: !ar talim gemiıı, o ard "ı 1 ._1 lnrına itimad edecekler ve ağır va - d~elerle birlikte mütalea etmek kA. İtalyan SomaliSınde devriy~eri 

itil hasıl olan t,.sire bakarak tec.. ._, b .L-~Ha '-ul anı ar•~ ar- -aA. ıa tidi • • 
e nizindeıU areç•-. "' -·'enin tamamlanması için Oıwua -.. 1 r. mizin faaliyeti devam etmektedir. t crirnin tam bir mu,•aff akiyf't- U> 

etevvuç ettiiine .hük!Dediyorwn. dır. 

Londra 10 (.'\.A.) - Müııtakil 
Fransız ainn~ı bildiriyor: 

Tim.-s gazetesinin diplomatik mu 
ha biri Fransa vaziyeti hakkında di. 
yor ki: 

Amiral Darlan. en kuvvetli ko-
7.ıınu, Frarıııız donnnmaıunı. elden 
rıkarmıvacaktır. Mareşal Pl"'ttıinin 
Montoir.- siyasetine yRptığı trlmih. 
,\lrıanl .. la vaptı~ı konıı•mnl•!ITda 
bu sivaseti ve miitar,.ke hiikliml.-rini 
tecavüz ettil?-i irin T ,11.v"li., !ıiiku -
metten kovuldıı~u kanaatini kuv -
v.-tll"n ,.1 ;""' .ı. ... .ı i,.. 

lngiltereye ilk gelen 
Avustralya ve Kcna

dah tayyareciler 
Londra 1 O ( A A.) - L>omirı -

yonlar nazırı Cranborne lnı:iltereye 
gelen ilk pilot ve tayyareci kafile_ 
sini istikbal etmiıstir. 

Avustralya, Kanadı ve Yeni Zt>
landadan v,elen bu tavyarecilerr. hi
tab eden Lord Cranborne İmpara -
torluk hav:icllık planı111r impar 
torluk aza51 a:-asındaki i~ birliğinin 
en muazzam ve mühim bir faRliyct 
şubesini teşkil ettiğıni söylemi"tir: 

Lord sözlerine şunlan iJa, e et • 
mİ§tİr: 

- Hitlerle mesai arkadaslıı ının 
cesaretlerini kıraCl':k e.n büvük şeyin, 
dünyanın •·n ;yi pilotları olan 11iılt>
rin daima kabaran bir dalga halin
de Atlas denizJ,.,nni a arak yalnız 
biz.im adamız1 müdaf.t.ı ıçin değil, 
ayni zamanda Almnnyanın hayati 
merkezlerine mütemadiyen \'e git
tikçe daha aitır daıh.-lcr indirmek 
üzere hizmete koştuklarını görme~ 
tir. 
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( Şehir Haberleri J K 
0 

ç ° K- SPO 
Yeniden birçok 

muhtekir adliyeye ç yangın ba ı ı b J 1 
tevdi. edı·•dı· bı·r dnzen verı·ıı·yor E ~~~~~ E Kumknp\i~ Tavşan!ş:~~·c~llPI- vo ey o ınaç arı 

j i OK IJC U E hamam .. sokağında Şülı:rüye ıııd 7 nu. Kız mektebleri aras.ındak; voley • 

Fial. Mürı~kabe Komisyonu 
dünkü toplantı•ında otomobil 
la.tiklerine wttf liatı te•b:t 
etti1 lif ve halatların da be-

Halkın kullanabileceği sular üçe ayrıldı, 
kuyu ve sarnıç sulan sıhhi ve fenni şartlara 
uygun olarak kullanılabilecek, memba suları 

E"Tup• &. Rf' ~ n:aralı uç katlı yarım kli.~ır evden bol maçlnn dün Eminönü Halkevi sa-
M ~ _ : dun yangın çıkmış, bu evın çatı kıs. lonunda yapıldı. 
N : mı yandıktan sonra itfaiye tarafın- B. . . - • 0t8r mOmUrfarfnln Da " dan söndürülmfi tür '.r:ncı. ~aç: Cu~huriyet LıSesl ta. 

• ş · . kımüe Şişlı Terakkı takıntı oynamış. 
ISf kbalini düşünmek Galatada Kerestec~kadı sonğında tır. Üç set devam eden :nııçı 15-9 -

26 numar~lı Albere aid cam dc,osun. 10 _ 15 _ 15.5 Cümhuriyet Lisesi ta-

yannameye tabi tutulması 
lıararlQftırıldı muayyen kaplarla dağıhlacak, seyyar 

sucular da s1hhi muayeneye tabi 

f Azım dan da. d.~n yangın çıkmış, buyüme. knnı kazanmıştır. 
Ferıköyunde Lalaşahin sokn~ında Cümhurıyet.: Nihal, Blder, Belkis, 

Fiat mürakabe komisyonu, dün 
vali muavini Ahmed Kınığın riya -
aetinde toplanmı~tlr. Şehir Mcclllıinin geçen devresin- Jik maksadile kuyu ve sarnıç ıuları 

K de kabul edilen ııu talimatnamesi - kullanılamıyacaktır. omisyon, muhtelif partilerde 
tehrimize gelen 3700 kamyon ve nin tatbikine başlanmıştır. Memba sularının, lüzumlu 111hht 
otomobil lastiğine 19 38 senesi sa _ Belediye, felıirde halkın kulla - tesisan cami oldulı:lıın, hikemi, 
tış fiatlannıı :-t. 1 5 zam ııuretile S!l _ nacıığı suları, ~=hir sulan, kuyu ve kimyevi ve bllkter1yolojik vnıo.ıflan 
tış fiatı teabit etmiştir. &arnıç suları ve memba sulan ol • itibarile tam bir temizlik içinde bu-

Di~er taraftan laıtiklerin tevziine mak üzere üç lmıma ayırmııstr. lunduldan, ,ıhhat heyetinin nporile 
memur komiıyo!1, Ticaret Vt"kale- Merkezi olarak tevzi edilen Ter- ~e!lbi.~ edi~mitbulunac~k, ::tı au}b~ 
tine müraca9:t ederek gel~ laııı~ik - 1 ko!!: Elmalı gtbi •ehir sularının te - er uç ay :ı ır umumı ta ı e ta ı 
)erden ne mıkdannı:'I resmı daıre ·ı dank, tevzi ve sıhhi emniyet i .. lerile tutulacaktır. Memba sularının nak -
ler .. , taşraya veyahnd halk" tevzi beled· l l kt K ' l ledilec:eği kıı.plar damacana, galon. _ .... 1 ği . B _ l d ıye meıgu o aca ır. uyu ve k .... k . I l k h f l 

Okuyuc:ulanmızdan, Ankara 
ikinci noter dairesi batkitibi Ö
mer Sökmen bize gönderdiği bir 
~tubda cidden halli la.zım se
len bir meseleye parmak koy
maktadır. Okuyucumuzun m.ek
tabunu aynen neırec:liyoruz : 

«Hükumet teşkilatının ba 
kısım ve derecesinde çalı~n 
memur, amele vesairenin terfih
Jerini temin eder kanun, ahkam, 
nizamat mevcuddur ve gün geç. 
tikçe bu cihet daha etraflı dü
fÜnülerck meveud kanunlare 7C

yil kanunlar çıkarılmaktadır. 

Sadullahm muta.~rrıf bulunduğu 91 Semahat, Kadriye, Behice. 
num~ı ev~ode yangın çıkmış, et - Ş~li Terakki: Selma, Turkiin, Ay -
rafa &rayetıne meydnn nrilınedeu şe Refhan Emel N"hal 
itfaiy~ tarafından söndürülmü~tür., ·İkinci m~ç: İ~ön~ lise1;f takunile 
Her uç yangının da ne suretle çık - İ3tanbul Kız L. takımı arasında 01 _ 
tığı araştırılmaktadır. nanmıştır. Bu mnç da üç set oynan. 

Çay diye ne ıatıyormuı? m14 ve oldukça hey,,::anlı geçmiştir. 
Eminönünde Asmaaltında CambazlNet;cede 15-9 - 10_15 - 153 İnönü 

hanı sokağınd~ 39 numaralı dükkAn. L~i ~akımı ~zan~ııtır. . 
da Hiristo'nun bazı nebatları çay Inonu takımı. Guıın, ~lahıde, Ref. 
diye sattı~ı zabıtaya ihbar edılmi§ • ha_n, Ayhan, Necl~, ~emllıa. 
tir. Bu dükkfmda yapılan aramada Istanbul Kız Lisesı takımı: Güzin, 

lb 
l l d b .. el Semahat Ülker Vefiı"e, '•e.ı .. hnt u unan çay ar an azı numun er Necla • • " ~'" • .. 1 

belediye tahlilhanesine gönderilmiş - · 
tir. Ortada unutulmuf ve bu ana 

1. kadar hiçbir makam tarafından Tahlil neticesini müteakıb Hiristo 
dü~nülmemiJ bir zümre var ki hakkında takibata başlanacaktır. 

cuı ece nı !Ormustur. ugun er e ııarnıç ta d t . t hh• uçu şı~e er o aca , ta ta ıçı ar ve-
\ ' kAI b" b I . . rzın a !IU esısn ı, sı ı ve 

e ·a etten ır ceva ge mesıne ın- f • ti I ı.. yahud ıuyun evsafını bozabilecek • 1 k d C I 1. .. ennı şar ara uygun o maıı;; ve su-
tızar 0 unma ta ır. e tn ısteye go I . •W• • • herhangi bir maddeden mamul kap. 
re lastikler tevzi edilecf'ktir ann temız)ıgı neyetı 11hhıyece tas- 1 d 1 kt 

Bugünkü Vişi 
· d.k k 1 d'l k ·ı h ar a satı aınıyaca ır. Komisvon hundan ba ka her ne- ı ve ontro e ı me !jart e ıı - k 

.. L ı d B <Başı.&rafı 2 nci ı>a"Cada) o Ull, noter memur an ır. u Tramvaydan dü•tü ~ 
zümreyi ne memurin kanunu ve ~ Bu, kahveye benzemediği halde · ı·r Perakende barda la ıu aatı!lı, au-vı 1 ve halatlann bevannameye tl- susi olarak evlerde veyahud şehir d-kk.. l d k h h ) d 

b . 1 k • b 1 k ı d h cu u an aran a a ve ane er e, 
ı tu~ ma11nı ararlaştırmıştır. Be- <1uyu u unmıyan mınta a nr a ~r l k t ı.. t••t•· .. d-k'-" 

ne de İf kanunu ıümulü dairefi- Kurnlrapıda oturan 60 yaşlarında cckahvu namını alan acı «milli kah-
ne kabul etmiyor. Acaba bunla- Agob adında biri, dün Beyazıddan veıı yi İçebilmek saadeti oğledcn ··dd • o an a, oc~ercı ve u uncu u ıı;an-

yanname mu etı 1 1 Şubattan bat- türlü ihtiyaçlar için k.ullanılabile • l d 1 b·ı k b k d-kkA 
Ja k Ü ı.. •• d.. cekıı·r. ann a yapı a ı ece , aıs a u an 

ma zere ..,~ gun ur. ·· 1 d b d ki 
S .. t fi ı h l'f I d ve mueasecıe er e ar a a ıu ııatı-

u at annın mu te ı ıeml er e Suları pİ!I olan veya ııhhi •artları J 1-t 
L! 1 d ld w ., amıyacaıı; t!. 

ayrı ayn nat ar a s:ıtı ıgını nazarı temin edecek teıııisatı bulunmıyıı.n f d 
itibara alan •Ütçüler, komı"'"'ona mu··- Seyyar su ıatan eına .cam an ve-

nn hlmi!i kimdir? Gerek me- : geçmekte olan Maçka • Beyazıd tram .sonra üçe kadar devam eder. Bu 
muriyet havatfannd" ve ger,.k. : Tayına aUamak ~cıterken muvazene - saatten sonra kahve de verilmez. 
se a'lkere gitmek ve,-aire ıuretile : ıini kaybederek düşmüştür. Bu el~- Halk başka mayilere rağbet göster
veya on on be,, 20 sen .. sonra : me neticesinde başından yaralanan mcğe başlar. 
vazifesinden aff ... dilirıc.. ia•f'le- E Agob, tedavi altına alınmış, kaza Çay günden güne ;ızalmaktadır. 
rini temin,. m,.dıtr "'"'"ıılc bir Et etrafında tahkikata b34lanmıştır. Ihlamur, portakal yaprağı dııha var· 
ınüevvide bulunmRmakt!ldır. E Sobaya kağıd atarken tutu,tu dır. 

~J kuyular ve sarnıı;lilr kapatılacaktır. l fi h b 
racaat ederek umumi bir .atış fiatı ya su arın va'1 arını ıç ozmıya-
tesbitini komisyondan taleb r-tmiş - Şehir ıuyu bulunan mıntakalarda, cak bir maddedl!n yapılmış mazbut, 
lerdir. Sütçülerin bu talebi komİ!I - bütün aanayi ve ticaret mtie-~ııeseJe - ağızları kapalı ve musluklu kaplar 
yonun Perşembe $lÜniı yapacağı top- rile, han, otel, apartıman ıribi toplu kullanacaklıırdır. Seyyar ıou ~t~n1u 
lantıda görüşülecektir İkamet mahallerinde, hıun~m g-ibi te gıda maddeleri satan e~maf gıbı sıh. 

Adliye Vekall"tİ ıarııf•nr'an :.· Fatihte, Karaba., mahallesinde Ka. Şeker yerine sakkıırin kullanıl • 
d d · · 1 b h maktadır. er estı tanzım o an ve u u- : şıkcı sokağında 5 numaralı evde o. 

Komisyon birçok :nuhtekirin de mizlik yerlt-rindc, İçmek ve temiz - hi muayenelere tabi tutulı.caklardır. • 
evrakını tetkik etmiştir. Mezbah .. dan k"çan manda 

Sütlüce sah.ileri ı i 

b·rhirine kanı 

· Tal-benin otel ve gazi
nol" rlıa tCi p'antı'ar tertfö 

etwesi menedilecek 

au8ta bütün noterlerin mütalea- : turan Yakubun 10 yaşlarındaki kızı Haftanın di5rt gününde isuirtolu 
lan sorulan nizamname mevkii ~ Melll.lınt, dün odalnnnda yanan so - meşrubat kullanılmaktadır. Lıkörler 

·· t · d J b ndasetlerini muhafaza -]emekte • 
Calatada Mahmudiye caddesin -

de 14 numarada Niko Dasltalu, 
Tahtakalede Aron Sevi, ve f sak 5,. -
Yİ, Tııhtakalr-de 4 3 numarada. Ne.. 
sim Kohen, Tahtal.:Rlede 24/26 nu
marada mukavva ve kağıd limited 
$İrketi, Tahtakalede 14 numarada 
Rafae] Alo. Alemrlar cadde<ıinde 36 
numarada bakkal Mehmed Ali a -
zami kar haddinden faı:la fiatla mal 
satmaktan suçlu olat<\k adliyeye ve
rilmişlerdir. 

mer ıye e gırmez en evve u : baya klğıd atarken, ateş elb.selerlne -~ 
·h t ·· - ·· ) le b • dirler. Fak.at likörlerin tenevvüü çok cı ,. gozonun .. a ınara u za- : sirayet etmiştir. 

vallı memurlara da bir hakkı . . " azdır. 
h t .1 . • • . . • : Etraftan yetışenlerın yardımı.e ta Çünkü İ!lgal altmda bulunan mın. 

ava verı mesımn temnu ıçın : il k'ft k rt nl -
d·ı..ı_ • lb . . . : mamı e yanma .... n ıı a an Mc takada çolc likör fabrikaS'l kalmıştır. 

na~n ıx;ıı;alJ ce etmenızı rıca : l"hat ba bir b ld H . • 
edıyoruz. l) : , .,. • ygm a e asekı haa- Bulunan likörlerin füı.t• da oıta ke • 

Dün Sütlüceyi ve Halıcin bu civar 
nhillerini bir hu}•li heyecana düşü
ren bir hiidise olmuıtur. 

Maarif idar,....1i, ZAhıta ile müşte· 
reken kahvelere devam eden lise 
ve orta okul tai:belerinin takibi işi
ne ehemmiyetle devam etmektedir. 
Maarif Vekiıl ti, ders yılı baıından-

.. ,: tanesine kaldırılmıştır. selere hic uygun değı1dir. 
............................................... ., Açık kapıları gözlüyormu§ Aperitiflere gelince: Bunlarda ar-

Kesilmek üzere Sütlücedeki mez
bahaya sevkolunan mandalardan 
biri kaçmış ve Sütlüce iııkelesi i!ti • 
kametine doğru da sağa sola saldı
rarak alabildii;ine koşmağa başla • 

l{avagazİ hadiselerinin Şehrin muhteıit semuerinde açık ıtık anckakd9 ila ıs derece alkol bu- ~ 
'- 1 k ıı ·· ı· k b unma ta ır. 

d .1 . d'"" .... a mı.ş ap arı goz ıyere , lr çok _ d k 1 
beri bu hususta yapılan çalı:malat 
hakltında alakadarlardan bir rapor 
istemiştir. Bu rapor hazırlanarak: 

R8 00 1 0fl Q8( IQI ev ve <lülrUn .oıoyan Nizım adında Agzın ta ı aybo uyo.~aa d~ sıh-
. h - . . 1 hat bakımından bu hal guzd bır ka-fetk:k edilecek bır lrSIZ dun adliyeye T~r~mıŞtir. zançtır. 

