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Frank o 
• ltalyaya 

lıareket etti 
İspanyol Devlet 

Reisi Mussolini ve 
Hitlerle görüşecek 

-
Sulh imkanları mı 

aranıyor? -
Frankonun seyahati 

hakkında ileri 
sürülen tahminler 

Vichy 11 (A.A.) - ispanya 
devlet reisi Gener1ll Franko. ltRly~
ya gidip Mussolini ile görüımek _u
zere bugün Fransız topraklarına ~ır
rniıtir. 

Lond'4 11 ( A.A.) -- İspanya -
d n alınan hıı.berlere göre, General 
Franko ile Suner yakında Hitler ve 
Ribbcntrop ile görüşeceklerdir. 

F'.ranko mut"vftssıt mı? 
Nevyork 11 (A.A.) -. Rortcr: 
Ncvyork Times gazetesıne_ Vıchy

deki muhabirinden lo?elen hır tel. • 
graftn ezcümle şöyle denilmcktcdır: 

General Frnnko ve Mu"olini !tal 
yan ararisinde b ir mülakat yap~ -
caklardır. Hitlerin d e onlara rnu -
ilki olması ihtimali vardır. 

Mareoal Petainin birbc; g~n. Can-
d k. k •. k"" de ıstırahat nes civarın il ı oş un 

d w· b"ld"r:lmektedir. Generftl e eeegı ı • • I 1 k. 
FTankonun, f ransanın spa!"lyac a ı 
_ _._. b" Uk elçisi olan i\'1:ııreşal Pe • 
OlJKl UY • d 
t • f kulıı·dc hUmletı var ır. 
aıne ev ~ . h · 

Vi hvde ileri eürülen hır ta mıne 
öre Cf"nt"rnl Franko mutavass1t -

tır vf" İngiltere ile lta1yn araeında 
nıUzakcrel~re başlı.ınması muhtrmel
dlr. 

Radyo geız~t~inin mütaleası 
D!ln ntcşamk' Radyo gazetesinden: 

( Oıov~· 7 İr!d •'lvfada) 

in i'iz'er Rodos 
adasını tekrar 
bombaladılar 

Kahire l t {A.A.) - lngiliz ha
\'a ku\"vetleri umumi karargahının 
teblıği : 

Afrkianın şimalinde hüküm süren 
sükunet devresi zarfında lngiliz ha
\'a kuvvetlerinin bütün cephelerde. 
ki faa lıyetİ devnm etmiştir. 

. 
" -

fngiliı: anavatan filosundan bir görünlif 

İngilizlerin İngiliz 
şlddeOI bir Ulosu 
bava akını Ostand'da 

Hanovre 6 saat Dün sabah Ostand 
bombardıman edildi, limanı da 
yangınlar çıkarıldı bombardıman edildi 

~l _ Hava ne- Londra 11 (A.A.) - İngiliz tuni -
L~ndra fi ld ( ··bu ün öğleden rallık dairesinden bu ak7am tebliğ e. 

zaretı tara . ..'" 8
.
0 

• . ~ dilmiştir: 
aonra teblıg edılmıştır • . b 

b b rdıman tayyarele. InglliZ donanmasına mellôu ge • 
. ~u Hgece omu··z"crine rok ıiddct miler bu sabah erken Almanların iş-
nmız anovre .., • • 
li bir taarruz yapmı§lardır. Bu ha - ıali altında b~unan. Ostende ı bom-

k t t kullanılan filoya mensub bardunnn etmişlerdir. Mermilerimlz 
;e c ar:lerin yüzde doksanından faz liman tes~tına isabet etmiş ve bir. 
ı:~; hed~flcriı\e varmı:şlardır. Altı çok yangınların Qllttığı görülmüştür. 
saat süren taarruza orta derecede Kuvvetıer\mie hasara uğramam~, 
müıaid bir havada başlanmış, fakat insanca da 'Zayiat kaydedilmemi.Ştir. 
gece ilerledikçe h va d iyileşmi - Alman tcb!iği 
tir. Berlin 11 (A.A.) - Alman or. 

Taarruzun il~ saatlerj esna~ında duları bıı~kumand•anlığının tebliği: 
hedef tutulan bölgenin §imııl, ce - Silahlı keşif tayyareleri fngilte -

(Devamı 7 inci sayfada) <Devamı 7 nci sayfadıı) 

Tol - -verg1.ss 
Yeni hazırlanan lô.gihaga 
çalışan kadınların da gol 

parası vermeleri esası kondu 
Yol vergisi senede asgari 6, azami 15 
lira olacak ve 3 taksitte tahsil edilecek 

Ankara 11 (Hususi) - Na -
fia Vekaleti şose ve köprüler 
kanununa ek bir kanun layihası 
hazırlamıştır. Bu layiha ile yol 
paralarının tnhııil sureti ve mik. 
tarı :yeni esaslara bağlanmakta, 
çalışan kadınların da yol parası 
vermeleri esası konulmaktadır. 

U.yihadaki hükümlere göre 
bilumum devlet rncmurlan ile se
nede en az 24 lira kuanç veya 
40 lira bina vergisile mükellef 
olan hakiki ve hiikmi ıahıslar 
afağıda yazılı miktarda yol pa
rasile mükellef olacaklardır. 

Halayda 29 
köy sular 
altında 

Şiddetle devam eden· 
yağmurlar bir 

felaket halini aldı 

Egede sular tedricen 
alçalıyor 

Antakya 11 (A.A.) - Z4 saattenbc_ 
ıi oıddeUe devam \!den ynğmurlnr 
Hatayda bir fclAket hnlini almış, An. 
takyadn Asi ve Amuk ov.ısında Af -
rin nehirleri görülmemiş ibir derece. 
de taşmıştır. 

Antnkyn kazasına bağlı 6, isken 
deruna bağlı 4 ve Reyho.niye kazn -
sına bağlı 19 köy sular altındadır. 
İ.skenderunun cenub mahnllclcrile 
se)1ab mıntnkasındakl köyler halkı 
daha evvel alınan tedbirler sayesinde 
tahliye edilerek civar tüksek köylere 
nakledClmi.şlerdi.r. 

Şoseleı- au altında 

Bir senelik kazanç vergileri 
24 liradan 75 lirnyn kadar olan
ların yol vergisi 6 lira, 7 5 lira -
dan 125 lirayn kadar olanlann 
9 lira, 125 liradan 200 liraya ka
dar olanların 12 lira, 200 liradan 
fazla olanlardan 15 lira, bir se
nelik kazanç vergilen tutarı 24 
liradan noksan olan devlet me
murlarının yol vergileri de 6 li -
ra olacaktır. 

Bir senelik bina vergisi tu • 
tarı 40 liradan l 20 liraya kadar 
olanlardan 6 lir.ı, 120 liradan 
200 liraya kadar 9 lira, 200 den 

300 liraya kadar l 2 lira, 300 
den fazla olanlardan 15 lira. 

Müteaddid binalara muta -
ııarnf olan veya muhtelif mem
balardan kazancı olan mükel -
lefler bunların her birinden ayrı 
ayn yukarıdaki miktarlarda 
yol parası vereceklerdir. Bu 
hükümlerin şümulü dahiline gir. 
miyen 1 6 vaşından 60 yaşına 
kadar erkekler senede 6 lira yol 
parası vereceklerdir. 

Yol parası senede 3 tnksitte 
tahsil olunacaktır. 

Alman askP.rleri R omanya kralınuı önünden gcçc.lt':ken 

el niğe 
ı mı? 

Bulgaristana yeniden 
birkaç bin Alman 

t uristi girmiş 

re 
1 

Londradaki Rumen 
maslahatgüzarı da 
pasaportunu istedi 

A " ı r bombardıman tayyareleri 
d ün Rodos adesmdnki Kalatoyu 
telcr r bombardıman ederek havıı 
nıeyd nın ve meydan etrafında da 
iınık bir halde yerdi': bulunan tay -
YareJ,. r üzerine tonlarca bomba nt
rnı,la rdır. 

Bombnlarnnız•n infilakından ııon
ra binalnnn ve tayyarelerin alevler 
içinde oldui?u görül mü tür. t O tay. 
Yarenin t hrib edildiği ve diğer tay-

Kızılay felAketzcdelere }'ardım et -
mektedlr. Antakya ile Reyhan:ye ve 
Antakya ile İskenderun §0..<:elcri su _ 
ınr altındadır. Antakya deb!l{thanesi 
ni sular bıısnuş ve 50 bin liralık ztı • 
rııra sebeb olmustur. seylôb mmtıı _ 
kas Qdaki mezrunt mahvaılmuştul'. 

Fransı:ı kabinesi içtima halinde Şimdiye kadar insanca zayiııt luık -

!-------------- kında hiçbir haber yoktur. Bır kısım 
Bulgar ajansı 
tekzib ediyor 

Almanlara 
göre vaziyet nsa Varnadan Berline köylerle irtibat teminüe çalışılmakta_ 

dır. (Devamı 3 üncü sayfada ) 
(D1>vamı '7 net sayfada> i ıerl petrol nakleden 

Arnavudlukta ~-- bı·r tren devrı·ıdı· 
b Almanlara göre Laval 

ffi uhare e dd t a Belgrad 11 (A.A.) - Havas ajan. 
bir mü e sonr sı bildiriyor: 

Ş•ddetJendİ Harı"cı"ye Nazırı olacak vnrnadan Aimanyaya Sovyet pe~ l rolü nakleden bir tren gece yansı 
Manastır 11 (A.A. ) - Royter --:ı 11 (A.A.) _ Bulgaristıındn Yugoslav hududuna 

p.jansının Yugoslav - Arn.a~~lu~ cıermont - Ferra bir kilometre mesafede bulunan Dm. 
hududunda bulunan muhabın bıldı- Havas den siy~ hl'ı . goman istasyonu civarında yoldan 
riyor· du··n Fransada cereyan e nci sa)fada) çıkmıştır. (Devamı 1 n cl sayfa.ela) 

1n~iliz ve Yunan tayyarel.eri .. <D~evıun~~ı~'J~~:::==--:__-=-------:------
Arnavudluk cephesinde faalıyet gos- - b • k d 
termişlerdir. lngiliz bombardıma~ lzmı•tte ır ' a ın . tayyarderinden mürekkeb kuvv~tl1 
gruplar Elba:1andan Avlonyaya ~ • 

den yol ve Avlonya limanına hu - d • • sataşan gencı 
cum etmişlerdir. Simdi Elbasan mer- ken ısıne 
kezi Arnavudluktaki Yunnn kuv • 

:::~~:;;;~ Y~ı~:: :~:~ı:riteştı!
1 

;~: SOkakta o·· dfifdil (Devamı 7 inci ~ayfada) 

Bu sabah ge:en 
haberler 3 üncü 

sayfadadır 
~ 

Bu lin bura- dakl kadın p~ine t.ııkılıp kenoisine 
İzmit ıı causust> - g IM atan blr gence fena halde kız -

d b"r cinayet olmuş, bir kadın ta • mı§ ant blr feveranla ilzerlnde taşı.. 
a, ı . b"r ...acnci dört erinden ya. dılf.; tabancayı çekerek delikanlının 

banca ile 1 
-., "_.. ot. & 1v.., ıtm tır çı 

k öldUrmtiftUr., .. \ · •• vncudllne dört defa ""'"ia ış · -
raııyara . tıl~ ka anan kan kurşunlarla kanlar içinde yere 

Biltün şehırde ~e.yre { 1 ~t:r~ Pao seraen <telıbı.hll biraz sonriı ~m~. 
bu cinayetin sebebı sark g~ ı ·dıh' ttir Katil kadın yt\kalanmııtır. 
ınahallesll\"de oruraıı lli_~ayet a • • 

'\ 

r 
General diyor ki 
Hitler acaba neler 

hazırladı? 
--YAZAN:-

Emekli General 

H. Emir Erkilet 
ıSon Posta. ııın askeri 

muharriri 

C örçil nutkunda soruyor : 
aFelaket adamı acaba 

neler hazırladı) » 
Onun felaket adamı dediği 

kimse Hitlerdir. Zaten Hit
ler de, son nutkunda, rnahi -
yet, istikamet ve hedeflerini if
şa etmemekle beraber bu ha • ' 
zırlıklardnn bo.haetmiıı ve Al • 
maynaın bu kıı mevsimini boo 
geçirmediğini söylemiııti. Şimdi 

Çörçil de, biltün dUnyn sakin -
lcri gibi bunlnrıı merak ederek 
tekrar soruyor: 
ıO felaket adamı bu kış nylann 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Londra 11 (A.A.) - Müstakil Fran. Londra ıı (A.A.) - Reuter ajan.. 
sız ajansı bildiriyor: sının dıplomatlk muhabın yazıyor: 

Son 48 saat urfında Balkan vazi.. Londradatı Romanya elçılığine pa
yetine veya batı Avrupasında veya_ saportlarını istemek içın talimat geL 
hud Uza'k§arktıı mühim inkiŞafiar.a miş, ve maslahatgüzar bugün bu tn
d.3'r olarak dolnşnnı iheyco:ın verici lehi resmen yapmak üzere hariciye_ 
şayialardan hiçbiri bu sabaha kadar ye gitmiştir. 

İngiliZ saltl.hiyetli mahfellerinde te _ Sefaret memurlarının kat'l olarak 
e3"Yild etmemişttr. Bunuınla bember hangi tarihte hareket cdeceklcrı he.. 

(Devıınu 3 üncü Ga}'fatla) (Devamı 'Z nci sa.yfada) 

Kaza değil, cinayet mi? 
Eroin imal ederken yaralanıp ölen gencin 

bu akıbete kasden sii~ ··1dendiği iddia olunuyor 
Bundan bir haf olduğu anlaşılan Ziyanın son gün _ 

ta evvel Beyoğ ~ terde gene kendi gibi sabıkıılüardan 
hında, Hamalba., Kenanla müştereken bu daireyi lı: ı _ 
11 caddesinde, Ça. ralıyo.rak beyaz zehir iınııline b~la-
tıkka§ soka~mda, dıkları tcsbit olunmuştur. 
Saffetıbey apart. /1 Nitekim sabıkalı eroin kaçtıkı;ısı, 
mıınının 2 nnma- \ gazocağının başında eroin iSt.ibsal e.. 
Jlalı. d:ıiresir • derken bu kaza vulı:ubulmuş ve ölü. 
gaz oca~ının lJ • müne sebebiyet vermiştir. 
ıamasilc bir kaza Hl'ıdiseyi mütcakıb, bu dairede ya • 
C(lmuo. netic.edo pılan araştırmada patlıyan gaz oca. 

Ziya adında biri - ~ının yanında eroinli kahlar bulunll.. 
vllcudünün muh.. Ziya rıık müsadere olunnıuştur. Kazaya 
telif yerlerinden yıınnrak ölmüştü. kurban giden Ziya ne birlıkte eroin 

Sabıkalı oroin uçakçılarından biri (Devanu 7 nci sayfada) 
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Her gün 
Türk münevverinin 
En esaslı vazifesi 
~ ............ M•~ ~ 

Resimli Dl&kale: -= = Başlıyan ve bitiren Sözün kısası 
N o bel' in İ~brikası 
Yanmış 

D inamii denilen yaman tabrib 
va.sıtaaın.ın mucidi ve ayni -. 

manda sulh milkft!atının müessis ve 
vakıfı olmak garabe~ini net.sinde cem.. 
eden me,hur İsveçli kimyager «No -
behin, gene kendi memle.tetınde 
Karlskoga §ehrinde kocaman o·r fab. 
ri~ bllA duruyor ve i§liyordu. 

Insanıar arasında ebedi sulhun il. 
tikran yolunda çalifacak olan1an. 
teş'rik yollu para verilm~inl v~ 
eden bu garib adam, bir yand n da 
beşeriyetin kolay ve çabuk imh~ı için 
bol bol d inamit imal cdilain dıye bu 
!a~rikayı kendi e1ceğizile kurmuştu. 

Insanlann düştükleri böyle b r ia
kım acayib tezadları, bereket vemn 
ki, ilk fırsatta tashih eden Ulu bir 
Kudret vardır. 

O smanJtlak. bir isimden ibaret 
deiildir. Nitekim, onu bir 

hanedan hakimiyetinden ibaret aay. 
111a da bir bata olur. Osmanlılık, altı 
buçuk asır yapmış olan bir aiatem
d.ir. Altı buçuk aann devamı müd • 
delince, kendi kendi.ine bir ideoloji, 
bir siyaset nizamı, bir cemiyet akide
si viıcude Ketinniş ve onu neşir ve 
müdafaa etmiş b ir mtem. O, ken -
el.isine mahawı bir hayat nizamı ve 
her hayat nizamı gibi, onu yaratan 
cemiyetin hodgim ruhunu ta§lyan 
bır anlayı§, bir zevk, hülasa, bütün 
bir hayattır. Eier, biz, Oamanlılığı, 
ıçimizden bir hamlede söküp çakar
dığımızı zannedersek hatadır. Milli 
mücadelenin başladığı yirmi bir se. 
nedenberi geçen zamaıı içinde, on
dan miras olarak aldığlmız sistemi 
Türkleıtirmek yolunda sarfedilen e-
mekler büyük olmakla beraber. bu Bir harb başlarken. hflkım ve saik olan ilk bis chırs. tlr. Fakat Tarihin kayde\tili büt.ün muharebelerde ilt adımı daima ıtek adam» 
memleketi TiiTk lıayatlannın ihti - .ııın. 9abuıt aönw, )'eline .ınenfaab geçer. Harbi devam eUiren atm)ftır, fakat o harbi şu veya bu §ekilde bitiren mut.laka t.1Ililleb ol -

İfte o Ulu Kudret bu sefer de, du.. 
rup dururken bir yangın çıkararak 
müteveffa Nobel cenablnrmın tıSulh 
klealini besleyen harb ve füüm tez • 
gfıhlarını» bir an içinde kül etti. 

yaçlarından ilham alan yeni bir si.. odıır. mu§tur. 

~=~~ı~~;:~1:t.ı~·.:::: -D--·-·:: ; :~ ......... : .. --:·--.. ~--==:·· .. -··--·--ı-c·---E-D .. 'lE-i'.BrV .. A.T .. J· .. ~=-== .. 
Bu büyük İf, ancak yeni ve tama- l:)f 111/' ~ 

Bu vesile ile Nobelin tercümei ha _ 
l ıni hatırlatan bazı yabanc~ gazete • 
ler onun halim, .selinı, mütevazi, çe • 
kingen ve hastalıklı blr adam oldu • men Ti.irk olan bir anlayışın hayala 

~~k:~ö~~~a.:~ y~~!:ı~k~i~.e!:~~et~ c 
1 

b b d Halid Ziya Uşakhgilin hatıraları : 
sade ısmile değil, bütün ruhıı ile noua 1 Dl 1 r iDi 1 nı 
bir Türk vatanı olmllSI için münev- . aray ve o·· tes1.· verin üstı.ine düşen vazife büyük • 
tı.ir. O kadat büyüktür ki, bence, 

ğunu, ve güzel san'atJere inr.n1:10.o. . • .....5 ... 

resme n musikiye meraklı bulundu • 
ğunu ya?Jdılar. 

Ne tuha f şey! Bu tıynette ve hu 
mizacda bir insanın kimya ilminde 
yübet bir iktidara 

1

da malık bulun 
duktan sonra, ne diye hemcinsleri* 
hayrına çalışmayıp da bilAti.s şerre 
alet olduğunu akıl almıyor. 

inkılG.bın bütün ağırlığı bu vazife _ _ 
. 1 """' ....... .....-...... ._. .•. .-.... ................ _... -·-·············, ustı.inde durur. Çünkü, Osmanlılık, t \ 

her eyden evvel bir hayat anlayışı : Ba biiyiilı ce.aret eam olan harekele '/tarar oeren aııaiTal : 
ise bu hayat anlayışım temsil eden E w ,,. kt-ı.. 1 ı.. __ • _1_ J J w •1_.J • E 
· k-tl · d k~ ·1 .. vv~ : eger ır me eo ta eoesı auay ı a yaptıgı vazı eue aynı : 
ınsan u esı e amı en mune .... - : • 1..-J..._.......___ • : 
lerden ibaret bulunur. Osmanlının : ....... ----ydı auıtlaka sınılta bualıılrr oe.ya nıekt1tb- : 
bütün tesirlerinin ortadan kaybol • : elen tardolullW'JM. : 
ması biçin, bu hmunevverlerd k.!itlcsi .- '\....,...... .................. _... ..... _ ................. - ............ --._.._.. ....... / 
nin ütün zı niyetinin e~ıtme~u, 

( "Son Posta,, 1111 denizci muharriri yazwyor ) an'anelerinin bozulmatı ve bunlarm 
yerine Türk kafasının hak.im olarak 
T urk an'anelerinin tazelenmesi vo-
yabud da yemden teaiaı edilmesi icaD 
eyler. Türk .kafası demek, dam.rla • 
nnda en hiılıs Türk kanını tapyan 
bir adamın kafası d<:mek değildir., 
Kendisini, Osmanlı kültürüniın an'
anelennden, zevklerinden, idealle -
rinden, hülasa, ona aid her feydea 
temizlemeğe muvaffak olmuı vey._ 
hud, hiç olmazsa, bu yola girmiş • 
lan kafayadır ki Tmk kaiası CÜJ• -
biliriz. 

, 

* Bu sözler nazari ve tanhi biT ııö- C•ı 1• lu ml:wd• r· - iftirak ecleB ~ 1 1 ıdcın (Re.owa) 

riifun ifa~~r. Ameli olarak. ~ü - . İneiliz harb gemilerinin me.1hur Jerine hedef olmnma k için, h iç dur _ 
talca ethgımız zaman mesc.leyı, bu rtialyan sanayi şehri olan cenova'yı maz daima yük.sek süratle muhtelit 
~~dar kanpk ~e ııörmeğe haç bombar<hman etmeleri, mucib <idu- 1zi~k i.ttikaınetlerde seyrede!'ler. h. 
l~zum ka~maz'.. E.ier, Osınanhl.k .~ tu maddi zararlardan :ııiYBde, İial • kat bu tedbir sabit torpillere kar ı 
mlen ,eyın furk munevvcılenatn . k · ş 
k f 

1 
nd bili b yan efkAri umumıy~ıne .e uvve ı alınması lazım gelen tedbirlerin ta_ 

a mJa a~~ tın"a h •• ~~blm~~ı b" ~ ınaneYiyesine tesı- etmit olmalıdır. mamıle aksidir. Yani: me CA.e aya.ı :ıca armaa11 uı _ . . 
jse bu gayerun elde edilmeaı de aala Hareket, bupnkü den.z harb, .silah Sabit torpı1 (mayn) den kurtulmak 
müıkül bir if değildir. '9'e vaaıtaıarının tenenütine binaen, için harb gemileri yavaş ''e hattı 

Her iyi niyet sahibi Türk mitnev. buyuk bir ce&aret eseri ve muzaffer müstakim fuıeriııde seyretmelidirler 
veri için, kendi kafasıw, Oemanlı olmaia azmemü4 bir maıetin neler ki, denizin dibinde .cıabtt ·ıe tarla ha _ 
devrinin meş um tesirlerinden kur - yapabilece,iıni göl!Leren güael bir teza linde bulunan binlerce maynin te • 
tarmanın yolu ha ıttir. Kafamızı bu hurdür. sirlne maruz kalmasınlar. 

memleketin herhangi hadisesi, me- Gu"ç'ük nerede ? Şu halde Cenova. önünde denizaltı 
selesi veya mevzuu üzerinde iıılet - Yeya maJll .silahının mevcud olup 
meğ~ bati•.~· her şc.yden evvel, Şüphesiııı hareketin mabadı, İtal. olma<i*ını bilmiyen İngaiz filosu zile 
kendi kendımıze fl! auali •o~lıyız: yan sanayiini zarara uğratmak, or ~ zak seyretse İtalyan maynlerinln ıe: 
cıAcaba, bu meselede Anadolu hal- • · d d 
kının Türk lr.öyliıaüniin menfaati ne- dunun kunei maneYiyesini kırmak 8iriM, ursa enizaıtıların ıe.,;rine 
rededir'> > Eier her münevver, her. ve :miüeti ittiıfata utratmaklı. Fakat maruz bulunuyordu. Faka~ donan• 
hangi meseleyı dü,ünürken, kendi bu maıbad için İntrtliz büyük ~ileri ma ne nıayne çarptı ve ne de deni. 
kendisine bu ı>uali sormakla i1e baş- ntn ortaya atılmaiı deniz harbinde zaıtı hücumuna maruz kaldı. Bu hal 
)arsa, vazife9ini hakldle ifa etmenin verilecek nadir -.e fevkalade kararlar- İtalyan deniz seyk ve idaresinin en 
~olud~u b'?lmd Uf ddemcktir. Çbü?.ku

1
··, dandU'. büyük hatalarından l'e en zayıf ta. 

"en ı '\ıc anın a fUUrunıın oy e Ger,.· Buyük Hacbden ~nel donan raflarından b:,.:L-· ta ,_ k 
b. d Ja ı. - .. ,.ı - ,. .... ı Ol' ya •O)'IDll. -
ır sorguau~u . u~~ ?. n ncr mu- malara. mühim sevkulceyş merkf'zle. tadır. 

nevver, tabıatıle, hukum vennek 
için 0 halk ltiıtleeinin, ıu miıharek rinin bombardımanı '"azlfesi veriliyor. Cenova şehri Anadoluda ya~yan fakir Tı.irk mil- du. Fakat denizaltı ve hava silllhmın 
yonlarının hayatını tanımıya mec- tekamulü ka~l'nnda deniz kuvvıet - Cenova şehri, İtalyanların en bil. 
bur olduğunu kabul edecek ve o ha. leri, ya.aş yal't.f, dfişman sahillerin.. yük deniz üslerinden bir tanesi olan 
:>atla yak111dan mctRul olacaktır. den maklaşmağa ve bu gibi 'b-ombar. La Spezia limanınm hemen yakın _ 

Bütün mesele zaten buradadır dıma.n vazifesiııl hava kuvvetlerıne ıarındadır. Belki, Akden*leki harb 
Bizim münevverimiz, kültürUnü, ya- bıraltınata me<'bur olmuşlardı. ve sevk ~ idaresi noktai nazanndan 
hi Osmanlı an'anelennın içinden ge Bu vadide ilk büyük dersi Çanak _ bu limanda büyük İtalyan zırhlıları 
tirmiş olan bugünkü münevver kit- kale 'l'ermişti. bulundurulmaz. P'akat bu miibim ve 
lemiz, pek çok fCY bilir. Pek muh - Bugün ise o günkü ınuknvemet kud büyük sanayi merkezinin ıııüdafa~ı 
1eJif sahalarda pek fazla malUmata retine tayyareler de aft.ve edilmiş o - bakımından burada kflfi miktarda 
.ahib olan bu münevverin tanımadt- luyor. Daha bir ay enel Sicilya civa_ di!nizaltı, mayn tarlaları ~ulunması 
iı yegane ;:ey, Türk namını taşıyan . 
milletin hududlanmız içinde veya rında göriilen lAgdiz filosu Alman lizım gelirdi. Herhalde İngi.H:ı:ler kar. 
onun ötesinde, kütle halinde, sür - tayyareleri ~rodan ne kadar hır. •1larında Büyük Harbin Çanakkale 
mekte olduğu hayatt:r. Halbuki, bi- palanınlfiı, Italyanlar da C1>nova gi_ kahramanları gibi cesur, fedakAr ve 
2im hayatımız, dönüp dolaşıp o bi en mühim bir sanayi şehrinin de - ntan..cıever muharlbler bolunnıadığı
kiıtlenin hayatına be.ilıdır. Eier o nizlerini maynlenıiŞ, buaaını deni _ nı iyi anlamış olacalclar lı:i harb 
mes'ud oluua biz de raes'ud oluruz. zaltı gemis~ doldurmuş ve Alman_ san'atı kaidele!'inin yüzde vüz 'abine 
Onun i~ iyi giderse bizim de ilimiz Jara imt~len filoyu karşılarmk va. olan böyle bir bombardımana karar 
iyi gider. Aluıi takdirde onun iti zifesi tayyarelerin kesif hücumlarına l'Crm~lerdir. Bu kararı veren amiral 
fena, bizim de halimiz dwnan olW". bırakmış olmalı idiler. bugün metteb sıralar.ında. okuya~ 
Bizim vazif .. miz, onun İ§lerinin iyi- bi 
Jeımffini temin için ona her aahada İngiliz filosu üç cins tehdid ve t.eh- ·r talebe olmuş ole.ydı; mı.:hakknk 
yol göstericilik vazifesini i6a et _ like k.al'Şl.6ında vazifesıni yap~tır. dersinden döner ve belki de mekte 
mekten ibarettir. l lalbuki Osmanlı Evvelce de tebarüz ettirdığımiz g bl ' binden tardedilirdi. Fakat pek deri~ 
münevveri, aaırlardoınberi, ne yolu harb gemileri denizaltılarının torpil.. (Denıııu 1 iaei sayfada) 
görmüş, ne de yolcuyu tanımıştır. 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 
- 1 - ve atçı yamağının çalıştığını ve tab- Nobel ka~iyeSini ıncelerniş; o h assas 

Halid Ziya U-klıail, (digv er bü.. la tabla Beşiktaş sokaklarında evle- ve zahiren akıllı ve uslu in!!lnın dün ,... - ı ki yanın en müthi• tahrib ........ taı'ann -tün eserlerini bir tarafa bırakalım), re satı an yeme erin bütun o ma- .,,. • ...,. • 
fakat yalnız Mai ve Siyah romanile 

1 

hallclerde ocakları tütmez bıraktı- da n birıni icad etmekle nrzeyled!Ri 
bile Abdülhamid devrinin İstanbu- ğını anlatırken belki hepimizin bilip tezad vAklasını tetkik ve izaha Çallf
lunu nasıl tarihten daha renkli bir işittiğimiz şeyleri t~kr~rlıyor, ancak mı§ bir tek psikolog 1eya ruh h ekimi 
kalemle nesillere yadigar bıraka- ı ne tılsımlı ve re~klı ~ır kalemle. an- çıkmış mıdır? Çıkmış ise, vardığı ne... 
caksa, muhakkak ki bu son hatıra- latışl Bunu Halıd Zıyadan dınle- t ice nedir? Çı .mnmış ise ilmin sa 
larile de gelecek aSJrlara ikinci meş- ı meli. d izm adını verdiği nıhf dalft.Jetin ~ 
rutiyet tarihinin hazin ve güliınç Fakat bütün bu uzun teferruat mükemmel nümnnesıni o knbil mu 
aafhalarmı bir ibret levhası gibi sü. haricinde bu hatıraların sıklet mer. teh~.ıslar için cidden tetkike şay~ 

'"LJ · ·· ·· k · O d ı k · S 1 R d h "d' gorurüm. ruıı;. eyıp goturece tır. sta ın ev- ezı u tan eŞ;l ın çe rcsı ır, on- N b 
1 

.. • 
velce nqrettiği «Kırk Yılı• bilhassa dan sonra hanedan azasının ve ni- te ~ ~ sulh muknfatını takdır ve 
Edebiyatı Cedide hakkında ım uns- ı hayet saray adamlarının... Halid .vzı . en komite bu yıl bu nıuk1Uatı 
lı hatları, hatıraları, portre ve lev- Ziya Uşaklıgil hiçbir çehreyi gölge- ;•Ç kkrm.seye vermeyıp .nevkuf tutma
ı...ları havi idi ve ayrıca istibdııd 1 de bırakmıyor, bir fıkra nnkleder- aB a~ar dve?111.ş imiş 
devri içinde yeni san"atm ne güç- ken acı bir hakikat. bir çehrenin ç.iz. u a ogru değıl niçin? O m ükl_ 
lüklerle yeşcrebildiğini anlatan kıv- 1 gilerini veya bir sesin tonum .. haber f~ta lflyık ola n mı yok? Ben komite. 
metli veaikalardı. Fakat bu defa verirken gülünç bir zif bildiriyor n ın ! erinde olsam. bu · eni!n·n sulh 
doğrudan doğruya, siyasi ve ıçtimai ve bütün bu kHçük seyler birleşe ~ukafatını boş bo~ına kan dokulme 
•emmiyeti haiz biT baııka hatırat birleşe, en ııonunda b ii tün bir dev- sın ve h arb uzamayıp da Çabuk bıt., 
serisinin ilk c :ldini ne~retmekle, bizi, rin ve bir sarayın hususivetlr.rini. en sin diye tümen tümen ~~im olan 
büyük himmetinin yeni bir zaferile mahrem an'anel-rine kadar bizi Trablus mudafilerıne ve Arnavudlu-
karşılafbnyor. merak ve alaka ile sürüklemekten mudafılerine tevzi edcrdırn .. 

31 Mart hadisesinden sonra Ha- geri kalmıyor. Bu, ne kadar ince iş e Ck ,,..,,,--al 
reket Ordusunun Jstanbuln gelmesi ve 1 ne derin göriistürl • ~ tJeııı · ~ U 

üzerine Abdülh~midin hal' edilerek Evet, bu heıtnalardıı iki ayrı gö
yerine Reşad efendinin padi,ab ol- rüş hakimdir: biri istihza, diğeri 
ma11 o zamana göre pek tabii bir hüzün ve hatta g;iz yMları. Halid 
hadise idi. Fakat onun va:una baş- Ziya Uşaklıgil, bunların her ikisinde 
katib olarak Halid Ziya U~klıgilin de ayni k~lcin kRlcrıi kullanmış, 
gönderilmesi muhakkak ki tarihi te. burada dudaklarda tebessiimler , e 
sadü~~ri~. en i}isi, en güzeli olmuş- b-1\:i acı tebessümler nyandım-ken. 
tu. Çunlcu ancak bu Sl\yededir ki diğer tarafta da mi11et namına ~öz
Reşad sarayının hususiyetleri ve 1 • · d _ı b-1· t k h" .. )" 

k d
. enrmz e yaıı'lar eıır ece uzun u 

gere pa ışahın, gerek bütün zaf- ı_• 1 d b"' .• k b' . h . 
1 

·ı h d var. a ar an uyu ır şaır agası-
an e ane a.1 azasının kuvvetli bir b'l b h t " · '-" ı_ l b"l 

k 1 1 
· ·ı ye e a se mege unuan ou a ı . 

a em e çızı en portreleri edehiyata · ti F k t k d' • d "t' f t · ve tarihe mal l v~k .. .. d mı:, r. a a en un e 1 ıra e 1111-
• . • 0 ~yor. . 11 ta. usta • yor mu ki, sarayda bazı hadiselere 

esennın hır yerınde «Bır tarıh ç~ k ,__, t "lad " 1 b'l 1 . . ] '- h arşı oızza ag ıgı gecr- er ı e o -
nısı a mad!n a.zer eden bu hatna- muıtur. insani bir sefkatle dökülen 
lann ... » cumlesılc «Saray ve Öte b ·· ) b'I .. t k. h ki · tih 
si» ni sadece d b• b" f .• • u gozyaş an ı e o e ı a ı ıs • 

e e 1 ır vur ta go... zalara hak veTecek mahiyettedir 
termek tevazuunu ihtiyar ediyor, O .. .. . . · 
ancak hakikat ı d k" b h _ stadın. buyuk hır moralist ka-o an şu ur ı u a 1 . . 1 b' La B e -:ı..· • . 
tıralar (yukanda söyiediğimiz gibi) ~hmı 

1
1 c., 11 h k~kuy 

1
re .51udı ınc~ 111-

ayni :zamanda ı_ t ·h b" h za arı ne it ı at en e~rmyor 
yaıı;ın arı e ırer ı_· H . bi · · 1"' 1:'_ bl 

V ... 1'ka olaca'- d " d d' '- b ır.ı... angı nnı sayma ıı- ı:.ata ı 
._a s; ~r.r e ır1er ve un- A . . h b b ] • b 

İthalat ve ihracat 
faaliyetimiz arhyor 
Dünkü ihracabmız 300 bin lira

dır. Almanyaya tütün cenubi Afri -
kaya iç fındık, Finlundiyaya halt 
gönderilm4tir. 

Diğer taraftan 1 Marttan iti'>aren 
Tuna<la vapur seferlerine ~lana -
cağından ihracat hazırlıklanna gi • 
ritilmiştir. Birçok ihraç maddeleri -
miz orta Avrupa ve lskandinav 
memleketlerine Tuna yolile sevke -
dilecektir. Bundan başka Macari.tan 
ile yapılan görüpnelere göre bu 
memlekett,.n iç piyaScllanmız ıçm 
birçok mevad gelecektir. Son ayı.
zarfında bilhassa daha ziyade mal 
gelen memleketlere ihracat yapıl -
maktadır. -------dan dolayı mu.zaaf bir kıvmete ma- mrremn ara. ..ra " annı mı, u 

l'ktirler. · arabaların oadı~h arabası arkal!ın- Güzel San'atlar Birliğinin 
1 

B d b' k d k '-!d dan selamlık iç.in lstanbulun her --elik toplantısı ura a ır ere e ve te tenK.J . · . · · · ...,.,.. 
olarak saraya a"d b "h ti . hafta hır bakımsız camıaıne gıdışın- Güzel San'atlar Bırliği mensublen • ı azı cı e enn d k" h .. .. .. .kl . . 
fazla tafsil edilmiş olduğunu ileriye e ' uznu mu. geçt• en vıran ına- senelik toplantılarını dün aant 15 de 
aürebiliriz. Hatta bu suretle te • hallelerde mrmalı saray adamlar- Alaykoşkünde yapmqlardır. 
kerrürlere bile düşülmüş ve mesela nın fakir halkın ağzını hayret içinde Evvel! eski idare heyetinin geçen 
saraym mutbah meaelt-91 uzun uza- açılc bırakan ıatafatını mı) Evet, yıla aid mesai raporu okunarak he. 
dıv.a anlatılmıştır. Faknt bu. saray hangi birini misal diye göstermeli'> yeti umumiye tarafından tasvib edil.. 
tabirile '<matbah'> meselesi. bir ta- Hele su sadrazam alaylarını anlatı. mi.ş, müteakıben yenı idare heyeti se.. 
raftan. meml<!ketin narlıırca naı::ıl şına bakın: çimi yapılmış"1'. 
doymak bilmiyen bir ağıza dev lok- uBu alayı ıaerkes miikerreren j Re&Mm Sami Yetik, re3Satll Hı~ 
..,...aJarı atmak mecburivetinde kaldı- görmüş öirenrn;.ü. Babtilinin meş- Onat, ressam Şnket Dağ, ressam 
ğını acı ecı anlatmaktadır. Yalnız bur caddesile büyük sofası ve divan Sabri Çizer, ressam Vecih Te ressam 
bu cepheden düşUnülürs~ üstadın bu odası kaç kerreler bu alfly için, vakit Ayetullah yeni idare heyetını teşkil 
mevzuda bu kadar durmasına belki geçirecek eğlence arayanlarla d•Jlup etmişlerdir. Ayrıca Çallı İbrahim Fay 
hak verilebilir. Hatta bu muthak_ boplrnak hususunda nıümarcse aa- hamen ve re.c;sam Hayrı r:e muşa'lir 
lar etrafında halk arHında dönen hibiydi. Beşiktaştan Sirkeci iskelesi- aza olarak seçilmişlerdır. 
cok eski rivavetl .. ri kaydederken ne balwen gelen bir heyet orada ................................................. _ 

üstad şöyle diyor: kendilerine mlintazır olan atlara bi- T A K V 1 M 
«lstanbulda Topknpıdan bllşlıya- nerler, sadrıa

0

zam \."e onunla beıaber 
rak Beşiktaşa, sonra ınçrayuak Yıl- değişen yahud yerinde ipka edilen 
dıza geçen ve orada giinden güne §Cyhüli.Jlrn, önlerinde mabeyn baş. 
daha büyüyiip ya·rılan bu canavar ~tibi ve etrafta yaverandan mö-
hakkında herkesle beraber biz de rekkeb bir halka ile yava, yavaş, Rami -

ŞUBAT 

12 türlü hikayeler dinlemiştik.>> caddelerin beı"berlerinden, lcitahcı- !,!! 
Sonra baılı:a aavfalarda bu Ab- lanndan, kahve halkından biriltmio 2 incikanuıı Remsi sene 

dülhamid mutbaklarında bin aşçı (Deftllll 1 inei sayfada) 1941 

Arabı seme 

186il -Kuım 
91 

ÇARŞAMBA 
Bugünkü münevverin bütün noksanı 
buradadır: Türkiyeyi, Türkü ve bil
haa1a bu memleketin bütün maişet 
yükünü kendi omuzlarında ta§lyan 
köylü kütlesini hiç tanımaz. 

l STER i NAN, i STER iNANMAt GÜNEŞ Muharrem İMSAK 

* itte, buglinkü Türk münevverinin 
en büyük vazifesi budur: Köyü ve 
kütleyi tanımak, 90nra da, vicda -
amda hersrün «acaba, hea kötl~nin 
itlermi daha iyi bir hale setinnek ba-............ ..,....) 

Tanıdıklanmısdan biri aöy}iiyordu: 

- Dünyanın en gfn~ istihbarat 44'bekesine malik oWııılı İngilteıe devle _ 
~ başvekili bir bldiaewn "'1kua gelmiş olup olmadığını öğrenmek bah. 
ilinde aldanm14 olamu. Balgariıst.a.nda Alman u&elıi bubmduğıuuı lbylii . 
JIOr.la BulpıiataDda Alman ukeri 'lar demekıir'. 

Öbür taraftan haysiyetini müdrik bir devlet resmen yalan söylıyemez, 
Bulgar hütfuneti Bhl~~tanda Alman aakeri ıerçekten yolt demektir. Bu 
iki zıd iddiayı yekdiierile telif etmenm yolu var mıdır? 

Bu aual karşısında talanlardan bir dost: 
- Vardır, diye cevab 1'erdf. Bulgarista.nda Alman askerinin bem ~hm .. 

dutuna, hem de bıaM&nmadıtına kanu.t getirirainiz, il olup biter. 

1 STER i NAN, iSTER INANMAI 

~. D. 
7 00 
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SOR PUSTK .• ' .ız , .... 

·Telgraf, T elef'o11 Ve Telsiz Haberleri, 
ı Ecnebi musevilerin Türkiyeden '~~ıefr~e:l 

e Alman - Fransız 

"Dinlenilmeğe 
layık bir nutuk ,, 

geçmeleri hakkrndaki münasebetlerinin Çörçilin nutku 

Çörçilin nutku 
hakkında Berli nin 

düşünceleri 
Makineye 

Verilirken kararnamenin hükümleri anlaşılmaz tarafları hakkında Hull'in Alman hariciye nezaretinde 
Yazan: Selim Ragıp Em~ sözleri beyan edildiğine göre Bulp-

VllklnlD 
Aranda 
beyanatı 

A. 
!manya ile gayrı ın~ul Fran.. riıtanda Alman kıt'alannm 

ı_ 11 (AA ) Tabii kiye hududluından girmis olml\lan V ı to b 1 d w b kk d Anxa• • · - • mecbun'dı'r. sanın münasebetlerı bir tur- aş ng n 11 <A A.) - Hariciye na- u un ugu a ın a Berlinde 

tle
rinde bulundukları devletler ıu 1 ıI B ı p zırı Hull ga te il b' b'l' ye d Ab' 1 2 - T ı.irlci> e kon'\oloslukları bu an aş amıyor. unu, mareşa e. ze c er toplantısında ırıey ı ınmemeKtedir 

tarafından takyi Ata ta 1 tutu mut ten'ın sık sık nazır değlştırmesı de yaptfğı beyan• ta Çorçn·.n ııadyoda 

"ingiltereye ayda 
10 dislroyer 
yollamalı yızl,, 

"Amerika için tek . 
kurtuluş çaresı 

lngiltereye bol 
yardımdır,, 

Vaşington, 12 (A.A) .- B. ~· 
C.: Ayan meclisinin harıcıye ;ne.u: 
meni dünkü toplantısınd3 ~'v ılkıyı 
clinlemi_ştir. Wilki demiştir kı: . el 

bu
lunan ecnebi mu

1

sevilen toprakla: kararnameye mÜJtenide&ı vt•recekle- teyıd ve tevsık edıyor. Iç yuzu pek soyled lğl nutku büyiık bır dikkatle 

k 1 ri transit vizelerini alakadarların d l ~ mızdan transit oıarR geçme en ._
1 

. ._ kat'ıyetıe aydınlanmamlŞ olan Laval ın edıı:.ıni söylemiŞ ve bu nutkun e 
rı I V k·ıı • h t. e topra~ arımızı geçtı~ten ıonra ilk 8 h"d h tl d " 1 • hakkında cra e ı erı eye ınc k b a ki 

1 
k . . • a ıSesınden sonra Fransız barıc ye enunıye e a11 enılmeğe Uiyık oldu_ 

kabul olunan kararnamenin esas hü- y~. : 11 'ha arı meın: etın vızelc- ne aretıne gelen Flanden de bu mev ~unu UAve etmıştil'. 
kümlerile tatbik şartları şunlardır: nnı? j 0 ~ırisıı;t g?re ve tarihi kıde duramadı. Şayan: dıkkat bı; Çorçıl'ın ri>ıZe vasıta verirseni~ biz 

1 
_ Memleketl~rinde takyidata aynı 0 an ~ze er el vız~ sıra nu - mektubla mar~al Peten'e ıı tifasını de başladığımız ışı b tılirız tarzın -

ma3rasınaF{ore aıhr~rk? ''l~e. ve1rılifr. verdı. Yerıne am r:ıl Darltın eldı. dakı sözlerı hakkında Hull şunları 
tibi musevilere. - ransa u umetının rn tn- Fi , 1 

a 
- r:decekleri memleketin du- d 50 R . . . il . d anden ın ıst !asına ek edı ' ınek so~ emıştir: 

\..&J F~l' t' d~~henl ~us~lvısınınh, e erın e tub ıçın dıkkatc de er tiib r nı kul - Çorç 1 ile dıll-er şahsı• etler pek sa 
hul vizeaile Türkiyeden sonra geçe. ı ıs ın u u 'ızesı e mu aceret ve - 1 • 'k S . t ' t • • b 

1 
!anmak haklıdır Nı ek m ı.<ıt fa.c nın mım olarak, Bırl~ik l\mcrıka dev 

cekler:i memleketlı·rin transit vizele- 81 kaı ve t'I un~e .randı vız 51 u ~n- kabulune mutedaır Vı ı n n n şrett ı letlerının emnıyet sıyasetinın de ıc b 
rini veya sadece 1 ürkiyeden sonra m~. ~dr 1 ;· • ulıye <"n gebç":'ehsınfe teblığ de, ondan çok daha m nalı ettird ğı azami süraUe azami ri 
ilk ayak basacakları memleketin dü- tmdusaa e . e n~kışt 0 mRasın:ı me nı, . ~ • dır Bu bakımdan üzer 1de durulma - mal eme iStıhs:ıl nde bulunmam• ı ıs 

1 
• . a a aynı mı ar umen musevısı • • ı · hu vizesını, . T"rk' t ki d ya !Ayıktır. rnr a t lcb etmektedırler 

b _ Türkiye hududlanndan 5te- nın . u ~~·e dopral arınk an geç - Dedıler kı Laval Fran mn menfa_ Amtttbda binlerce hb
0

rika lngilte-

1 b·ı l · • mesıne musaa e o unaca tır. . • ye kadar nakil vasıta arı ı et erını, T" k' d t 't k d'I atlerı hJUına ve körü :<örüne bır Al reye vasıta yetıftınnek için (alıııyor 
Hamil bulunmaları ıartile Türki. R ur ıyd en ra.nsı l~ 8

1
8 ı e man taraftarlığı yaptıı>ı çın hem va· Nevyork 11 (A.A.) New.York 

1 
• · d omanlya k3 n gayr·ıı m.~ e ekt.

1
er - zıfesınden çıkarıldı, hem ue Fran ız- Sun gazetesi Çorçıl'in nutkunda ge 

ye konsolosluk arınca ıabzansız en ge ece musevı er ıçın na ı va- . • 

'•ı"zesı' verı"lı'r, 
1 

1 · le" ı . b . d 1• devlet re.sıne halef ol bılmek hak çen a bıze vasıtları verırsenız bız de aı a arının ım an arı nıs etın e a a- - ' 
Bu suretle tTansit vizesi alanların kadar her Türk elçiliğine veya kon- kından mahrum edıldı. Bır müddet deruhde ettiğunız işı bıtırirz, sözle • 

Türkiyeden sonra ilk varacakları solosluğuna 15 gfüıluk vize lrnnten.. sonra bu zatın Alman tehd dılc ser. rını ele alarak yazdığı bır yazıda şoy. 
memleketin vizesi ınüddetinin hita- janları Hariciy~ \' ekaletince tcsbit best bırakıldığı ve Paı e gıtlığı bildı. I le demektedır: 

.., 1 • .. l T" ve ıeblı'g" olunur. rildı Tehd ıd bahsinde aranar suk"· Bınlerce tabrıkanın bınlerce oca • 
mından en •tagı ' gun cvve ur- u.. ~ d :.=.:..---------------------------- ti kaldılarsa da Laval 'ın 'Pariste 0 ı:.ın a !binlerce ateş, bu v:ı.sıta\arı L - lngiltere yıkıldığı takdır .e 

Amerika ve Kansda ınuhaıııara edı· 
ıecekler ve en gayri müsai~ ,a~tlar Arnavudluktakı· 
altında harbetınek n1ecb~rıy~tındk 
kalacaklardır. Amerik~ içın hır te ı 

Kanadada 35 harb 
gemisi denize 

indirildi 

turduğu ve V.şi'ye uğramak ısteme • cab eden süratle yetiştirebilmek için 
dlğı muhakkaktır. • yanmaktadır. 

Mare§al Peten'in diırust bır Jo'ran 680 milyon dolarlık tahsisat 
sız ve şerefli bır asker o!duğunda her: V~ıngton 11 CA.A.) - Ruzvelt 

çare vardır. Bu da lngiltereye yar- ı·ıatyan arın 
dım etmek, yardtm Jiyi~alarını ka· 
bul etmektir. İnfiradcı sıyaset de- 300 b• 
rnokratik hürriyetlerin katkn:ıasına sayı Si 1 n 
eebeb olacak ve Ame:ikada ıkl>§a• 
di bir k ıuekeş doğuracaktır. Nevyork 11 (A.A.) - ~as aja~ı 

i la d be ila New-York Tınıes gaz&tesine gore, 
W~lki ngılıereye Y a, ş . Ora e 

on distroyer .göndcıilmesini tervıç Arnavudl.ukta1'f Av~orılya, ta.::.;: 
• • L' Med•Ul liJnanlartna u.a yan ~Yv-

ederelc demıştır xı: ..,... cıev d Ar 
- Almanlu lngili:t donanma•'- kıt'aları gelmekte ber am ır. • 

na el koyduktan takdirde bir v._~y•· naYudlukU halen ~00 binden fa~a 
hud iki ay içinde harbe gireeeıız. ask« meYcuddur. Diğer .~arart.an In. 