Sevgilisi lİ yaralara 1 

kundura b· yacısı ç::lgıc·mn 
muhakemesine başlandı 
Beyoğlunda Büyükziba sokağın -

da Öjcniye aid umumi evde sev -
gilisi Na7.mİyeyi tnbanca ile yaralı -
yarak, öldürmcğe teşebbiis eden A. 
linin muhake:nesine 1 inci ağırceza 
mahkemesinde dün ba§lanılmıştır. 

Kundura boyacısı iken, Naı:mi -
yeye ho~ görünmek İçin c.algıcılığa 
hsıılıvan Ali, delice aevdiği kadının 
kendi,ine yüz vermemesi üzerine, bu 
ı;ııçu i,lemi~tir. 

Ancak, dünkü mııhl\kemesinde ha
diseyi tevil dmiş; genç kadını kas
den dı-f,11, kazaen ve tesıı.düfen ya
raladıwını söylemiştir. 

Muhakeme, şahidlerin celbi için 
talik edilmi•tir. 

Hava Kurumuna 
yapılan teberrüat 

mııtır. 

Azgın mandanın bu savleti nüfus 
ça bir zayiata sebeb olmamakla be
raber ıahile kadar ayni şiddetle de
vam etmiştir. 

Yakalanmak ve kabil olmadığı 
takdirde itlM edilmek üzere zabıta 
memurla.n tarafından bir müddet ta
kib edilen mnndn, SütHice iskele -
ıine ltadnr gelmiş. bu sefer de kal
dırıp kendisini denize atmııstır. 

Bu esnada o civarda bulunan san 
dalcılar, az .:vvcl karcıyı allak bul -
lak eden rızgm hayvanın şerrine uğ
ramak korkusilc çok heyecanlı da
kikalar geçirmişlP.rdir. 

Mandayı takib eden 7abıta me -
murları da bir sandala atlıvarak E
yübe doğru 5Üratlc yiizmekte olan 
hayvanın peşine dü§müşlerdir. De
nizdeki hu takib bir müddet devam 
etmiş, nihayet Eyüble, Bostan iske
lem arasındaki sahile çıkmak ÜL:ere 
bulunan az.gın manda kurşunla itlaf 
edilmi tir. 

Vekalete gönderilmiştir. 
Maarif idaresi kahvelerdf'n baş

ka, danslı toplant11ara da talebenin 
devamını mahzurlu görmüş ve tale-
be toplulukları tarafından otel ve 
gazinolarda toplantJlar tertib etme. 
lerinin doğru olamıyacağını ileri 
sürmüştür. 

Belediye son zamanlarda aık sık 
tekerrür eden havagazi hadiseleri -
nin neden ileri geldiği hususunda e.. 
saslı tetkikler yapılmasını nafia şir
lı:etler komiserliğinden ve b,lediye 
fen heyetinden istemi~tir. 

Havagazi tesisatı sıkı hir şekilde 
muayene ve kontrol edilecek, hadi -
selerin tekerrürüne mani olacak ted
birler alınacaktır. 

Küçük haberier ) 
Ancak mevcud disiplin talimat -

nameşinde bu talehe toplantılarını ( 
menetmek için kayıdlar bulunma - . 
dığı için maarif idaresi Vekaletten 
direktif i!'ltemiştir. 

e Silivri yoğurdunun satış mevsi,. 
mi gelmesi dolayı.sile belediye, imza. 
lara bi.r tamim göndermiş ve yoğurt
çuların sıkı bir şekilde muayene e • 
dilmelerini, temizliğe azami dıkltat 
gösterilmesini bildirmiştr. 

Sar': oşh1 kla 
bir adamı 

gece yarısı 

bıçaklamış 
Evvelki gece geç vakit, Lalelide • Denizyollarının eski Hrueb va. 

çok cür' etkarııne bir yaralama vak'a puru Haliçteki havuzlarda esaslı bır 
sı olmu tur. Bu r.ivarda oturan Fi - şekilde trunir edilerek araba vapuru 

haline ifrağ olunmll§tur. Vapur şimdi 
lip adında bir bakkal evvelki gece Üsküdar •ve Adalar hattında ç3.lı.şa
evine gitmek: üzere, Ulcli camisi ar- caktır. 
kasındaki sokaktan geçerken meç - • Dunkü ihracat 394 bin liraJır. 
hul bir §ahsın ani bir tecavüzüne Almanyaya fazla miktarda tütiin ~e 
uğramıştır. Meçhul mütaarrız neye ı·t.aıynya da balık ı· hraç edilıniŞ" ''r. 

Tijrk Hava Kurumuna halkımız "' 
tarnfındnn yapılmakta olan para te- Ö L Ü M uğradığını poıran Filipc tek bir ke - • Hububat tacinlerınln eller.nde. 
berriıleri hararetle devJtm etmekte- lime !!Öylemcksizin hücum etmiş ve ki stokları muntazaman hububat bır 
dir. Dün manifatura tüccarlarından Suduru İzAmdan Mı.nr Mo113'5ı mer ı e~~de~i .:bıçakla ~vallı a~amcağızı liğinc bildirmeleri ilfuı edilmişt.ır. liu: 
Narlıyan ve şürekası 7 440, nafael hum Bereketzade ıCemaleddin ibeyin ~ucudunun muhtelıf yerlennden 8 - bubat birlıği tesbit edilen nıi.k:tan Ve. 
Knzes ve Samoel Kazf:S 2000 Armi haremi. Kadıköy Halkevi reisi ressam gır surette yarahınuşlır. kfilete muntazaman bildirecek, Ve • 
ne Mihal Papcı:ı:ynn 1850, Mığırdıç Vecih Bereketo~lunun validesi ve An Filipin feryadıntl. koşanlar, bay - kfilet de bu listelere göre bu madde
Osepyan. Hayik Misketyan, Talat, kara Belediye ıktuıad müdürü Fatin gın bir halde hastaneye kaldırmı§ - terin kontenjanını i~bit edecktir. 
Limited şirketi 1500 er lira, Ali Ih- Selen'in knymvalide.si bayan lardır. O Almıan>ı:ıya verilmesi ta.ahhüd 
san Necipoğlıı, ı 'ahmis Pessah İSMET BEREKETOGLU . Vak'ayı müteakib hadise ~ahal: edil~n. ku_m darı, susam, keten ve kuş 
ı 250 şer lira Ahmed Tatari Kir. lınden kaçan bu meçhul C'anh hır yemının ihracına yakında b~l:ın::.ca. 
yako Pamuko~lu, Jstepan Tünlüşyan vera_t etmiştir. cenazesi 11 Şub.~t _sa. müddet sonra zabıta tarafından ya. ğından_ bu maddeler..n fiat.larıncl.a 
ı 000 er lira, Jak Ovadya, D . .N. Ko- lı gunil sant 13 de Kadıköy Muhur • kalamnıştır. bazı yukselıneıer gorülmektedir. Bu 
hen 750 şer lira. Na i Aciman 550 dar caddesi 67 numaralı evinden kal- $ehzadcba ında otumn ve seyyar maddelerin ihracı için lisans muame. 
lira, Arşavir ve Anidis biıaderler, dırılarak Karacaahmeddekl aile kub. satıcılık yaphğını söyliyen carih lelerıne yakında lbaşlanaca.kt.ır. 
Menelaos ve Yani Lombo, Doku -ı Ntnnına defnedaecektlr. Mehmed adında biridir. e Hamallar cemiyetinin 3Cncllk u-
macılık ve Şerit şirketi, Karabt Bal- Merhume çok iyi ka~bli, hayırsever Sarhoşluk saikasile, Filipi yara- mu.mi heyet topluntısı dün yapdmı~. 
yan 500 er lira. Sakalnkçıoğlu Yani bir insandı Allabtan mağfiret diler, ladığını itiraf eden suçlu, buıı;ün tır . . Toplantıda cemiyetin bir senelik 
ve Niko 400 lira, Yorgi Araboğlu , nileslne ve of;lu Vecihle damadı Fa. • müddeiumumi1iğe teslim edilecek - faalı.yetile hesab 'Ve idare raporla:-ı 
300 lira teb-rrüaıtn bulunmuşlardır. tin Selene taziyetlerimizi sunarız. tir. okunarak tasvib edilmi,tir. Müteakı.. 
======================================-====-======== ben cemiyetin önümüzdeki sene yapa. 

Pazar Ola Hasan bey Diyor ki: cağı işler görüşülmüş ve cemiyet ida... 
re heyeti seçümişfü. 

Maznun, Sultanahmed btrınci sı·lh E-l l 
ceza h~kiminln lrorarile tevkif edil g eahnce er. • 
miştir. • Eğlenceler m duddur. 

Sinemalar ..• Sinemalara gitmek 
hevesi uyanmıyor. Hem bu eğlence 
pahalıya malolmaktadır. Hergün 

(Ba.ştarafı 2 nci saylad:ı) 

aile tesanüdü bozulmutı, mahalle 
kollektiviteııi külüyen ortadan 
kalkmış bulunuyor. Eğer baba ve 
ana da çocuk üzerinde mütemadi 
bir dikltatle kuvvetli bir tesir yapmı
yacak olursa çocult başıboı kala • 
caktır. Cemiyetimizin umumi haya
tı nizamlı değildir. F erd, çok fena, 
çok hodgam kuvvetler arasında, 
yalınız ve himayesiz kaldı. Fena duy 
gular, fena fikirler eskiye nisbetle 
daha kolay İntifl<lr edebiliyor. Sine -
ma, kötün bir telkin ve terbiye va -
sıtalan oldu. Bu fl"lrtlar ınalüm o] -
duğuna göre, ailenin çocuk üzerin. 
deki kontrol ve bilhassa telkin kud
retinin daha s·kı bir surette tesir 
yapması hah!\i Üzerinde ısrarıı lüzum 
bile yoktur. 

Mühim bir vaz:if e iia ettiğime ka
ni olarak bu mühim meseleyi bütün 
ana ve babaların dikkatlerine arze
diyorum. 

vff u/,ilfi.11. t23ir9en 

Son on sene içinde ~östcrilmiş o. 
lan filmler tekrar rağbet kaz.an • 
maktadır. 

Hiç bir veni prodlik:siyon bulun .. 
madığından halk müşkülpescndlik 
göstermiyor. Bununla beraber mo • 
dası geçmi, eski filmlerden çabuk 
uııanılmaktadır. 

Vi~ide konserler, konferanslar, ti• 
yatro temsilleri yoktur. 

Sosyete hay3tı dahi yoktur. Her• 
kes dar bir otel odasına büzülmüş • 
tür. Bu oda ısınmış bile olsa içti • 
malara müsaid değildir. 

Bundan dolayı geceleri erken ya 
tılmaktadır. Yatak, ıoğuğıı ve C'-1 

sıkıntı!lına karşı yegane devadır. Bı· 
yüzden Vi~idc halk çok uyumakta• 
dır. Mü .. kül hayat şartlarına rağmen 
umumi ne,_' enin mevcudiyeti belki 
uykudan ileri gelmektedir. T nlihini 
bilmiyen ey Cenevrclil.. Senin için 
çizmiş olduğum bu tablo çok na .. 
lcıstır f.. n 

Bu İsviçreli muhabir Vişide KiY 
nunuevvel sonunda bulunmuctur. 

O. T. 

Maliye Vekaletinden·: 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir turu.şlulı:ların yerine dantelli bir ıı:uruşlukl:ır darb ve pi • 

yMaya kli.fi miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuru~ukların 

31/Mart/941 tarihinden sonra tedavüıden kaldırılması kararlaştırılmıtt.Jr. 
Dantel.siz bir Jruruşlulı:l:ır llNisan/941 tarıhinden itibaren nrtık tedavül 
etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddeUe yalnız mal -
.sandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası ,1Ubelerince \"e Cümhurıyet 
Merkez Bankası ftlbesi bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası ~ubelerınce 
knbul edılebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları malsn.ndıklarUC 
Cumhuriyet Merkez ve Zirnat Bankaları şubelerinde tebdil ettırmelc.ri i-
llln olunur. .0035ı e:l2523ıı e Bir müddettenberi Silivri lima

nının mendireğinde yapılmakta ohm 
tamirat 2 • 3 güne kadar ıknuıl edi. 
lece ırt.ir. 

~,--------------------------~ 

- Hasan bey gıızet.eıe. 
rın bir k~e.sinde bir ha • 
ber gördüm .• 

••• İki üç ciln4Ur ... - ... Mebzul mfktari.la a
~ balıiı çılı:ıyormuş. 
Hayret deiil mi? 

Hasan bey Neden 
acaba? Bıı eene bal.ıkla • 
nn a.~§ pahaaına oldu -
tunu anlatmak için mı, 
yoksa Akdenizin, atq ke. 
tildtl~ blki,irmlt üzere 
mi? 

( TlYATROLAii J 

;; 

Şehir ti.J'a.trosu 

Tepeb~da dram 
kı.mıında 

Akşam saat 20,30 da 

.:. E.MİLİA GALOTI't 

Konıervatuar ... 
3 üncü meccani talebe konseri bu alt
pm aııa.t on .sekizde Şehir Tiyatrosu 

komedi kısmında verilece.ktır. 

Bir adam aranıyor. Niçin ve kimin için? 
sinemanın en parlak ve dehakir çlU artisti. 

WILLIAıV! POWELL ve MİRNA LOY 
Köpekleri A S T A ve Bebeleri MİCKY JUNİOR ile bernber 

Bu Perşembe akşamından itibaren 

BiR ADAi KAYBOLDU 
Filminde S A R A Y Sinemasmda 

Arayıp bola.caklazdır. l\Ievslmin en büyük zabıta romanı 
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(B"" tarafı 1 inci sayfada) 
Ancak korkusuz ve güvenli bir a • 

dam bu kadar açık ve pervasız ~? • ı 
nu.şabi1ir. ingilterenin zarından şu~
he edenler, onun birkaç ay içinde ço. 
keceğini hesab ve kabul eyliyenler ve 
nihayet onun şimdiki fevkalade faa. • 
liyetıerini hali ihtizardaki bir hasta
nın son ölüm ihtildçlarına tıenzeten. 
ler Çörçil'in nutku içinde, belki ınüf. 
rit kanaatleri itidale sevkedecek nok-

ıonruk · oerne · Biogazi 
Çok tehlikeli hir taarruz 
için yapılan hazırlıklar 

talar bulacaklardır. . 
Çö1'9i1 evvela harbin ıafia. değil, fı.. 

iliyaıtla yürütülecelini söy'lüyor ~e 
İ"ıgiltkrenin ~n zamanlardoa pra.tık 
sabada vasıl olduğu bıtÇOk parlak 
neticeleri tadad ediyor. Bu parlak ne. 
ticelerin en birinciSi bütün impara . -
torluğun ana vatanın mütlıi~ bır 
harbe naınl bir azim ve imanla da • 
yandığını görerek. ona yardımda bir. 
birlerile müsabaka eder bir hal aımış 
olmalandır. Evet bu ha.rb İngiliz illl
paratorluğunu henüz ne yılt~ış ~e 
ne de parçalamış, bilaki~ perçınlemiŞ 

Oç garib hikaye: Dumansız baruttan ayakkabı, cerrahi 
alet sanılarak 5 kuruşa sat.lan tabanca ve reçete diye 

doktora gönderilen banknot 
Yazan: Emekli General H. Emir Erki/et 
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Libda sulh taarruzu için 
hazırlıklar 

Hom• bölgesinde cereyaa eden 
bazı muharebelerden bahsetmi§tiın. 

görünüyor. ~ İtalyanların, kasabanın dış kenarla-
İngilterenin pratik s'.lhada bugun nndan yalnız 3000 metre mesafede 

harb mesai.Sine gö.sterebileceği en par - 1 h ·ı t 

lak 'bı·r n"tice de onun bunca tahrıb. bulunan ve kasaba i e sa ıbe neza~e. 
"' k ve hakimiyeti olan Marga tepeatnı 

kar hücumlara ratmen yalnız ay~ - ne kadar zamanda ve nasıl aldılda. 
ta dimdik . durması değJ, :Jilakis dun. · ı asıdır rını da anlatmıştım. . 
den bugün daha kuvvetıi 0 m · Homsta ltalyanlar kuvvetlenm.ıt-

Çörçil, Almanların geren s~nbahar. ler ve bir fırka halini almışlardı. ~a
da İngiltereyi istilliya teşebbu..s .kara- telik barb gemileri bu ~uk~n.ın .~~~r 
nnda bulundulClartnı, f:ı. ırat Ingiliz ve en ağır topçusu vazıfeaını goru• 
uçak kuvvetleri?li yenei"elc Britanya. yordu. Bizim1riler her ne kadar Ma~
nın havalannda tam bır hakimiyet gab tepesini !:>ukınla veya mukabıl 
tes. d ed·kt8n başka verdikleri .s e em • .. taarruzla geri almak istedilerse de. 
miithiş zayiat sebebile .still •eş~~~ll.. tabiatile muvaffak r>lamadılar. Çün· 
sünü icra mevkiine koymağs cur et kül Halil Beyin mücahidleri hiçbir 
edemediklerini en .sarih bir surette vakit 2000 kişiyi aşmamıştı ve eski 
söylemistil' ki, bu da İngilterenin pra. Krup fabriksaı mamulatından adi 
tik .sahada vardığ1 neticeJerin en par. ateşli iki dağ topundan maada da 
lakların<landır. ağır silahı yoktu. Bu sebeble Mar. 