- ıilizler Yunanistan& bi1yük mıktar~a 

Bel d ahfellerinde harb malzemesi ve kamyon n&;.kledı .. 
gra m • • yorlar. HAien Yuna~tanda mevcud 
temin edılıyOf : 8 İngtlıZ faOSU en mükemmel tipte 

''Bulgaristanda .,~;~;d~';9 b~~;::;· 

kesin ittifakı var. Naztrlarından b rı- meb usan meclisinden 680 118 ooo do. 
ni aZletmetle kalmayarak onu devlet !arlık bir kredınin mü tacelen veril. 
reisine halef olmak hakkından dnh' me.sini istemiştir. Bu para carı malt 
.Lskat eylemesı gösterır kı mareşal p~ sene için harbiye nezaretinin emrine 

Otıawa 11 (A.A.) ·- Kanada ten'in LavnJ'e at.fedebıleceği muhım 1 verllm~ olan meblı\ğa llAveten taleb 
mühimmat nazırı Howe, Karıada kusurlar vardır. Fakat bu kadar mü.. edll~ektedir. \Uezkiir tahsisatın en 
bahriyesinde kullıınılmak üzere va- him kusurlara malik bır adama, ve. buyu~ kısmı müstacel inşaatı bitir 
pur kafilelerine refakat etmeğe mah lev harici tazyıkle dahi olsun, son mek ıçln sarfedilecektir. 
sus yeni bir tipte 35 korvetin Ka - zamanda tekrar kaoıneye g rmesıni p 
nadada denize indirilmiş olduğunu teklıf etmek havsahınııı kolay kabul ariste yakacak 
bildirmi~tir. Gene Kanadada imal e- edemiyeceği btrşeydır. Bu, b r. 
dilerek lngiliz donanmasına verilen Bay Flanden Fransız haricıyesının ko"" mu•• r yok 
1 O korvet bunların haricindedir. başına kısa zaman evvel gel:n ştı. Bu 

En geç Marısta en aşağı daha 14 vazifeyi deruhde ederken de ahval ve Berlin 11 (A.A.) _ Tasa ajansı 
korvet ve 18 mayn dökücü gemi şenı.ıti bilıyordu. Buna rağmen kısa Deutsche Allgemeine Zeitung ga-
denizc indirilecektir. zaman sonra i.Ş başından aynlması, zetesinin Paris muhabiri şunları yaz

yukarıda şaret edılen anlaşmaılı~ın maktadır: Selanig\J e a ın mı? bir delili olmak gerekUr. Mnamafıh Pariste mahrukat (ikdam hüküm 
Vı •'lltn bu munasebeUe neşr.el.tıti sürmektedir. Şimdi Paris köprüleri 

(Bq•anfı ı inci sayfada) tebliğ Montoıre konuşmalarına temas altından hiç bir nehir gemiaı geç • 
. (Baştarafı 1 iDeİ saJfacla) hldiaelerfn şimdı serl btr tempo iÇrn. etmekle Hıtler • Peten mülakatım memektedir. Parisliler buna baka -
Izm ir 11 (A.A.) - Menemenden a. de inki§af etmesi icab edccetınde itim or~ya koymakta, amıral Darlan'ın rak yeni bir felaket ltar1111nda ol • 

Alman a1tmda 

iman son :haberlerde yatağından ıkı senin fÜpheal ,oktur. ve Çörçil'Jn Parıs konu9malarile bu siyasete yeni duklanna bükmetmelı.tedirler, çün -

1 • 

tayyare erı var ,, 

Bberlin 1 1 (AA.) - Yarı res • 
mi ir membadan bildiriliyor: 

.. B~r.lin siyasi mahfellerinin fikrı, 
ç:orçılın dün söylediği nutkun 1 • 
gılter~nin ~ç.inde bulunduğu çık~a
zın bır delılı olduğu merk .. :.ı:inded"r. 
~~. nutkun, in ilterenin hr.Jen çt:lc -
tıgı ve İ tikbalde çekeceği ıztırabla. 
rının d.aima ınes'ulu bulunacak ada
mın bır tezahüriinc layık alaka ile 
okunmustur. 

S~mali Afrık h 1dıst'lerı haklcır.da 
şu cıhet kaydedilmektcdır: Madem
ki harbin neticeın Britanya adası ü
zeri~de alınacaktır, Londra şimali 
Afrıkadaki hadiselerin nisbi ehem • 
miyetsizlığini kabul etmiş bulun • 
maktadır. 

Çörçilin simdiye kadar hiç bir za
man bu derece bedbin bir tarzda la
kırdı aöylemediğı hakkında bitaraf 
memleketlerde ve ezcümle Amerika 
Birleşik devletlerinde ileri sürüll"n 
düııiinceye Berlinde işfr k edilmek. 
tedir. Çörçilin, - kendisinin ve me:n
leketinin tehdidi altında bulunduğu 
tehlikenin bütün genışliw•ini heni.İz 
ölçecek vaziyette bulıınm~aaıı " 
rağmen - İstjkbali gittikçe artan bir 
endişe ile mütalea etmesi, Berlinde 
pek iyi anlaşılmaktııdır. Bu bakım • 
dan, Fran5anın bundan bır sene ev
vel kendi kendini ald.ıt :nası llİhı 
Cörçil de hali kendi k,.ndisirıi al il· 

tıyor gibidir. E.1asen, Çörçilin Ame
rika Birleşik devletlerine yaptığı i.. 
cil talebler, Jngiliz zafının y,.ni bir 
itirafıdır. 

fngilterenin ümidsiz vaziyeti do
layısile Çörçilin Balkan devletleılni 
Almanya aleyhine tahrik etmesi t •• 
şcbbüsü karşısında, Berlinde annk 
omuz silkilmektedir. Bu sefer daha 
ihti) atkar bir formiil kııllanılll' ııı 
tercih t>dilmiş olmakla berabı-r. bun 
da, lngiliz politikasının daha geçen 
sene cenubu -;atki dPvletll'rini k,..nd' 
tarafına çekmeğe tesebbü, ederken 
kuJlandığı ayni u~ul srözükmektedir. 

Bu meıele iJ .. alakadar olarak bu
sün Alman harici7,.. n.-z:ıretind,. be
yan edildiqine J?Örf', Bt·l~aristanda 
Alman kıt'Alıırının bulundu~ hak -
kında Berlinde hiç bir ıey bilinme • 
mektedir. l 

• metre 30 santim yültselmif olan Ge. Balkanlar hakkındaki .şareti b11radalbır realıte şekli verıldılıni ileri sür • lcü nehir yolu ile kömür ve patates 
Amerikan gazete erı dız nehri Puar giift6 aabahı saat 6 bu şekilde tef.9ü' edamelttedır. Bu ı.ta.. n:ıette, bu .suretle hbıl oıan vazıye - ıevkiyatına büyük Umid)er bağ)R -
"Bu'garistana Alman dan itibaren tedrıcen ınmete baf}a. retin doğu. cenub Avıupasında rnü.ı:n de yatın bır ltıde kararlara yol makta idiler. Birçok Parisliler ısına-

dllı blldirilmiftir. &Uarla mahsur ka. hfm bir akis buldu~u mU,ahede ve fD!Ul muhtemel bulunduluna şaret bilmek için Ntatl!!rce kahvelerde ve S • d 90 b• 
a 1 .. ını var,.. divorlar ıan TozÇUllU ve Suzbeyll k~lerin~e tesbit olunuyor. Londrada şurası ih- eylemektedır. Çok müphem o~malı:la lokantalarda oturmaktadırlar. Du • ın~apur a ın 

B 
8 bi.rÇOk ev ve damlara aular gi.l'mıştil'. aas edılmektedir ki ÇörçJ bu taiar be~aber Te Almanların hu değ.şıltllt. man çıkaran bacalar Paris için bir kişilik bir kuvvet 

BelvaJ 12 ( A. A.) • · seyret 'töyilnde ekseri tı.aıın su al • valıfm vakı.'1aırdan' aldığı habeırler. lerı Fransanm dahili siyasetıne aid lüks olmuttur. 
C - Diplomatilı mahleUerde tmdadır. Meaemenle Emiralem ara_ den emin olmadan ve pek yakın bır m~eleler addeyledıklerinl bUdirme - -~------ tahşid edil :li 
lem 'n edildiğine göre büyiilı 9Utdakı fe*Din bir tı.smı ne Berga - tehlikeye kanaat getirmeden gelışı lerıne rağmen bu tebliğden çıkabilen ltalyanlar Cenovanın Nevyork ıı (A.A) - Tas ajansı· 
m "ktarJ Alm tayyareleri ma şosesinin 400 metrelik kısmı ve güzel bahsetmlş deiıldir sathi mAna, Almanya tarafından ba_ b b Assocıadet Pres.s ajan ı, Sincııpur. 
B l • a an . • OediE töprÜIİle saruncuk köyü ara.. Yeni vakıalar zı siya.aet adamlarının Fraıuada İŞ om ardımanına mu- da 90 bın askerın tahş d edild ~.n. bil_ 

ulgariatana ıelmııtır. mdati toaenln ıoo metrelık bir kıs. Çorçilin zıkrettiğı vakıalara benzer başında bulundurulmalarının şayanı k b J d ki . dirıyor. Hava ve denız lıslerı ~st h 
Londra 12 ~A.A.) B. s. ;lgra~~ ~ı sular altında kalm14tır. dığer vakıalar da bugun kaydedUmek 1 ar~u o~~a;ıığıd~:? y: ks a e e e ece ermJŞ kAmların inşasında 10 l:: n ı~çı çalış: 

Jork Taymis gazetesiDtD tedir. Nevyork Tımes gazetesinın Bel. u, Ye m tr 0 a mesele bir Roma 11 <AA.) - D. N. B. ajansı maktadır Keza mıktarı Rongov gar. 
ınuhabirinden naklen aoyter aJa~ •rna .... dl uk graddaki muhabiri Sofyadakı dıp • ı 'ahıs meselesı değil de Fransayı yal_ Cenovanın bombardımanını mev- nızon hududunu teca ıüz er.len muhım 
binlerce Almanın BulgaNtana ve ... • .. Iomatlk mahfeller; göre son haf nız iktısaden değıl, askeri bakım • zuub~ha. eden. Giornale d'fıalya ga- lı:uvvetJer tahfid edilmiştır. İngıltere. 
hassa SO!yaya geldiklerini bildırmet. cephesin de talar zarfinda Bulgarist;na bir kaç dan da Almanyaya bağ'lamak mıdır? zetı:aı ~ıyor kı: nin sevktilceyş plflnı, Sıngapur h va 
tedır. bin Alman tıır.sti gırnıiş ve hemen KestirUemıyor. Bundan başka bir Dünku bombardıman açık bir şeb. kuvvetlerlnın Honong ve Rangona 

- • • • • hava meydanlarının kontrolünü elle.. Fransız vatanseveri olmak itibarile re tevcih ediJmiş bir hücumdur. Buna naklını derp.ş ettiği gıbı Avustralya 

General Franko, 
Musso~iniden sonra 
Petenle görüşecek 

F ranko-Muaolini miilôlıatman 
mevzuu haltlnnda henüz mii•

bet bir teY ıöylenmiyor -
Paris, 12 (A.A.) - Radyo Pa: 

ria: General Frankonun Mussoi~ı 
ile görüıtükten sonra f.pan)'a>:~ do. 
herken maretal Peten ile 11önıpne· 
al muhtemeldir. B B C 

Londra. 12 (A.A.) - · · ' 
Franko ile Musaolini arH!nda y~pı
L k .. ::...melerin mevzuu hakıtın· 
•ca gorwv h' b' 
da henüz :timıtda p.yan ıç ır ma· 
lıimat alınamamıştır. • 

Fransız kabinesindekı 
tadilat bir müddet 

tehir edildi 
Paris, 12 (A.A.) - Radyo P~

ria: Dün akşa:n kurulacağı tahmın 
edile:ı yeni \'iti hükumetinin t~~.k
lcülü, mareş.11 Petenin Kot p~z11;r· 
den avdetine ltadRr talik edılmıştır. 

Yeni kabineden ç!!kilı-cek olan 
nazırlar dahiliye nazırı Peyrouton 
ile r"e81\i nazırı Bf'lındir. 

Peten ve amiral Darlan 
Kot Dazürde 

Londra, 12 (A.A.) -- B. B. C. 
Amiral Darlanın bugün Kont Da· 
züre hareket edeceği bildiıilmekte· 
dir. Mareıal P~ten iıtirahat için d.,. 
laa evvel Kot Dazme si-" ltulu
IMlyordu. 

/tıılyanların ~ozılerını gerı nne almışlardır. bir Flanden'le bır Darlan arasında münasıb zamanda mukabele edime- dan Singapnra tayyare ne kıtaat 

l 
L • 'n yaptıklmı biitün Q...1:.-!~ b' _L...... 1 ne fark vardır? Bu da ayrıca düşü. si tabiidir. natl' de d edil kte a rnaR ıçı . lı lJ ~. e ır ııuuıı mı - . nWecek bir meseledır. Maamaf'ıh bil ........................ __ ı erpış me dır. 
b

L..!:-• c_ a ı B b L d d t ... L: --·-·· .... --...-.... ·----···· .. ··-········-·---tefe oi.ner GRUH ' .un.a ın~eıı . on ra .n na~ı~ ."": tün bunlar dlinkü galıble mağlilb a: 
Elenler İİÇ tayyare daha lan ıntı~~ !"lıtlerın. ahvalın kendııını rasında işlerın iyi gltmedığını goste 

.J" •• Jiiler Mu~solınıyı Arnavudlukta tam ,b_ir riyor. Oidebneceı.ıne dair d . . , • 
cıdf"' B D C heztmet utancındnn kurtarmak ıçın . 

15 
e Vıfi nın 

Ati
.na 12 (A.A.) - · · · Sel" 'k · t"k . d • b' h son teblıtınde tema.s ettıği bir tek r ... l .. anı ıa ı ametın e anı ır are. 'h . 

R dyon
un verdıgi hııber ere gore, ,_ t h 1_ b .... ._ ı tımal kaydı vardır. Fakat sadece 

a . b' ıı;e azır...smıya mec ur ettıgı ~a • b . 
y nanlılar dün düıımonın yenı ır ti d b I d ~ . . d d" il' ıhtımal. Fazla bırşey değıl. 

u .
1 

, üakürtmüoJer· naa n e u un ~gu ıner~;zın e ır. ~ & C 
mukabı taarruz~n.~ P Royt~ a.s•nuna ıore "1 l ' 
d

• Pazartesi gunu yapılan muka- L d 11 (A ' ) R t - il u11 aaı.w. m.a,, ır. llc'l . on ra ./-\., - oy er a- il' r T 

bil İtalyan taadrdnızlil~rı 1 evvte 1 Cnp-n. janıının diplomatik muharrırı ya • ==============~ 
d daha az ti et o mu~ ur. e rumat verilmiı olduğu fikrini izhar 
h=~in cenub ınıntakaaınd~ .şidd~.li zıyRr~manyada Alman kıt'alannın etmektedir. 
muharebeler cereyan etmıttır. ır tahşicl edildiğine hic; tüvhe yoksa Çörc;ilin 1915 deki vaziyetle yap. 
çok eıir alınmıştıdr. BuB~la.~ıkn '~k~n- da • ki bu tahıidatın lngilterenin tığı mukayese siyasi mahfellerde bir 
da iki aüb•Y var ır .... tJru mı diİ. Romanya ile siya i münasebetlerini ihtar olarak tefsir edilmekte~ir 
da harb malzemesı ıgtınaın e - kesmesini intaç etmiştir - Sofyaya Bulg:ır a;.m;ının teku'bi . 
mittir. B B C trenlerle Alman kıt'aları ll:tldiğine Sofya 1 1 (A.A.) - Bulgar a-

Atina. 12 (A.A.) - · · · dair bazı kaynaklardan çıkan ha • jansı bildiriyor: 
Reımi tebliğ: berleri ihtiyatla kartıl:ımak lizıın • İngiliz başvekilinin 9 $ubatta rad 

-L '- d u ve piyade faa- d yo ile aöylediii nutkunda Almanla-
Ccpoıeıc:r e topç k ır. B 1 

liyl"ti olmu!!ttır Ylınan hav~ . du;-:- Romanya ile Bulcariıtaıı arasın- rın u gariıtana girdiği ve Bulgar 
vetleri üç diiıımım tayyare1ını u- da doğrudan C!oğruya h'ç bir de • tayyare meydanlıınnın Almanlıu ta
türmüşlerdir. miryolu mı.inakalcsi voktur. Mü!!te- rafı:ıdan i•gal e~ilmı~ olduğu hak

Atina. 12 (A.A.) -- ~· B. C. rck hududu ıeıkil edr.n Tuna nehri kındalci iddiıılan ile alakadar ola. 
Cephede hava muhare?e~rı .. art?.'ı.!· geçid için ciddi bir ınıinı:ı t1:4kil e • rak, Bulgar ajansı. bütiin bu idd:a-

t 
Pazar ve Pazarteiı ~unu dıısu- der. Huausile ki donmucı olan ne • ların hakikate tetabuk etmediğini 

ır. 1 · • .. ı ı_ 1 1 ~ 1 beyana mezundur. 
riilen ltalvırn •avvare ı"'n~1ı~ sı.y' .s hird buz ~üt eri yıgı mı"tır. zo ye bali~ "'":"•t•ır. :ıt>"ı P V" 11• Bulca,. balkanın !ıab.:ri yok Belgrad 11 (A.A.) - Royter 

tayarelc~i f !basan. Avlonvl' yo. Sofya 11 ( A ~.) -- Ro) ter a - muhabiri bildirivor: 
nan · 1 d' 1 1 b ld ç ·· ·ı · k Y 1 l bombı.rclıman .. tmı!I er ır. ta - jansının muh1'b

0

rı ; iriyor: orçı ın nut u ııgos av ~azı-te _ 
unu r•l•ri de Yur.1tn toprııkları Çörr.ilin nutkunda Bulgaıistana lerinde bau tarafları hıızfedi!erel-

yan tayya ~ k d' l .. . d f aliv,.t .;; .. tl"rmt' tt ır er. yapılım telmihler Bulgar gaz .. tclc - intişar etmi!I, Balkanlar hnkl:•ndnki 
uzenn e 8 - 1 hl 

1 
rinde ne!lrt-dilmemi lir. Bul;::ar hal. büti•n te mi er c;:ıkanlmıştır. Maıı, • 

Bin:ıazİ~8 ö'0 n taryan kı. bu nutukta m!!mlekrtl 0 ri i" is • mafih bircok kimsi!' bu t~fm:hlerle 

ld 
minin geçmiş olduğunı.ı hdla bilme • ne kastedildiğini öi:renmi-= bulun • 

generaline meras·m yapı 1 mektedir. maktadır. Bu kimseler. bu hususta 

h
. 

12 
(AA.) _ B. B. C. Çörçilin nutb. ~iplomatik ve ııi- daha fazla malumat almak arzusu 

Ka ıre, · 1 d "ld""" yasi mahfellerde büyük tesir icra et· ile yanmaktadır. 
· azı'de .ıldığı yara ar an ° ugu b hf 11 1 ·ı· R hf 11 ~n~ .

1 
halvan ~eneralı Tallera miştir. Fakat a7ı ma e er ngı ız esmi ma "' erde nutuk hal' _ 

bıldın eidn .. ;.,.ülmüştür. G enerale batvekiline Bulgarishnın '~om'luları kında hiç bir nıütalea yürütUlme _ 
Bincaz e go l ile olan vaziyeti hakkında yanlıı ma mqtir. 
aakari aıera•• .. pı mı~tır. 

ALIŞTlt'.ilMIZ 
E%iyet 

TEZADLARDAN: 7 
hahıind• ~vanlar oe insanlar 
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( Şehir llaberleri ) ( KUçük ha barlar ) 
e Şehrimi2ıdeki pil darlığının ta _ 

mamen zail olacağı anlaşılmaktadır. 

KÜÇÜK 

POLİS 
Üsküdar 

tranıvayları işi 
Şehir eclisinde 

1 Bele iye eğ e ce yerleri 
için yenik yıdlar koyuyor 
Badema 18 yaşından aşağı olan gençlere 

ispirtolu içkiler satılması memnu ! 

,ti"""""'""•"•"""'""""'"''""''"'''"'""••\. Dün İsveç ve İngilt{!reden 135.000 ye_ 
: ni pa gelmiştir. BirÇ•)k ~!nslerden mu 
: rekkeb olan pillerin tevzi §ekillerile 
' fiaUarı Müratabe Komisyonunun ö _ 

HABERLERi Üniversite 
kütübhanesi 

tehlikeden kurtuldu 
nümüııdelti toplantıs1;1da görüşüle -
cektir. 

ihtikar yapmanın sonu 
Fiat Mürakabe Komisyonu memur. 

ları tarafından yapılan cürmü nıeş _ 
e Geçen .sene B~'ktaşta Nusretin hudlar sonunda dün de adliyeye üç G eçenlerde Oııivenite Jcü- kah~esinde, ıso kuruı alacak yüzün_ muhtekir teslim ediml~Ur. 

Umum müdür FeriJun Man
~ idarenin rJa.ziyetinin git
tikçe diiulmdte oldaiunu, 
bu sene 98 bin liralık bir de
vir yapJ.abileceğini .öyliiyor 

tübbanesinin tehlikede den aralarında çıkan bir kavga so - Bunlar, Şişlide 184 mıma.rnda sa • 
bulwıduğwm, çünkü, saçakları- nunda arkada§! Kadiri bıçakla yara. buneu Pla.raşkevi ve Kini Sultan • 
nın altma latdar xirmi.ş ahıah 1 ııyarak öldüren Abdürrahmanın du- hamamında manifaturacı Yako adın 
konağın bir panşlyon şeklinde ruşmasına dün ikinci ağırceza mah _,daki §abıslardır. Muhtekirler h:ıkkın_ 

Şehir Medisi, dü.n ikinci reis ve- Sinemalar, merkezi bir tesisat ile kullarulıpndan dolayı, her an ı:keme3inde devam edilmiştir. daki adıt tahklkata bugün de devam 
lcili Faruk Derelinin reisliğinde top - ıaıblacak, diğer tc.hin va.ıtalau kul- bir Yatl&'1n t.thlikeWıe maruz bu- Dünkü duruşmada. Müddeiumumi olunacaktır. 
lanmı~. la lm k lunduğunp, hu vaziyetin de yal. nı ıyaca tır. nız flU'kua de:!il, belki de Av _ iddianamesini serdederek soiçu ısablt Sebebsiz yere adamcağızı 

Üakiidar, Kadıköy ve havaliai 
tramvaylan idaresinin, borçlu oldu
ğu iş Bankası ve ' ki Elektrik ,tir • 
ketile yaptığı anla~alar tuvıb o
lunmak üzeıe .Ş.:hiı Moelisine gôo
<icrilmiştir. Bu anlaşmalar medisiıa 
dünkü toplantısında eörüfiilmiiJ vo 
muhtolit encümene ba"-ale olun • 

Geçen celseye aid zabıt okun - Sinemalara kolayca eörülebile - olan Abdürrahmanm cıeza kanunu - hır-1lklamı' 
d it.ta •· k k b · · ·· · D<i • f · ı · nıpanın c:.n z~İn kültür hazi - :r- s u n sonra. ruz;ıamcnın muza e- ce ır yenne uz.en e ıt wye, po 111, • ..:1 • d b" . ,_ b kü .. b nun 448 inci maddesi :nucibinee ce • ~-"'-
resine geçilmi~ ve ıstanbul dördüncü can kurtaran telefon ıw.maralan ya- hcıcnn en ın o.an, u tu - zalandırılmasını istemişti Balatta, ~cıe sokatınch 9 numa_ 
okula ilhak od.ilmek üzere istimlak zılı ve serbestçe lc.ullanılabilece.k va- haneyi tebdid ettiğini yazmqblc. r. ralı evde oturan Yanko evvelki gece 
edilecek gayri menlaıll~re kıymet ziyette bir tehir telefonu bulundu - MenvMıniyet.w. öğl"C'WDif bulu- !'fildafaa için duruşma başka bir geç vakit evine giderken meçhul bir 
takdiri için bir komisyon tctkiline rulac.aktır. Sinemalarda ayrıca bir ilk ııuyonız Jd, ::tlaknwhr, nq.ri - gune bırokılmıştır. şah.5ın tecavüzüne uğt'amıştır. 
aid ve yaban donauı.l:ınnd.u alına• aıhbi imd&d çantası bulunacaktır. yatmıızı nazan itibara aJmqlar, e Sarayburnundaki mavnalardan Meçhul müt~arnz, ortada hiçbir se. 
c:ak mez.baha ırcsmi ve nakliye ücreti Sinema. salon, balkon, loca ve >:*1~ ~~ binayı tabliyt' ~~- ~bile çuval nakleden hamallnrda:ı beb yo~ken . Yanko'nun üzerine atıl. 
hakkındaki teklifler okunmuı. ala - koridorlarında aaucıhk yapılamıya-ı ~ır. & harab ve tehlı- :jlsmail adında biri, bir 1?lüddet enel mış, ehndekı bıçakla zavallı adam • 

mfctur. .kalı encümenle-: havale olunm111 - cakt.ır. keli konak Pl--k yakında yıkıla - : fk' 1 b gi k b 1 cağı~ mfrteaddid yPrlerinden yam,. 
darcnin Şehir Meclisinin tasvibi.. tur. Diğer muhtelif td.:üflcr de en - Makine dairesinde iilm yap.l§tır- : caktır. Oruvcraite kütübhaneai, : 1 çuva ı a~ına yere, un nn a - lıyarak kaçnı.11hr. Y'llra1ınm fe:r-ye.. 

ne arzettiği anlaşmalara göre, Us - .. en1 h l d"1 d,ı_. ~ ah d 30 d • bu •. -...&le bü' !!'- b. t h'~L-~ı : şırmış ve Asma:ıltında ıir mağazaya d k b ta url k 
küdar tramvaylarının " n ıuına b • ku ··•-··- f /\'~'-- v " ., 1 B k cum e.re ava e c • ıınen sonra maga m sus ecza an eram an : ....... co. yw.; ır _e u.eucn :., .. ,·rı·ın'ı 1 liraya Datmıatır. 1 ına oşan u ı mem arı, en -

Y ütçe fal!lllan arasında münakale faz.la bulunamıyacaktır. Ba dauede : ıt....auu~. o ~yor. uuuadarla - : . disini Balat hastanesine kaldırmış • 
olan 3lS bin liralık borou, 1 O sene- yapılmaşına dıur olan mazbatalar tehir hattına bağlı ve binanın futün. ı: nn bu.a.sİycline me.mL..-kct na - : ~eçenterde yakalanan '\"e Rdlıyeye Iardır. 
de faizsiz otamk 20-0 bin lira üze - k b 1 • --1.ı.::_ •--'- b. :t_ ~rilen hırsı h l h ... k d .... d ·a u olunmu~tur. 1 de en az iki ton au alabileıcc:k de - ~ ~ te~ eUDe11. ır vaza=- ; .. . . •. z ama a... ın hı ~va Ha.disenın tli.!.hkikatınn. el koyan 
rinden ödenecektir. Mütealüben, beJedive zab•ta!lı ta-~ poya irtibatı oh•n bir mıululdu yan- ~ dir. : dun bırıncı ağırcezada sona ermış - Emniyet Müdürlilğü memurları dün 

fdarenin_ es.ki Elektrik ~&etine 0• - limatnamesinin müzakeresine a .... iJ - gın söndürme cihazı bulunacaktır. ' / Ur. bu meçhul cnr·hı yakalamı.şlnrdır 
1an 250 bın )ua bcm:u da 100 bin rni~r. Zabıtai bdediyıt talim:~ - Her sinemanın hnuni ehliyeti ................... : ....................... -···:_., Hırsızlı~ı sabit olan İ'mlnil bir ay Suçlu, Fene~e oturan Süleyrrı~n 
lira olarak üç taksitte ödenecektir. 1 me!!inin cğl-:nce yerleriııe aid aıad - haiz ve belediyece kabul ve tasdik Kereste ıht karı yapan hır müddetle hll(P.'le mahkiim ~ilmiştir. adında biridir. 

Üsküdar, Kadıköy ve bavalisi deleri .ihtinı eden muhtelit ıe.ncü - edilmi~ bir mes'ul müdürü olacak d" k 1 d 
tramvaylann:o .,aziyeti hak.kında men mazbatası olunımu:t ve bazı mü ve bu mes'•1l uıüdiır sinema halka tüccarın tecziyesi İSİ 3n 1 • Niş::tn y\iıfik.lerlni Türk Hava Bir eroinci ya a an 1 

idarenin umu~ :n~d.~ıü ~cıidun nakaplardan SOnt'a kabul olunmutı- açık bulunduğu müddetçe daima ıi- Kurumuna tebcrrü eden vatanda~ - Marut eroin kaçakçılarından Nas 
Manyas, kendm1.: r.oru>lcn bn mu - tur. ııcma dahilinde kalacaktır. Mes·uı Bir ~üddet evvc~. mağazasına lııra hediyıe edilmek üzere. haarla_ rinin Küçükpıızar civarında eroln 
harririn:ıize .. şunlıın s~ylem~ştir: Bu talimabıame hükümlerine ~Ö- müdür bulunmadan film gösterile - gclA .Sum~~tk.1!k dub~ynat memu- nan aTürkk~ua markalı yüzülderin sattığı dün kendisini kollıyan ır.erunr 

- Üskudar ve Kndıkoy tram: re, ııincmalu, tiyatrolar. kukla, ka .1 miyecelttir. Müşteriler, istirahat yer- ru zıze, u anın u erestc ıncv.,tevziatına başlanm~tır. lar tarafından tesbit edilerek yaka• 
vay.hmnın h Bı:ınkası ve F..tektrik. §11'. nu:•öz: oynatılan yerler, barlar, arık! !erinden panl!lz istifade edecekler• cud olduğu halde, 11bunlan satt:mlıı A Türk h 1 ğ b" "k laru:nl4tır. 
k 1 b d b k h . ..., .. di h"I" f ı k'k b d b ı yrıca, avacı ı ma uyu 

e. tıne. 0 a .. n orcun a.n a§ a anç veya kapalı dans yerleri, sirk, lüna- dir. Buralarda mü teriler bir ....v ye- ye 1 a 1 na ·ı at ey:ın 8 u u - 'k-...+n -4·-ı d b ı h Üzeri aranan taçaK"'Wll ceble.rin-
h b b 1~- b ı ,,_,, b t ı ·ıı· k k mı r...,,.,.. yaru.nı ar a u u'naın a. ~ 
ıç ır mueue.seyc ır metc 1~ or- park, çalgılı k hv .. hancler eğlence 

1 

,meğe, içmeğe icbar edilemiyecektir. nan ve .. u_ •ur e. c mı 1 on:nma • a- miyetJ..i vntandaşlanm~ şeref arma. de 50 grnm kadar oeyu zehir bu _ 
cu yoktur. yeri olarak ~ayılmakradır. Sinemalara imab hududundan fnla nunu hukumlerınc aykırı hnreketın- lunmuştur . 

. . lki !ıldanberi i~.JT.enin. mali ka. - Sinema tesisi ve i letilmesi için müşteri ve ver göııteTtne. program den dolayı adliyeye verilen kereste ~i~;~~l~~~r ~tınt madalya ve - Azılı kaçakçı bugfin ıı.sliye beşinci 
bılıyetı _bo.rc;1auııı ?d~yebı~ece: hır ~kdiyeden :ruh~11t istihsali IT!ecbu- verme mukabilinde müşterilerden tüccan Mihalin c!uru masına dlin de m mış ır. ceza müddeiumumiliğine teslim edi • 
'.kudret ıktı~a~b etmıştır. N~tek~ g~- ri olacak. 'nemalar için kargir bi - para alınamıyacaktır. mevkufen asliye 2 nci ceza muha - K dk"' l~ktir. 
çcn se~e bılançosile 68 hın lıra k~ı nalar kullanılacak. ayrı ayrı giriş ve Tiyfltrolar "Ve diğer eğlence yer - kemesinde bakılmı~tır. 

1
,, •. 1 oy .... Üzerine denkler yıkıldı 

.devrettık. Geçen yıl ayrıca 50 hın harice çıkış kapılan bulunacaktır. leri tesisi Ü-İn do: belediyeden TUh!at D k. l d s·· h '- . OPERA SINEMASINDA 1 
1. b .. d d"- ] "" ün iı ce se e, umer anı.ın iş a- s·rkecidekl Liman İcletmes·ne ad 
ıra orç 0 e ııı;. stiab haddi binden fazla olan &İne- alınmak mecburiyeti konmuştur. Bu • • •1ih ı· d '-LA d ' ~ ' 1 

2 "' 1 '- n üzenne n a ın uıı;1;anın a araş. A d l •• d il k 1 numaralı depoda çıW•an ha.mallar 
Bu sene de 7 niartta ) apı a~ı. maların harice çıkıı kapıları iki ao - gibi yerler her türlü 9thhi ve fenni t (" t •• k b k · 1 na O uya gon er ece ,; -

yıllık umumi toplantırla 98 bin Ura· koita açılar.aktır. şartlan haiz bulunacalr.br. uma yapan ıa mura a c o~ıs- dan Davud dün, tütün denklerıni nak 
kadar bir devir yapabileceğiıni:.ti tah Sinema ;~letenlcr 11inemalarındıı- 12 vu.ında· !IC1!i!ı çocuktar dans yo?u ko~tıol memur!ann~nn. ~la - B A L A L AY K A lederken, denk istifleri yıkılmış, Da. 
min ediyoruz. lci her nevi elektrik tesisatını altı ay- salonlarına. içki ;çilen yerlere, bar - ettin ıahıd olarak dınlenılmı§tır. 1 Filmi 1 vud balyelerin altında kalarak ağır 

Bu itibarla Üs1'üd.u tr.amvavları da. bir Mart ve bir EylUlde, elek - lara go:tirilemiyecdt, t 8 ya ından a- Şahid bu ifadesinde hadiseyi şu . . surette yara.lanml§tır. 
borçlarını ödiyebilecek bir vaziyette trik mühendisine muayene ettire - şağı gençlere hiç bir ispirtolu içki şekilde anlatmı~r~ U numt arzu üzenne bır ~aç Yaralı amele, baygın bir halde Cer 
bulunmaktadır.» cclclerdir. verilemiyecdı::tir. «- Sümerbankın ihbarı üzerine ı,rtln dtth?\ gösterflecek:tır. rahpaşa hastanesine kaldırılmış, ka. 

Üsküdar treınvıı !nrı idareııinin Mihalakinin Unkapan•ndetki dükki- ... , ıza etrafında Lahkikata başlanmıştır. 
''aziyeti $ehir Meclisinin Cuma gün- Beled·ye n'a1· mevsimi Mahalle itfa"ye ekipleri nına bir müşteri sıfatile giderek, ban Bu akşam ---.. 
kü toplantı'1nda görüıülc-cektir. t' kanın evvelce istediği eb'adda çıra- 1\ 

haz.r:ıklarma ~imdid.:n için 38GO e ·aman ı,k kalas olup olmadığını sordum. Dl ELEK ·te 
Almanyaya sah1acak 
bir n i yon liralık mal 

'Y Mihal bana ntediğim eb'adda çıralık 
başla ~I yetiş tirildi kalasın dükkanında mevcud bulun Orijinal nüslı.ası 

Florya plajları bu yıl bir Mayıs. Pasif korunma teşkilntuıil dahil 
Almanyn ile 25 Temmuz 1940 ta açılmıf olacaktı!'. mahalle itfaiye gruplannda çalışa • 

tarihinde imza edilen ticari anlaş - Plajların bu seneki vaziyeti etra- cak vatand şlan vetiştir.nek üzere, 
maya merbut A. C. li!tclerine da - fında belediye sıhhat, jmar ve fen 
hil 1,000.{)01} liralık tiftik, '50 bin müdürleri toplantılar yapnııo ve ye- bir müddet evvel itfaiye müdürlü • 
liralık keçi kıh, 30,0QO liralık kit - ni kararlar vermişlerdir. ğünde açılan kurs nihayet bulmug -
renin muntuzama:-ı aatı~ı ve fiatlann Florya plajlarında bir sıhhi im- tur. Bu kursta mahalle itfaiye l'.kip -
tesbiti işile uğraımnk füere b.ir ko- dad teşkilatı vlicuda getirilecek, be- leri için 3800 eleman yeti~tirilmiş
mite teşkıl edilecektir. 200 bin lira- lediye burada iki daimi doktor bu- , tir. Bu vatandaşlarla mahallelerde it
lık tiftik ıatııının muntazaman ve. lunduracaktır. Plajlara banyo için faiyc te,kilatı vücuda getirilecektir. 
rilmesine tiftik ihrdcatcıl.ırı birliği gelecek halk bu doktoı lar tarafın • 1 

d 1 ,_ 1 stanbul çchir mmtakası 21 O it. 
memur edilm:ştir. Bu 200 bin lıralık an meccanen muayene o unacaK - ı 
ilk parti gönderildikten =ıonra mü •

1 

tır. faiye mıntakaınnn aynlmıştır. Bu 
teak:ib partiler mukabili mal AJ - Plajın muhtelif yerlerinde g~n mıntakaların her birinde bir itfaiye 
mnnyadan m~id~etimiz-.: geldiği yıl yapılmasına başlanan jimnastik ekipi bulunacaktır. 
zaman göndc·ıl~tir. ı tesisatı bu sene ikmal olunacaktır. 

Floryadaki meccani halk plajı bu 

Ogv ·u :rn kesen ve evi sene bedava oımıyacn~ ve banyo 
yapanlardan on :kuruş ucret alına -

ate~!eyen deli:er c?ktır" :ı.orya p\<tjlan.?ın kim.ya ve-

Kızılay Beyoğlu k.azasın;
kongresi 

&wlay Beyeğlu «aza. Şu~inden: "'( nlmes1 ı~ı yaktnda munakasaya Ç1 -

Dün adliyeye Ri.zedcn iki meczub karılacaktır. Kaza ~ubemizin 1941 yılı kongresi 
nuıhküm getirilmi tir Bakırköy cm- 15/2/1941 Cumartesi günü saat 15 de 
razı akliye ve asabiye hastane ine Veremle Mücadele Cemi- Beyoğlu istiklil caddesi 65 numaralı 
gönderilen bu nıahklımlardan js • yetine yardım Emgen .apartm.arundaki wa §ube • 
maü. bir müddet ~vvel Rizede\.i ~- Veremle Mücadele Cemiyet.i_ Eren-

} b -'· d · miz merlreı:lnde toplanac~d.an ka. ,;ni ateş emiıı, u esnau..'l a evın köy dispanserine bir pavyon i!Avesi 
ahırında ne kadar canlı hayvan var-jne 'lı::.a:raT vermi$tir Gerek bu pavyo~,yıdlı azammn teşrifleri rica olunur. 

' 
en hepsini birden kesıni~tir. için ve gerekse de Eyubde açılacak o 

Diğer mahkum Ali de: bet ya' - lan yeni dıSPanser icın Cemiyete şeh: r~------------...... 
larındaki oğlu Hüseyini bir gün kı- Timizdl?ki tUccar ve ..-.anayicilerimlz 
tır, kıtır kesmiş ve bu fnciadnn son- tarafından -"hemrniveUi teberriiler ı Son Posta 
ra dn kalkıp oynamağa başlamıştır. yapılmaktadır. Cemiyet menfaatine l==============:I 

Cezai ehliyeti baiz olmıyan her önümüzdeki Per§elll.be günü Taksim 
iki suçlu da hastanede tedavi edile. Belediye gazino.!und.a biT balo veri
ceklerdir. leeektir. Bugüne kadar tüccarların 

YeTinl, Siyası, Havadis ve 
lialk gazetesi _., .. _ 

Beyoğlu Halke,inde 
konferans 

Ycrebatan, Ç:ıtalçeşme sokak, 25 
balo için vermiş oldukları 'Paranın ye_ i 8 T A N 8 u L 
kfinu 8000 lirayı bulmu tur. 

Üniversitede sömestr tatili Beyoflu 1131kevlndcn: 
ı - 13.2.1941 Perşembe gunu at ÜniTers;tede ~estır tat.at bugün 

17,30 da Evim' ·n Tepebqmdaki mer_ dersleri müteakıb başlıyacaktır. Sö _ 
kez binasında Konya mcb'usu dok- mestr tatili 3 Mart Paz:ırtesi. günü_ 
tor Osman Şevki Uludağ tarafından ne k dar ~evam edecektir. Üniversi. 
tİstanbulda Türk hastaneleri mev te tnıebelen tat.1 esnasında memle -
%Uunda projeksiyonlu muhim 

1k to~ tet dahilinde gr;ıp grup .-ıeyahat.'ler 
terans verilecektir. yapacalı:lnrdır. 

2 - Herkes gelebilir. 

Orhan Ural~ 
Karikatür A~bümü 

• 
renkli bir kapak 

tt yüzlerce karikatür ... 

• 
Yakmda çıkıyor .. 

-------
Köylünün yaptırdığı 

mektebler 
Vil~yet köylerinde 936 yılınd nberi 

köylünün §ahst fedak rlığı e eme -
ğile 32 ilkmekteb binası y::ıpılnıış _ 
lovada, 2 si Kart.alda, 3 fi Beykoz -
londa, 2 sn Kartalda, 3 ü .Deyken • 
dn, 8 i şaooe, 3 ü Kiğıdhanede, s U 
Çatalcada, 4 ü Bnkırköyü.nde inş~ 
-0lunrnuştur. 

İnşaat biten 9 köy ükmekteb·nin a
çılış törenleri ~3 N.sand:ı ::rapılacak.. 

tır. 

AyrJCa vilA.yet köylerinde ayni müd 
det mrfında vilayet bütçe.sinden ay_ 
rılan tahsisaUa n mekteb ıapıml • 

'-"'~~.-.-..__,,.__,,._._~~~""-""'-~ mı.ştır. 

Gazet.emiroe çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mah1uz ve gazetemize alddlr. 

ABONE FIATLARI 
t 6 3 1 

Sene Ay Ay K:. 
Kr. Kr. Kr. Ay -l'4W 760 41){) lov 

Türk ye 2d4u 1220 7H) 27J Yunan 
:!700 1400 bOO ~Ol) F.cneb. 

Abone bedeli peşindir. Adr~ 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eva-ak eeri verilmez. 
llinlardan mes'uliyet elmn..u • 

cevnb için rnektublara ıo 

.kuruşluk Pul ilfiv~ llzımdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
Tlgraf : Son Poota 
Telefon : 2.0203 

duğunu ancak metre mikubını 60 li
radan satabileceğini söyledi. 

Cürmü meşhudu tamamlamak 
için bu kalasları göreyim, dedim. 
Beraberce deposuna gittim. Depo -
da mühim miktarda kalas ,;ardt. 

Bunun üz.erine kendisine hüvi -
yetimi söyledim ve ne malcıadla 
dükkanma geldiğimi anlattım. Mi -
hal şaşırdı. Müteakiben lcendisine; 
dükkanında kereste mevcud oldu
ğu halde niçin Siimerbankın ihti -
yacını reddettiğim sordum. Malul 
bir cevab vermedi, sadece fiat te • 
reffülerinden bahsetti 

Kalacıların alış faturalarını iste -
dim. bunları faturasız aldım ceva -
bını verdi. O hrılde hangi tüccar -

)ardan aldıysa göster de tetkik ede. 
)im dedim, huna da müsbet bir ce
vab vermedi. Ben de keyfiyeti bir 
zabıt varakasile tanzim ederek ala. 
kadar mercie verdim• demi§tir. 

Bundan sonra Sümerbank müba

yııa ~fi Anz dinlenilmiştir. 
Mütealtiben müddeiumumi Fethi 

Sezai söz alarak hadise hakkındaki 
:iddiasını serdetmiştir. 

:Müddeiumumi milli korunma ka
nununa.muh.ı.tlefeti sabit olan Miha
lin 3 780 sayılı kanunun 31 ve 5 4 
üncü maddeleri mucibince cezalan -
dırılmasını istemiştir. 

Bu jddiadan wnra euçlu veltiJleri 
müek.killerini müdafaa etmi~ler, na. 
disenin ihtikarla alalr.ası olmadığını 
söylemişlerdir. 

Muhakeme kararm tefhimi için 
bugüne bırakılmı~tır. 

YARIN AJ<-5AM 

:1: p EK 'te 
TürkQe sözlü nü.stı:ısı 

Sinemanın en giizel kadını 

HEDDY LAMARR 
Sinrmanm en büyük artisti 

SPENCER TRACY 
Nerıs ve şahane bir film 

,..alrattaı::. r. 

BU KADJN 
BENİMDiR 

DİKKAT: 811 akşam için 1\1 E. 
J, E K'te loca Te 'Wm:ır:ılı kot. 

toklar t.a.mamen Salt11ınışta. 

YARI~ AKŞAM TC mütea.Jnb 
geceler için İPEK ve l\IELEK"te 
WletJer bugfuıden k.apa:tı.n.birır. 

Daima biiyiik 71ldıı.larm yarattığı ~lerle süs.enen, onların kudret. 
leıüıe uyıun, ııöhreGerlne ya.rap.o. filmlerle bezenen 

.-. 

iL. A LE Yarın akşam 

Dii.nün pa.rtak weı1erinl ,-ölg-elencllreı:ı, bugijınkii muaUaki_ 
yet.:.erine eş bulunma.yan 

FERNAND GRAVEY • CAROLLE LOMBARD'm 
1ı10n zaferi 
Fransızca 

olan 

iSKANDAl KORKUSU 
filmini gösterecektir. 

Paris bartal:'ında ba§layan • Londra salonlArında ateş enen 
büyük aşk romaıunı alluşlam.-ığa ha.zırlnnınız. 

bu en 

' - Bugün matinelerden itibaren: ist:ınbnlun en büyük 2 sineması 

j ŞehzadebaTş 
· el: 21359 

ÇEN~~~~iT AŞ 1 FE 
1,100,000 liraya mal olnUL1 menimin en büyüt tiirkçe sCiılü harikalar filmi : 

1 - RALİlYIE (BE\""AZ ESiRE) 
l\'IemhıkrJerin l\lısırda saltanat sürdükleri devre ald azametli bir tarih vıı.k'ası. Canlı bir tarfh. .• Yüksel, bir 

aşk... Heyecanlı bir nıenuu.~ Çı:dırtan bir kıskançlık.w ~hcnnenıler pbi kaynayan kız:ın çöllerin l'Srarh 
bayatı._. Şim.~ler gibi fükeler aşan orduların kalı:ramanlık dest.un ... Kıtlık, açlık ve susuzhık.tau uııc,cn 

tnsım.arın acı fery:ı.dları... ' 

2 -PARA M U N T Afrika ve Akdenizdeki ıon barb, Ge- T .. R K ç E 
neral Dö Gol'un Hür Fransız filosuna U 

hitabı ve Yunan - İtalyan harbi 
Bu muhteşe-m programa ilaveten ayrına: 

Ç E N B B B L 1 T A Ş'ta IJ r E B A B Sinemada 
YAŞASIN TATiL EKSPRES HAYDUTLARI 

OWecek program her 11d sinemada: DEANNA DURBlN'in İLK AŞKI 
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Lib da Taarraz a 
(Baştanfı 1 inci sayfacla) 

da acaba neler luızırladı) Na111l 
§eytani bir hareket tasarhyor} Ye -
niden hangi küçük memleket istila 
edilecek veya devrilecek~ Onunla 
dünya hakimiyeti arasında yegine 
kale olan adamıula, bizim ocaiJinı
za karşı ne tarzda bir taarruz ~a • 

··~;,'.;1;. büıil. ı.. ... u .... ".'! Ric'ata rağmen mücahidler şimdi Gülhanedeki 
yektin olarak buldaiu Ye verdiii k A .. • J b / b • k 
cevab, harbin, yakında fidderi a~ as erı muzemızae u unan ır sanca 
cak bir aafhaya gİ'ıecepm. Bu tuP-
hesiz pek doinıdur ve Almanya, •ı birçok ef:gQ da g t • d•ı 
harbe ken<li nefine olarak bir son ı e y, e ır ı er 
vennek yani Çörc;ilin ifadaiace Y E ki• G 1 H E i E k"I 1 
dünya hakimiyeti kurmak ~n bek azan : me 1 enera • m r r 1 • 
-.eyden eY•el İngiltereyi 11km• - 17 -
mecburiyetindedir. lJl,Jtı ...,.,..._ 

lngiliz cenel kurmay Ntkaaıl h • tih 
Si J h D"l1 de birka'" .riin evve Nuri Bey 3 ve 4 numara IS -

Al~a:v:nı~ bu ~echuriyetini ifade kbılu aruındaki Jiiun va~ın-
• · H"t] k nc1:..:nı· AVTUpada- dan. -b Umer el Nuu ta bırlikte 
JÇID « 1 er, e ~ J' •)t .,,..,, al b' • )t b•jj 
ki stratejik, ekonomik V'!!. P? '~kı oldaiu h ldde.k ır mucıze ab. 1 tı."-l 

· 1·k ·· ·· d yaLın b1r ısh • den ka.rtu u tan aonra, ta ıa e 
geTtrıh 1 yuzun en 5 • "L.- d"" 
b 

ld Brit ya adalannt iet:lay• te - Şerfet Ellıaman kararııı-.uwa on-
a e an . d ··re- L 'f . . . tak ku 

ıebbüs etmek mecburiyetın e ıo müı ve &eflHaliİe;cemubild~~ B -
bilirıı demi,ti. mandanı ·. . eky.e Libd ı. d" ~ 

F k 1 ·1 · yıkmak ve onu keşif göstermı~tı ı, a va ısı 
lh a at bgı te~eyı k için f ,,ırilte- boyunca J,ir baskın teşebbüsü fayda 

su . 8: 1~\ u~ ke~:ıutlak la7ıın de-ı vermiyecektir. Çünkü İtalyanların 
~::;. ıstıB ., are a adaııt, !limdikilere buralarda hem ı11ldıklan ve hem de 
"" ır. n kn~ h siddetfi kuvvetli 

1 

vadide lağım tertibatı vardır. 
naza:an lçlü?. baavaa hiicurnl~rile felce Ertesi gün, yani 9 Haziran 1912 
ve şumu B L_t bö"l · ld" • h ·· olarak de Halil ey aaıau gesme ge ı 
uğratılabileceği gibı .ergu)n . • ' va'-ı"t Gubbat [ 11 adı verilen. 

d I l · gıtme en zarurı ve, o g; 
a aya geme en ved . tid ive ve-1 yerli fahri reislerle Musallata ayarıı Homs önünde miicahidleria ileri karakolu 
olarak iaşe, meva 1 ıp ~ ·. · w d t clılar. Bu harb mecli- ı .. · .. ·· · · · · · · saire nakleden vapurlann bm;ogu, bura a top an .. h. dl _ Goruluyor ki en ebemımyetlı ve ı maiden topçu., makineli tüfek ve pi-
meseli. yansı veya üçte iki!ti batı - ııinde hem ~aarr;;1d~uha 1 dr !ara k.at"i vazife Abulatı Ceremin bulun- yade ateti yiyerek büyük telefatla 
nlmak ve Amen"kacl•n fn1?İltereye u fındanA tasvıb ". 1 

)• b" el adr. duğu ikinci kola verilmişti. Ali Faik çekilmeğe mecbur oldular. Ali Faik 

Ç
ak tank ve her tiirlü siliih ve mal- ruz planı ~umd ıyelt el teıı ,ıt 0 uCn u~ kolunun vazifesi her ne kadar te- ile Haci Şerif ıehid oldular. Abdu-

• 1 '- 1 O Hazrran a tavan arın an d f··• "d' d k h · 1 C d '- 1 d zeme taşıyan ve ta!Hyacaıc oten va - k .. '. d . el k a uı ı ıyııe e, gene pe e ernmı. atı erem e g;O un an ve karnın-
. k 1 zur [21 mev ım•, l"nız en as er 1 d C . ı.;ı b f d 1 Sö 1 k' k 1 pur kafilelerinin cle aclıtya sn u . • k k . l ttikl ri hakkında yet i i i. , ün.ıtü, ıv uga tara mdan ~ yara anmı.ştır ... y e ı o unu 

malan menolunınalt mre~I· ~~gilı7. çı araraeİdiı:ııı;ug~n ııahil mıntakası ve şimalden gelebilecek. ol&n k.uv- d~P .. g~en bır k~rı~n göisündeki 
İmparatorluğunun basını ve govde- haber ~ · Nı . Bevle lt"mil Bey vetlere karşı durarak ikinci ve Ü· durbunun adeeelerı~ıı karnına sok-
•. t k"l den lngiliz anavatanı kuman anı 'c~" H ı·ı B . k çüncü kollara, vazifelerinin ifası için muıtur. ElhcUıl Nun Paşanın o ZL 
sım e' ı e Abdu]atı erem a 1 evm a· k tuttuw d ft d 300 h"d 
teslim olmak mecburiyetin- g;reJ.,;~r ve "h lan Re'ıı Elkuhleye . gittiler emniyet ve im an verecekti. man gu e er e w 14! ı ve 

l
. l b't• Çünkü Büyiik Brı- rarga 1 0b d k ld 1 Birinci koia kumandı\ eden Ali 0 kadar mecruh oldugu yazılıdır. 

ve tes ım o a ı ır. . • ve gece ura ll a ı ar. R' • w •• h"dl · 
tanya adası Mahsur bir kale halını l l Hazirao sabahı mücahidl,.re Faik Bey esas itibarile tütün ::-ejisi- d" C~l•te rag~en muc;_a ı .. er, ?1m-

I hft Bö le bir kale de, h•- , ., ld Sah"l bölgesinde top- nin bir kolcu~u oluo okumuş ve yaz- ı u han;dekı Asken ~uzemıule 
a mış o • Y k"l L fi~ dqıtı ı. 1 T bulunan bır sancak il• birçok ta eş 
vadan döviiliir ve içinde ı er :\C ı- l na kuvvet 1600 ü l(eçiyordu. Bu- rmş bir ürk ~enciydi. Cesaretile f d"I S .: • "hkA . -
rakılabiline, elbette bir !(Ün beyaz ;. ntaarruz kollan avnldı ve her de temayüz ettiği için kol kuman. ?'~ Je ır 1 

e;. d anAb~ l ub C a.mıın 
bayrağı çekmek ıztırannda kalır. birinin vazifeleri teabit olundu. danı yapılmıstı; yani zabitlik 'Ya7i- ıdç~n en zap e(Den du. atı) erem-

. · Al "b" ır. evaın e ıyor 
Fakat bunun ıçın manyanıo T~rruz tasarı mucı ınce, gece fesi görüyordu. 

biitün bu kı" müdrl•tince a1<1ı dur • van.ına cloğru kollar hareket etti. Yu1i:anda savılan kollarda ah'l H. E. Erkilet 
duracak kadar cok b,,mberdı"?8"' ilk hareket eden Ali Faik kolu ol. Mu~llata 7-litin ve Sırt mücahidi~: 
muharebe ve av uçaktan ve denrzal- c1u Bunu istihkam ve ihtiyat kolları · d s' h- ·ı k b·t · · '-• • • . .._ _ ·. . n var ı. a ı a ı e~nın ır;uman-
tı gemilerı ın.. etmıt ve o ıusoctte takıb ettıler. d Al" 1 'f" . . . B K 1 •ı • L-ya VC deniz mÜret- B" • • kol k t 470 I.• • ant 1 e tırkt tdJ, U zat U 
pı ot veaıre - ınncı un uvve ı ~ 1<11 O · w ll d b" 1 ... k .. M ll 

Dan·z yük nakliyatı bir 
eLen idare edilecek 

t b t et..,•ı"rmiıı olmıtsı iktiza eder. 1 
0 

J "bd d" · ; ki· oıru arın an ır ur tur. usa a-
,. 8 1 y ..... . u , ı a va ı•on n yan yarı arın- l l b H . Se "f S 11 
. b · J • d A d b' · · d H h 1 ta ı ann aQı i'CI n ırt ı arın L" 1 d k" ··k lr. Bır de enzın mese eli var ır: ca- an ımıın en, om"un l'men ce- 1 d Abd I ., C d" • ıman arımız arasın a • yu na -

ba Almanya. bu kadar ;ız bır za - nubunda denize ulasan diğer bir ı a u atı erem 1
• liyatını temin eden filep ve emsali 

manda bu derece müthiş bir te - vadiye geçilerek (dünkü ,yazıdaki v ~ünk.ü te~hmızda r~e Y8J»: 1ribi deniz nakil val!talannın aey -
fevvuk temin e-clebilecek imkanlar ha'litaya müracaat) bunun ic;inden tıtrı. llflen takdırle derce!tıııınuz ~ar.ı rüsefer itlerini tanzim etmek mak • 

1 HldUeler Karpamda 1 
OLSAV DO 

K atann mı09U ,üz 1imıiye 
çıkmHaydı da, varsın be

yaz peynir bulunmasaydL 

* Balial nohudu nki fiabna da 
verseydi de, varsın kahve bulunmL 
aaydı. 