Çörçil. Amerikanın bi.iyük t ya·t : gab tepesini geri almakta ısrar b• v-

dım karannı beklemektedir. ng1 hude idi. 
terenin. bu vardım olmaks•zın •. sırf Fakat ltalyanlar, mütareke .1~ 
kendi vasıtalarile senderdenberk çok manına kadar Margabdan daha içe
ha7ırlanmı'I ol~n Almanyaya arşı ri gi.remedj]er. Yaln~z 2 ~ayısta 
son ve kat'i bir zaferi ancak guO·c; - mevzilerini -ıarka dogru tevaı ede
lükle düşünehilece~ a41ikardır. . • rek Libde = Lebdeyi işgal eyledi
nun icin Çör,-il nutkunda Artlnıka- ]er. Bu suretle Sidi Barkudan itiba.. 
nın y<1rr11mı bahsine ehemmivrtli bir ren Margaba ve oradan da Homs 
ver tah,i'I tf'mis ve Ameriblıl2 ra şimal batısına kadar had bir za~y~ 
hakih<ı ti bir r1 ... ha ve e., acı le bir su- ~f"klinde bir cf"phe tutup her turlu 
r-tt- ı"fad,.v,. liizum gÖrmü~tür. ı_ J hk" t · 1 d' İt }... ~ ~ vaaıtaı«r a ta ım e mış er ı. a 

Çörçilin Balkanlara dair söyle • yan tahkimatının önüne rle kuvvetli, 
diği sözler ve nutkunda bu ha : p.eni'iı ve yübek bir dikenli tel nıa
valiye dair verdi~i malumat gerçı nii örülmüstü . Mühim yerlerde, la
eon aylarda peyderpey alınan h~. - ğımlar tertib edilmisti. İtalyanların, 
berierin bir teyididir. Fakat fn.gılız. - gece baskmlarından korunmak İçin, 
başvekilinın Balkanlardaki vazıyetı projektörleri Ye ttündüz tarauud i-
tesbit P.htıİş olmasi!e ve bu huııus - d U k 
taki bildiklerini ve fikirlr:rini tam çin de, sabit balonlan var ı. ça -

ld. · l la. k'!sif dahi yapıvorlardı. Buna 
bir vuz111, la ve icmAlım bi ırmıs o - · d 1 

k b k · d ragm"' en mücahidl~r. va i t .rden 
masının biiyü ir ıymetı var ır. J 

l d l (sel yarıklarındRn) soku ar~~ istih-
Çünkii, bugün Romanya i e ip o • kamların jr}erine kadar gınyorler 
matik münaq• betlerini kestiği anla. "' ı f k bl ve para mukabilinde te e on a o-
şılan f ngil•erenin, artık Balkanlar - su, dikenli tel, tüfek, cephane ve 
da hayalata kapılmadığı ve kapıl - esya bile getiriyorlardı. Trablus !er: 
mıvac-aih vazıh göriinüyor. ül . 

8 
mukabilinde, en tehlıkelı 

Evet Balkanlılar, tekı-r, teker av- h:;;k~~r ve teşebbüslerden çekin
lcınmak istemezl~r'Je birleşmelidir -
1 ) 1 B' 1. k k J d "' mezlerdi. •1•• h"kA er . . ızİM n-r va it te ·rar a rgı - B münaqeb,.tle giı unç ı aye-
nıız bu açık hakikat maalesef bazı in a:latıh. Söyle ... ki: Bir mücahid 
k1\ranlık ihtiraslar yüzünder· vt: acık b' .. ftalyan da~ toplarının har-

.. I l B 1 . ır gun · · B 1 b !'oy iye- im, mahza u ~arıstanın I lı"ne aeçınr. un ar eze 
t h . tuç annı e ., l h I 

mii•taki1 hir Balkanlı dev :at ve lı- ) d mans•z barut ev a arı-
k . sarı mıs u .. • • 

umet kalm'lk yerine, bir hiç içın dır. Berberi, sargıyı çozer ve ıç!n-
yabancı devletlere alet olml'lib ter - d k" leye benziyen sarı ve elas-'h I · en oııe , .,, .. .. B 
cı etmesi yüzünden, görü emıyor .k. b" yı'o rıkttgını gorur. u se-

tı ı ır se " - ki k d b' 
ve rlııvulamıyor. beble. bu seyin ona çan ı e e ı-

Elhasıl Cör.;ilin nutku, birçok kör I w· hükmeder ve bundan çan-
ı r~egıne 

gö2 eri açabil•cek bir kuvv'et ve ma- oma altlık yapar. 
hiyettedir. Fakat biraz ziyaya muh- .... Akşam olunca. yakılan ate~e a.. 
taç olanların bundan istifade edip e. ki tabanlarını çevınr. Bu-

vıı arının . d k 
demiyecekleri maalesef şüphelidir. .. ·ne barut iştıal e ere za-nun uzerı 

vRllının ayaklannt yakar: .. • 

Dünkü zelzele 

B. doktor anlatır: Bır mucahıd 
ır b" "k 

bir gün eline küçük ır otoh"!abtı. 
b ~,.,.1·rir ve bunu, cerra ı ır 

ta anca " -. . 5 k 
alet :ııannile ona getirır .v~ uruşa 

t Ke7.alik bir yerlmın İtalyan-
sa ar. · l t d" 

Ra. • !ardan aldığt hıınknot ım re7J. e ı-
d ktora verdiiH de mervı ır. 

İstanbul ıo (A.A.) - Kandilli 
sadhane.sinden: 

Dün yaz saatile saat 12 yi 23. daki
ka 39 saniye geçe merkez üstü ıstan. 
buldan 190 kilometre mesafede tab • 
ll'lin edilen kuvvetlice bir zelzele kaY

ye B~ylece vakit ;!eçirilirken Balkan 

h b. hur etmi" vıo: İtalyanlar bun-
ar ı zu "' . . 1 lh .. 

d . t"f de ederek hızım e ,.u mu. 
an'" ı a d' B .. 

zakerelerine giri .. mişler }· u muna-

h tı f\-ri 7 iv"" J..RT'l1"<'1'ahınrla bu 
ctP ~ P dedilmi~tir. 

~~~~======:s========== 
uSon Posta» nın telrikası: 18 

YALAN~ 
~.4MI N A\(.LEDEN: ~El3141.JRE 

r 
F hi bana her ,eyi anlattı .. • Z <>

Yanaklarındaki kızıl izler .. {{.~<;- a re-. Üze üze benl ôldürmek mi 
. b"I M' ,. yuzun- run ner 

tikten çok sonra ı e, 1 ı~ -. d · istiyorsun l 
de daima biçardiğinin. ac:ıının am- Ü .'. h:d o"}...-ek biri varıa, 

• - ZUD<u en "'"' 
g~sını görecektı. . . b siz misiniz~ l . d' d .. ev annesmı şa- aca a o 

şte şım ı e, uv . 'k · N b bıı acı karşılığı duy· 
?Tıarlamacbğı için kend:inden tı sı- azım .. ey .... d .. 
rıiyor bu kudreti bulamaYltlill• al- mamış gıbı gorun n. ld' 

• 1 . k. bir Bak Mine, buraya ge ım, fa· 
çaklığma veriyordu. n5Jya 1 

- k . örürüm diye be-
korku ile irkildiğin~, içi yana yana, kat k~nmd 1 ha bz ~na ümidlendin 
Piııman oluyor ve ölesiye utanıyor- ni çagır ınsa, 0

1 
du. demektiT: •• 

Yandaki odada konuşan babası- Kızcagız: .,, _ 

nın sesini işitti. 

Arada kapı olmadığı icin, birden 
duvara koştu ve ı<imdad •> diye ba
iıranlar gibi delice, çırpınırca: 
ır Baba 1 Baba 1 ıı diye haykırdı. 

Nazım bey, aradan bir iki dald
lca geçtikten sonra geldi. 

- A yavrum, niçin yaparsın··· 

- Baba, karınız ~~~~ agzına Re 
. .. ledi bakın, yuzume vurdu ... 

lenı soy ' d hiçbrr ıey yolckı>nl.. 
Hem de orta a . f alı" 
S kabahatim, hiçbır en gun 
u~uml ' Bana diş biliyor... Artık 

yo~ ··· baba! 
dayanamıyorum, l' 1 . .. ) 

Bilhassa bu srrn ke ıme erı oy e 

b
. h'' ··nl- o"vle acındırıcı büyük ır uzu • ' J 

~,..u,ah•ı:.\eı-i"' ~•· iuıvanôi"~"" "-"' i ta\"tan 'tah~imat.• 
Taarrıl.Z.ıJ -teı matıi~ları ,. . 

S.3Ytl;;ır mÜC:.lhİt\~rın t.vfe-nl<. '1a"'"''"' GOSl:e .. ır 

12 Haziran 1912 Libda muharebeaio.i cösteriy harita 

Kamandan Halil Bu bir çadırın İç indeki muhabere merkezinin önünde 
sırada İtalyanlar aleyhinde bir mu- tizar ederlerdi. Düşmanın her çıkış 
vaffakiyet kazamldlğı takdirde b~- ve hareketi mücahid]ere, yerine gö
nuo ıulh müzakereleri üzerinde hır re, çok veya az ehemmiyetli ve is
tesir yapabileceıP düşünülmüştü. tifa~el_i bir taarruz ve hücum hrsatı 
(Bu düşüncenin lstanbuldan gelen venrdı. 
bir iş'ar ÜZ..!rİne mi, yoksa Aziziye Simdi ise mücahidlere, düşmal"ın 
karargahının inisiyativi icabı mı ol- aylardanberi her türlü vasıtalıarla 
duğu şu anda bence malum değil- tahkim ve işgal ettiği kuvvetli mev. 
dir. Bunu ancak Adliye Vekili Bay zilere taarruz etmek vazifesi düşü
F ethi aydınlatabilir.) yordu. Hem de mücahidler bu işi 

Bu dü,,ünce Homs bölgesi ku- sırf tüfekle yapacaklardı. Çürıkü 
mandanı Halil Beye bildırilerek sulh yalnız 40 kadar atımla gelmiş olan 
taarruzunun bu mıntak.ada yapılma- 2 adi ate~li Krup topundan düşma
sı tensib olundu. Gerçi kabilelerle nın mevzilerini tahrib ve taarruzu 
müstahkem mevzilere taerruz et- ihzar imkanlan beklemek abesti. 
mekten bir fayda ummak beyhude Mücahidlerde el bombası bile yok
idi. Bundan evvelki muharebe ve 
mücadele vak' alannda gördüğümüz 
mücahidlerin harb meziyet, meharet 
ve kudretleri onların cüret, sürat ve 
çevikliklerini azam~ derecede kulla
nabilecekled ancak küçük hareket 
muharebelerinde tezahür eder. Mü-
cahidlerin it görebilmeleri ve gale
be çalmalan için daima, düşmanın 
müstahkem ordugahından çıkması 
beklenirdi. Bu aebeble mücıahidler, 
daima düşman ordugahl.trını sarar. 
lar veya bunlara karşı cephe kurar
lar ve ondan sonra düşmanın yan 
ve gerilerine hücum için onun m~s
tahkem ordugah•ndan çıkmasına ın-

bir bezginlikle söylemişti ki, Nazım 
bey belli etmedi ammal titredt 

Daha tatlı bir ıesle: 
- Fahire hazan sana kınş\ fazla 

sertçe davTanıyorsn da kabahat 
sende a yavrum... Hep kafı.rıın 
doğrusuna gidiyorsun... Zorla pa
tırtı, gürültü c;ıkarttırıyorsun .•• 

- Babai 
- Öyle ya 1... Zorla çıkarttm-

yorsun 1 Kanmın sinirli olduğunu, 
basta olduğunu biliyorsun ... 

- Baba, kinıi giin, ben de ha~ta 
gibiyim ... Gitgide eski halimden 
Gıkıyorum... N:? sinir kal~or, ne 
ııabırl Çektikbrime kim dayana-
bilir? 

fyi huylu, yumu•alt ba~h bir 
evlad kmm... Amma bunları 
geçi . .'. Sıhhatine gelince, üzülecek 
hic-bir şeyin yok .. Yalnız maalesef 
ahlakın sendeki bu asi ruhluluk be
ni çok 'üzüyor... Baya~ı bir kadın· 
la sıkı fıkı ahbab olmana, sade Fa
hire değil, ben de nza göstere .. 
rnem ... 

_ Meryem hanım adi bir kadın 
defi1. Görüp konuss.mız, ne hali~
de. ne sözünde tenkid edilPcek bır 

tu. Elhasıl onlardan böyle bir taar
ruz istemek muhali taleb etmekle 
birdi Erkanıharb kolağası Halil 
Bey bunlan müdrik olmakla bera
ber istenen sulh taarruzunu nihayet 
yapmak ıztırarında kaldı. 

Halil Bey diişman mevzilerinin 
vaziyet ve haline göre bu taarruzu 
Libda sahil bölge.,i cihetinden yap_ 
maya karar verdi. Sahil kumandanı 
onun yeğeni miilazim Nuri idi. Bu 
sebeble şimdi Nuriye taarruzun ne
reden yaptlııbileceğini istikşaf et
mek vazifesi düşüyordu. Tam bu
günlerde mücahidlerden binsi ona 

(Denırıı 6 ncı sa.yfada} 

~ey bulamazsınız... Bugün, naaılaa 
düşmüş kibar bir lı:adın, haysiyetini 
çiğnetmeden de çalışıyor. Hem öy• 
le dediğiniz gibi, bu zavallı ile a
ramda sıkı fıkı ahbabhk 6Jan da 
yok, Meryem hanım İngilizce bili
yor, ben de bildildeıiıni unutmamak 
için onunla İngilizce konuşuyorum ... 
Havadan sudan; beni yalnız ve 
mahzun gördüğü iç:n getirip verdiği 
kitablardan konuş•Jyoruz... Yok 
yok 1 Merak etmeyin... «Kül gt-di
sh ile nRobinııon CrueoÔ» ..• Küçü
cük bir kız çocuğuna bile verilebile
cek kitablar,. baba 1 

Babası sözünü kesti: 
- Yetişir artık, Mine! Yaptığını 

mazuy göstermek için sıralayacağın 
laflan dinliyemem. Sana tekTar 
ediyorum, ne söylesen nafile. 
Seni hakL göreceğimi sandınsa, ya
nılmışsın! Yamı Fahireden özür di
lersin, ben de, pek haklı olaıak 
duyduğu hiddeti unutması, verdiği 
cezayı kaldırma1ı içi:ı ricada bulu
nurum... O vakte kadar uslu uslu 
otur, odandan ~ıkmal .•• Yemeğini 
buraya getitecekler ..• Haydi baka
lım, Allaha ısmarladık. 

f Hadiseler Karf1smda J 

Yeni nak·ı vasıtaları 
R ususi otomobiller kaldml-

dı; taksi az, tramvaylarda 
yer bulunmuyor, tünel balık istifi ..• 
Bu .gayri tabii vaziyet, gayri tabii 
nakd vasıtalarının oıtaya çıkmasına 

- Bu arabaya ben oturacak de
ğilim ya ..• Çocuğu bindirip gezdire
ceğiz. 

sebeb oldu. 
Birkaç gün evvel, yeni asfaltlan

mı§ yollardan birinde yürüyordum. 
Yanımdan Ytldmm siiratile geçen 
adam nazarı dikkatimi celbetti. Ko~ 
şuyor, desem ..• Böyle koşulmazdı. 
DuruyoY, desem. . Mütemadiyen 
uzaklaşmakta ıdi. Dikkatli dikkatli 
baktım ... Ayakhnna tekerleldi pa
tenl~r talr.mı~.mış. Ve~aiti nakliye 
kıtlıgında mukemmel hir buluş. fa
kat her yerde nslalt yolu bulmak 
mesele. 

- Dünya hali bu beyim belli ol
maz: Umumi vesaiti nakliye gün 
geçtikçe azalıyor. Bu gidişle yarın, 
öbürgün; kayı~ı çekmediğı için tü
nel, beden k1sımlan ikmal edileme
diği için tramvay göremiyeceğiz. O 
zaman ne o]ur;ı 

- O zaman ne olur kil 
- Hiç sanki böy!e bir arabanız 

olursa istifade edersiniz. Hanıme
fendi oturur. ıiz inersiniz. Siz yoru
lunca hanımefendi iner, siz oturuT• 
sunuz, o iner. Y ı-ni nöbet]eşe bin
mek suretile gideui:hıiz yere gi. 
dersiniz. 

* Dün de Beyoğlunda gördiim. 
Tek tük tak-,iler arasında eski fay
tonlar, Ada arabalan göze çarpı
yordu. Bu s;ı-idi~le kürk mantolu şık 
bir bayanı bisiklet üzerinde Beyoğ
lundan geçerlten görüısek. hayret 

Daha neler konuştular, duyama
dım. Cünltü y:ınlarından aynlmıo
tım. 

* - Acaba o günü de görece~ 
miyiz} 

etmemeli: 
- Acaba aklını m! kaçırdı> 
Dememeliyiz. Belki hıısusi oto

mobili vardır da garajdan c;1kara
mıyordur. Taksi yok. tramvaya gi
remez. Ne yapııtn hep yaya gidecek 
değil ya... Bisi:Clete binmiş, gidece
ği yere gidiyordur. 

* Tramvay mevkifinde saatlerce 
beklediğimiz günlerden birinde, sÜ· 
rücü kıyafet1i biri karşımıza dikilse: 

- Beyim at var, .1ereye gidecek
siniz} 

Dese, hangimiz şu atlı tramvaya 
takaddüm eden zamanların bir ki~ 
şilik şehir nakil vasıtası olan sürü
cü beygirine rağbet göatenneyiz > •.• 

+ 
Geç zaman Mısırçarşısından ge~ 

çiyordum. Cocuk arabaları satılan 
ı bir dükkanın önünde iki kişi dur

mu'! konu,uyorlardı. 
- Bu oturulan arabaları kaça 

veriyorııunu7.? 

Dedim. Aklıma geldi. 
Şehir tiyatrosunun temsili bitmiş. 

Dışarı çık•v•n·•.ız. Antrede vüzleıce 
çocuk arabası var. Sık, mk olma
van; güzel, güzel olmayan; genç, 
ihtivar havanlar arabalara oturu
yorlar... Kocalan, niııanlı1arı, kar
deşleri, yeti~:nis oğulları arabaları 
İterek ilerl~tiyorlar. 

r:J ""'°'t. :/J.ufi#i. 

Şehir Tiyatrosu artist· erine 
hasllattan hisse mi 

verilecek ? 
Belediye, Şehir Tiyatrosu artist

lerine fazla hasılattan bir hisse ve • 
rilmesi hususunu tetkik etmektedir. 
Bu suretle artistlerin elbise masraf
ları ve diğer ihtiyaçlcın karşılanmı§ 
olacaktır. 

- Yirmi bes füa. P•rtı• ••f • • d . d 
- Cok pFlhah. daha ~t"Çen ay .. mu ettı§ı on Ü 

sormuctum. On dört demiştiniz. İstanbul Partı iŞleri etrafında Pat'-
- O zamanlarda her ~ey bugün- ti Genel Sekreterliğile temaslarda bu 

küne nisbetlt> daha ucuzdu. ı Jem bu lunmak üzere birkaç gün evvel An • 
arabalar ÖtC":kilerinden çok sağlam karaya giden, Vılayct Parti id:ire he. 
ve çok genis, siz otunm, sizi de ta- yeti reisi Reşad Mimaroğlu şehrlmiıe 
qır, hl'!m !'ahat rahat sığarsmız. dönmüştür. ···----·-····-·· ........................... ..._ ...................... _. ---------------

Bugün açhğım mektublardan bi
risi bana bir aşk hikayesinin yanın· 
da bir de dedikodu getirdi. Aşk me
selesine burada temas etmİyeceğim. 
Mektubu yazan cevabını hususi 
mektubla istiyor,pulumı da gönder. 
miş, arzusunu yerine getirmek la
zım. 

Esasen hikayenin f.evkalade bir 
mahiyeti de yok: 

Sevdiği erkeği bir tereddüde ka
pılarak elinden kaçıran kadın çok 
görülmüstür. O erleğin bilahare 
kendisinden beklenmekte olan bü-
tün ümidleri tahakkuk ettirerek siv
rildiğine şahid olunca tee.s!Ürii ar
tan kadın da tabiidir, işin teferrüa
tına girişemem, esas buna benzer, 
yahud çok yakındır. 

Bahsettiğim dedikoduyu bu e-r
keğin bilahare almış olduğu kadının 
vaziyeti teşkil ediyor: 

- Bu servete, bu refaha ve, bu 
mevkie hiç yaracttnadığı etrafında 
yürütülen bir mütalea ... 

Evet, fakat hakikaten öyle mi? 
Kadın çirkin, tahsilsiz, hatt.l gör

güsüz de olabilir, buna bakarak ve
rilecek hüküm mutlaka doğru mu
dur~ Kendi hesabıma sanmıyorum. 

refahı ve mevkii hazmedip edeme
mektedir. 

Kadın r,irkin olabilir. Fakat çir
kinliğini bildiği ve ona göre hareket 
ettiği dakikada şirinleşir, caziblqir, 
hatta sevimli görünebilir. Abi hal
de ise bir taraftan tahammül edil· 
mez bir mahluk olur, öbür taraftan 
da gülünç hale düşeı. 

Tahsil mesele3i de böy}~dir. Bil
miyen, a\llamayarı kadın için: 

- Kendi halinde, tahsilsizliğini 
müdrik, köşe~inde sükUtu muhafa
za eder, dinlemekle iktifa eder, iyi 
bir kadıncağızdır, dediğimiz çok 
vakidir. Fakat hu kadın şu tablo
dan, bu senfoniden, bu edebi eser
den yahud yüksek siyasetten bahset
meye kalkıştığı, kocasından dinliye
rek ezberlediklerini tekrara teşeb
büs ettiği takdirde sadece ııefca»
dir. 

Görgüsüzlük için de ayni şeyi 
ııöyliyeceğirıı: Hem bu kusur g:de· 
rilebilecek bir kusurdur. İş biraz na
sihate, tavsiyeye, anlatılmaya ha -
kar. 

Aziz okuyucum, bu kadını sev
memeni mazur ı;ııörebilirim. Fnkat 
icti dedikoduva dök~rsen hata eder
sin, gizli düşünceni ortaya koymuı 
olursun. 

TEYZE Bence meselenin esası o serveti, 
============================== 

Kapıya varmıştı bile. Miııe he
men atıldı, sanki tutmak, al~koymak 
ister gibi on:ı sokuldu. 

Çok haziı1 bir tatl:lıkla: 
- Bab;ı, dedi, Fahire hanımın 

verdiği hapis cezasınt kaldırtın de
miyorum ..• Sonra şey ..• Mademki 
sizi üzüyoruz, bir daha ne söylese 
aeııimi \"Ukarmıyacağım. •• Kabaha
tim yokken de kabahatli gibi haşı
mı eğecegıın... Amma yalvarırım 
size ... Gitmeden Öpün beni baba .•• 
Şuramı, vurduğ:ı yeıi öpün ... 

Nazım bey, sadece bir aaniy~ du
ıaladı. 

kandı. amma gözür.den yaş gelmi· 
yordu. 

Yalnız 1esinde müthiş bir bezgin
lik, sonsuz bir acılık vardı. 

Nazım bey dönmedi bile. Oda
dan çıktı. 

Mine: 

- Kulağını vermiş, duvarın ar
kasından sizi dinliror diye koıktu
nuz değil mi>... Ondan nasıl nef
ret ediyorum... Nasıl iğreniyorum. 
İkinize de nasıl (?arnzım var bir bil
seniz! diye bağırdı. 

- Hayır Mine, dedi •.• Hayır... Sofada, dan dan saat çaldı. Yedi 
Daha sonra .•. Başka zaman . Us- olmuştu bi1f'!. Yemek vakti geliyor
lu, itaatli. yuınu~ak ba'ih bir kız ol du. Herhalde Fahire hanım, ağır, 
da, o zamlln. Simdi istediğini yap- aüslü bir elbiseyle gülümseyerek, 
makla ııe:ıi mazur gördüğümü... ıalınarak ortaya çıkrnağa haznlanı
Veya karımın t :neketini doğru bul-

y ordu. Nazım hı~y de hayrl'n hay-
madığımı zaonedehili?sirı ki ... Böy· ran, tapar gibi onu seyre dalmıştı. 
le bir şeyi aklm3 getirmeni de kafi-

. Acayibleşen, süzükleşen srözlerle yen ıstemem .... 
- Pişman olacaksınız. pi~an karısının boynunu, gerdanını, çlıp-

olacaksınl't... lak kollarını ... Hatta elbisesinin u-
Minenin birdenbire katıla~an, cunu öpüyordu ••• 

boğuklaşan tcııi bir hıçkırıkl.1 tı-1 (Arkası vaı). 
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(memleket lla.berleril Ziraatci gözü ile Kahve 
Dl usta 

' 
dikkate alınmak lfızımdır. lir. Lakin meseleyi sadece paramızın ızmirde 1 Meriç sahilindeki Bosna köyü 

İki kahve taciri mal 