* ~ok ace!e itimiz olduiu zaman 
taksı buJabıJaeydik te varsan tr&m
vaylar binilemiyecek derecede hın
cahınç dolaaydı. 

* Berber, eskiden bir tral' i;in ver-
diğim paranın bir misli fazlaaını 
verdiğim zaman wrat aamaaaydı da 
varsın iyi cinsten traı bıçağı bulun.: 
masaydL 

* Bir dükkanda birkaç kilo olsun 
vejetalin bulup alsaydım da varan 
Urfa yağmm fiah yüz seben ol 
aaydı. 

Belediye, meydan açacağım, eli· 
yerek beni ahşab kulübemden mah
rum bırakmasaydı da, varsın apaP 
tıman kiraları ateş pahasına olsaych 

* Şoförünün, biletçisinin ağızlaJI 
bozuk olmasaydı da varsın otobü .. 
lerin frenleri bozuk olsaydı. 

* Yüzde yüz icarla mal satılmasay. 
dı da varsın lüks eşya satan maia
zalar olmasaydı. 

* Kırtaaiye malzemesinden kaiıd, 
kalem vesaire bol bulunsaydı da 
varsın gene dairel~rde kırtasiyecilik 
olaaydı. 

* Bunlann hiç biri hakikat olma-
saydı da varsın gene ııöyliyen lmıet 
olsaydı. 

r:J 41'"-li .JJ,uJA,,,;. 

C Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Gayri tabii yaradıhşta 
çocuklar var mıdır ? 

Londra taba - :t, 
beti ruhiye ens -
titüsü profesör -
leri, gayri tabii 
yaradılışda ço -
cuk olmıyaca -
iı iddiasındadır
lar. Gayri tabii 
görünen çocuk -
lann bu halleri ya,adılr.ları, içinde 
büyüdükleri muhitin kendilerini i -
dare edememiş olmasındanmış. 
Enstitüye verilen 264 gayri tabii 
çocuk bir ııene içinde normal hale 
gelmiılerdir. 

* MilU marşlarm adları 
Fransız milli marflnın adı Mar

seyyez, tek kelimedir. Fakat Avru.. 
pa devletlerinden diğerlerinin marş
larının adları oldukça uzundur; iki 
misal alıyoruz: İngiliz milli mar$J 
«Kralı Allah korusun», Norveç milli 
marşı «Biz yurdumuzu olduğu gibi 
severiz.ıı 

Köpek bahgmm yemini 
payJaşan balık 

o.~ ... -~~ 11zun1 uğun- - ~-
da, (boynuzlu) __, - _;:, 
denilen bir nevi -- · ~ 
balık, k.öpek. ba- = -==- "'~ -
lığının sırbna at~amakta ve boyag.. 
zunu balığa saplamak auretile ~ 
meden durabilmektedir. Köpek ba
lığı bir av yakalsdığı zaman. der. 
hal sırtından iner, o avdan birlr.aç 
lokma koparır, bu kadan on" bes
lemek için kafidir ve kaçar. T ekraı 
karnı acıkırsa gene bir köpek ba
lığının sırtına atlamaktan çekinmez. 

* K~ vga etmiyen polis 
İ~liz polis talimatnamesine KÖ

re~ bu phıs bir polisle münakap 
etmek, kavga çıkarmak isterse, po. 
lis ona cevab v~rmivecek. bu auretle 
kavgayı önliyecektir. Herhangi hir 
şahısla kavga eden polis ağır cezay
la cezalandırılmaktadır. 

i k isinden b iri .. 
ld 

• "d' -. 1 t l · d"" •· -·nmeksizin ilerliyecek Senf, anlatmakta oldugwnuz Libda aadile Münakalat VekAletinde bir 
" e etmış mı n r ~ e mese enın a- uşmana ıroru nahtan buradadır. ve f ve 2 numaralı i.tihkimlar ata- taa?"1zunun k"lhramanları~~n olu~ müddet e~e! t.eşekköl eden komia. . • 

F .. .. 
1
. k" k , llndan ~edikten aonra, ,.arDdan sehid olmu,tur. Bu zat butun yerli yon meaaısm ıkmal ederek Lazır - Bskişehirlı okuyucum bay •8. s.,, birlt!4tlmıiyen bir aşk bazan yaşama-

.. ~~at du".l~~m.f'! ! 1 arşı ta:~r ~~· el~bil~ek herban~i bir tehlike ve .teyblerin en cesur ve muktedirlerin- ladığı rapona BaşTek&lete gönder.. iki genç tıs tipi hakkında tafsllAt ve. yabilir, ömürsüz olabilir. llakat aırf 
Corçılın ?edıg~ .gıbı, gece ve. gu~duz 1 ~ukabil taarruza kartı koymak ~n. den olduğu ı;ibi en hamiyetliııi ve mifl:İY. riyor: menfaate dayanan bir yuvanın, iÇiD. 
çaluıan hır fngıl~~re ve ona 11ı:ndıden H sun cenub ltatmnda llrtlarda necibi idi O, .ıh lak ve tıynetini asla ı Mezkur rapor, dlin Bqvekalet • Bay S. 8. 'in mealeki muharrirlik ol.. de yqayanlara aa.adet verdii: hiç IÖ 
az çok şeyle~ rr;onderen domın~on - ı,·ommüdafaa me'VZÜ alacaktır. bozmamış ve vatan uğurunda, du- çe de tasdik ~ilmit oJduğaadan ta- ıaydı kendi&ni roman sahasında par- rülmemiştir. 
la~.la Amen~a vardır. fng1lte-re it' 6-00 tüfek kuVTetinde olup istih. yarak ve istiyerek dövüşmüt Te can rife muhteviyıatı vakında mınbka lak bir iStikballn namzedi addetmek. Menfaat kaygusu düşüncelerinin 
Donkerkte bı~ .kere uyanmııp v~ Hm kolu adtnı alan ikinci kol, bi- vermiştir. liman reialiiin .. e bildiri~.ecekW:. te ter~düd etmiyecektim.. __ başında mı geli.yo~? Tasvib etmemek.. 
~arekete gelmışhr; artık onun. ~a • . kolu takib edecek ve gene 1 Abdulatı Cereme gelince, bu zatı, Haber aldıgımıza gore. Münaka- :Vaktıne tıym.14, zahmetı goğöale • le beraber pekı dıyelim, bu takdirde 
lıb gelmeden veya harab olup v.ıt - "2 numaralı istihkimlann aruın- 9 numaralı tefrikamızda anlattıiı- lat Vekaleti deniz nakliyatını sis - mıf, klltıdı da bol bulmuı, .sayfaları hiç olmazsa iki genç kızdan ilerde ae.. 
~ede.n: du~aınna i~kln yok.tur. d:a geçerek 2 ve 1. numaralı istih· mız Saniyet Beni Adem muharebe- temli b~r. 'e~ilde idare etmek •• hem dokl~ata ko~uş. vebil~eğine ihtimal verditilli tereih 
$ımdikı Jngıltere, Lehaatan .. sefe~ı o- kamlsn geriden vurup z•ptedect-k- sin<len tanınz. Çünkü bu muharebe.. de gemıcılen korumak maksadile bu İti genç kız tiJ>i var, bana bunları etmehsln. Halbuki ıı sayfayı doldu _ 
!urken kendini beyhude laklakıyat- tİf'. 700 meTCudnnda bulunan '\'e de Nuri Pa~anın kumanclaSJndar o- itlerin resen iflare edilme8ine karar anlatıyor, tafaillt o kadar çok ki, ran mektltbunda bu noktaya temu 
la avutan veyahud bu seferden ~on. ilttiyat lrolu adı verilt'n iicüncü it.o. larak, cenubdan Saniyet Beni Ade- vermiştir. Deniz nakliyat işlerini ar. mekt~ba birer de fotoğrafın leffediL etmeyi tamamen unutmuşsun. 
ra şayanı hayret bir nikbinlik içmde lun vazifesi de ikinci kolu takib ıle me taarruz eden koldaki Sıulı mü- matörler birliğinden müteha.ssıa bir memiş olJ!'M!Da ratmen bu [?enç kız- * 
keyfine bakmakta devam eden in- bunun ihtiyatını t~lcil etmek v~ ııa- cabidlerin kumandanı idi. Yalnız mümeııııilin de ittirakile mıntaka li • ları sokakta görsem ta.nıyacatımı aa. Bayan cB. B.• ye 
giltere değildir. Şimdi. bombardı • yed vakit Te imkln buluna Llbda onan adı 9 numaralı tefrikada. bir man reisliği idare edecektir. ıu,orum. Yalnız serv'ı. tek ağaç bir çölde ca,. 
manlara rağmen, harb sanayiini ve harabeei üzerine yürüyerek burasını tertib hata.aı olarak Abdulasi diye Bütün npur ve ı:i}epler evvelce Bay 8 .• s: tararım ftl'Dlİf:. . zib görünebilir, fakat ben koruyu ter. 
kara ve lıavo ordularını, memleket- ele ~ec:irmektir. yazılmış olduğundan tashihini rica kömür nakliyahnda tatbik edildiği - B~ ıkı genç kızda~ _blrını alaca. cih ederim. Bir erkeğin hiç kiı:naea 
te olduğu gibi dominyonlarda ve Bunlardan batka f SO ki.tilik bir ederim.. Bu zat bugünkü Libda ta- veçhile, tahmil ve tahliye ;.leriıU aı- tı~ dıyor.t Fa.;a~ hangısını? . olın~~şı bir bakımdan faydalı görii • 
hatta Hindiatanda yeniden yatar•- kuvvet. U~a .vadis! boyunca, 3 ve arruzunun da kahramanı olmuş ve ra numaraıri.le yapacaklardır. dedir. zor ar 

1 
u noktanın tayinin. nebilır. ~aka~ önce kendi mazisi, aon-

cak surette çok ciddi çalıtmııt ·ve 4 numaralı ı~hk~lar ~rasına, ke- 2 ve 3 numaralı kırmızı toprak is. Karara aşk tar1ŞBaydı gbnlün me :k da ~ır, . iki, daha doiru.au üç IÖ • 
bugün, bu ~ayretlerin meyvalannı zalik 1 SO k;.ıtik dtıı:er ~ır kk~et te tihkamlanna girmeğe muvaffak ol- SeTwmıinin yüzünü keamit ıettiii istikameti tutmayı tav.siye etY. lfun ~ 1erı ba~da elde ıarih ma. 
ilctitafa ba,lamı' bir İngiltere vard.ır. Sidi Bartuya taaıTUZ e ece tı. mufhır. Şerfet Elhamam karargA- Sevdili Şazi)'e adında bir tmn yft- mett.e liiçlilk çetmiyecektim. Fak; ~ r~~~ şartile. 

Simdiki İngilt~re, bir takım a~ka- Ge k abit kttlıtı yüsilnden hında. fecirden yanm aaat evvel. zünü Jiletle keatitinden dolayı, bir i§ dönilp dolaşıp menfaate dayanı neıe:'ce s':mra ~~~ atıyors;nuz, hae. 
neleri bırakarak. Birletik Amen a- [ll ~e .: ve terıtib maltsadile kırmızı topraklı, yani 2 ve 3 numa- müddettenberi uliye 6 ncı cezada 1or. Bu bah~ i8e hem iki tarafı mti sulün ne olduRuımzeıJ~h ~: -
yı, bütün kuvvet kaynakla!ile, k-:n- ~e gerek eşv~· bfte rel'!le!'!ne rtMIMt. ralı, istı1ıkamlann bulunduğu taraf- muhakeme edilen Şadi hatkmdaki savi görüyorum, hem de muadeleyi dır daha d trusmı : . da nım .. 
di lehine harekete getirebiı~efk ~1 - iŞe yıa1i':~ ~ HastlD b.Mlell- ta atetin batl"dığı işitildi. Htt iki dan din sena ermJftjr. ~)'eyi yft_ aalflhiyet hududumun dışında farze _ ' 

0 

.;. nz nız ır. 
Yasi bir kiysset gösteren hır ngıl - l~r ff~• •1rA.:, .. _,Atı cerem fahri bin. iatihUm aukut etti. İhtiyat kolu da rinde sabi\ bir iz bırakacak tarzda eliyorum. Bay H K -· 

F 
nın reillı IUUWA alı a..A.1 .. :.. b b"t ö 

1 

• -• .T-· 

teredir: hem de İngiltere buna, İn 1 pılmıştı. yaklaşmıştı. Giineş doğarken burua yar yan ~ u su~u sa ' g • Buna rağmen dtiştlncemi aöyliJe .. Fotofraf bir fikir Teremeı hatta 
sa mağlub olarak. çekildikten n n. bC~lyaoaımır oa~•ll 15 bir cehennem halini aldt. • rüldtttünd~n bir sene ~· ~Y. mtid • yim: rötüşaöz olsa dahi. KonUJDlak' llsım. 
giliz ve Fransız donanmaları arHın· Km. garbındadır. Fakat bu kollar garbc:Jan ve P.. deüe bapaine tarar ffrilmiştir. - Karşılıklı menfaatleri az ~k TEYZE 

da Oran hidi~e1i vukubuldnktan 
sonra muvaffalc olmu~hrr. Elhasıl .son Posta» ... teflikUI: 19 
Almanya, harbe çok iyj bunlanmlf 
olmakla bera&er. çetin bir dii~a~
~a uğraftığı meydandadır. Üs~t-lik 
lngiltere, daha çnk kanayacaR'J!a 
kani olmakla berııber .on zaferın 
kendine raci bulanchığıında en ufak 
bir şüphe ve tereddüd ese~ bil~ ırö.~ 
termemektedir. işte bu vazıyette do. 

vüşen iki müthiş ve korkunç diifmaİ 
dan hangiqinicı kazanacağını evvr -
den nasıl kestirmek kBhil olur) 1 

Evet denizlere, İptidai madde -
lcre ve altına mctlik olı.n harbi ka • 
zanır. Fakat uçakl:ula deaizaluları 
denizi keserlerıı-. iptidai maddeler 
ve hatta ia~e ihtiyaçlan gelmez 0 

-

luraa ve nihayet altın da biterse, 0 

2aman yukanclaki )taziye bcrakia 
olur. Fakat bunisr c;ok güç şeyler
dir ve Amerik11 altın nokaanbğını te 
lafive hazırlanmaktadır. Bu eebeble 
hu harbin ıııonunun ne olacaiını tim
diden kestirmek imklnaı:ı gibidir. 

YALAN~ 
N A\<.J..EDEIJ : MEERIJ~E 

B
. " Mı'ne jstemİyerek ffbU 1 ti) - tepeiyi setiresı, itte Meryem 
ır gun ' . L dı L---. .. ·• tü Güzel hır &a na --.n. 

hal~» gor;:aş bi; erkeiin bu cebin Eliaclekiai küçiik maaanm üzeri-
delııce tu un ko""lel.:.mi•ı gönaiiJtül 11e koyarken, utana çekine soruyor: 
ve mezınum '' ...... Rah Ba M' "' ı_ b. clü.iiniişle: - ataız muınu.ı: yan .ner 

Çocuır;ça ır y- 1_ b" a._c , _ Be • bu tekilde seveeeeı; ır ıvune somurtareA.: kkt ~ksınirim 1 - Hayrr... Cezadayım 1 diyor. 
er e. en k veriyor, birçok defa- O vakte kadar yabenolann ö-

l)iye d. akar.diae tekrarlayıp dur- nünde şikayete benzer en ufak bh 
lar .. ke~b~ d=· teY siylemedi. Başkalannın merha-
d-su iP 1 • efrat ediJo- metiadea kaçmclı ..• Fakat bu ak-

- Erkeklerdeıı D şam, artık sabredecek takati yok. 
ruınl Nefreti fçi cOJUP taflyor. 

Diyordu. _ Şey... diye c;ok üzülüyorum ... 

-4-

. _L 1 ~Of, crMahJı&. 
Tık U& PP' ., · T eıuıdiife Da-

m.un> akta": __ ~~ekli kadınca-
L . - ı_: yo~ ıvı .T -
A.lll ""' - ··f b" .-ııbm mı el• p bu tesadu e arazı-

Galiba sizi benim yüzümden ceza
Jan,chrdılar... Defil mi Bayan Mi-
ne) 

Meryem 'hanımın bihnemeei 
:ıım. Mine inkar ediyor. 

--- Sizin yüzij:ııüzden ıni) 

ıa-

Ne 

münuebetl Benim niçin cezaya çar
pıldığımı aramağa değmez Meryem 
hanım ..• Boıuna zahmet olur ••• 
Ben üvey ıııınem bir iki kilo gİşman
ladı, keyfi kaçtı diye... Ya da bir 
takım acayib ilaçlarla kendini :za
yıflattı, sinirleri, midesi bozuldu di
ye cezaya u~ranm ..• Üvey annem 
benden nefret eder .•. Bir türlü alı
namıyan bir hıncı vardır... Hem 
timdi ainir haııtası da oldu .• Yani 
zulme varan bir deliliği... Ya da 
deliliğe varan bir zulmü var ... Han
gisi daha doğru, bilmem 1. • • Baba
ma gelince .•• 

Omuzlarını •ilkti ve auatu. Ba· 
ba•nın lafını etmek i.temiyor. 

Meryem hanım yeis içinde. 
- Zavallı. zavall1 küçiik yavru

cuğu~ 1 diye mırıldanıyor ve soluk 
menekşe rengindeki gözleri, bu ke-
limelerden çok daha fazlasını söy
lüyor. 

Tatlı. candan bir seale: 
- Haydi, yemeğinizi soiutma

dan, yeyin bakayım 1 diyor. 
Kızcaiız: 
- Meryem hanım, ne ebar bu 

gece benimle otursanıza ..• diye yal
vanyor. 

- Ben de çok isterdim amma 
Bayan Mine, olmu ki ••• 

- Niçin~ . . . Azarlanırım diye 
mi korkuyorsunuz) 

- Hayır, o değil... Ataiıda 
bekliyorlar ••• Bu &ece iş, çokmuı 
ta ... 

Mine fikrinden cayıyor. 
- Bekliyorlarsa gidin, amma 

sonra, işiniz bitince gelirsiniz değil 
mi'> ... Kuzum, kuzum Meryem ha
nım, olmaz mı~ Hayu demeyin, 
yoksa çok ::zi.ilcceiim 1 

Meryem hanım dtmlklıyor, am
ma hemen karannı vererek: 
•. - Peki gelirim Bavan Mine, ge
lımn. Benim yüzümden üzülmenizi 
istemem! diyoı:. 

Minenin kamı aç de~il. Biraz 
salata yiyor. Meryem hanım çok 
zorluyor amma, ne balığa, ne aeb
zeye, ne de pilava elini sünniiyor ... 

- Haydi tepsiyi götürün. Sonra 
çabucak gelin, ~ mi! diyor. 

Meryem hanım çıkınca, Mine o. 
daaında bir aııai(ı, 'bir yubn y6r6-
meie başlıyor. 

- Evet gelsin f Gelsin! Değil mi 
k.i üvey annem menediyor, gelsin ... 
F~re hanımla babam. neyi yapma 
diyorlarsa, şirrıden sonra yapaca
ğım! .•• diye düşünüyor. 

Bu karan verince anlatılmaz bir 
rahatlık duyuyor. Ne bu artık! I)(>. 
vülen, sövülen çocukların, 0 her 
şeye boyun eğişi ile ~imdiyt> kadar 
kendini çiğnetti durdu! Bundan 
sonra isyan nedir görsünler onlar! 
Bundan sonra çarpışmak var! ••• 
Kafa tutmak var!.. Gene cezalan
dıracaklarmış... Ne çıkarl... Hem 
bundan fazla ne yapabilirler) 

Evvela şu yasak ettikleri Mer. 
yem hanımı saatlerce yanında tuta• 
cak. Sonra da yarın değil. öb 'irgün. 
yemek vakti, aofraya yem~ ve tath 
geleceği aıradıı yerinden bile ktpn
danmıyacak ••. Kalkması için eamr 
de verseler, alchrmıyacak... Kafa 
tutacak ..• Fahire hamma, babasına 
kafa tutacak .•• Meydan ok.uyacak! 
Haydi bakalım, i,ine geliyorü., Na
zım Bey zorla kolundan tutup onu 
dışan çıkarsın 1 .• , 

(Arkaa• var) 



·~·· 

Çocu:;:~=eaKuru-1 Tr~bz~n~a kö~lll kendi 1 

mu viliigetler k~ııa~ının elbıs Si ı kendi yapacak 
g.dlık f aaltgetı 

Dilekler 
ihtiyaçlar 

lzmit klübleri ıığınabi • 
lecek biı: bina anyorlar 
İzınıtten yazılıyor: Şehrimizde 

yeni :yapılmakta olan Halkevi 
binasının inşaatı yakında ikmnl 
edilecek Ye Halkevı ou yeni bi -
na.sına geçecektir. 

Çocuk ~rgeme Kurumunun vil'!-
1et1er kr1tla:rı tnalıyetlerıne bızl!ı. de. 
vo.m etımktedır. Yeni bittrdiği:m.iz 9'10 

yılı ıÇınde bu k.ollann faaliyet rapor. 
la.rı genel mertreııe gönderilnıL1 bu _ 
lunma.Jttaıdır. Ald~ mo;J(ima'i& ı 
gnre bu tıı-a:liyet raporlanmn huJA.saaı 
şöyledir: 

Aydın Çoeuk &iıieme ıruırkezi 942. 
Kollanndan Karaca.su 111 • Koçarlı 

148-Nazllü 'M6.8öke 258..diğer kolla 
nn<ian yardmılar1le Aydın vaayetı 

da il.nde '2.587 çocuk. 
Bolu merkezı 1,138 • Düzce 1152 _ 

d ollarmın yaroımlarile Bola vi-
1 et dnhilim2e 1,325 çocuk. 

Bu dur mertezı 9,36!) _ diğer kolin. 
r rdmıl:uile Bu.rdnr vaA.yetı dahi-
l de 9,638 çocuk. 

Bur Çocuk E&rgeme merkezi 
31,174 kollarından Gemlik 101 • hnı'Jc 
60 _ K.amcnbey 11,292 - Orhangazi 

338 _ YentŞehı.r 1,149 - Umurbey 125. 
Gur: u 416 diğer kollannın yarclımlari.. 

lktisad Vekaleti tarafından köylüye 
el tezgahları dağıtıldı, ayrıca 

kurslar da açılmağa ba, ~,dı 

le Bursa vil~~ti dahilınde 45,44'1 ç0-
cuk. 

Trab~n (Hususi) - ŞO!ttdan wavetnncz valiliğine tayin olu • 
nan Nacı Kı.cımaıı şehnmıze gelerek vazifesine başlamıştı,.. Na~ 

Ed me mcrte!li 199 kollanndan Kıcıman ilk hamlede vil4yetin esaslı. ihti~ları iizermd'.? dikkatle 
K~an ıoo • Uronköpru 646 • diter dunn1~ ve ımar işlerim ek almıştır. Bu. meyanda Trabzon Ak<'aa -
to laruUn da y:nrdımlarile Edırne bad ve Vakfıl.:e~": yolu üzerinde yıkılan köpritlerin inşasıwı, bozu. 
vil!yetı da.hil'nde 1,114 çocak. lan yolların tamırı~ıe de başlanmı~tır. Vaı!i bmuJa:n soııra vil6"1etitt 

Bu vazıyet karşısında. §unu 
düşünmek 111.zun gelir: 

Kocaeli ve Törk :ıporunda bil 
yük varlıklar göstermi~ olan iz. 
mit spor klüblerı başlarını soka
cak bir bina bulamıyorlar. Ve 
ba~ binaların bodrum katları • 
na sığınıyorlar. Bu hazın vaZi.. 
yet te maa.leref vakidir. Ak
yesa gibl eıdden varlıklı bir genç. 
lılı:: yuYası, eski Türkocağının, 
bodrumlarında iş gormektedir. 

E,,ki Halkevi biııo.sı, İzmit spor 
ltltiblerının hepsıııı istı:ı.b edecek 
vusattedir. Bu bınnnın gençlere 
tah.siS edilmesi pek amı efül _ 
mektedır. Pıırtımizın bunu nıızıı
n dıkkate alacağı mümkün gö. 
rülmektedır. Bu takdirde iımi 
tin varlıklı spor teşekkülleri da: 
ha. m\i.$bet çalışmak bahtiyar 
lığına kavuşacaklardır. 

iskenderunda 
Kastamonu merkezi 129 kdlların.. ş~rk k_ısmı.R.daki ~~Zarı flezcrc>~ eksikleri tesbit edip tazım gelen 

dan Kure 1,890. T~a 405 • dğer dırektiflen verm~tı,., Rcstm Valı Naci Kıcımanı insaat mahallerin - liman tesisatının 
!kollarının da yardunlnrile KMtıı.mo. de göstermektedir. " 
n vaayet< dahaınde 1,937 çocuk. ıtf 1f vücude getirilmesi için 
Muğla Çocuk Esirgeme merkezi Köylülerimizin dokumacılığo. aid dilen kısımlara gönderilecektir Tez- d ·· h ı.834 - kollarından Ahiköy ıos d1ı:er e§yasını. ~cndilerı taraf.ından doku- gahıarın gönderileceği mahaıierdc.. unya a valinin 

kollannm da yardımlle Muğla vlliıyeti malan ıçm egvelce lktısad Vekille- ki alakadar memurlarn şimdiden S ··k... I • b kl • dnhılınde !,035 ve Muş merkeıinde tinden gönden1en yctmi .. beş aded lô.:tım gelen direktifler verilmiş ve U une l e enzyor 
1,()56 çocuk. 1 el t~ah.ında~ ~da. gö_:ülen al~-ı faaliyete geçilmiştir. - • Tekir.ı.,ır. """nk Esir"'eme merk-ı' ka ve ıhtıyaç uzenne Vekaletten vı- K" 1 .. ı_ • • • • • 'ht' I İs"enderun (Hususı) - Cenubi 

'"'E> vvv b ...... '" • • d k d h oy uıerımızın gıyım ı ıyaç orı- k" . 
6 .359 kollarından Mnl .. ftra. 168 c::ı.,rk'"- ıayetıtnlze o san tane a a el tez.. nı ka lam .. t f b I b ı şar ı Anadol:mun en ışlek liman ve 

• ....,. -Y"' VJ "h .. d .
1 

ı_ ed. E • rşı aga ma u u unan u . la • . . I ı 853 Tet'frdaıı; villi.yeti dahılınde gn ı gon en meıı.t ır. vvelce bır hare'-et .1A t' h t f d d L8lasyon rındaıı bırm olan sken • 
8,380 çoeuk. ıamı gon .~~ı en 1 ~zga ar a o- rin bir memnuniyet uyandırmış ve eru~, ':°~ a ' 

1 
tisaden par-, "' 1 k .. d 'I bt Ahi d d .111: vı aye m er ara ın a e- d h.akk k ki 'k . 

"".Acuk ,,,__ ..... eme K k kumacılık ogrenmeyı arzu edenler sevinçle kanıılanm .,. lak bır ıstlkb le nam7ettir. Devlet _ 
..,_, """"t> urumu mer eıı: ve • • t k 'kti' d "d" 1""" .. , ı~.ır. ı· h "rl" A • ..,,.ll:ırından s •ü 

1 1 
. ıçm mın a a ı s:ı mu ur ugu ta - H ,._ , R , ı:.x.: çe, ımanın er tu u asrı te<ıısııtı ca-

""" u. o mıyan snoe erın fı d h • . d b. '-' 1 a KP.Vt euugı . l ra n an şe nmız e JT .. urs açı - mı olarak inşası 9kendenın - Ga 
çocuklarına QOCuk sütü, kundak ta • mış ve bu kurs halen devam etmek- Şehrimiz Halkevi Reisliğıne Par- zianteb amSJnda' "sf it bi 1 • kırn · K · V'la ·d h · • d " a r yo ya -
"ft~ ı, ayıt çocuklara sıcak yemek, tec:Hr ... 1ursakkadrşı aVlakn '?tinden gü. ~ ! Y

1
et 1 are. eyh~b.az8a

111k~ anS."'!e pılması kararlaştmlmııı bulunuyor. 
"......, çocukların muayene ve tc!davı&, ne çoga ma ta ır. il8yetimizin her cnıyo gazetesı 88 1 1 e ır u • Dünya ahvali dolayıeile muvakkat 
kitab ale.mıyan çocuklara. ıtılab ve tarafına tevzi edilen btt tezgahlarda kGti Kulak:ıuzo~lu seçilmiş ve iıe bir zaman için tenhhüre uğnyan 
mek eb leve.zunı, elbise, ayakkabı, Çtl- köykltülderim1H·z Al giyece~ eşy~ <llmoktt L - haHal'1akmı.~r. ~ebk.ir sf ükli~ti iled bera1;>er bu teşebbüsler, ilk fırsatta fiil mev-

ma a ır. a ,..n partı pertı ge e&- evı yem ır aa yet evreeıne le" •. 
m • ve para yardımı yapılllluk su. te olan tezgahlar vilayetçe tesb;t e- girmiş bulunmı.ktadır. un.e gettnl.meğe ba lnnacalc ve bit-
re e yardım görmü.şlerdil'. Kurum ----- tabı bu inkışaf iktisaden büyük tesir 
halkımızın ,1g. ve yardımından cern. Tokat valisi takdir Zonguldakta iki maden ve hareketler uyandıracakhr. 
re alarak 941 çalıımalarını bir pNg. edildi Manzara ve venilik itibarile haki 
ramıa tesbıt ederek yurdda yardıma. kazası katen pek sevimli bjr çehre tn'1yan 

Tokat (Hususi> - Şebr\mize ıeleli lskenderun, Cümhuriyet Hü'-r-.....: 
muhtaç .ı~ n ,.fVO kl t Zonguldaktaı1 yazıhyor. 2 3 Son- 111: ..... Ç"Uo ...," Y""'u arı yaşa mıı ve henüz az blt miz elmde cenubu şarki Anadolu -
şüreklı yardıınla.rla koruyarak sağ • uıma.n olma.;ına kanunda Ereğlı Kömür iş - nun en gu .. z:el ve ~nodern bir "ehn' 
llhn bd' nesa meydana gct4rmek su. rağmen darmtı. !etmesinin me!kez kömür yılı:ama ... fabrikasında çalışan Posof kazası • olmak: mevkiindedir. Belt:cliye da-
retıle nilfU8umuzun art.ımı ı;nycsine dan çalışan ~ nm Ağra köyünden 34 yaşlarında ha şimdiden bo"Znk caddeleri tan -

doğru yardımlarına devam edecekle- bu çalışması"' relzeleden açık:ta Ferhad oğhı Şaban Çankaya'nın z.ime, yakın bir atide, her tiirlü ih • 
rını 'e yardnn kaynaklan için ~lkı. kalmış birçok triko vagon tekerleği arasında ka • tiyaç1an ~derilmiş örnek bir şehir 
mızı yardunlarına güvendiklerini t ndaşl !arak bacağı kesilmi.ttir. haline gelecektir, dersek, mübalaga 
me nuniyetle öğrenılmi.ştır. :e:.simi ~a ~ 29 Sonkanunda da Üzül • etmemiş oluruz. 

Manisada ruamla mücad9le dan ev bark sa • 
hibl eden vali k. 
zeWn Çağpar 

Mani.la (Hususi) - Ruam basta. yüksek Ba.fvekA. • 
ı e mücadele başlamıştır. İstan_ let'9e bir takdirname ile taltif edll • 

başladı 

buldan bilhassa. bu iŞin başıı.rıl.nnsı miŞtir. Re&m ~rli vtı.limiZi go.,teri -

i getırı1en veteriner yardımıle Ço-l'y<>r. 

ban a, Karaağaçlar, Yılmaz, Sa.ru - Muşta çok çirkin bir hadise 
h nlı, Qerkew.sman Buyük Belen l(ö ' Muş (Hususi> - Burn.da çok çırkin 

ylerındekı ruıı.ın mücadele ekıpleti bir h9.d'5e olmuş, bır ev<ie hızmet.çilik 
f al yetıerıne hız vermişlerdir. yapan 10.11 yaşlarında bir im, evin 

mez bölgesinde. bir maden kazası 
olmuftur. Mardinde imar faaliyeti 

Ereğli ltömürleri i !etmesine aid Mardin (HU8W!ll - Umuml ahva_ 
Det"ebaca oc.~nrla çalışan amele - lin bozukluğunu muhafazaya deyam 
den Devreğin Elmacı köyünden 2 5 etmesine rağmen v:Iftuetimlzde ba _ 
yaşlarında .S.tılnnş Bostancı, göçük ymdırltk iŞleri, mevcud imkfınlar nis... 
altında kalarak ölr"iiftür. betinde yürümektedir. Bu cümleden 

Samsun Halkavi azaları 
Bafrada 

olarak vol iŞine husust b\r ehemmi • 
yet atfedilmektedir. 

923 den evvel Mardıniıı birçok ka. 
zalanna hayvanla dahi gitmek müın 

-- -==-
Aydında ziraf vaziyet 

Pamuk ekimine 
elıemmiget veriliyor 
ya l n1z ekicilerin şiddetle muhtac oldukları 

traktörlerin temini bekleniyor 

c Tokat Halkevinde y pılan aile topta •1tı tarı ) 

Man.s:ı. merkezinde hayvan .sahlb _ erkeği tarafından tecavüze uğmmıi
ı.erın n müracaatları yavaş gıt.tiğin _ t.ır. Mütecaviz a<llıyeye verUnuştır. 
den \ JClyet makamı zabıta, oeledıye 

marıfet le alClkadarları vazifeye Gave~ lzmjt İQ maç'arl 

Bafra (Hususi) - Samsun Hal- tün değilken bugün her kazaya mo. 
kevinden bir heyet buraya gelınit- törHi nakil va' talarlle seyahat ey • 
tir. Heyet arasınd;ı bulunan Samsun lemelı: kabildır. Sekiz mühim nunta-
lisesi müdürü Ziya Karamuk tara - icada modern Jandarma ltarakol bl Tokat (Hususi} - Alay komutanı ldabs bırr.ot seçkın daveUi ıŞtirlk et-
fı~dan <ı!ür~ün kahram~nlığı ve nalan ve aynca mütcaddid koprü v; yarbay Necati Erbak ve zabitan tara- D'.,Vl. ~~·e i~inde geçen ve zeııgın 
Turk secıye:ııı> mevzulu hır konfe - r zl lm t d 1ından Halkcvi salonunda bir alkı biilede lJIQZ oelilen davetliler geç vak 
rans verilmiş, filmler gösterilmiş - mtenbehraer yaportaı ışd ır. Mlekvcu x... u~u. +~ıantısı bertib cdilm=,.t·r n.. +,.p 1 ti! kad6r hoş va.kitler geçırmışlerd·r· 

e~ıŞ ve dellılllarla ruam muafi.yetı İzıntt (Hususil _ Kıiğıdspor ne Ak, 
1çm hayvanlarını aşılanmıya gettrmı _,,......,... d 1 l' ,. n ~ y~.,..,. arasın a yapı an ıg mn,.ı • 
yenlerın ceza göreoeltlerinl bildırıl • da, Akyeşilspor, KAğıdsporu, 6 - 2 
m.ştır. sayı ile mağlUb etm;ştir. 

cSon Post..• nm tefrikası: 22 

Yazan: V alentin W illiamı 
Bu akşam, yemek bittikt,.n sonra lığındadır, madaın, dedi. Onlar bu 

da T orrayin misafirleri, uzun ZRman fırtınadan daha şiddetlisine de ta
masndan kalkmadıl.ir. lhtivar Dun- hammül ederler. 
can. dantelalı örtüleri kaldırdı ve Sonra Stephene dönerek ilave 
ıato hibinin önüne, ke!!ıne kristal- etti: 
d,.n ağu sürahi koydu: ev sahibi - Bu gece fırtınanın bu kadar 
misafırlerine porto farabı ikram et. şiddetli olacağını ummuyordum. 
ti, onra da kahve ve siguaların Mösyö Carri'lon, sizin yatınız hak-
dt nları etraflarında bir bulut kında biraz endi e ediyorum.,. 
me'> dana getirdi. ı Durdu, zira baş hizmetçi kendi-

Oı~rıda ru~Sr inliyor ve odanın sine yaklaşmış v~ kulağına birkaç 
içmdeki perdeleri titreti) ordu. kelime mırıldanmıştı. 

1r~. Dean hafif~ titriyerek o- $ato ııahibi sözüne deYam E"ttİ: 
mu1l rındaki eşarp ivice sarıldı. - Kaptanınız burada imiş. Ja-

- Rü~ar da ne gürültü yapıyor, mieeon onun aslen lskoçyalı oldu
dE"dı lns:ln nerede ise şatonun tuz ğunu ıöyle:ni1ti. Onunh tan tmakla 
bu1 olacaibnı sanacak. çok ml"Tllnun olacakım. Bızim il~ be

T orray yavatJÇa ona gülümsedi raber bir kadeh oorto İçmesine mü-
ve cevab verdi: saade eder misiniz> 

- Duvarl.ır dokuz kadem kalın- - • Pek ~bii; yaluz i~r mi bil-

. s· 1 d ·ı k m u nın an ka aca5• gun ..,., "' 1 • ~ vv - Reısuıı. Ali tır. ınema sa onun a verı en on • , . . ' la ~ ali İuett.i Çn'"- . ve komutan ne seçkin da. 
feransta yüzlerce dinleyici hazır bu.. vı.ıayet.imıZde esk1.5ınden daha hızlı n ıy.a v n "&Yar ve eşı Ba..ı~ ,. ıertih heyetini göstermek-
lunmuştur. bir imar Caliyetı başlıyacaktır. yan Çağpar ile devair müdlranı ve 1 tediı. 

Pb.ilippr, Mac Kenzienin zeki ba
kı,tının Beıv ve arkadaıları üzerinde mem, zira k'llabalıktan pek hoşlan

maz; kendisi tam bir dağ çocuğu
dur. 

Ev sahibi gülmeğe başladı: 
- işte tıım berıi.m iatedi~im a

dam, dedi. 
Sonra Duncan' e bir ıeyler söyle· 

dikten sonra ilave etti: 
- lskoçyanın ne taraflarında 

doğmuş~ dedi. 
- Zannederim Oban' da. Fakat 

ailesi, o daha küçük bir çocuk iken 
Cenadaya hicret etmiı. 

T orray içini çt>kti: 
- Ah, mösyö, bu hicret dağlan 

boşaluyor. Hala gaeli.k lehceıinden 
konuşabiliyor mu) 

- Gemive kılavuzluk eden ada
mın dili anlamasına rağmen bunda 
şüpheliyim. Ru, hize gaytİ kabil 
görünüyor. Büyük Harbde, filoda 
hizmet ettiği zamanlar müstesna, 
kırk yıldanberi memleketinden uzak 
!taldığım bana söylemisti. Bövlr ol
makla beraber bu hususta teferrüat 
hakkında hiçbir fikrim yok. Zira 
bu, yanımda bulunan her vakitld 
lcumandan değildir. Benim. yatı beş 
yıl idare eden eski kaptanım - adı 

Murraydır • yaz başlangıcında bir 
otomobil kazaeında yaralandı; bu 
aefere çıltmak istediğim zaman bu 
sahitleri tanıyan bir başka kaptan 
bulmak hatınma geldi ve dostlarım
dan biri Mac Kenzie'yi tavsiye etti. 

Durdu, şato sahibi ayağa kalk
mıttı: ihtiyar Duncan kaptanı so.lona 
getinnişti,. 

Kaptan böyle kalabalık bir top
lantı ltarştsına b~rdE"nbire çıkmı~ ol
duğunu görünce bir ürkeklik gös
terdi, fakat bunu belli etmemeie ça
lııtı. yara izleri ~örülen yüzünü ta
mamc:.,n bir donukluk kaplamı•h ki 
Carrison onu ev sahibine takdim 
etti. 

Torray, ihtiyar denizcinin elini 
sıkarak ve neza~~tle: 

- Bir vatanda~ safa geldiniz 
demek benim kin daiına bir zevk 
olmuştur, dedi ve mahalli l"hcl"' ile 
bir cümle dahil ilave etti, fokııt Mac 
Kenzie başını eğdi ve veciz bir ifa• 
de ile: 

- Uzun zaman dıl!arıcl" kalrlım 
mösy, dedi. Memlı-ketimin dilini 
konu~mak !tryadını kaybetmiş bu• 
lunuyorum. 

Torray içini çekti: 
- Bu çok acı dedi. Eğer Oban.. 

da doğmuı iseniz adamızı herhalde 
tanıraınız. 

- Babamın Mac Reay de Tor
raydan bahsettiğini işitmiştim, fakat 
o öleli çok zaman oluyor ve ben, 
ailem Canadaya gittiği zaman kü
çük bir çocukt•ım. 

Ev sahibi ısrıır etti: 
- Burada birçok Mac Kenzieler 

var. Bu aileye mensub olan ihtiyar 
Chriıtine babamın zamnnında şato
da istihdam edilmişti. Belki de sizin 
ebeveynin.izden biridir} 

Fakat ihtiyar icaptan ona, sözle
rine devam etmek cesaretini verme.. 
di. ziya sertçe cevab vermişti: 

- Bu dünyada bir Mac Kenzie
nin bulunabileceği hiçbir yer yoktur, 
dedi~ yalnız: ben vanm. Benim de 
ne bınada, ne baıka yerde bir 
ebeveynim yoktur. 

Torray o zaman mutad nezaketi 
ile takdim merasimini yaptı: 

- Kızım Florn: bu bavıınları ve 
Venty'yi önceden tanırsı:ıız; Vikont 
d'Arenne; binba•ı 1 fan3ard; M&yö 
Boldini: Mösyö Berg. 

durduğunu gördü. Kııplanın, şato 
sahibinin maae•nda bu nevi adam
lann otunnuı buicnduğunu görmek
le taıırdığı meyd,_.,da idi. Yalnız, o 
da hiçbir ~y belli etmeci., !'-erkesc 
acrt bir ıelim verd:, ;\uncan'in, ö. 
niine, Stephcn ile Torıayın araeına 
koymut olıiuğu sandalyaya oturdu, 
sonra, lcel\dniqe ikram edilen por
toyu reddeltik.len sonrıı kendisini 
buraya getirten meseleye geldi: Bir 
fırtına başlamı tı, dalgalar öyle ytik-
ıelmişti ki, bakkala c1zak ve mi~ 
himmat getiren bir b~lıkc;:ı gemisi Üe 
gelmcğe mecbur olmu~tu. 2irıı ya
tın filikasmın kayalara çarpıp rar. 
çalanmalc tehlikesine rnaruz bıılun
duğunu görmüttiı. Curisondıın, e
ğer hava dahn f enıılıı,ıra:ı geceleyin 
Ansay' e gitmek müsaıı.dcsinı istiyor-
du. Kıl&\'uz gemide idi ve takib e
dilecek yohı o cöı:trr<'cekti. T orray, 
Stephcn ve k:l;:ıtan hemen cz.nlı bir 
halue &ıiritlilcr. 
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-SON POSTA 

General Vilson Yunan tebaası İngilizlerin şiddetli İngiltere -Romanya Kaza değil, Franko italyaya 
Strenaik vatisi Bulgaristanı bir hava akını __ m.:.1 =:~::... cinayet mi? hareket etti 

Kahire 
11 

('A.A.) _ General 1-Ledı•yor <a.. t.nft J iac:i ..,.rada) tinin Bükreşteki elçiSint geri çnğır _ (Ba, tarafı 1 mci sayfada) (D--
Wi 111 a aub ve prb Juaımlanada Y•lllPlhn malr hakkındaki karan Romanya ae. imal ed • ._. tarafı 1 İBc:İ ..,,fada) 
L-~•onun Sirenaikde a.keri vali ve çıkarılmıştır. Bu yangınb:tı mütea • f fareti ifi11 tam bir sürpriz \llnlU§tur. evvelki e~ aab~dan Kenan d~ ~P&ılya. ~vlet reisl general 
~umandan adatile kumıuula)'1 Soba l I (A.A.) - Ha"81 ajan. kiben gelen tayyaıdue büyük. ta Buna binaen, meüfır şetaret derba1 . .. _aım ~ 1

• .arafmdan Mecr.. ko ile harici)'e nazırı Swıııer'in 
eruhde ettiği biMiriliyor. eı Lifdiıi.J"ar: . ilinde muhtemel :infi)ak hombaLuım atacaldan ~ • JıareteC edebilmek ıÇiı.1 hiç !:lir tedbir :.1ekoyundekı evinde yakalanmıt • lA ~in& ve lııili.lıaa BitJeı'le 
.. İşgal edilen bütün diipnan ara • s.lkanlar vanye y ]eri aydınlatauftU. alnmıt bulonuyoınh. Zabı~- röşmet uzere Madridden har~ke~ 

2ıaine taaHuic edeıı bütiia meseleler herfıı · lıa iMilk karşısında, u- Tayyarelerimizde ıonun böl Berliıae ı<ire . . -ca ~~ıuau yapılan Kenan e- tikleri ~dirilmüted:lr. 
ile meşgul olmak ve bu arazjyj ida. nan :f.. elci;r::::d:: 5y~::;:~ geyi terk.ettii:i zama~ bomb:d':maa &erlin 1 1 ( A.A.) - Yarı rami :~:1;n;!A.~~t::cı!iy:ınıı. kar~Jtt.An.. . Bu müab.t haberi muhtelit tef • 
1'e etmek üzere bııradaki umwmi ka- Yun• . . . . d bulu.. edilen bölgenin her tara.hada aayı. •aynaktan tebliğ edilmiftir: miş bu kadı da UeUDU _,,.le. sırlere yot açm)ftır. 
rargahta bir siyMi fUhe tem edil - tana ~rı ıçın tavsıye e lamıyaca.k kadar çok adecWe yan- .Beılinde lngilrere ile Romanya a- al~ alm~ yakalanarak aocıru .General i'ran~'nun Muaııol'1li 111 
nıiştir. ~· gınlar yanmakta idi. rıunnda diplomasi miina~hetlerinin Suçlu kadın b·. ..d Hitlerle neler ıor~ceği malim cıl. 

Bir ltalyaa ... 1 öld6 Fransa hAdı·seler·ı Daha ~üçük diğer bir filoınuz Ro- kesihnesipin §Ümulö henüz malum cası ve Ken~ ı~.~~tede~eneı ko_ m~kl~ ~raber, emniyetle aöJle -
Kahire ı ı (AA) _ Orta.-l Cl terdam lımanmdakı petrol tesisatını olmadı~ cihetle, Bükreşteki fngiliz bu apartın da.. ~ 'd .alıı.dıkları nebilir kı, Japanyanın harbe iftiıati 

fngiliz umumi Jraıargahınıra tebliii: bombardıman etmiştir. Büyük yan. elçisinm geri çağırıhnası hakkında larını 'tira.fan tm.~':'ın e eroın yapt.ıt.. mevzuubahs ~lamaz. 
Libyada. a•nftn malumata göwe, (Bat tarafı ı inci ıayfa~a.~ gmhn çıkmış ve infilaklar vukubul- resmi bir heyan3t neşredihnemiştir. Diğ 1 tar~ 1' ır.Zi Filhakika. Italyarun bugünkü va • 

onuncu lta'--n otclusuna k. uman. d.a .. ,.-ı- ........ •nda nıü.talea yuruten nm§for. Berlin siya'Jİ rnııhfctlerinde bu hu kö' .. edr tu a::_,_ yanınBil ~navud_ ziyeti kartmnda ve İngiterenin At. 
d 

•Y• '"""""""& ~ Ahn b . ı· d •. f ·ı· 1 f il . .. yun e o ran ..... 'Uuı mı, enel denize ııat· bulund e en General TeH<-.ra, Bmga:nnı_!l Temps gazete.si diyor kı: anyanm atı şnna ın e mu - eusta ngı ız er tara ından en su • ki .. M"dd . 'lii .. - ım uğu IU sırada, 
cenubundaki mubare'belıerde aldıgı hükilllletinin vaziyeti de • teaddid diğer hedefle-ti~ Holandada rülen ıebeb, tamamen propaganda d gı:;ı ~ ~~mumı e rıı.'lll'~eaat. e.. ~k tabii olarak İspan1aya harbe ~ 
Yaralar neticesinde. ettir düftükten . Fr~~il'. 