sakladıkları için başka bir yere naklediliyor 
adliyeye verildiler 

Bir at yüzünden işlenen 
cinayette 2 kişi öldü, 
2 kişi de yaralandı 

<na.,tamh 2 n.ei sayfada) 1 bir faydamız da olduğu ileri .sürülebL 

Kahve ağacının denizle olan ala._ dışan gitmesini önlemek .şeklinde mü.. 
kasına gelince, bu pek o kadar sıkı talea edemeyiz. Her çeşid istihsalatın 
değildir. Ustuvat memleketlerde 1500 kendi topraklarımızda yetiştirilmesi 
metreye kadar çıktığı görüldüğü hal- ile köylüye, yeni bir iş ve kazanç yolu 
de, hararet ve rütubet faktörü men.. açmayı da düşünmek ve gözetmek 
fiye doğru giden yerlerde, bu · derece l!izımdır. 

İ'lrnir (Hu.su.si) - Son güiderde İz.. 
mirde kahve darlığı vardll'. Pia.t mü_ 
raka.be komisyonu bazı kahve tacir
~inin ikametgahlarında ve diğer 

yer~rinde kahve saldadıldanıu lla.ber 
alm~tır. 

Şimdiye kadar yapılan mücadeleler köyü 
su baskınlanndan kurtaramadı, 

halkı göçe hazırlanıyor 
köy 

yükseklere gidemediği görüliir. * 
Muş (Hwımi) - Geçen gün, Ak • Kahve ağaçları, çok kireçli olma. Memleketimiz, .kahveyi öğrenelibel\ 

çmı nahiyesine bağlı El>ülbuha.r kö. mak şa.rtile kabili nüfuz topraklan ihtiyacını hep dışarıdan getirmiştir. 
yünde bil' at yii-ıünden kanlı bir vaka severler. Maamafıh t.oprak meselesi Evvelce bunda muhtelif memleketle_ 
olmuş ve bir kadın, bir erkek yaralan hararet ve yağış kadar ehemmiy.etli rin hissesi varken, 936 dan sonra. 
tnuı, bir erkek ve bir kız da ôlm~ - bir roı oynamaz. ikt,,gadt zaruretlerle münhasıran Bre.. 

Sandıkçıta.r içinde 29 numarada 2a. 
hire tacit'i Kim.il oğlu Hayri Ka.>abah 
ve Kestelli caddesinde 108 numarad6 
ba.kkal Mecid oğlu MOBta.fa Şerbetçi 
oğlunun diUddnlarında çekirdek kah_ 
ıve bulUBduğu halde satışa arzedilme
ij.lkleri zabıtaca öğrenilmiştir. Ara?n$ 
eınri almarak zabıtaca yapılan araş_ 
tırma sontmda Hayri Kasabalının ü. 
carethıınıesi.nde 704 kilo çiy kahve ve 
M.ustafa Şerbet.çiOğlunun dükkanın -
da da 21 kilo çekirdek kahve bulun _ 
m~tur. Her iki tacir milll lrorunına 

k.Qnunu hükümlerine tevfikan adli • 
~ye verilmiŞlerdir. Bunlarda-n Hayri 
hakkında tevkif karan verilmiştir. 

tar. Vek'a şöyie ceryan e~tir: * zilyadan getirilıniye başlanmıştır. 
Köy muhtarı Fazıl diğer bir köye Bu söylenenlere göre, memleketi • Eldeki i.stat'5tiklere göre son üç yıl_ 

g&ıderilmek üzere köy halkından Re. mizin ideal bir kahve iklimine malik ki kahve ithalatımız şöyledir: 
şidin atı.nın gönderilme.sini i.:Jtemiş; olmadığı 11Şiklrdır. Ancak; Bodrum- 937 de 6.119.747 kilo 
b11 aıdamın atı zayıf olduğu iÇin, ak.. dan..İ.skenderuna kadar uzanan ce • 938 de 5.319.963 kilo 
rabasından Abdullah kendi atını muh nub sahillerimi:>.de, kahvenin yetişme. 9~ da 5.946.826 kilo 
tarın tenblh ettiği işe göndermiştir. sine elverecek şeraiti haiz birçok k.uy- Bu ithal!ta en aşağı dörtte bir niS,. 
Muhtar Fazıı arz\ISU hilitına hareket tultıklar bulunacağı ümid edilmekte _ betinde başka bir madde ilAve edil<li-
edildit'ınde.n dolayı hiddetlenmiş ve dir. ğini kabul edersek, haklkt sarfıyatı .. 
kard~i Reşad ve akrabasından Hı - Şimdiye kadar memleketimi2de mı.zın yedi milyon kiloyu geçti~i an. 
d1.r oğlu Yusuf ve Sıronk köylü Ah •• küçük mikyasta da olsa. Cevad Şa- laşılır. Bu miktar nüfusumuza nisbet
ıned oğlu Bedin'le birleşerek ot yı - kirle, Mahir Ö~dcüden başka kahve le gene çok bir şey ifade etmez. Çün. 
ğtnı üzerine giden Abdullah oğlu Sa- yetiştirrniye heves eden olmamıştır. kü adam başına 3_400 gram kadar b r 
lA.h.a.ttinin Ü'Zerine hücum etmişler, Halbuki çay gibi kahvenin de bizde şey düşüyor. Halbuki Arabistanda bir 
FaWın. hançerle Salaha.ttini a~ır su. yet~ip yetiştiTUemiyeceği, esaslı nüfusa isabet eden kahve sarfiyatı 
retlte ya.ra.Jooığını gore.n Salahatti. surette tetkik edilmek ve buna şimdi,. senevi yedi kiloyu geçmektedir. Dani
nin annesi Herdem, koşarak kendini ye kadar teşebbüs olunmak l!zımdı. marka, Hollanda, İsveç ve Norveçte 
çocuğunun üzerine atm.ı.şsa da ca - Memleket hesabına ergeç yapılması bu miktar 6,5 kilo; Belçika. Almanya, 

Tokat umumi meclisi w Fazıı 1c.adıncağızı ve o sıra.da ora_ zaruri bir şeye, bir an evve1 başla - ingatere ve Fransada s ae s kilo ara. 
Mericln son tuğyanluından bir görün.üt F& gelen Abdullahı başından yara • makta fayda vardır: 926 da başlıyan sındad.ır. En az kahve harcayanlar 

topıandı Edirne (Huausi> _ Her sene su ıslahı ve hayvan ha.stahkla.rı !4lerın! larmş.tır. SalAhattin aldığı yaradan çay tecrübeleri, nıunı bugün bizi Rize. Balkan milletıeridir. 
. tuğyanlarından zarar gören Mel'için görüşerek p_rıaıtmmla.ııtırma.k üzere derhal ölmöştUr. de bir çay fabrikası kurmanın arife- Şüphe&z kahve sarfiyatının azlılt 

m:ı:~tl (Hususi) - Vll!~. ~wtd sağ sahilindeki Bosna köyümilzün su Trakya bölgesinde vazife görmekte Vak'ayı talı:ib eden gece canilere sine getirmişse, 941 de başhyacak veya çokluğunda tiryakiliğin tesiri 
Şubat Cumartesi gunü s~t istilA.smdan masun bir yere nakli ka- olan veterinerlerin iştirô.kUe Tekirda. mensub genç bir kızın da kurşunla kahve tecrübelerinin de bir gün bizi kadar, kahvenin ucuzluk ve bo'luğu. 

·ı:o·.30 da ftli ~ettin ç~~r'ın ı·e~- l'arlaştırılmış bulunmaktadır. ğında bir toplantı yapılmıştır. öldilı'üldüğü sabahleyin görülmü.şşe ayni neticeye ulaştırması muhtemel. nun ve bilhassa refah seviye.sinin de 
l~ı altında. par.tı,, be~edıye ve devaır Yapılan tetkikler netieesinde bu kö_ Edime beletllye meclisinin. toplan.tıb.rı de fail a.nla.şılamam~tır. dir. tesiri vardır. Bu itibarla ileriye doğru 
a:u~ da , ıştır.akile a?.ıl~tır. . yün karşısında MeıiÇ nehI'inin sol Belediye meclisi Şubat devre.si mu.. Merkez ı~ndarma bölük komutanı Gerçi kahve için dışarıya verdiği • kahve sarfiyatımızın bugüne nisbetle 

MtX:hs Ebedı Şet . Aıtaturi:~ azıı sahilinde Boceti ailesine aid bulunan tad içıtimaına bugün 15 de başladı. yüzbaşı Muzafferin aldığı tedbir ve miz para fevkalMe yüksek değildir. artacağına hükmedebiliriz. ( Arkası 
~~ır~sını ta~~ .etm.ş ve . Milli Şef Tayakadın çiftliğinin .istimlaki ile bu_ 15 gün devam edecek olan bu devre yaptığt §*<!detli bakfb neticesinde alA- Belki de kahve ithalfıtunıza mukabil gelecek yazıda) 
~nune ve buytikl~re ~ağlılık v~ ta- raya nakli muvafık görülmüştür. İs- içtimalarına aid ruzname hazırlan - kadarlar ve failler kamilen derdest e. bir kısım mahsullerimizi satmak g bi 
Mil telgrafları çek:ilme&ne karcll ve. timW.k işi yapıkhktan .sonra Bosnalmı§ ve mecli.<ı azasına gönderil..m.ıştir. dilerek Adliyeye teslim edilmiştir. ------------------------------.... 
~ık ten sonra yoklamalar yapılm~. .. • . 3 o 1 T b k D B • • 

Tarımman 

tı.r. Mutalea ve. izahnameler okun - köyü bhukumetınk/~r:::k:. ~~ : Musta kahraman askerimı·ze sene evve o ru - er ne.. 1 ngazı dtıktan SOilTa rı)'8.8et divanı seçilnıiş_ men uraya na 0 u .. . .. Y Tokatta tayinler . 
..... _ • l\& • · • · · tadın çittliii Bosna koyünun tama- k'ışlık hedı"ye hazırlıg""ı .:.a ...... *'rıt s-an ikincı re..slığe, Mus. d - ~q"; ... A k" lü ve nakı"ller ·-

fa d . . '-" mile karşısına uşwı.ı& ........ en oy 
t.a Uzun ve Ham ı Bılge de -. - . . v hilindeki ar~ de Muş (Husu.si> _ Memleketin ber 
tibli.klere seçilmişler, Salı ve Cuma ~?'iÇ~ sakg . sakA bul'"""kt•.. Bu.. Tokat (HusllSi) - VilAyet nüfus tarafında olduğu gibi burada da or • 
...nnl pl a.k .. ka işletebilme ım ~nını - ...... 
".. erı to anın uzere rar vere. . . br' . ıki sabilı müdürü Kutbettfn Türkmen asli va. dumuza. ıo.ş hediyesi almak üzere 
rek dağılmışlardır. nun içın de Merıç ne ıntn Zil . .. ind 

ara.c;mda. işletilecek olan sal muv.i • kaeslmı k uzer ... lee 1 bugüne kadar 6541 yün ÇOO'a.p, 302 

Bir düğün evinde serseri 
bir kurşun bir yavruyu 

öJdürda 

~,- ...,,. ..... a.Jr~e temin a ,arw ,·~t yün eldiven, 88 aded kazak, 3 ta. -.,ay1, mun ..... zam •vıl' ~"' kAl t a· .. 
t . ve .. e en v aye.. kmı çam.aşır, iki aded mintan kı 

edecek ır. f be l"k ti 
Tra.kyada ekim n.ziyeti se er r ı m • cem'an (6941) parça eşya teberrü 

dürliiğü vazife - edUıniş "Ye Kızılaya tesl~ kılınmıştır. 
Bu yıl mevsimin •bilhassa ekin nok- siM tayin edil _ Henüz arkası alınmıyan teberriıııtın 

tasından müsaid gitmesi çiftçinin tar. miş, işe başla devam edeceği tahmin edilmektedir. 
!asında istediği gibi çal~ıp uğraşma_ mıştır 

Adan.a, (Hususi) - Irmakbalı - sına imkan vermiştir. Havaların mü- Defterdaıı,ı.: T k d 1 k b · 
Ki~se. köyünde. evv.e~k.ı .gün 5iftçi - saadesinden hakki.le istifade eden muhasebe mü _ 0 8 in Ç8 iŞ an 0 8$1 
lerımızden Yasın Bıhcının oglu Re- Çiftçi Ja.ş.lık tohumlarını son bahar. dürü İsmaıl Ha.it. Tokat (Hususi) - Şehrimiz beledi.. 
fet . Bi~icinin düğün tenliği. sıra!l.nda da hazırladığı nad'ILSlara atmıştır. kı Omay Konya. ye ebel~ine tayin edileli çok kısa bir 
~ecı bır k~za. olmuş, Sa':atlı Hali] a- KışJık zeriyat sona ermek üzeredir. tümen muhase • zaman olduğu halde muhitte kendini 
ganın yegenı,. Osm~n ~g]u 4.5 yaş- Havaların yağ~lı gid~i toprağa ;stc_ beciliğine, Zile Seferberlik müdü se?diren bay.an Fatma Zehra Ara.s'ın 
hmnda Necatı aldıgı bır kurşun ya- ta te · t-.:~· d~·-ı ....,. ·· t!.. d'ğ" ıhtim .1 .. 1 .. .. 0 .. v.. r~ · . nen ve beklenen vı mın e ~.ır. kazası tahrirat Yekii K.utbettin ..,,. ......... ara. -rşı gos"\"r ı ı am 
rası. e . 0 • ıı_ıuyur. b ugun şen kgıruk Şimdiki halde Trakyanın hemen l:ıer kAtibi Ruhi Soy- Türkmen .-e fakirlere kar.şı şefkaUi hareketleri 
neş esı ıç.ıu e tav ancasıru çe ere ta.rafında meuuatın çıkı.ş vaziyeti . . . . . 'hallcın sevgisini kazanma.sına t"ebeb 
havaya ateş etmege başlıyan 30 yaş- .. . . _A.. ik•ft dan Balıkesir villyett Bıgadıç na.hıye_ lm .,..,.. 0 .. ün h ı· d h 
1 Z ··l . k v . gayet mlikemmeldır. zır~ ın ..... rı. . .. .. .. M •• o u~. un er saa '° e as -
arında u fıkarın sı tıgı mermiler- nın geçen yıllardan çok: !azla olduğu sı mudurluğune, Erbaa. kazası nufus taıa.rına vaktinde yetişmeyi, uzaklara 

den bir tane3i damda bulunan Ne- kuvvetle tahmin edilmektedir. memuru Şevket Tii2el de açık e>tan bite yü.röyerek koşmayı vazife bilen 
catinin lı.arnına isabet ederek ~ğtr Tra.kyad.a. Teterin.erterin t.opla.ntısı Zile kazası tahrirat katipliğine nak • değerli ebenin bu va.ziteseverliğı tak. 
surett.e . yarala~~asına ~~b;bıyet Trakya hayvancıiıtmm inkiŞaf ve len ve terfian tayin edilmişlerdır. dire 11ayandır. 
'Yermıştır. Sehnmıze teclavı ıçın ge-
tirilen Necati, maalesef ölmü~ür. 
Yakalanan suçlu hakkında tahkikat 
yıapılmaktadır. 

Gümuş nahiyesinde bir 
çocuk yanar?k öldü 

Giiınü.şhac&köy (Hususi) - Bir köy 
kabveciai olan babası üç yaşındaki 

çocuitu, sobası yanan kahveye bıra

karak işine gitmiştir. Müşterisiz kah_ 
vede yalnız başına. sobanın yanında 

ısınan çocuğun entar'5ine sobadan 
sı~r:ıyan ıbir ateş düşmii.ş, e.ntariy; 
tutu.şturmuş, canı yanmıya. b~lıyan 

çıocuic fe.ryadlar içerisinde kıvrandık. 

ca a~ te daha içerilere nüfuz e~mlş, 
icarın ve göğüs n.ahiy~i yanarak vazi-
~ti çok tehlikeli bir şekle .sokmuştur. 
Bundan sonra çocuğun imdadına ye_ 
tişenler, diri, d<ri yanıp kül olmasına 
mlni oiJm&.tlarsa da. tedavinin kü~üğü 
yeniden hayat.a k.a vu~Lnramıya.cağı 

~hının ediliYor. 
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Berg.İn pervasız gözleri Phyllise 
ve annesine takıldı, vikonta döne
rek sordu: 

- Bana bu bayanları takdim et
mez misiniz, Paoui) dedi. 

Yüzü biraz sasarmı~ olan L"A
renne omuzlannı kaldırdı ve C>nları 
birbiı ine tak ilim etti. 

Genç kız o zaman Fransızııı im
dadına yetişti. Onun koluna gire
rek : 

- Sizinle, yemekten önce tavla 
oynamak istiyorum, dedi. 

v c rity, yeniden kokteyl yapmak
ta " lan Stepbene doğru hiddetli bir 
tavır! ayürüdü. 

Gücenmiş gibi ve ya,raşça: 
- Vidini:ri ne çabuk unuttunuz' 

diyı- ıııordu. 
Step hen homurdandı: 

•••••••• ... •••••••-••••••••••••••••·--··-·••••••••••••••··-····-...... -.-.-----... ........... _ .. _...__ ..... -................... _ ............... ,.,,, 

( Tokatta kahraman Mehmedciklerin geçid resmi J 

Tokat (Huswıl-) - Şehrimizde bulurtan ask'er1 kıt'alar bugün At.att\rt anıtı önünde toplanarak komutan. 
ıannın veciz bir söylevini mftteakıb bir geçid resmi yapmı.flardır. Restmler ocdunun kahraman Mehmedçıkle -
rtni ve onun değerli komutanlarını göstermekt.edir. 

Yazan: Valentin Willicunı 
- Siz de bu hayva.:ı herifin ne 

yaptığını görmediniz mD dedi. 
- Gördüm, fakat 11e ehemmiye

ti var? Siz kendinize bakim olacak
tınız. 

Philippe bir kelime daha söyli
yecekti, Bergin kendilerini dikkatle 
süzdüğünü gördü. 

Yüksek sesle: 
- Su kokteylleri çabuk hazn la, 

Steve, dedi. Mösyö Berg onlardan 
bir tane herhalde kabul eder. 

Mösyö Berg ona soğukça cevab 
verdi: 

- Evet, dediğin.iz .gibi olsun. 
Fakat Amerikalılara ıert bir eda 

i]e bakmaktan da kendini alamadı. 
Yanına iki adam. yaklaştı: Biri 

İtalyan tipinde idi ve bir kumaTha.
ne memuruoa benziyordu, ikincisi 

iae kuru güneften yanmLf yüzile ve 
bir gözüncl.eki monokl He muhak
kak ki bir İngilizdi. Üçü de meydan 
okur gibi Garrisonu ve VE'rity'yi 
ııüzüyorlardı. Fakat bu aru:ia şato 
sahibinin beyazlı, kırmızılı etekliği 
merdivende gözüktü. Berg iki u. 
kadaftnl ev sahibine takdim etti: 

- Dostlarım: M&ıyö Boldim Voe 

binbaşı Mansard. 
Philippe, Mac R~ay·in gözlerinin 

yeni gelenlere hayretle baktığını 
gördü. Şato sahibi onlara, mutad 
nezaketi ile, ,imdi eatoda rahat o
]up olmadıklarını aoruyordu: 

- Kızım, sizin, ahırların üzerin
deki odalarda daha nhat vlac.ağı
mzı düşiinmüştü. Fakat Mösyö Berg 
s.izin. yan tarafta, bahçeye bakan 
odalarda kendisine komşu olmayı 
tercih edeceğinizi tRhmin etti. 

Berg düşüncesini bildirdi: 
- Na, Jal Biz çok yalan arka

daşız ve onun için de beraber bu
lunmayı severiz. 

Şato sahibine Manııarda döndü 
ve: 

- Binbaşım, benim gibi sizin de 
eıki bir sübay' olduğunuzu tahmift 

ediyorum, yanılmıyorum ya? iliye 
sordu. 

Muhatabı gÜ}meğe baıladı. Genç 
bir adam değildi, yüzü çiçek bozu
iu ve t1<>"lgundu; ağır göz kapakla
rınm altında pek durgun gözükü
yordu. 

Küatahca cevııb verdi: 
- Evet, fakat ayni orduda de

ğildik: ben Meksikoda genel kur
mayında Villa idim. 

Verity' deki merak. hissi gittikçe 
artıyordu. Bu adamlar ıntoda ne a
nyorlardı) Bu suale cevab bulmak 
için kafasını yorarken, ihtiyar Dun
canın akşam yemeğinin hazır oldu
ğunu bildiren sesi salonu bir ba§tan 
bir başa kapladı. 

x 
Stephen ile vikont arasındaki a

çık düşmanltk yemek esnasında, ü-
7erİ küllenmiş bir ateş gibi durdu. 
Verityt masanın ucunda, Boldini ile 
binbaşı arasına oturmt•ş olduğu yer
den, Torrayın yanına oturmuş olan 
Garriaonun, hiddetli bir bakışla A
renne'i durmadan süzdüğünü görü-

(Baştalratı 5 iwıi sayfada) 1 ve tarraka oldu. Ayaklarile gürültü 
bir kablo getirdi. Fakat bu, mutad çık.aran ve yandaki yarığa girmeğe 
telefon kablolarından da.ha kalın, vakit bulamıvan di~er rniica J,;..:ıı .. r 
bir elektrik nakil kablosu idi. Bu havaya uçmuşlardı. Nuri Beyle 
kablonun kesildiği yerde herhalde, Umer el Nua<ı bu 'artadan yalnı.1: o

elektrikle iştial eder bir lağım ter- larak kurtulmu~lardı. 
tibatı olmak geTekti. Bu kablo, H. E. Erkilet 
(krokiye müracaat) 3 ve 4 numa-

raL istihkamların arasından Libda. ı R A D y O ' 
ya giden ve onun takriben istihkam-
lar arasındaki yerinde kerilmişti. •--------------' 
Bu sebeble Nuri Bey bura31nt ı;tör- PAZARTESİ 10/2/ 941 
mek merakına dü~tü. 8: Saat ayarı, 8.03: Ajans h.a.ber • 

Onun için, bir akşam kuanlık- leri, 8.18: Hafif müzik (Pi.)) 8.45: Ev 
tan sonra kabloyu kesen mücahidi kadını, 12.30: Saat ayarı, 12.33: Sat 
ve daha bir iki kiııiyi beraberine a- semaileri, 12 50· Ajans haberleri, lS.os· 
larak bu vadiye girmiş ve 3 ve 4 Karışık türkiller, 13.20: KarJ.!iılt mü
sayılı istihkamların aralarına doğru Zik tPU, 18: Saat ayarı, 18.03: Rad.. 
ilerlemeğe başlamıştı. Nuri Beyin yo caz orkestrası, 18.40: Radyo ince 
mıntakıı.smda hiçbir Türk yoktu. saz heyeti, 19.15; Bir çeyrek t:Swiılg• 
Bu sebeble beYıı.berinr1t-kil,.r he-o (Pl.), 19.30: Saat ayarı ve ajans ha_ 
yerlilerdi. Homıı ile Suk el Hamis berleri, 19.45: Solo ve beraber p.rkı
araııındaki sahil bölge~inin şeyhi o- lar, 20.15: Radyo gazetesi, 20.45: Si'. 
lan Umer de Nuas ta beraber gel. vilmiş parçalar, 21: Dinleyici latelı:leri, 
meği arzu ettiğinden onu da yanına 21.30: Konuşma, 21 .45: Radyo orkes. 
almıştı. $imdi hep beraber, derin trası, 22.30: Saat ayarı, ajans haber
sel yanğınm içinden, dü~man.a gÖ- leri, 22.45: Cazband (Pl.). 
rünmeden ilerlivorlardı. Garibdir ki 
ltalyanlar vadinin ıçıne dikenli 
telörgÜsÜ koymadıkları ıribi burada 
bir poetaları da yoktu. Anlaşılan 

Ankara borsası 
----··--bu11Bsm1 yalnız lağım tertibatile ko- 10/2/1941 açıl~ • kapan~ fiatları 

ruyoTlarclı. 

Nuri Bey, yanındakilerle birlikte 
nereye kadar ilerlemiş nlduğunun 

ÇEKLER 

Açılıo 

Londra ı Sterlin 
New-Yorlı: 100 Dolar 
cenene 100 İsviç. Fr. 
Atina 100 Drahml 
So!ya 100 Leva 
Madrid 100 PeçeLa 
Belgrad 100 Dına:r 
Yokobama 100 Yen 
Stokholm 100 İsveç l'r. 
Altın 

Tt kaoanış 

5.22 
129i:o 
29.9840 

099&0 
1.6150 

12.89 
S.1625 

Sl.fll 75 
30.8875 

23.30 

farkında değildir. Yerliler, vadinin 
tabanındaki çakıl tasları üzerinde 
ayaklarile gürültü c;.1lcnrdılar. Nuri 
Bey onlara ~ürültü çıkarmamalarını 1, 

ihtar etti. Fakat tam o anda soldaki 
(3) numaralı istihkamda bulunan 
ışıldak (projektör) yakılmağa bas
landı. Gece kuanlıktı, fak at ışılda
ğın bir iki çakması üzerine vadinin 
içindeki bir yerin taze kazılmış, ve 
tümsekli olduğunun fıarkına vardı. 
Bunun üzerine seri V<" ct>vik bir ha- Esham ve Tahvilat 
reketle şeyh Umer el Nuasi çekti ve Ergani 
onunla beraber kendisini vandıı.ki - Sıva.s • Erıurum 2 

20. -
19.ö5 

yarıklardan birisinin içine attı. Bu- ı 
rava ı;tirer ı:rirmP.z miithi!l bir istial ..,. .. _____________ .,._,,. 

yordu. Arenne, bayan Oean'lerin , toplamak olduğunu bilen Verity, 
arasına oturmuştu ve Phyllise hoş istihzalı bir tavırla keni kendine gü
görünmek için elinden gelen gay- lüyordu. Kendi hesabına, Arenne'in. 
reti geri bırakmıyordu. Phylm'i hir konteıı yapnlatsmda bir 

Philippe, şato sahibinin vikont mahzur görmüyor ve Sıtephen'in, 
ile konuşmaktan kaçındığını, ve genç kızı kendi içyüzile görmesinin 
kendisine baktığı zaman gözlerjnin de kötü bir ~ey olmayacağını düşü
antipati ile dolduğunu gÖTdü. Berg nüyordu. İki genç arasındaki müba· 
ve iki arkadaşı, içinde bulunulan si- haseyi artık dinlememek ıçin Mra. 
nir atmosferini şiddetlendiren bir Dean ile konu~mağa karar verdi. 
sükôt içinde idiler. Yemek sessizce devam ediyordu 

PbyUis çok gü]üyordu ve Veıity ve ihtiyar Bary'nin gaydasile içeri 
onun, Stepheni tahrik etıneğe çaht- ginnesi de atmosferi şenlendirmedi. 
tığını h.iasediyordu. Onun bu tipte Rüzgar ~iddetmi ıırtınnıştı ve bu 
ve her yerde raslanan bir macera- şiddetli rüzgann gürültüsü büyük 
perest tarafından nasıl olup ta kım- holde akisler yapıyordu. 
dmlmış olduğunu anlamıyordu. Pek Stephen, şato sahibi ve Mr&. 
az seyahat etmiş ve oldukça iyi ter- Dean yavaş yavaş bir mübaha.t1eye 
biye görmüş ve ahlakı da kabil el- daldılar. Küçiik Mis Mac Reay bir 
duğu kadar geniş e!ki bir ailenin iki defa yanında oturan Berg' e söz 
müsrif çocuğund dünyanın her mem- söylemeğe teşehbiis ettikten sonıa 
Jeketinde raslanır. sesini çıkarmaz oldu, vekarlı balata 

Phyllisi alakadar eden şey, vi- ile duymadan maııanın öbür tarafın
kontun tasavvurla.nnın apaçık ol- da oturmuş olan Phylli~'i ve vi
ması idi: Ct>nç kız güzeldi, iyi ye- kontu süzüyordu. Dün akı,amki ııi
tiştirilmişti, şıktı ve fazla olaralc ta yah robunu giymişti. Fakat Philippe 
parlak gözl~ri ayrı bir zenginlikti. onda elbiselerin kalitesinin veremi
Vazifesinin Dean ailesinin istikbali yeceiJ bir asalet görüyord-ca. 
üzerinde müessir olacak malumat (Arkuıı ..,..) 
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kadar sarih surette göremiyecek ka

(Baştanı.fı ı inci sayfada) ç • çlllD · dar mahdud görii,lü olmalarının şa. 
Mussolin~ Arnavudluk.ta Yunanl.ıl- ar yanı hayret olduğu fikrindeyiz. 

1arın kamçısı altında ac1dan kıvra. Pek iyi hatırlıyorum: Geçen h<.orl Söz Ara$ında 
11.lrken, Mısırın ve Süveyş kanalının tkunun esnasında 1 9 J 5 Temmuzunda idi. o 
müdafaasına memur general Wavell D U zaman Bulgariııtanın fena bir yola 
l'e Wılson muahedelerden biı.e teret. sapmakta olduğunu görmeğe başla- Sporculardan 

Sayfa 7 

Ege köylerinde 
sellerin zararları tüb eden ~e ifası bir an o kr.dar güç me•-ı dık. O zaman, Lloycl George, Bo _ 

gözü.ten taahhüdler mucibince, in .. il& nar Law, Sirfe Smith ve ben Bulgar mÜrekkeb bir 
aan, top, teçhizat ve hepsinin üstün. elçisini yemeğe davet ederek Bul - h .' ku" met heyeti İzmir 9 <Hususi muhablrimiZden)- ki Süzbeyll köyleri halkı gece vattı 
de tanklarla fevkalade takviye al • gar kralı Ferdinandın kaybedect':k - Bu sene mut. d h'l"f k ... f • 
ınışlardır. Bunlar bu adadan, i.Still Balkanf ara ve tarafa geçmekle ne büyük delı'l"tk E • a la ına 1 in.ci .,e a köylerine saldıran Gedizle Mendere-

K v k d Y eryiiz.ünde mevcud hiçbir mem- sege .şehir. ve kasabalar~nı bastır~n sin saldırışlarını gayet iyı ifade ey • 
tehdidine rağmen gönderilmiştir. e- yaptıgını en isine izah ettik. Bu leketin idaresi başında bulunanlar .. Y1.~b, hır felaket halınde gelmış, !emişlerdir. Bu iki köy halkı esasen 
2a birçok Hindli, Avustralyalı ve -y_e. B 1 . t a bir şeye yaramadı. Zavallı adam bi- Finlandiya hü- b~y~k maddi zararlara. _sebebiyet ver- suyun taarruzlarına hazıı·lıkl'ı ··ıdiler. 
lli Zelandalı askerler de gönderiln1ış. u garrS an ze inanmadı veyahud buna hüku - kumet azası ka- m.ştır Hamd Is k 
tır. . metini inandıramadı. · 0 un. 1 ınsan zayiatı Zamanında kaymakamlıkları haber. 

d k ı l dar sporla mq- Y~~tur .. H~.~.an zayıatı i~, işaa edil. ckır ettiklerinden (köyleri kolaylılr.la İşte ondan sonra Trablustaki_ zafer~ ai ısım Bu gar mil eti eğer ayni hntayı gul olmamışlar dığı gıbı buyuk rakamlar ifade etme_ tahliye edilebilm'şt" B .. d i 
Ier silsilesi Afrika kıt'asında Italyan yaparsa denilse tamamen mektedir. ~cak yü.zl.er içindedir. san zayiatı h;ç ':ım:m~ş~~·.eı~a;at 
askeri kudretini tamir götürmez bir Bunun üzerine, Bulgaristan, köylü doğrudur. Uır.u- Bu defakı seller, ıki buçuk ay ev- maddi zararın ön .. n . . 
tarzda tıran o zaferler silsilesi baş • Ç ·ı •• baharda balkının arzulan ve bütün menfaat. miyetle parla- ...., ~ vel başlıyan ve ancak üç dört gün u e geçılcmemiŞ • !adı. ÖrÇI e gore leri hilafına olarak Kayzerin tarafı- menter memle- /"" - A ara vererek devam eden büyük ve tir. 

1'.rçüncü mühim hfldise böylece Tra.l> neler olacak, harb ne na geçti ve zafer kazanıldığı zaman, ketlerde hüku- ~ devamlı jYağmuı:ilar.tn beklenen bir bilHab:şistanın meşhur ynğmurfarını 
lusta vukubuldu, bunu memnuniyet. bazı aksamını kaybetti ve cezasını met erkanı daha ~~·~ - neticesidir. Ege mıntakasında mev e golgede bırakan bu seneki Ege 
le kaydedebiliriz. zaman Ve nerede çekti. Bulgaristanın ayni hatayı yap ziyade serbt'st ~f~ cud bütün büyük ve kuçük nehirler: yağmurları, bilaistisna bütün Eğe 

Trablusun şark kısmında bul~nan b•t ek? mh ıyacağını ümid 3e0derim. F.ğ:.r -~Y~! mesleklerden ge 1Z , ./' le bütün !(aylar ve dercl~r ta~mış - ovalarını sı·lar altında bırakmıştır. 
ve 150.000 den fazla :>ldu4n bilı~en l eC atayı yapars~, s~ned.e .'.ıçuncu lirler. Bunların tır. Bilhassa Büyük ve Kü;ükmende. Kışlık zer'iyatla henüz taılada bulu. 
İt l d · ed'lmiş veya ım-, - 1 defa olarak B~lgar mılleh lurum - çoğu avuka•tır. Eski Fransada ol- reslerle Gediz, gece vakti kudurmus. nan Pamuklar zarara uğranustır. Bu 
h a yaln or ust u esHır meın hemen bir """ d ıvii"'"~e"' vazife3ine geçenlerde suz ve felaketli bi.- harbe sürükl~a - du!?u gibi. !\z bir kısmı doktor, bir • istilasına uğrıyan bu"tu"n . a o unmuş ur. e .. .,,.n a. v -~ ..., . . .. h . 1 kt .. çasına şehirlerimiz ve köyicrimiz ü _ köylerde 
aradn İngiltere ve Gallis eyaleti bu. yeniden intihab olunan reıSıcum u - mış o aca ır. . . miktiarı mualli~: .7ürra,. ticar~t er- zerine saldırmış, esasen uyamk bulu. 5000 lira ile 30.000 lira arasında za -
yüklüründe olan Trablusun r;ark mın run bir mümessilini tanıdık. M ~~!Ssol~ ve Lad"lval 1 babı ve sanayıcıdır. Fınlancliyada nan köyler halkı derhal sularla mü_ rar vardır. 
takası mp.tolunmu,tur. İtalyan:ın WiJlkienin şahsında da büyük Q . lı;sso •.nı teıımıye. e ıl en de. talyan ise iş ~aşında bulunanların da birer cadeleye b~lamıştır. Sellerden birçok beton köprüler ha. 
hunhar rejiminden ıztırab çekmiş O- cümhuriyetçi partinin reisini selam- ulısdıngıı 1 v; umumze.t ~ a ı~a La- meslekı vardır. Fakat bunlar he~ Bu ana baba dakikalarında cüm - sara uğramış, bazıları yerinden ay • 
Jan zavallı kabileler kurtıarılmıştır. ladık. w ~· . dnen N< ~ansızt <~uıslıng·ı 1 ~~r şey~.en .. evvel sp~rcudurlar. ~esela 'hur~et jandarmasMıotı., ııab:ta tc.~1. I namış veya. ayakları sökülmüştür. 
Becievilerden bu sağ kalanlar ken - Burada gördükleri hakkında dog- ısı de, I a~.1 g~sdaphsk. v?sıtjsı .e bugun.ku baııvekı.l .Rııngel .m~kern- kilatının, idare amirlerinin s:ırfettik _!Bütün köprülerin fenni hır tetkikten 
dileı'\"e zulmedenlerin karmaka.rlff!lt: ruyu söyliyeceklerine eminiz Öve ~a: v?t?n aş drb_lı:.rerkn .. e .d~ ~lnıybt ~rı- mel hır kavakçı, ıyı _.Jer~ceh _b~r.k~-lleri büyük gayretleri bilhassa tebarüzlgeçirilınesine lüzum hasıl clmu.o:tur. 
kaçtıklarını veya sonu ıı;elmiyen e~~r ha fazlasını da istemiyoruz. tesmı ~ kra e f d me umd ~l ı e H:a, ~ucu vle gahyetb. mbahılr hird bınıcıd_ırj ettirmek isterim. Ben Küçüknıende -1 Fen heyetleri bu işler üzerinde bü-
~a~·ıeler· hal'nde go-ıu-ru"ldüklerini gor reı"sı"cun·· ıhurun parlamentonun ve aş. a tarz ar a va.ta? ils arını .. ıt - Sovyet er ar ı aş ama an evve reste su ı"staıı.-ına ma b' "l . ..k b 
... ıı ı ı ' J k 1 1940 d H 1 . k'd 1 k 1 ' = ruz ır n .. 11ye yu ir itina ile çalışmaya başlaml§ mü~İerdir Amerika milletinin muhakemesine er~n v~ onun. yen~ nızamının o e - ı· . adi e sın.dı e ykapı ~ca. o a~ müdürünün evini yüzüstü bırukarak lardır. Yollann ve köprülerin yıkılı; 

~~ısır v.e Su"veyş kanalı cr.ınivette_ ı"tun" atla bırakabiliriz. Başvekil ola - l_eln h_ aline ~I etırkmege çlalışı~.orhlakr.kBu o ımpıya arın ı are omıtesıne n- b'r başk k"" h"' .. . 
'" - k "d" B ·· k.. · t ı a oye su ucum c-meme.>i bozulması yüzünden Izmir vll§.yeti 

dir. Bingazi limanı, üssü ve ı:ı~:e lıdanberi yalan ümid1eri t<"şvik elt • d er~nl nasıb.vu uj ge .. e)~gı k ın- vaset MetmKe' \~kı ı. _ugubn ud zıraa için önleme tedbiri almağ:ı koştuğu_ bütçesinde yeni gedikler açılınıcı bu 
meydanları Şarki Akdeniz harbının memek ve her şeyin k0layca o up _a sız edre v·11: ~eyFekr soy ıyc-kce. vAak- nazırı . eıı. onen ıse un an on nu görd" . . • -