0 
da galibe ve Avrupa. iki hava rne,-danı da bombardıman İçin yapılmış bir icad olarak telakki dere ' ~ 1~~~~na~ü~f::: t~~ etmesi teklif edilemez. 

sonra ölmü,tür. iifmkeınar·~ı d"'•üst hareket etmektir. edilmiftir. edilmektedir. • ~~.ve. e~ . u e 
8 

n 
11 ~~~ya göre Franko, ıınıer 19 

f: ltal 1& .,, '" Bundan beş~ bombardnııaan Hr. Berlincle beyan edildiğine göre, tiru ıddıa et~ır • . M~~ ile sulh imkanları hakkla. 
ritre, Ha'befistand:s ve - MUeŞ8l Petain şeref ve vekarla va. visine mensub tayyareler dün gün - fltgilizlerm böyole birdenbire pıee)e .Gene ı:ıu ıddıaya nazara.n. Kenan da llll'UfecektJ!r. Franko"nun. MihYer 

Yan Somalisinde bütün l>ö)welerde taamın kalkınmasına gayret etmek.. düz bombardrman edilen Boulogne Bükreşten aynlmak a'fZUıona his • Zıyayı kandırarak bo apartmanı o. devletJeri t&rabftd.an .sulh teklir111 • 
h~rekat memnuniyeti mudb bir .. • tl9dir- 'l'Uih•MD bu acı devtelerin- limanına tekrar taarruz ctm~lerdir. aetmelerinin sebebi aşikardır. n.a tıOturm\IllLur. Kenamn maksadı de buhmacatına. Te ı:ıu huausda ~ 
kılde inkisaf etmektedir. tabll memeJeJerin yeri yoktur. Flan Sahil teti!latma mensuh tayyare- Berlindelc.i hnaat ,udur ki, fn - Z~a.da bulun11.11 3000 1ira11 bir fı:rsa. zakereler yaptıtma dair daha ftwl 

dill .-ıJetetin ~ menf~eri ]erimiz Cherbourg ve Candı bom gilizlerin aldıldan tedbiri izah için tını balnp ıttınnattır. de baıı haberler verilmiftir. Maebıt. 
Wil kie Amerika 

ayanın 1a izahat yerdi 
VRfington 11 (A.A.) - D. Jf. B. : 

Jı:arfSl1Dda en yük.sek !eragati ıö.s • bardnnan ederek büyök yangınlar sarfettil:leri bir ıııra sözlerin arka - .ae~ lalsayı ve Ziyartm öliim6- ~ aulh .~:ıtlwıda yapılan bu talı=: 
teııerek .ııübmJiŞtir. Franm birliii tah.. tıkarrmtlardır. sında, Romanya hasvelilfnin son nü muteakıb, Kenan apartmandan mın. bugünkii şartlar içinde ancak a. 
rib edlk'Jnez ve edilmijeeektir. Bütün huekattan yalnız dötr hahalar rarfında vukubulan karga.. birdenbire makla'9JUI. batü Ziyaya. sat bir ihtimaldir. 

Senato barici,e tomi1J'8111t btllill 
lJanard iniveraillNI reHörü eo:ıa.nt 
ne Revyork beMtfiJe 'reısi Laguardıa. 
Yı Ye İngilteftdeD dôMn wendell 

Almuılara a&e tayyaremiz Ü•lerine dönmP.miştir. 11thk1ardan sonra mrmleletincie ni ~ a.id el'biseleri bile alıp Ptimırıt$ir. I>iier hü tahmin 
Berlin 1 l (A.A.) - Bir hususi 8-Jiaeakm mt? zamt telrar !eaiır temi~. olmasmm otıunnn, Kenan tarafından m _ ... Bu ~örüşme hak.kında yürütiilım 

muhabir bildiriyor: Londra 11 (A.A.) - Afman radyo.. m~d o1du!ln ve bu nızamın mez- den bu a.tlbete sftrüklendi~inı iddia diier bir tahmin de tudm: 
Ahnanlaı Fraaeadaki siyasi va- ıuna göre bu geee Berlin üam.ne ya.. kfrr bölgede l~li7. pllnlannm ta - eden Hilmi, Ziyanm &zerindeki pa _ Fransız Afrikasmda bulunan Ge-

\IVillkie,-i dinlıemiftir. Bu üç zat .de. 
. etin jy'~ğjni miiJllhede etmek- pılan hava hücumu hakkında Lon • haJdnrkuna Jcat ı surette muhalif ol. ralann o.rtada olmayı,mı buna ham neral Weygand ile İngiltere araam. 
~ve az çok nikbin gözükmekte - drada. hiçbir malümat yolı:t.ur. Bu hu_ dui!ou a.;ikarchr. ıetmekıedt.r. - da muhtemel bir tefriki mesaiden 

borç ve kiraJa ~ liylhaöl lehin. 
de beyanatta btııunmnşlardır. 

cfu. . " ıustak.i. Alman. iddiasının Ingi1if: tay. lnsiliz -. Rumea mün•ı.rl.ıbnm Adliye ve ubıta ıhtiyar babanın bu endi~ ede~ ltalya ve Almanya b~ 
Alman hariciye nezaretimn soz • yarelerı 240 kılometre uzaktakı Ha. iaılut.ı eebeWen iddiasını da ayrıc t tkik 1 k le bir vazıy~tte ispanyanın müa • 

Conan t mahdud bir yardım aley -
hinde bulunmuş ve harb korkusunun 
~ bir ~ U&8 t.eştil edemi -
~ce~ini bildirerek demi.jt.ir ki: 

cüsüne göre, Amiral D~rlanın .ta - novrei bombardıman ederken Berlin ~nd.~ 11 ~~:'--) -.- ~kreş - tedfr. a e 
1 

ey eme - heretini temin etmek istiyorlar. 
. . her oeyin tam ink.ip.f halınde hal'kının neden do~ayı sığınaklara gir teki bciliz rlçısmn gen ~ılma.- Bu tahminlerm haricinde, G-... 

>(d~ğunu ve vaziyetin yakında iyi. meye meebu? olduklarını izah mıık:.. sı .hakkmd. beyana~ hohaaan re&. 1 . . r~ Fra.nkonun .eyahati halr.Juada 
~~eğiai gôstermekted~. ,sadile ileri .siiriilmiiş olm&31 mümkiin-ı mı ~dr~ mahfe)~en Stl no.ktayı t&o ngllızler Rodos adasım ~~ llÖylenecek ııey, hu ziyaret.. 

Bugünkü ba.rb bir din barbinin ba.. 
zı ali.metlerini gMte.ı·mekWtlir. Al -
llıanya Okyan11Su ton trol E'ttiti taC:
dirde. Birl• Amerika tehlikeli 1'ir 
&.ıskeri ve ikiuad1 ta:ıyık aıtmda ka. 
laeattu. Birlegik. Amerika ~in hiıir bir 
hayat idameai ümidi Mıhverin bezi -
llletile kaimdir. 

B lin tıiyaaİ mah(ellen, oldukça kı dür. baruz ettırmektedırler. Birkaç ay f k b lenn blJ' nezaket eaeri olarak. yapd-• brr müddet sonra Lavalin yer:ıi- önce az miktard~ ~ kıt'alaıı 8 rar Ombalafltiar dığıchr. Hatırlardadır ki Hitler, ge.. 
d haıici:Jse nezaretini deruhde e - ı·nnı·ıı·z tı·ıosu Romanyaya geldıklP-rı zaman Ru - çen sene Pirene hududuna kadar 
,kn .... i.illlid olaAmaktadır. Bu, pek U men bapekili İngiliz sefirine teb - (Baştarafı 1 iooi. sayfada) gitmif ve Franko ile göriişmiiftli. 

: J olarak Ahnanyanın arzu 

0
. d'd ligatta bulunarak Alman kıt'aları • yarderin hasara uğratıldığı sabit ol- Geııeral Franko şimdi bu ziyareti 

m .... ;:;e lııd suretini te~kil t"ıclecek. S fan a nın Rumen ordusu.sa modern harb muştur. iade etmektedir. 
etbt'I r usullerini öğretmek maksaclı1~ gel - Anıavudlukta bombardıman tay Maahaz.a, vazıyeti öğrenmek için 
tir . .Aılman hariciye ne:r.areti~n Tu~~ CBat tarafı 1 inci sayfam) diklesini bildirmişti. Bazı talim •• yarelerimiz Tepedelen ve Dukide hirkaç pm beklemek lazımdır. 
:M..-n'- _ıe her tu''rlü Alman nıyetlermı k h "'- temrinler şüp.hesiz yapılmış, fakat binalarda yangın çıkarm••br. lıviçre .rad~oııuna .,,;;.,e 
,_.... no renin şar sa ilinde bir ıİnı•n teai- R ad it Alm L--L --,, Be ı •- •-

• ..1.. b ddetmeaıine rağmen. davanm esa- om~y. a ı an ""'9A~.n .. - Dü,mamn Bredao 20 ve S. 79 ti- .. rn. 1 (A.A.) - ~Viçre rady~ 
Arnavudluldı muuare e ye filo ve Tunu• üsleıi teşkil et - aahna tam ieabetleı kaydetmifler - danhgı bır s~fer ordusunun butun pinden tayyarelerden mürekkeb o. ıo~~· ~~ Vıclıy'dek~ !b~ 

•dd U d• =lı:te devam ediyor gibidir. Jclir. Savat tayyueleri de di:in pce unsurlannı hır araya toplamakta ol- larak Cr 42 tipinden "0 tayyare hi- elçıBI Lequenca Pransız - IspaDJOl 
Şl e S:i 1 Maretal Petainin baleli ngiliz tayyare meydanlırma taar. duğu gibi :nuhtelif sevkulceyş nok _ mayesinde bulunan bü .. yük bir bom- h~d~dundaki Port..Bou'ya hareket et 

(Başt&rafı 1 inci sayfada) Vichy 11 t"A.A.) - H.avas a - ruz ederek yerde 11 düşman tay - talarma büyük miktarda mühimmat bardıman filosu dün Yauyayı bom- mıştır. Orada general Franko ile Sun-

lba 
·1e yaıesini tahrib ve diier müteaddid b · " tı B t1 Al ner'i karşıla,,...ce.kbır ti hatları ve bilhassa E san ı diTİY ve ennn yıgmış r. u sure e - bardımana tevessül etmistir. Bu filo ~- · 

cepJıe arasındaki :nuvasala yolları jan .. sı !!lm.arao::ltında neşredilen bir tayyarleleri de hasara uğratmışlar - manya Rumen toprakbrını harbin avcılarımızdan mlir~kkeb, bir grup . ~!O, Vichy haberlerine göre, se. 
'Ve Moskopolı'sı"n aarbinde Berat ile dır. ngiliz limanlarına yeniden devanu planlarına hizmr~ maksadile t h d k 1 b" ta fırın Italyan hududuna kadar gene-

... kanunu ensi zeyli Amiral Darlanı, l d''k''l .. .. arn n an arsı anmı-, ve ,... ne 1 Fr k S 
cephe '"rasında kalan müaakale hat.- mayn er o u muştur. askeı:i üs olarak kullanm.-ktadır. Bu B d 20 b' d S 7? d~ ·· ra an o ve unnere refakat ede. 
ı ~ A ık h Mar~fll Pet~inin devlet reisi vazi - "kd . h d Al h re a , ır tane e . uşu - ğ' . a· •A- kted' arı da be>mha?anmıştır. ç ava. ,'-\ enız sa ası11 a man ava tedbirler Rumen hükumeti tarafın - ··ı ........ o·" b d'' ce ını ave eı.uıe ır. 

k • l fesini ifava mfuıi zuhur etti~i tak - k } . . ff k. 1. \ ru mu'l.u". ıger azı usrnan tay ,.._A 1 F nk .1 dan istifade eden Yunan ıt a arı · l l ta•,;n uvvet erının muva a ıyet ı laar- dan hiç bir muhalefete maruz kal- l . h .. t l t ~nera ra o ı e mareşal ~tain 
1 k d k. 1 1 dirde kendisine ha ef o arak ,. l M 1 d k • . yare en asara ugra , mııı ır. d k ak d b' .. "'--cephenin pma ısmın a ı ta yan ruz an ata a asmın as erı tesısa. maksızın alınmıştır. • ... ' arasın a pe Y ın a ı.ı: mülUA&t 

aiperterlne muhfelif noktalardan hü- eylemek~. bna ve Trablus sahilinde bir limana Bu şartlar dahilinde İngiliz elçi. İtalyan teblıgt vulcubulacağı hakkındaki haberi te-
cuın etmişlerdir. Bu mıntolı:adaki Parn ~ıetlenne söre tevcih edihni~r. ı liği Romanvada kalamazdı ve Siı Roma 11 (A.A.) - itıaı1an osdu.. yid eden hiÇbir maliimat gelnlemiL 
muharebeler son giia\erde !iiddet - PariS 11 (A.A.) - D. N. B. ajansı Süveyı kanalında savaş tayyare- Reginald Hoare maiyetindeki sefa - lan umumi ~ınm M9 nmna- Ur. 
lenmiş ve bilhassa dün öğleden sen- bildiriyor: ]erinin hücumu neticesinde iki ti - Tet ve konsolosluk. memurlan1e Lir- raıb telıılili: 
r k 1 1 1 Oe tes• son 48 saat içinde caret gemisinin batmı, olduğu bir likte avdet için talimat atlmı-'ır. in- Yunan ce ... l:Jeainde devriye ve ba... a ço şiddet i çarpı~nıa ::ır o muıı • uwe gaze • ;ı• , 
tur. VichY'de ittihaz edilen kararlar hak- keşif uçuşu esnaııında müşanede e- giliz sefiri ve memurları önümüz • tu)'alıann faaliyeti görülmi\f\iir. 111'-

Amerikanın yeni 
Londra elçisi Jci d:ihni~. deki birkaç ~n zarfında fıueket e- teaddid t.anrare f'ılolarım:ıs, ,Wlan, 

Pogradeç mıntakaıının şimalinde tında diyor : h 11 ne nihai Düpnanın gündüzün av tayyare. decefdıarcfir. dAnnl.,., demirJolu istasyolllarmı, 
\'e Sk b. h · · b · Kab'ne buhranının a 1 • ~r~ --. um ı ne nnın mem a• cıva - 1 °"ıeı reisliğao baş ]erinin himayf1inde aavaR tanare - fngiliz sefirl 15 Suhatla deniZ ve hava üslerııli şiddetle bom.. 
11~d~ her çapta toplar faaliyete aec;- ne .~~ tama:nnm .sarih bir ~u. lerile Manş ıabili üzerine teşebbüs Romanyadıın aynlac:ak bardıman etmişlerdir. Yanya bava 
lnış_fü. Cepheye yeni getiıi!en uzun ftlr ... Jık ma ta'hakkuk etme ettiği akınlar avcılarımızın ve tlafi 1 Bükreş 11 ( ~.A.) - Royter: üssü üzerinde dutmanıl\ muhtelif tay 
~enziJli lngiliz topJnrı da ateşe iş - rette ayrılması gene - bataryalaram:zın ~ddetlı miidafaa - Öğrendiğim.ize göre, lngiliz elçisi ya.releri heaaril utratılınış. t.ahrib e. 
~ralc. etmişlerdir. Dün sabah nken. miftir. k. ~ değilcl'r -ve sıi.le kırılmıştır. Sivil halk arasında Sir Reginald Hoare ntaiyetile bir - cllmJ.ıJ\ır. Bu taarruz hareketleri es-

Nevyorfı: f 1 (AA.) - Ameri -
kanın yeni Londra büyük elçisi Wi
aant, Lizbo.1 yolu ile Londraya git.. 
mek üzere Clipper tayyaresile ha
reket etmifth-. 

.en ltalyan ~eri bathn arkasında PlandeD art~ ktubd:ı Montoire birkaç ölüden başka ancak me9kun likte 15 $ubatt-ı veyahuci müteakib nasında vukua gelen muharebelerde 
tıdtfetli infilaklar işitilmiştir. ::e :~m ;:~mesi için icab e- mahallelerde u hasar olmuştur. günlerde iJk vapurl.ul:ı Romanya - 12 datma.n tayyare& alevler içinde '°'_,,."'~'°'""'"""""°""..,..~"-'"",..._-" 

Re.~mi tebliğ den adam oımadıimı itiraf etmiş _ Bu alunlarda clüşman hava m\1- dan hareket edebileceğini ümid et - ctüşür\\lmüştür. ~A~~~ 
At. l ( ) Dü" ak m harebelerinde altı tayyare kaybet. mekte<lir. Şimali Afrikada ı"'are de~er "'-ey SEL NfK BANKASI 

.. ına 1 AA - n şa • tir. cf d f b it -..ILL! L-!1!- meafaatlerillİ " 15 
,_., 

.. eıtredilen 1O7 numaralı Elen reamı Lanl'in, kabinede lüzumlu olan miş ve üç tayyare c. a i atarya - omnay-'\--.. ~ ycktur. 
tebliği: -lowd otoriteyi haiZ olmabızın Mon.. lan tarafından tahrib ol1JJ1muştur. AmerJm sefiri koruyacak Şarki Afrikada Clreren mıntaka • 

ıu .-- de . Dün akşam ve geceleyin düş - Vasington 11 (A.A.) - Res - smd.a topçu faaliyet4 görülmüştiir. 
Tesis tarihi: 1888 

• h ·~uıvaffakiyetle tetevVÜÇ eden ma t;oire aiyasetini temin e mcyece - man, taarruz teşebbüslerini tekrar - men bildirildiğine göre, Bükre.şteki 
le aiti harekat vukua ırehniftir. Hav~ lini annettiti iCC tab;neye alumıak ]aımpa da hu taarruzlar muvaffak. Amerika elc;isi Dumper, Londra ve Yukarı Sudan'da Ome nehrinin saf İdare Merkezi: lsTANBUL CGALATAJ 
d~~ctlerimiz, üc; dütman tayyaresı ıe'lifiD1 reddetmi41 oıması ~rıuhte - olnıamışbr. Bi.i!cı·es hükômetleri a~da ~iple>- sahilinde klıtaatımız, tıankl11ırm yar. 
ıı·u~rtrriil ··ftiir. Tayyarelerimizin hep- meldir· lngı1iz filosunu1ı bombardımanı malik münuebetle~inl k~ılmeeınden clımilelard~~~nrt y~pmt. •.. ış oT~duğu ta,.- T-=-lri•-~-lıi Şu'--•-!.• 

111 .. ....:-e do··--~ur·· . . .. A .,.. ...,~ • R dak aıliz m-faat anuz ı p ....... u muş ur. .c:ıyyare ı. -· ,,..ea... ~ 
-- ~ .. 'P ._,_, narıan"ın tayınıne -r,... ı.u Fi sahT . L •. • b aonra omanya ı r,. ..... -

~...:ı--- de !'ierre LavaliD b rda.rnan d t tnıl ~l~cehu=ytnb o~ - !erinin korunmasını kabul etmiştir. lolarımız, düşman kıtaatını bombar. 

Va tr 1 ~ -J cu-~ -•.a.. a. ıman e en ngı ız ar g"'mı - Atina. ıeen• a•T-~ı di dmıan etmiştir. Geçen gece dii.,man _,., ..... _ Berlı"..a pe 8 ~--W.1.t: derubde etme.ti herh.._.. 1 d b 1 fı d " .. eou .. 
1 ı--.w nv .,.._.-- e~ or u w afarya arı tara ~ an a- Bükreş 11 (A.A.) _ Stefani ajan • tayyareleri, ~icilya'nm bazı noktala-

lsTANBUL, Galata. ve Yerucamt 
lıll:R8.İH. ADAHA Bürosu 

nakl....1- a.• de ·1c1• tercih edilirdi. R- kesmege ve uzaklaşmaga mec- • .-.. . rile cenubi Itaıya u'zer:"de '"'M'"' 
RR19I u!r lrell ın 1 A-·•--''b:ui ..... -•. · diyor. ki: . b,... d'I · ı d" a ..... an.. ... -... .... -HJU_... - ur e ı mıs er ır. . d'" k Romanyanın Atina aefiri azledil _ lar ve birkaç bomba &tm19lardır. Bu Yunan:-.. _~_u Şa'--l-ı": 

___ , .Amll'al Daıdl&n IngiltereJı ı:ıok iJı,I l 0 / 11 Şubat gecesı usman e - ,_. bombalar Pouille'de bir mahalde Ye ~"'" oe .... 
~ l i1lıBI •.r- . . . . -an.sanın ~niZde gittik., • · • b 1 k .. zere m.,..ır. ' 

29' sarnıç neonu Mıfin uçunıavna ~ gibif d·~nl! ....... bgilterentn aeAlnsı yangın '?omt~dı o9maerck ve Radyo pzetesİale •Öre Avellino civarında cm'i ha.sarata ae. 
:ttı .....ıı.~t ayı --- •- • manyımın şımaı~ e. Y -_1_

1 
Dün a"•"ıııkl Radyo gazete,c;inden: bebiyet vermi4tif. 4. ölü ve birır .... ya.. 

d 
varıanarak yanmıştır. Yanpn ,_. çe b o1c1~:ıı..•nu da çok i;ri biltr. b 1Jı Hanova uzenne lı>omb.- .._ .._ evaaı etmekte, alevler bir kilomeVe .-be u.e~ o1arak bir amiral ı a.. ç k La .. ti İngiltere He Roman;a arasındaki ralı vardır. Bir İngiliz tayyaresi, Bat_ 

~nittii· Pramada ilk defa ·~~~!.tı~.l b.1

1 
a.nt' yangın r sura e <$p!om&\ik mU;na&ebaUn ke&lme&, tipaglia'nm tayyare dafi "Jatarya.lan 

1 kaplemaJttadJr. _. .reiSi oJmu.JiQ1'. Bunda», l!IODIClUrU e ı mı!l ır. j}" ..,__,....,, mfbuı..s1fn.ı tazıammun et tara.fmdan dil<Mirülm- t•• p .. -..-

8ZLANtK - ATfNA 

• Her nen b&nka muamele' '""İ 
Kiralık balar aer'llsl liidier~ BeJgradla Solyn ara.ıAlllda biittlmC" d-D.ftJDm artık gerbde o•• düşmanın mec.ıııU Zil • 81Uı.-u • '#w 'D.§ Uf. ...._ .. .._ 

teıeı, __ .., . pıansanın ..,..- edi- • un23 gece . b 1 t tk· Aı. memekle berater, harb hali nziyeti.. Je kendilerini qağı atmış olan mü 
>n göriipnelerıniıı }l_,me.saoe ---J a.sı 11ısJID geldili. ~Jtraç · yıatı tayy~rkeyı ut mu" ur. ı ne dofru atıl'mı.ş son adımdır. rettebau esir edilmiştir -~ 

'ebet) ohnuflnr. İnaanea zayiat mev- anu-• man tayyaresı ayıp ır. · 

C\ld olup olmadılı meçhuldür. }ebl1ir. hr almaz aokağ:ı fırladım ve saat ı oğ~na nasıl anl:ıttı ~ Ona ne söy- Mademki kocam benimle merhame-
88 onda hareket eden trene atlayıı> leclı? ... . . . . . . . ten evlendi ve mademki k.ayınvali-

•&oıı Pae'-:ıoDm edebi ramam: geldim. - Kula~ımla l'tlt~'? gıbı h.ılıy~- dem benden bu derece nefret ed> 
Mediha hanı'll kızın• heyecanla ":10:• .ona s~y~e d~~r: N~ann. "" yor, oğlile aramızdaki uçurumu ~ 

di lemifti O sustuğu z•ıman hayret- nnlinıa, ddu:un bırı<lır. Senm bıraz rinleştirme1'. için elinden geleDi ya
fe nsordu: · hastalandıinu öğremııc-: bıkıp kaç- pıyor, artık. benim onların arasında 

_ Nuılilt Setrni görmeden mi nııştır. Malum ya, on'l güvenilmez. yaşamakta devar.mna hiçbir sebe.b 
Aşkla 

()ynonmoı! yola çak.bil) Selim. °';ına inanmaz. kalmamlflır. Nesrin. bir sadaka k.a-
- Ona görc.oek j.:ıtemiyoı:dam. - Evvela ınanmaz aır.ma son- bilinden kendisin: uzatıPan eli it-

.,. 2. :
11 

Berkand Hem istesem de 0 gaddar kadm bo- ~d~n ~a~aş yava" o da ann~sinin mesini bilir, bunu oı:ılara ishat ede-
NaMeJeaı lfoazez ı an• . . . 