k h 1 d b l zıyette egı tm • a at ıner e2ı be~ sene ,,.vvel Finlandiya yl·ı·ksek um. . lunuyor. Meclisın bunları kapıyacaAı 
heyeti umumivesi için yüksek ehem. biteceğine dair e anet er e u un- d . d .. d. 1 . . l" . d - 1 1 1 "b" "d' a· Torbalıdakı Subaşı ve Menemende nıuhakkaktır 

kt d mamak hususunda büyük bir itina en.ız e mu_~!\ e e ıçın e ımız en ge- at ama re <.orunun sa 11 ı ı ı. ır - · 
miyeti haiz askeri bir no a ır. 1 - ------------b ·· d" Fakat buoün size söyle- enı yapacagır.. metre sekqen beş santimP.trı' atla-

Askerlerinin başında kraln u şa - goster ım. .., k Malt •. . d Al 1 k b k Ad • v k · ı · • 
Yanı d'ıkkat hi'Zmette bn!unnıu~ olan diklerim bize bihakkın derin bir şü B alk"uzdermd'kek rna~ a~~ d"ayı ı 's rnava muvaffa olmuşlu. Diğer biT j 1 ye e 1 1n1 n 

· d bu""yu'"k bı"r e ·ı e ı at etmışsınız ır· Fı'nlandı"va nazırı ı"se meqhıır Nu··r- 1 "eflerden bahsetmek zamanı gelmiş. ran hissi ve aynı zaman a .. k d 1 M l .. . d . k 
., huzur ve hatta sevin-; vermelidir. gun a ~kkevv~. ha ta ~zen~ ~ ço minin rRkihlerindenclir. Beş bin b 
tir. $imdi size geniş harb sahnesinin şkayanı lddı. ~ti ır l avas· :ı1 re etı ~·ku- metre Finlanrtiva ı;ampiyonasının ü- eyan atı , 

Evvela Ortas:ırk ordusu ba!)kuman b k J k d h ua ge ı r'\ man dr ıcı yaya pı e ,..··nciisi;düY. S"hılc vf" mütevc-ffa d"k N daha ciddi, da a aran ı ve a a b b d. , 1 . .. d danı general Wavcll, kiyasetli, 
1 

fi b h e- om ar ıman tayyare en ı;ı;on er - Reı"sı'cu .. mhur Kallio iı;ı,. rok bc~t':ni- CBaş1aırafı 1 inci sa,·fada) k t tehlikeli tara arını mevzuu a s . y . ili . .., ... ,, 
katli cür'etli \'e yorulmaz bir as er d w• dıler. enı • oustrıOU':i tavyare ge - l•n bir kavakcı idi. Bilhassa muka- mış, Adliye Vekilimizf! hitaben: 
US •. tad' olarak temayüz etmiştir. Fa - ecegım. b I h 1 d · izi ciddi hasar·ı u~rattılar ve bu vem~t varıqlarınd.ı clikkoti cekı11P.k- «- Size Allah oınürlcı· ver~ı·n Felaket adamı aca a ne er azır a ı mımalı . 11,1' l 'ı· ... ·ı . • " ~ 
kat general Wavcll bu şöhretine iş. Kanlı rejimi sıkışmıs ve çamura y~r gemı ıv_a_ta ıınamna ı tıca ek- t,. irli. Finlanrliva kabines"nin diğer sayın Vekilimiz. Mevkuf ve mah • 
tirak etmeleri için müteaddid defa· h l felaket adamı bu kış dınce bu gemıyı parça oarça elme · erkanı İ!!e. her biri bir atletizm ~u- kılmlar namına, hapishaneyi de bir 

· t tm'"t"r atmış 0 an ° · · · ı b"" ·· k 1 · · ·· · k 1 b · · · · · d lar başkalarına miıracaa c 1
' ı ·. I d b ler hazırladı;> Na nıyeb ı e utun uvvet ennı uzerıne beı-inde miiteha~sıs mü emme i- .zıyaretınızı rıca e eriz.» 

.. den Wıl ay arın a aca a ne ek-'t 1 d"l Al ı b d D . . Nil ordusuna kuman .... a e - l • b" hareket tasarlıyor? t su eye ter. man.ar, ura a, rl"r •norcu-4urlar. emıştır. 
son en ı·y,· tabiyecilerimizden bıri ola. sı şeytanı ır J k · d.. d b · h h 00cumuna karşı Adliye Vekili tefli~lerini bitirdik-

yenJ.den han,yi küçük mem e et JS - unkya a ı·ırb. ava du hk" d"I fh 
l'ak tanırunı"tı. Artık şimdi bu vasfı ,, d ·ı k) O e uvvet ı ır tarz a ta ım e ı cadeledc her yeni sa aya :ıu veya ten sonra, gazetecileri kabul ede -

"' tila edilecek veya cvn ece . - ~ k 1 l d b' . . • k"l d • k k v k d" ona vermekten kimse imtina edemez. l d.. hakimiyeti arat-ında ye mıs a e er en ırısını te'! ı e en bu tarzda arşı oymaga mu te ır rek, aşağıdaki beyanatt'l buluomuş-
13 üncii kolordu kumandanı 4ene. n~n ak lnyİan adamıza bizim oca _ Malta adası bataryaları ve İngiliz olduklarına emin bulundt:!ğunu bil- tur: 

üniversitede 
dünkü toplantı 
(Baıı tarafı l inci sayfada) 

Herat•ta doğdu ve orada büyüdü ve 
orada öldü. 1462 de Herat hiikümda_ 
rı Hüseyin Baykara'nın himayesine 
girerek az zamanda divan beyliği va
zifesine kadar yükseldi. Ali Şirın 14 
oğlu vardır. Ali Şir, yalnız şıi'rle de. 

ral Ocounor, merd Avmtralyalılarm ~ane ~ e ~ ne tarzda bir taarruz ya deniz ve kara hava kuvvetleri tara· dirirsem ve deniz ticatet gemileri • <<- Mahkemelerin işleri nasıl çı. 
kumandanı "'eneral Mackie, kulla - gımıza arş k ·· • fı d k l t \1 1 "ki mizin mürettebatının, dok işçilerimi_ kardığını yakından görmek için, bi- birisi olduğu kadar sefahat bakımın-

,., pacak? Hepimiz bunu t:ndctı ı.ten - n an.. ar.~.• a_nm. ıdş ır.1 s"o m.akn abr ı 1 1 d k dan da çok meşhur b'r şeh·r hal'nd nılan zırhlı fırkaların1 ı::evk "e idare J~mize her halde sormuşuz ur. veya uç gun ıçın e. pı e om- zin ve bütün iman arımız a i a - rer birer gezdim. Ayrıca, mahke •
1

• • • • . 1 . ' • 1 • e 

ğil resim, nakış, musiki ve daha bir. 
çok güzel san'atlarla i~tigal eöen bir 
san'atkardır. Bu sıralarda Herat dün 
yanm en mühim kültür şehirlerinden 

eden general Creagh. bu üç ~ene.ral oı Şuna emin olalım ki, harb yakın- bardıman tayyaresınden 90 nın~ ve melenin cesaretleri ile düşmanın fe- melerin bir >.f"ne zarf ınd:ı çıkardığı ı ıdı. Bızzat Alı Şır de bu sefa ha tın ı -
en muğlak hareketleri hayret edıle- da şiddeti artacak bir safhaya gi • belki de daha fazla~ını kaybettıleT. na niyetlerinin ve kurnazlığmın ha- işlere dair istatistikleri aözden ge - çindc bulunanlardan biriGidir. 
cek bir süratıe ifa etmiş ve muhaTe. yecektir. Hit1erin cüriim ortağı Mus. Bunlardan 5 O si havada, 40 1 da zırlıyabileceği her şeye karşı koya - çirdim. İcra ve iflas iRl;rinin şaya- Ali Şirin eserlerinde hakim olan 
beler Yapmıştır ı A dl w d d t h '•b d:ı.J~ 111' t · cagwımızı, onu gerecegyimizi, ondan m memnuniyet bir ı-ekilde kolay çık- ruhun, lıısanlaTa karşı şefkat, samı_ · so ini onu rnavu u~a atan ar - yer e a n e fıUıI. • ous nousun "C ., 

Eğer amiral Cunningham'ın i:u.man belerin tesiri altında Sll.llanıyor. Fa- sak.atlanması denizde vukua gelen daha iyi bir tarzda manevta yapa • makta olduğunu gördüm. Mahkc - miyet ve hayatın bizzat ıtenüısinden 
dası eltıooaki Akdeniz filomu'l: Ital - kat Naziler Macari3taıu yuttuktan hava harbinin büyük mükafatların _ cağımızı, w ondan daha mükemmel melerin de geçen Q40 yılı zarfında zevk alm~ olduğu bariz bir şekilde 
yan bahriye.~ini kovalıy:;rak liman • ve Romanyada tüy)er ürpertici da _ dan birisini teskil etmekle beraber, çarpışacag-ı~_ızı_ ~e .?'a9amakta de - gördükleri i~ l·r, cliğer senelere na - 1 göze çarpar. Bu eserlerdir ki büyük 
lara tıkmamı~ ve her ileri hamlede h'l• "htil~ fl k d ktan sonra Ka- Almanlar ınagw lı1biyeti kabul eyle - vam edecegımızı soylersem, bana z_ar.an. daha fazla Vl° memnuniyet ve /Türk hiıkümdarı Fatih Mehmed ta _ 

k ı ı ı a ar c;ı ar ı • . w •• "d d" d 
orduya deniz kudretinin ::ıkıcı ay - d · · · b 1 ı1uyorla,. Ro • diler ve Maltav., •Yelmekten vazgeç- ınanarag-ınızı umı e ıyorum. ncı ır. rafından Ali Şir'e birçok defalar tak 

ra eruze ınmış !J u ·· .., · t-~• • • •!•-" bh" ·· B · · d J · ı·· • naklarile müzaharet etmemis ol.say. d azzam bir AJman or - tileT. Jlloustrious'da lüzumlu tamı- ıuırutereyı ısuıa teıe usuh ,, ütiın gayemız a a etın wuzum ·rdirJer kazandırmış, hediyeler gönde. 
- k"" ı manya a mu · M 1 ı· d ld b ı En büyük meseleyi en sona •ıra.._ suz sekteye ve tevakkufa uı:rrama - il . il 

1 
t dı Trablus seferi keza mum un o a. d hava .kuvveti vücuda getı - rat a ta ımanın a yapı ı ve u I .. k • .. . . ·m . . . A r· mesıne ves e o muş ur. 

ınazdı. _usu ve d' gemi, 2 3 mil süratle ve kendi va - tım. Dun ba.ş as erı muşavırımız ı - ~~n 1 cerdyabını takıh_ etm~~ı~. Ha- j Ali Şir'in İsliimiyet telukkisi· dev-
Bu kaynaklann yüksP.lt ehemmiye.. nlmNeazilkteerırdiclerini Bulgaristana sıtalariJe emniyet altında İskende - 'paratorlu~ gehnelo·ı1~·urd~alyd.:~şkGa~ı kım erk ~·. u ,glayeyılmevB ıı ıcr~?'a Jet işlerine, ordu işlerine, san'~t işle 

" .ı!- . "tt" ı general Sır Jo n ı ı ın e ı • · • oyma ıçın ça ı~ıyor ar. unu gor- ı . hatt• b . . • 
tini bu sabah şafakla beraber Ak • geçirmişlcruu rıyeye gı 1

• h b d" k" Htler k~n mekle memnunum.:. rıne a şara .şlerıne karışmıyan 
d . d' 1 · · daha simdiden Harbin neticesi n~redf' alınacaktır? neral size a er ver 1 

• ~ 1 
• .k- "d ı bi d' telft.kk" id' 

eni?; donanmamız. amira1 Somer • NaZJler lŞ ennı . l " r B B hAd• . k • Akdeniz - disini Avrupadaki stratejık, ekonomt Fethi Okvar. Son Posta muhar - 1 ea r ın ıs ır ... 
\'ille'in kumandası altında Cenova Bulgaristana da geçir.m.ış errır. f u- d k"~ hİ·kıse~ıb n;cra;z\tiği için fa ve politik gerginlik yüzünden y..ıkıu ririnin sorduğu muhtelif suaflere de Ali NH1addan sonra, Ahmed Cafer-
körfezine girerek Alm:ı n nazilerinin nun, Bulgar hiik~metınıfn mttıva a . - ket 

1d.~ 1 teyı fter alrd gw e aibi or~da bir istikbalde Britanya :ıda.larını is- aşağıdaki cev -ı.bları vermistir: oğlu tarafından da Ali Şirnevai'nin 
Cezay. T t l Wey l k b lduaıınıı arze menuz a ıger ara a 0 u u "' k b "" t · f · f hk 1 · · dı'lc'liğ" ve tes·r1er· latıl to ır veya unus a geııera - 'kati e vu u u ., l 1 d "f . . k etinde bu- tilaya teşebbüs etme ınec urıJe ın. «- stına ma eme erının te!} - • ı ı ı an nuş ve p. gand• • t k .. d B .. tayyare meye an arı a vaZ1 emızı yapma nıy k" . 1·1 k"J" d . k IA "h dl' laı1tıya nih t e 'I . t· 
lara binebilecekleri bu deni'Z tis..~ünü sayısı binlere varan dm...ıfln rr>Bıısd a tubn ~~umtut_z~ı, sıze R ' olmam~ı icab eden bir ihtardır. Fil. cümeninde tetkik edilmektedir. Ya-

a ııaarruz eme uzere vapur. ]azım ır. ugun Al · .. t h. ) d w . östemlek için de görebilir. Bu, hiç ı~enın ga ı 

1 

ı ıne aır :-.ınıın avı ası a ıye en. aye v rı mış ır. 

Zıci bir tarzda bombardıman e isi deminının ışga 1 a \. . . Bulaaris- Fakat nihayet. bu harbin netice- hakika, gece günduz çolı~ıyoruz, her I kında eclıse ı;evkolunacaktır. o ara ça ışma tadır ar. Zonguldak 
e . tt ~ . . . ı· it n aClı:r. ıı a, e aruz e ırıyorum. 1 _ M . l k l k I 

zaınan gördük. Alman hava kuvvhet f.~;:~ ge<;~ele- si, Ok.vanuslarda. havalarda ve bil. şeyimiz hazırdır. Filhakıka, evvelce Temyiz mahkemesinde işler es - ve Kütahyada da çalıştırılan mah -
Musaolmi ftalv.-vı feci bir akihele tandan k3~~ara~ .a{c· . dir. Bulga- hassa İngilter<? adasında olup bite - hiçbir zaman olmadığımız kadar, ge. kiye nazaran, çok daha süratle yü- kumlar vardır. 

sürüklüyor rini mümkun kı m~ ıçın ('llu ile Al- ceklerle ·alınacaktır. çen Temmuzda, Ağustostn ve Eylül. rümektedir. Temyiz k.ıdrosu miite- Çocuk düşürme vak' aları etta -
İtalyan milletine Mnssolini'nin onu ristanda ve Bul~rt~ı~trt~ ~t bulun - Amerika Birle:ııik devletleri hüku deki ile kıy:ı.s kabul etmiyecek clere. madiyen genç P-lemanlarb -da tak • fında ceza kanunumuz kafi hüküm-

na.s11 feci bir akıbete sürüklediğini his man kıt'al~rınınh arl kİ eyanılmıs.. metinin ve milleti~in bize zafer için cede daha kuvvetliyiz. Donanmamız viye olunmaktadır. leri ihtiva etmektedir.•ı 
Bettirmek lil.zundır. Cenova bombar_ ma\)çi~ ~k~ç~: ~:z~~da a~u ileri b~- lüzumlu her şeyi vermek nİyetiGnde 'ıdaha kuvvetlidir, !ilo~il~:ıarımız .d;ıha Mahkumların naJia işlc..-inde ça • Adliye Vekilimiz birkaç gün da_ 
dıtnanının sahil boyunca ve dağlar- tır. e e 

1 b ı ktadır olduğu şimdi muhakkak gibidir. e- çoktur. Havalarda, rı arıya aoa arı lıştmlmaları için lazım gelen ha - ha şehrimizde kalarak, diğer adliye 
da inliyen top sesleri eğer Fransız reketi baş lam-; u ~j~)~~dada ~lan- çen harbde, Amerika Birleşik dev. -ı üzerinde, gerek haddi z~tı:ı~a gerek zırlık ve te;;kilat 

1yapılmaktadır. Ha- dairelerini gezecek ve teftişierde 
arkadacılarımızın a..u elemli anların.. Geçen Mayı~t~. "d' d, bulun - Jetleri Atlantik öte~inden iki mıl- avcı tayyare kuvvetlerunızın geçen len Karabüktc 200 mahkum amele bulunacaktır. 

u ı ·· dük Jyı umı .er c ' k b nh h d ki · h"c munu püs da kulaklarına giderse dostların _fa.. arı gor .. · L· raflıklarına sarıl • yon insan ı;:öndermişti. Fa at u se: so ~- a.r a na:ı. u u . . -
ı dukları ıeın, oıt~ 'd 1 1 w ır su _ ferki harb bir geni1 ordular harbı 1 kürttuğiı ve maglub ettığı zamana cumlarına, glisör hücumlarına azim., Longfellow'un bıı manzumesıni oku. 

a dostların - ynkında >ldukları ve dıkları için, H?lan a 
1 ~r dagılaı· e degıv' ldir Amerika birliğinin her ta.

1

nisbetle çok daha kuvvetli bulunu - le, sebatla ve pratik bilgilerle kar§ı mu.ştur. Manzume şöyle bitmektedir: 
dalgalara hlikim bulunr!ukları hissini h al in kısa rına ugra • • · · 

1 
· d T E lfıl k k · · h · · · h · 

'\>ererek onları cesaretlendirecek • r~tt~ ay edildiler ve 0 za • rafında vücud bulmakta o an şecı or yoruz. Or umuz, en:ı~~z ve Y • .oyma ıçın epımızın azır omamız dnsanıyet, müstakbel seneler hak _ 
tir. zıldıler, tal~n 0 bulunuyorlar. dulara ihtiya~ı~ız yoktur. Bu ordu- dekinden ~o~ d_~ha buyuk, daha sey lazım.dır. . . . ~ın~aki . bütün korkuları ve biitün 

manda~berı de c; kalmış acil lara bu sene ıhtıyacımız yoktur. Bun yal, daha ıyı mucehhez ve dF.ha ıyı Hitler harbı nasıl kazanabıhr? umıdlerıle, hı.muna heyecanı ,içlııde, 
Trablus hadiseleri tarihin ancak bir Belçıka _kra\rıın d~?ç. imdadına lara gelecek sene ve tahminlerime talim görmüş bir, vaziyettedir. Baş. General Dill'in dediği ve benim ge- senin mukadderatını bekliyor.> 

sayfasıdır. İt.alyan imp3.ratorluğunun talebi ~zenne .eFn. ısımJarın ve bi _ göre hiç bir sene ihtiyacımız olmı - kumandanımız Brooke'e ve nnun ku çen sene kaydettiğim noktayı bir ke. Çörçilin Ruzvelte cev.-oı 
inhitat ve sukutu tarihinin sayfası • · · w· zaman ransız ı k t" · · h -
dır. Cenuba doğru 800 ,,.1.1ometre ıne_ g_ıttıgımız b ekmüı olduğumu- yacaktır. mandasında meme. e ımızın mu - re daha tebaruz ettirmeliyim. Hitlerin Çörça, bundan sonra, sözlerine §Öy 

"' zım nasıl tztıra ç ' Harb malzeme::ine ihtiyacımız teli! mıntanlarmı ıdare eden kud. harbi kazanması itin İngiltereyi mah le nihayet vermiştir: 
Saf ede İngiliz ve Hind ordusu Su - zu biliyoruz. •11 1 . bı'rlik vardır ret ve kabiliyetleri müsellem g< ne - vetmesi lazımdır. Üç defa 130 milyonluk bir milletin 
dandan mü.ste-vry· kovduktan sonra B"'tün"" Ballca mı et erı b"' ük ·ı· d d F -
· ı 

1 

u 1 · I .. . Fakat her n•!vi harb malzemesi - raliere en uy 1
• ıın:ı. ıın var ı~. a. Hitler, Balkan devletlerine tahrib_ şefliğine seç.ilen bu büyuk adama, si. lta.lyanın Eritre mü.stemlekest'1de v o u~.a~_sa mil - nin ve teknik va~ıtalarmın muazzam kat bunların hepsınden '!aha mubim ler saçabilir, Rusyadan biiyük eya - zin adınıza vereceğim cevab nedir? 

dutnıaksızın ilerliyor ve Habeşistan. Bittabi eger butun Balkain .1 "kt 1 da ve devamlı bir surette olarak, imanım, eller;nde kullanmak let~ler kcı>arabilir, hattt\ Hindiştan Reis Ruzvelt'e vereceğim ccvnb 4u_ 
da bulunan bütün İtalyan ıot'aları • b' J'k lurlarsa ve ngı tere mL ar ar ı · · ··k ı ·11f..hJ b ı d" d 

!etleri, ır 1 0 d ·· · ı esı"ne en acil ihti}•acımtz var- ıÇın mu emme. Sı ~ ar u .unan ort kapılarına kadar gidebilir, n:ıletıni ur : nın t 'd' ·~ lanıagwa calışıyor . f dan yar ım gore- ven m . a· . 1' . • . . . ecrı ıni .... marn · ve Türkıye tara ın I A d B la a burada ihtiyacımız var mıyon kadar Ing ızın ga ıb ıelmek Avrupada ve A.syada daha uzaklara Bıze ıtıimad edın!z. Bıze imanıllilz 
Diğer İngiliz kıt'aları 11arbden Ha- rek birlikte hareket ededr erseb, iv • dır. ubn rlan buraya g.::tirmeliyiz. 

1 
veya ölmek hakkınd:ı.ki ht'i azmine her yere saçabiliı fakat oütun bun l olsun, bizim için dua etliniz ve Allahın beş· t · ekte ve Kenya'da top b· kisin e un arı ır ve un • . . . . . " _ - . . . . ıs ana gırm - nıpanın cenu :ı. şar Al . d E• er garbde ve !;arkta harb gay· !dayanmaktadır. Ingıltere gıbi bır a - larla mukadderatl,'l'lıtı ontuıe geçe - ınayetile herşey •Yı gıdecektir. Hiçbir 

lannı.ış olan crdu da muazz~ bir yenmeie kafi mikt~rda l m-b1· or. ~ ti~zi idame ede~ek ve geni.~le • 1 dayı, denizlerde ve havalarda haki- miyecektir. Her geçen ay, .:ebir kuv_lkusur yapmıyacağız ve tereddüt! et.. 
cephe boyunca şimale doğru ilerle ve hava ku vvetlerı top an~ 1

• ınc;;u ;:Cek isek, 1942 de, bizzat kendi - ıniyet elinde olmadan işgal etmek ve vetile ve alçak entrikalarla nükmü al miyeceğiz. Zayıflam1yacağız ve yo ~ 
lllektedir. Bu ordunun başında ~ene.. kadar birçok ay~ar ~eçecler :iabi mizin inşa edehilecei{imızden çok o zaman müstevliyi burada bekliyen tına aldığı asil ve vaktile mes'tıd bir. rulnı~yacağız. Ne .mnharebenin bir • 
raı Smuts'un teşkil ettiği ceııubı Af. aylar zarfında bırçok şedy .. sir daha fazla büyük miktarda tic:<..ret şeylere karşı koymak, kolay bir as çok memleket, nazizmin hain boyun_ denbire gelecek darbesi ne de uzun 
l'ika ordusunun tuvvetJi kıt'alarını 1 k . A rikan yar ımı mu~s . B k . b k t d ğ'l .. '- • . . k d . . t kk • 

ece tır. me 1 • . f zla _ gemisine ihtiyacımız olacaktır. u erı are e e ı u.u. duruğwıdan, şımdıyc a ar hıçbıı· eya uz ve gayret imtibnnlan bizi 
görüyoruz. oldukça, h~va k_u~v~lt .ehrlımız a b'r vaziyeti dii~man her halde pek iyi Fakat size bir ihtarda bulu.1mam şeyin insanlar arasında bu derece' bitirmiyecek. Bize aletl<Jr veriniz biz 

N .. b d beş sene ı k b zler ıyı sı a anmış 1 
H' 1 · · ı· d C b llkl h tt tl b d l · ·· t · ' ihayet iStiklali un ıın aştı ça, 1 

• k k" duları- bilmektedir ve Herr ıt "'lln gemı- azım ır: e in en ve iyane ı en kuvve e ve u erece 1akh olarak ışı am bır neticeye eriştirece~iz. 
evvel elidden alman Halıeş vatan - millet oldukç~ '.~ ~.~r.}~ 1 

or hak _ )erimizi tahrib etmek ve fngiltereye sonra cinayetlerin en büyüğü te.>:ey_ nefret edilmediği derecede nefreL et.. 
Jlerverıeri silaha sarılaraJ{ ayaklan - mızın kuvvelı buyu 1 u;cçk, mu gelecek Amerikan malzemesinin hac yübe ve tenbelliğe götüren !artı iti· meği öğreniyorlar. Ve daima deniz • 
dllar ve daha geçenlerde İngiltereöe kak ki birçok Şf'Y 0 ~ca tır.) k 1 . mini azaltmak için elinden gelen her maddır. lere ve havalara hakim Britanya im. 
bulunan imparatorları d:ı onların ve Eğer cenubu şarkı mem e f t en .. eyi yapma•nnı bekliyebiliriz. HiLler, Gaz hücumlarıN, parasüt hücum1a- paratorluğu. daha doğrusu İngiliz Seneı·erdenberi, Kuleli, l\laltcı>c ve 
tacının kurtarılması icin onların a. kendilerinin teker tek1er pabrça an - Fran~a ve Norveci y,.ndikten soma. rına ha.zu·lanm,altyız dili konuşan büliin dünya elinde a. Burs ... Ask • L" . 

1 
ind b" . ·ı·kı 

.. .. d eder erse u mem . .k. f d O' N ·ı · n b:ı1ıa d 1· .1 d . • . .. erı ı.se er e ırıııcı ı e •asındadır. masına musaa ~ ' H 1• pencesini, bizım ı ı tara ımu a K.- azı erın geçe son , r a ngı • aletın kılıcı oldu~u halde, onu ar_ .. .. .. ' _ 
"Ya...ıun dalgası gelm..d-~ iba•lamıştır ı ketlerin Danımarkanı.n, . 

0 
a,? - an~sa uzatmıştır. tereye karşı yaptığı istila teşebbü _ kasından takib edecektir. ı~ıkanlaıra buyük torenle mukafat o-

ı<Q _,.,_ " e B ı "kanın akıbetıne ugn. y • • d - k . t• 1 l b' h l k s· ti te . . d'X" 1 Butün bunlar olurken. tehlikede bu danın ve e çı . kit İ iliz donanmasına tam ıtıma su, az ço ır ıca en yapı mış ır a- Birkaç gün evvel Rnzvelt, son rei.> ara ınger saa arı vzı ey_e ı.,ı ~. 
lunan davaya mu··zaheret için Atlan_ yacaklan muhakkal..tır .v~· 0 

lvaa _ °len bu tehlikeyi hiç bir zaman a- reketti. Fransa te.ıilm oldu~u z=>. • seçiminde rakibi olan zata, b:ı.na ve. bi bu sene dahi ayni mektebler gene 
k. k rtulus saatının ça m · d ı ·ı· ma11 H'tler azçok b"z·m de l•"s''m ·ı k ·· · ı · tiği aşarak bir muhabbet, hüsnü ni - hiç ımse, u ./ zımsamadım ve sız e uı ıyorsunuz 1 

• 
1 1 ~. 1 o. rı me uzere bır mekhtb '.evdi etmiş- birincilikle çıkanlara SINGER ,;aatle. 

Yet ve yardım dalgası yuvarlanıp sına kad~r ne ka-:ıar zaman geçece- ki bunu sizden hiç bir zaman. sa~ - lacağımızı sandı. Biz teslim c1ın::ı.dık ti. Bu mektubunda Ruzveıt. kendi el ri tevzi etıııi.ştir. 
gelnıeğe başlamıştır. Mümtaz Ame. ğini söyhyemezb. d b" hahra Jamadım. Bundan dolayıdır kı eger ve bunun üzerine Hitlerin başka bir yazısile, Longfellow'un bir manzu • ................................................... . 
tiltalıJar, Birleşik Amerika devletinin Geçen bar ~n ır .. lükler - bugün size, sahil muhafaza hava şey düşünmesi icab etti. İstilaya, şim- mesini istinsah etmiş ve bu manzu - ~uı l'oı>ta Z\htbaası: 
en ı"yı· ve en ser'ı a.ı·r tarzda bı·ze na. Bizim karşılaştıgıdmkı~ gbuç bı"taraf kuvvetlerinin yardımını görece_k. o - di, hepsi kış ayları zarfında tasar • me, gerek SiZin gerek bizim milletle-

"' A a ı u ı · l dilm' d h Jlie.~iyaı IUüdiirü: Selim Raglp Emei) l!ıJ Yardım edebileceğini araştırıp bul den birisi, vrupb~ k ını harbi hi- lan lngiliz donanmasın:ı. tam ıtıma- anmış ve ıına e ış a a Çok mal. rimize uygun düşmektedir, <.'iye ya.z. 
.... memleketlerden ır a.ç d aktır dım olduaunu kaydedersem, bun - zeme ve makine müzaho.ret eyliye _ mıştır. UJ.liii•'J\Rj: S. Ragıp EMBÇ .... ak için bizi ziyarete geldiler. ımı ... 

Son üç hafta içinde bana sık sık z:im kazanacağı~ı~a ına~rdüğümü~ !arın hakikaten hayati olan bu mü- cektir. Gaz hücumlarına, p::\raşüt hü. ÇörçiJ., nıatj(,um.ı!ı ha kwnında, ~ likrem UŞAKLIGJ:le 
'rkada~ık etm~ olan Hopkin.s şah-~B~u~n~l~a~rı~n~b~u=n~u~b-ız_.ı_m~-g~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~-----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

tskeri liselerinde 
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SÜMER BANK 

MüESSESESi MUDiRiYETiNDEN: 
Bankamız Pamuklu ve Yünltl Fabrikaları mamulatının perakende ve toptan satışları 

için, mağazalarımızın bulunduklan mahallere göre mıntaka taksimatını gösterir 
eetvel aşağıya dercolunmuştur. Alakadarların mıntakalarındaki 

mağazalarımıza mllracaatJarı rica olunur. 

Satış Mıntakası: 

fstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale Bolu, 
Zonguldak, Kastamonu 

Satış Mağazası: Satış :Mın takası : Satış :Mağazası: 

iSTANBUL TOPTAN 
DEPOSU 

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat. 

Konya, Niğde, 

KA YSERi MAGt.ZASI 
EREGLi 

" 
Ankara, Çankırı, Çorum 

İzmir, Manisa, Afyon, Antalya. 

ANKARA MAGAZASI 
iZMiR 

Diyarbakır, Urfa, Malatya, Elazığ, 
Mardin, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, 
Siirt, Bitlis, Van, Hakkari. 

Erzurum, Kars, Erzincan. 

DiYARBAKIR 
ERZURUM 
TRABZON 
SAMSUN 

" 
" Aydın, Denizli, Muğla, lsp_arta, Burdur, NAZİLLİ u 

Trabzon, Rize, Giresun, Çoruh, Gü
müşhane. " Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya. 

Seyhan, Gaziantep. Maraş, MERSİN • 

" ,, 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir 1 

Amirliğinden : 
1 - DeTlet Orman İşletmesi Çoruh reviri Borçta bölge.si Balıklı Or -

man ıı:at'\yatından Hopa sahiline c20• lı:ilomet.re mesafede toSt lı:enarın
dtl ist."lli «1007• metre mikAb c288• desimetre milı:lba muadil c2892• aded 
kabuklu kızılağaç tomruğu açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Artırm& 25/2194.l Salı günü .saat 14 de Borçka işletme bölgesinde 
yapılacaktır. 

3 - Beher metre mikA.bın muhammen bedeli 11 lira 66 kuruştur. 
4 - MuTakkat teminat 1880• lira 188• kuruştur. 
5 - Şartname Orman Umum Müdürlüğünde İstanbul ve Trabzon 

Çevirge Müdürlilklerile Çoruh ReTir Amirliğinde görülebUir. 
6 _ 1steklllerin muayyen gün ve aaatte Borçkada bulunmalan nfln o. 

lunur. c893• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.0QO.OOO TUrk Lirası 
Şut>« · ve ajana adedi: %e5 

Zira1 ve ticari her ne'f'i banlta muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA lKRAMiYE VERıYOR 

Zinat Bankasında tumbaraıı ve ihbarsız tasarruf he3ablarında 
enaz so lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ile ata~ı -
ciakı plana göre ik.ramjye daiıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 
4 " 500 " 4 " 250 " 

40 " 100 " 
100 " 50 " 
\20 " 40 " 
\60 " 20 " 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 

" 
n 

" 
" 
" 
" Dikkat: Heaabla.rındaki paralar bir sene içinde 50 liradan afatı 

d\ilıniJenlere ikramiye çıktığı talı:dirde % 20 fazla.sile verilecektir. 
Kıır'alar ,;enede 4 defa, 1 EYl(U, 1 Birincilı::lnun, 1 Mart ve l Buıı • 

ran tarihlerinde çekilecektir. I_ ........ ~ ........ ~~ 

DİŞ MACUNU 
AOızdakl mikroplar1 temizter, dişlerin eıtı• 

hatını muhafaza eder. 

Her yerde O E N T O L dl• macununu arayını%. 

Devlet Limanları işletme Umum Müdür· 
lüğünden: 
Keşif bedeli 15606» lira c58• k:ıruşta.n ibaret Mudanyadaki vapur ve 

kayık iskelelerinin tamir işleri açak eksiltmeye konulmuştUl'. Muvakkat 
teminatı •420• lira 149» kuruştur. ihale.cıi 1412/941 tarihine rastlayan 
cuma günü .saat on beşte Gala.ta rı.htunındaki Umum Müdürlük binasın. 
da toplanacak olan satın alma fl:omiS}'onunda yapılacaktır. 
Şartname ve teferruatı !Özü geçen komiSyonda hergün görülebilir. 

ı635t 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kartal • Yakacık yolu tamiratında kullanılmak ve yol boyunda teslım 

edilmek üzere satın alınacak 100 metıre mi\d.bı mıcır açık eksiltmeye 
konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli g541 lira ve ilk teminatı 72 Jira 
30 kuruştur. Şartname Zabıt ve Mu.ınıelilt Miidürlü~ü kaleminde göriıle. 
bilir. İhale 24/2/941 Pazartesi ııü.nü saat 14 de Daimi Encümende yapı.. 
ıacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 yılı~a. 
aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günU muayyen saatte Daimi Encu. 
mende bulunmaları. (894) 

R . D A D . ş s u y u Boğaz ve lgrip, kızıl, kızamık) 1 1 gibi salgın hastalıklar zamanın _ 
u gargara yapılmalda ağız, bo-

ğaıın antisepti.sini temin eden kuvvetli bir dezenrektandır. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarih!: 1883 

• 
idare Merkezi: İSTANBUL CGALATA> 

TüTkiyedeki ŞubeleTiı 

tsTANBUL, Galata Te Yenica.ml 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani.tand aki ŞubeleTi ı 

BELANİK _ ATİNA 

• Her nevl banka muameleleri 
Kiralık kasalar ser'91&1 

m> Dr. IHSAN SAMI 

Ti!! ~r2o ha~ı~an~aStu!w-
mamak için teairl ket'l, muafiyeti 
pelı eınla tue atıdır. Hor eocaaod.e 

bulunur, Kwtua11 ~ lıaruftıır. 

1'u valetlnizl yaparken 
Pudra altına dalma 

KREM 
PERTEV 

enrttnüz. Pudrayı 11mııkı 

tutar n akmasına manı 

olur. Yağlı 'Ye yağsız olan 
tnp n vaıolan vardır. 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
2517/940 tarihli Türk - Alman husus! anlaşma.c;ına tevfikan oarsat. 

balmumu, deriler, peynir, taze Te konserve balık, keten, yonca t.ohwna 
Te paçavra ihracatında bulunmak istıyen ihracatçılar 1812/941\ tarihine 
müsadi! Salı günü saat üç~ ficaret Odası mecl~ salonunda toplantıya 
davet olunur. Mülhakat.takt alA.kadarların yazı ile İstanbul Mıntalca Tl.. 
caret Müdürlüğüne müraoaat1'rı lA.zımdır. cıl028• 

Unutulmaz, "Aşk lztırabdır,, romanı 
Muharriri OGUZ ÖZDEŞ'in 

T 
Romanı çıktı. 

100 kuruş. iKBAL KiTABEVi 

rr========l 941 iKRAMiYELERi 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

iKRAMİYE 
PLANI 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
2 , 750 , - 1500.- , 
• • 500 , - 2000.- , 
8 • 250 • - 2000.- , 

35 • 100 il - 3500.- il 

80 • 50 , - 4000.- • 
300 • 20 • - t'OOO.- • 
Keşidelel': ' Şubat, 1 l\layıs, 1 A. 
tutos, S İkinclteşrhı tarihlerinde 

yapur. 