118 
müaaade edecek. rı iydi? Onun fikrıne ıstırak eder. ceiim ve yarından itibaren unutmak 

. el ., Musiki mehtab geZJnhTen ve- odatlD8 giımek. İ(in ~esile dÖTÜll- - .. ?nndm~:n. mutlaka sana ya- kürüne başhyacağım. 
. rtaJc. sizin için tehlik-: kalma ıgi nu.z· ' ek )iz mclı. hövte yapsak ba defa zar, ogrenmek ıster. Hikayem bitt~ bundan böyle bu 
hetle sevmed!~i bir kadına haya- aall'le •• • !L.-·et olacaklar oldu. onu 111 ı ' L-~ l k h t.L - Mektubu pos•·ıya ki mevzua avdet etmiyelim annecig"im, 

lırıı hagv"----ına bir sebeb yoktu. fte •-"' "den hnstalanmasına Selim cidden IUQ<l<I anaca tı~ awu-, m vere-amaa d d yenı 1 .. 1• ld J b 1 cek? Annesi değ;l mi? Onun yaza- ben şimdi b;raz fftirahat edeceğim, 
1'ı teklifi size yaptığ: za~n ye yor ~nuoİiıunuz. tekrar ya.tak ara ki ona ~ük;z = ş. u~unu en j cağını farzetsek bile mektubun be- yarın da Sacide ile Meziyeti davet 

evabı aldL Anla~an evlenır e"!- ~e .. - de takdir ..;:: · ~ ~ ~ ~ nim elime varmrvac11~•n;ı eminin ederek eski hayatıma yeniden baş-
enl'llez kocasından. boşanmak zil- durak bana ı.V: bakınız Nesıin ğul haşhaşa r . t .v~ ıenı~l d~v~mur - Selim çocuk d~ğildir. muti~- lıyacağım. Gö:~ eh.iniz ki musiki 
etiaj kabul etmemi .. tiniz. Bilaki11p atb n dah<> fazla devaın ıw·rerler. Annesı Selm:w eli e ıgı r ... .._a bir ~are·ı·nı· bu'-r•. · d • · · - "d ..... " b U oyu • h t bol bol K ' a Fi ' sayesın e i<•Zın:z sızın lllnl etfıgı-
. İitfik ve fedakar biır zevt.-e k~~ anmı. Oğlumun kat'i istrra a e hau terain ed~; iistr.~k c"!1 - Annesini,1 htı derece t.ırin o- nizden çabuk iy: olacak, neş· esine 
18İ oyruyarak onu sözde tedavı et- ~~.nez.vardır; anlaşıldı mı? ıdtıntısı da ven·, belkı zavallı çocuıt lacağını tac:avvur edemez. Stz ora- kavuşacaktır. 
ek için onunla birlikte buralara ıhtıye.cı .. ler beni o derece sarsmış- nevraııteaik olur. daki hayatın ne ol.Jnğ>:n•J tahmin e- Bütün üzüntüleri arkaya atarak 

el w. f k .. J·· - Bunda Bu soz ·b' dum · B - m anne Halide d 5 1 11legı muva ı · gor unuz. . b"r Jlsın gı ı sor : . una şa9lyo.u . . · •v• emivorcıunuz annı·. e irıı annesi- yaşamak n,. büyük bir saadet' 
~ lbm bilir nasıl hallı bir ma_k~~ tı ~ v:ni ne yaptığımı Jstıyorsu- hanımın oğlunu del'icesın~ sevdi~ı nin. elinde bir ma.h'lu• bir esirdir. - ln~ifah 3enin dediğin gibi o
~hııekte idiniz. Hamdolsun kı ~~ ? muhakkak: fakat hu sevgisinin ona Onun ç.ok ıztmı.h çektiğın: göra~ii lur, inşallah onu çabuk. 11nutur ve 
• , daima iistünim:le ~; ..,e istedi- nu~ lstaııhula dönmenizi. Lizi ra- zarar getirdiğini ml'Jll anlauuyor? için üzmek, hl'ltırından dışarı ı;ık- h-.ka biriaile mea'ı.Ml olursun kızım. 
. gihi oynayamadınlZ: fakat bJzakman&%1· • • "cfİJ'O' Qilunu severken ona büyük fena· mak İsteme°'. - Yok, bmz ileri sidiyor~ 
.• di bafka bU oyuna k~ı~ bal_ pek81i. benıen şımclı «1 laklar ettiğini nattıl takdir etmiyor? Cörüyorsunuz ya, nziyetim fim.. a-e. Selimi unatnııaia çabtmak 

aevnll7en ojlu.nw yeniden ~ L:.!.--:ııL • _ Acab& eenan evden ayrılmanı eli tamamile bir çıkmaza ıırinniıriP. batık•. diğer bir erkeii eevmelc ı,.,. 
'4armak iatiyor ve onun hıale- TUlll· -· ~ c;anc.nı 

.ahde tıkn + blkJlıyorau- .l.ee anaeıcıiiilD- -

ka. .$imdilik Wrincitile ağrqıı.}ım da 
ikinciaini ıoara düfijnüriiz... Ben 
yatmaia şricliyorum anne, akşam ye
meğinden evvel beni uyandırm.iı 
anatmayıa. 

* Mediha hanım salonda iıı işliyor 
•ızının birkaç :ıaat evvel birdenı,n.; 
çıkıp gelişini ve kendisine anlattığı 
yürek parçalayıC1 hadiıteteri düşü
nüyordu. Merdivenden ~len teliflt 
ayak seslerine başım kaldrrdt. Sacide 
ile Meziyet, kızının sadık ve vefa
U.r arkadaşları lıergün gibi bugün 
de onu ziya:rc~e gelmişlerdi. 

- Biz geldik ıevgili krafıçemiz, 
Sacide ile Meziyet... fçeri girehilfr 
miyiz~ 

- Buyuı.ınuz yavrulanm. 
- Baııüo fazla kalamıyııcaiaz 

•anıme{end._ N"ıyetiıniz uzun biT 
yiirüyüş yapıual. Son bir ay içinde, 
8İZİlı. taveiyeleriniz ruratma. bir dii
züye poker ve briç davetlerine git-
lil. ...aleı~ w aandalya üzerinde 
.auNuk. PW içtik, paata.lat vedik.. 

(Alkaaa Yllll') 
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8 Sayfa 

Edebiyat 
(Baştarafı ! nci sayfada.) ı binizde bol para, hele onu düıünmi. 

lcalabalıla, o muhteşem elbisei res- yeceluiniz ... Daha~ Daha? .. Belki 
rniyclcrinin faşa·asile ııöğüslerinİ de VezaretJe paŞA olacaksınız, ayan 
dolduran nişanla!ı~ .lti~aını aöate- 1 izasın~a~ olaı:aksınız, milletin bu • 
rerek bir alayı vala halınde yokuıu tına turlu belalar getirdikten sonra 
qıkarlardı. rü_hayet onların en püsküllüsür.ü 

«Bu alayı vlllnın aaıl hikmeti oSevra-de örmeden evvel orada bol 
vücudU, mabeyn başkatibinin bir e. bol ötoceksiniz. Şurayı Devlete, bir 
Jinde göğaünün en üıt tarafında mu- nezaret sand11.Jyesin~ l{eçeceksinLı .. , 
~addes bir nü aha ihtiramile taııdıtı Daha} Daha} .• Bilir ıniyım neler ... 
&l atlu keae i~ncle sadaret ferma- Bir sultanla evlenmek 1 Bu hülya 
ı1Uydı.» beıikten başlayarak, ninnilerin ara • 

SON POSTA 

~ 

Ankara borsası 
.___. .. .-

11/3/1941 aQıllf • kapanq fiatıarı 

ÇEKLER 

Açllıt •• kapanı~ 
Londra ı Sterlin 5.24 
New-York 100 Dolar 132.20 
Cenene 100 t.nio. Fr. 29.6875 
Atina 100 Drahml o.ıxm 

Sot1a ıoo Len 1•62211 
Madrıd 100 Peçe~& 12 9375 
Belırad 100 Dinar S.175 
Yokohama 100 Yen 81.1375 

m 100 t.neo l'r. 31.005 
Altın 23.55 

Esham ve Tabvilit 

Ergani 20.-
Sıvas-Erzurum 2 19.64 
Sıva,c;_Enurum 7 19.56 
Türk umumi tiyatro 34.25 

... - . 

1 RADYO 1 
ÇARŞı\.'\IBA 12/211941 

Aydında zirai 
vaziyet 
(Başta.rafı 6 ncı sa.yfııda) 

memurların tetkikatı çok :ııüsaid ne 
tice vermiştir. 

Daha ilk günlerde 1 S bin dekar 
arazi sürdürmek üzere tnahhüd ya
pılmış ve resmi formalite ikmal o • 
lunmuıtur. Bu miktarın 80 hatta 
100 bin dekara yükseleceği kuv -
vetlc ümid o1unuyoT. 

Nazilli pamuk üretme iıtaeyonu 
müdürü de akala cinsi pamuğun 
vaktinde ekilip, ya~murlar başla -
madan istihııal işinin bitirileceği lü
zumunu söylüyor. Bu itibarla ekim 
zamanında zirai kombinalar ıdare
sinin Avdına 1 O traktör gönderme
si ve Aydında bir 7İrai kombinası 
teakil olunması çok lüzumludur. Bu 
tah11kkuk ettirilince Avdın pamuk
çuluğunun hayati bir ihtiyacı karıı
lanmış olacaktır. 

Denizcilik 

Halid Ziya Uşaklıgilin çizdiii aından, daha sonra masalların için -
portreye bakılır11a, Sultan Reıad, o- den aüzüle süzüle bütün mesamat • 
Mız fU kadar sene biraderi Abdülha- tan ruha iflemiştir; onun için vezir 
mid tarafından hapsedildiği sarayın. ve müvir oğullarındnn Daıüşşafaka. 
da ç!1rilmilt. vaktinden evvel çök. nın yetim çocuklarına kadar hep 
muş. hutalıldı bir 11damdır. Fakat Damadı Ha:ırcti Şehriyari olmak ve 
ifi bir kalbi var. O kadar ki. kendi- onun arkasından gele? bütün nirnct
aine hürmet lz.harına bir kere olsun lore le.onmak ve hususıle onların ara
gelmiyen Abdülhamid çocuklarına sı!'1da. gü~~I olm~sa bile bir haya) 
karşı bile iğbirarını hi1111ettirmiyor. h~leııle auılemenı.ı pek kolay olan 
onlara baılcatibi vaııtasile haberler bır ault~n~n eteklerine ermek zihin
btlc yolluyor. hallerini. hatırlarını lerde hakım olan bir emeldir.» 
tôruyor, bir eksikleri, bir arzulan , M~ha.kkak ki bu satırları. bu kea
olup olmadığını anlamak iıtiyor. kın hicvı, ancak, Halid Ziya Ü§ak • 
Muharrir, hazan, padişahın bu ha- lı?il gibi uıta bir kalem yazabilir. <Ba.ştarafı 2 nci sayfada) 
f&kctini, belki g;zJi ve sinsi bir inti- dı. görüşlü ve düşmanın !nymetıni iyi 

8: Saat ayarı, 8.03: Ajans haber -
leri. 8.18: Hııtit müzik (Pi.) 8.45.9: 1 

~m olarak telakki etmekten de Halid Ziya Uşaldıgil bu tonu, bu sa- 'ölçen bu amiral, harb •ennine ay • 
kendini alamıyoT. Fakat bu eehza. tirik tonu, padi~hın bır ak;ıam iten· Köy türküleri. 12~: AJans haberleri. kırı olarak yaptığı bu hareketle, İ . 
deleri ve ultonlan ba§Utfbin ayrı dia.ine bir aaç boyası uyu ile bir ma- 13.05: Hafif şarkılar. 13.20 • 14: Rad-,talyan efkfm umumiyesini adamakıllı 
~n dolatması bile, en sonunda ken- den suyu şiıcsi yolladığını anlatır • yo Salon Or~~1:8-'ı. 18: Saat ayarı. tethiş etmiştir. Bu hAdl~e bizde, es. 
disine, hanedan azasının için için ken de, hatta bir gün gene onun ae- 18.03: Oda muziğı (Pl.)' 18.30: Konuş. kid~n hA.sıl olan kanaati takvJye et 
ne kinler, ne ihtiraslar besliyen bir lamlık camisınde başkatibinin sa • ma. 18.45: Çocuk saat. 19.15: Çocuk- mektedir. • 
ooak olduğunu anlatmağa bir vesile kalını keaeceiini yanındakilere bir lar için mUSı'ki 19.30: Saat ayarı ve Art·~ Akd . d b' d . h b' 

ı " B f 1 b" '-' d · b' d · . ' a. ent'l e ır enız ar ı '941ti ealvor. u sava ar ıtun ve coup e scene gı ı tepe en ınme ha- Ajana haberlerı. HUll: Radyo Fasıl t •Ak t n b. h k t d 1· 
dd, bi uı-ı · u ü u b .J:~: d d • b yo . ...., ara ı il' are e var ır. 

Ev kadını. 12.30: Saat ayarı, 12.33: · 

Şubat 

, 

Si. 

• 

E
ütere ı r •' a enın ıçy z n er ver~ zaman uy ugu ıztıra ı heyeti. 20.15: Radyo gazetesi. 20.46: . . . • 
r avna gibi aksettiren çok kuvvetli naldederken de kaybetmiyor, hele Koşma ve Semailer. 21.10: Konuşma. talyan filo.cıu ıse, memleketlnın deniz. 
bbalardır. yeni luzlarağasının Enderuna saray 21.25: Şerif Muhiddin'in saz semaileri. deki menfaatlerini koruyacak bir va. rr==------ıı:=:==-====== 1941 iKRAMiYELERi 
Sultan Reşad, Dolm:ıbahçe sara- adamları ve. :ırabal.ııla gönderili;ini 21.45: Riyasettcümhur bandosu. 22.30: laıta değil, bizzat kendi amiralları 

rına ilk girdiği gün, bir harabeye a.nlatması mızah noktuından bir ha- Saa.t ayarı, Ajans haberler~ Bor.ia. Piamberardino'nun dediği gibi boz • 
tfrmit ıibidir. Eşyalar harab, per- rıkadırl Fakat bu eserde yalnız bu 22.45: Cazband (Pl.) macılara bozdurmak için yapılmış o. 
deler •oluk \•e vırhk, her taraf ih- hatıraların hu ince istihzalı cephesi JUncaklardır. F. L. 
mal içindedir. Halid Ziya U aklıgil, 1 mi var? Ya huin ve ıztırab safha - y 
ıuaya baıHtib olarak yollandığı ları ... Fakat bu rada keseyim. «Sa- eni Ve Cazib ilci yangın ba~langıcı 
Uk ıı:UnGn ak~mında, ıaray memur- '. a! ~e Ötesiı> nin bu diğer cepheaini 

le b k Bebekre, Cevdetpaşa cadde.s'nde 129 
larile sofraya oturduğu ilk dakika- ı ıncı yazıma ıra ıyorum. • 
ların hayretini ııayfalarca anlatmak- Halit Fahri Ozeruoy BiR PUDRA. numaralı Angelikiye aid evden dün 
.. dır. Herkes için esk~ u!lulde birer yangın Qııkmışsa da itfaiye tarafından 

r.bla, üıUiatUne yığllmış adi tabak- H •• tevessUftne meydan verilmeden sön. 
rl Bu tabakların bazıları o gün ergun Emsalsiz güzellikte dürülmüştür. 

aarayda olm<lyanlar için ... Fakat u- Bu evin sigortalı olduğu anlaşıldı. 
ıul öyle imiıl Tablaları gene çıka. (Baştarafı 2 nci sayfada) bir ten temin eden ıından yangının ne suretle çıktığı 
nlmıı ı lumından kendisin o nasıl faydalı o. B dr 1 H 1 d zabıtaca araştırılmaktadır. 

) bT · ? r · b" .. f 1. • u pu a, yen • ava an ınna. u.. 
Bunun üzednc başkatibin ilk i,i, ~ ı ın~ » sua mı utun ~a ıyetı. - aulU sayesinde on defa daha ince ve Taksimde Leylakçiçeği sokağında 

bu gülünç tabla usulünü lağvetmek ::kyegane kontrolcusu halıne getır- gayri mer'i oldu~undan cild için gayet Marikaya aid ahşab evden de dUn 
ve aarayda yavaı yavaş medeni bir · . . _ . pratiktir. Ve cildin • Makyajlı değıl • yangln çıkmış, derhal bastırılmış 1.. 

aofra itiyadı uyandırmak oluyor. Esasen ~nu bılmemu; lazımdır kı tabil manzarasını temin eder Yağ tır. 
Bu ıofra meselesi, ba1ka bir gün, dünyanın her yerinde münevverin murlu rüzgfu'tı ha\·aıarda bile bil : --------------

hem de ctilusun daha ilk günlerinde, vazifesi aynidir; münevverin bütün tıin gUn sabit kalır. 
daha gülünç hir şekilde ortaya çıkı- vazifesi. kütlenin işl~rile .meşgul ol-ı En sıcak daruı salonlarında bile ar ( T l y AT f( Q LA ~) yor. Mısır Hidivinc muhakkak bir I !11.a~. onun. ~erhaniı hı: sahadaki tık parlak bir burunıı tesndUt cdıl : . 
z:fyafct vermek lazım gelmiştir. LA- ı:ıı~ı daha ıyı'.. dah~ !a.Ydalı, daha mez. Çilnkü terkibinde hususi bir u. 
~m gelmiştir amma, sarayda böyle müke~mel gormesı .'çın .k.ılavuzl~.k sul dairesinde karıştırılmış ıKrema 
bir ziyafet için henÜ7. hazırlanmış etmektir. Hanıp. c;m~y~t. ıçınde ınu- Köpüğün vardır. Bu pudranın bır 
bir ıalon ve sofrn yok: O zamı:ın, nevı:-er ~u :--azı~e~ı~ı 1~1 ıfa ederse 0 Fransız güzellık mütehassısı tarııfın. 
buttin gün sarayın içini çekiç sesle- ~emıyetın ışlerı ıyı gıde.~. Osmanlı dan icad edilen ve Parı3te pek zıyade 
rile dolduran am~lelerc ~a~tadan ı~paratorluğu, sırf _mune~erının rağbet bulan on muhtelir rengı var _ 
büyük bir sofra ınşa ~ e~tm~orlar. kütleye ~ar§ı .. o~.an alakasızlıgından dır. En ıyi cins olan T O K A L O N Istıklii.I 

Şehir tiyatrosu 
Tepebaşında dram 

kısmında 

Akşam saat 20,30 da 
E~tİLİA GALOTTt 

- SO:S IIAFI'A -

Halid Ziya bu komik hndıseyı §Öyle dolayı çokmuştur. Anadolunun o d t c be edl 1 ü 
• • • w pu rasını e ru n z ve y zunu -

anlatıyor: ımparatorluk devrındekı harablıgı zün nasıl sehhar ve cazıb bir manzarn 

cactdesınde Komcdı kısmında 

Gündüz saat 14 de 

Zulvecheyn denilen büyiık eo- da sırf. bundandır. Mademki Oıı - ke.sbettığını gorürsünüz. 
faya, amele ü~Ü§tÜruldü, bütün bir manlı ımparat.otluğunu yıktık, ııu 
gün saray keser taktaldnrile güm halde, onun bütün kafa ve vicdan 
gum öterek orada tahta ayaklar Ü - sistemini de yıkmak mecburiyetın -
zerinde dermeçatma, takat muh - deyiz. Sade yıkmak da kifayet et -
kem bir sofra kuruldu. sarayın muh. mez. Bunun yerine yeni bir düşüniiş, 
teşem vermeıl ziyafet takımı alına - duyuş ve çalı111 sistemi koymamız 

ÇOCUK OYU:SU 
Ak,nm .,aat 20,30 da 

K.iRAUK ODALAR 

rnıy rak ancak adedi mahdud bir he lazımdır. 
)Cti idareye kifayet edebilecek olan /17 I . . m 
ve sarayda ~aliba bir tarihte Rusya lT( 11/11/fuı UJir9t!ıt 
Çarına ziyafet verilmek için Ulah -
ya)·a gönderıldiğinden dolayı Ulah r~-------------, 
takımı diye tınılan küçük gümüş ta- e· . k• 
kım getirtilebildi. Velhasıl muayyen ir C O lOrU l gUnlti:< 
ııecede hademei hassadan muzıkai rtof'armjan 
humayundan. 

Enderun efendilennden mü-
rekkeb bir resmi k.abul ile a
nı saltanata layık bir ziyafet veril • 
di. 

İ~n daha garib tarnfı, bu. «mah
dud bır heyctı idareye kifayet ~Je
bılecek olan ı aofrl\ya çaresızlik yü
~ünden oturtulamıyan bırkaç zatın 
l>avkatibe darılmalarıdır. Halid Ziya 
tJıaklıgil bu hadiseyi «hu ziyafetin 

1bende pek nahoş bir hatırasııı diye 
kaydediyor. 

Daha ne hatıralar 1 ne gülı.inçleri 1 
saray hademelerinden yollara dizi -
len saray adamları kj, eslıti usule te
baan hünkar geçerken alkı§ tutrmık
la mukelleftirler. Damadı ıchriyari. 
ler kı .. fakat hayır, bunu ben hülasa 
blle edemem, Halid Ziya Uıaklıgil • 
den dinlemeli: 

Damadı Şehriyari ..• 
Hatta biraz daha ıatafatla: Da -

madı Hazreti Şehriyari. .• Sizden 
bahıedilirken bu suretle anılmak, 
imzanızı :ıtarken üzerine bu mu -
lantan ünvanı koy:ıbilmek elbette 
pek ziyade hoıa gıdecelr. bir fey 1 
Yalnız bu kuru süsten de ibaret de
lil. Meşhur dami.d gıbi Baltalima • 
nında. yahud diğer birçok emaaü gi
bi Ortaköyde, Kuruçeşmede, Çem
berlitaşta, sultanla beraber birer sa
raya malik olmak, altınızda yepyeni 
pırıl pırıl parlıyan, yazın bir fayton. 
kışın bir kupa, iri, nalları İstanbulun 
harab sokaklarının bozuk kaldırım
larına çarptıkça etraftan kaçışan 
fakir halkın yüzlerine kıvılcımlar aa.. 
çan. Macar hayvanlarla, mes'ud ve 
müte'azzrm gcçecekainİL. Mir-de ya
pılmış elbiseleriniz, Collaro.da a -
lınmı, ipek çamaıırlarınız olacak, ce-

Kızamık 
Vak'a/arı: 2 
Kıznmık herkesçe malüm o!du.. 

ğu gibi ak.sırık ve öksürük ıle baş.. 
lar. Çocuğun dumuıdnn aksırdığı 
ve ök.slİ.rdüğu çok nazarı dıkknti 
celbeder. Gözler yaşarır, aknr. 
Derecei hararet yavaş yavaş ~tık
selmiye başlar. Hastanın yüzün. 
de kırmızılıklar bellrmıye başlar. 

Bu zamanda derecei hararet va. 
saU olarak 39 uzerındedır. Vak'a
nın şıddet ve hiffetine göre bu 
derece daha duşuk olur veyahud 
daha yukarılara 40 dereceye ka_ 
dar çıkar. Niho-yet yüzden baş_ 
la.mak üzere kuçuk kırmızı tane. 
ler çocuğun her tarafını kapln_ 
mıya başlar. Evvela. yüz, boyun 
daha sonra göğüs, kollar dııha 
sonra karın ve bacaklar ve ayak.. 
!ar, bu doküntü devri c:üı üç. dbrt 
gün devam eder. Çocuk bu esna. 
da çok sıkıntılıdır. Sık sık kaye • 
der. Öksürür hattfı. bazı asalıi ço. 
cuklarda sayıklama görilltlr. 
Nıhayet üç, dört gün sonra ge. 

ne evvelA. yüzden başlamak üze. 
re bütün kırmızı döküntüler sol. 
mıya başlar. Cild bu .sırada kc.şı.. 

nır ve pul pul kabuklar dlışmiye 
başlar, böylece hastalığın hAd 
devri de birer. <Devam edeceğ:zJ 

t. z. ö. 
Cnab lstl:yen okayacıılaruuuı 

posta palıı :rola.ın.alanm rlea •. 
derim. Abl takdirde tateklert 
nnakabelesb k&lablllr. 

ıo Dr. IHSAN SAMI " 

BAKTERİ)'.OLOJi 
LlEORATUARI 

Umumr ka~ tahlııitı, freugl ııolı:tai 

ı az.arından (Waaaerınan ve K•hn te11• 

ınülleril lı.aıı lüreyvatı nyılmHı, Tıfo 
ve ııtma hHtalıkları te,h ai, idrar. 
crrahot, balgam, kaz.urat ve au tah
lılltı, ültra ınikroakopi, busu•İ atılar 

iatıhzarı, Kandn üro, tclrer, Klorür, 
Kollcıtoria miktarlaııııı ı tayıni, 
Dıvanvolu No. 1111, Tel· ~0981. 

····························~······················· 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
14 Şubat Cuma 

Bakırköy Miltıyadi pincmasında 

o 
B E Y 

iki temsil 
G E C f.: 
ATLADI 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank• Şubeai 

Mer ~ezı· Bt>~lln 

Türkiye fUbeleri: 

Oıı.lata _ İstanbul _ İzmir 

Deposu: ist.. Tüt.ün Oümrüğtl 

* Her türlü banka iıi * 

Doktor Hafız CemaJ 
bun l'osta l\la tlıaaı.ı: 

1ıi~•,.a& )ludur'1: Seılm Raııp &aıeı; 

SAlllBLERİ: S. Raııp EMEQ 

(Lokman Hekim) 
Oivanyolunda 1 04 No. da 

haata kabul eder. 

A. l:krem UŞAKLIOD. Telefon: 2 1044-2 3 398 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Aşağıda ismi, muhammen bedelı ve muvakkat teminatı ayrı nyrı gos_ 

ter!lm.ş olan Ankara hastanesi madeni malzemesi 25.2.1941 Salı günil 
saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bına.c;ında sıra ıle ve ayrı 

ayrı satın alınacaktır. 

Bu i.Şlere girmek ist.tyenlerin l.stelerı hizasında yazılı muvakkat teminat 
ae kanunun tayın ettıği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de l•a. 
dar komisyon reislıline vermeleri ıüzundır. 
Şartnameler {167) kuruşa Ankara ve Ha.yda.rpaşa veznelerinde satıl • 

maktadır. (937) 
Malzemenin ismı Muhammen bedel Muvakkat teminat 

'ı inci grup: 19 kalemden ibaret ma • 
deni komodinler, dolaplar, masalar 
vesaire 
2 inci grup: 47 kalemden fbaret ma -
den1 kaplar, muayene mua ve tez. 
longlan vesaıre ............................ .. 

Lira Lira 

40137 3010,28 

3343'7 2507,78 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

ı adet 2000 lırallk - 2000.- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 , - 1500.- , 
• • l500 • - 2000.- • 
a , 250 , - 2000.- , 

35 il 100 il - 3500.- > Tasarruf Hesaplan 80 il 50 il - 4000.- > 

iKRAMİYE 
PLAN 1 

300 il 20 il - ('000.- • 

• 

Ketkleler: t Şubat, Z l\layıa, 1 A. 
fustoe. S İk.inclteşrtn tarihlerinde 

yapur. 

OFUJ -
(Abdest bozan) dediğimiz ba r~ak kurtlarının devasıdır. 

Bunlar sığır etile yapılmııı pastırma ve sucukları yıycnlerde hasıl olur. 
Uzunlukları dört metreden '>n metreye kadar olur ki birçok tehli
keli hastalıklara yol açar. TlMOFUJ bu kurtların en birinci dev aı

dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur, 
reçete ile satılır. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt Te aJa04 adedi: 265 

Zırat ve ticart her nevi banka muıunelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMıYE VERıvoa 

Zirut. Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa.blarında 

enaı 50 lira,,ı bulunanlara senede 4 defa çekUecell "kur'a üe apıtı • 
dalti pllna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 " 

" .. 
" .. 

1,000 Lirahk 4,000 
500 " 2.000 
250 " 1,000 
100 " 4,000 
50 " 5,000 
40 " 4,800 

Lira 

" 
" 
" 
" ,. 

40 
100 
120 
160 " 20 ., 3,200 " 

Dikkat: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ll§atı 
dtişmiyenlere lkranıiye çıkt~ı takdirde % 20 fazlasile vcrilecekt&r. 

KuT'alar senede t defa, 1 Eylül, 1 Bltincikfmun, ı Mart ve 1 Haıı • 
ran tarihlerinde çekilecektir. 


