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Frank o 
Massolinl 
mllAliatı 

Mutareke haberleri 
tekzib ediliyor 

-- • Y'"" 

Ege ovalarını istili 
eden sular çekiliyor 

General Franko Papa 
ve Mareşal Peten ile 

de görüşecek 
-

lspanyollar, bu seyahatten 
ltuyuk bir şey çıkmıyacak 
· diyorlar 

Sofya askf!rİ klüb binası 

General diyor ki 
lmanyanın beklenen 

hareketleri 
-- YAZAN: ----. 

Emekli General 

H. Emir Erkilet 
cBon Posta• nın askeri 

muharriri 

Bal gar 
arazisinde 
Almanlar 

Sivil giyinmiş Alman 
askerlerinin sayısı 

gittikçe artıyor 

Sofya matbuatı 
Çörçilin nutkuna 

cevab veriyor 
B ay Çörçi~ nutkunda Al

manyanın Macariıtan ve 
Romanyayı avucu içine aldığını 
aöyledikten ıonra Bulgariıtana 
da tırnaklarını geçirdiğini. bü-

R Belgrad 12 (A.A.) - Royter 
yük bir Alman ordusunun ° - muhabiri bildiriyor: 
manyada bulunduğunu ve bin - Sureti umumiyede emniyet cdi -
lerce Alman tayyarccisinin lir telakki edilen membalara göre, 
Bulgar uçak meydanlarını birer Pazartesi günU, binden fazla Alman 

Kızılay Menemen ve Hatay 
seglô.bzedelerine gardım 

çadır gönderdi • 
ıçın para ve • 

Alman hava ü11ü haline getir - tayyareciai Bulgaristana gelmiı bu • 
General Franko Kont Ciano De diklerini gayet açık ve kat'i bir lunuyordu. Ekser Bulgar tayyare 

bir arada aurette bildinniıti. meydanlan, yerde hizmet gören Al-
Berltn 12 (A.A.) _ Bir hwusi mu - (Devamı 5 inol sayfada) man müstahdemler tara~mdan i!gal 

habır bildiriyor: \., J (Devamı '1 nci S&Jfacl > 
Aldığımız ınahlmata göre, general 

Franko, bugiln San • Remo §ehrinde 
Mussolıni ne buluşacak ve yarın tek
rar hareket edecektir. 

Alman mahfellerf bu haberler bak. 
kında kat1 hiç bir maH\mat verme
ınektedlrler. 

General Frankonun Vlcby'ye gitme 
(Devamı 7 inci sayfada) 

Selanikteki 
Agasof ganın 
elim akıbeti 
ltalyanlarm bu tarihi. 

mabedi tahrib etmelerı 
protesto edildi 

Elen prole•Örleri proteıtola • 
1ıtıda, bu mabedi evvelce ta • 
"1İr ettiren Türklerin yüksek 
medeniyete •ahib olduklarını 
tebarüz ve «Hıri•tiyan olan 
Roma barbarlarının» bu hcu • 

leti göderemediklerini 
kaydediyorlar 

Yunan bqvekili Kori:ıüin yeni 
bir remıi 

FRANSIZ 
MUKAVEMETi 

ARTIYOR 

1 Hitler Çanakkale 
ve Cebelüttarıka 
hücum edecekmiş 

Menemen köylerinin maruz kaldığı su baskınmı gösteren ilk fotoğraf 

lzmir 12 (Husust) - l<ızılay yavaş yavaş çekilmektedir. veten 60 çadır, Menemen seyli\b -
cemiyeti Menemen ve Ödemiı sey- Ankara 12 (A.A.) - Kızılay u- zedeleri için 1000 lira gönderilmiJ 
labzedelerine 2500 lira gönder • mumi merkezinden bildirilmiıtir: ve Antakya aeylabzedelerine yar -
miıtir. Seylabzedelenn vergi borç- İzmir vilayeti dahilindeki aey - dım için de 850 lira aarfedllmeai 
lan da tecil edilecektir. Ege mınta- labzedelere yardım için evvelce aön Antakya Kızılay ıubesine bildiri! -
kanodaki ovalan iatilıl. eden sular derilen 2000 lira ile 95 çadıra ila- miıtir. 

Londra 12 (A.A.) - Dally Tele - Londra 12 CA.A.) - Müstakil Fran. 
tesine Nevyork yolu ile Tu sız ajansı bildiriyor: Llb e 

~ gaze V'chy'den gelen haberler Daily Telegraph gazel.esinin Liz - Wf a v 
n n ve ns~ ve entrikaları karşı • bondaki muhabirinin kaydettiği bir '7 
Alman ~j~ız mukavemetinin gittr'k- fayiaya göre, Suner Berline gıtmek : Erltrede 
sın~a ha ~riz bir hale geldiğini gö.9 • tedir. General Franko ise Mussollnı 
çe ~ted· Fransanın .sabık Akde - ile görüşecektir. . 
~nr:ı ır.ası başkumandanı ve ıım Keza, müzakerelerin şimal Afrika. •• 
n~ ~~mum! valisi olan amiral aındaki İngiliz muzatferiyeUerinln a. - /ngi/iz/er Eritrede, Hur 
dı useva herhangi bir ıniltecavi7.e kisleri.ne de taalltik edeoeti zannedil_ l d Tı bl 
Jean ~~ ·htarda bulunmuştur. Ami.. mektedir. Fakat general Franko ve Fransız ar a ra us-
karıı ~ muhabirlerinden biri ba- Sunerin yeni Alman veya İtalyan ta- garb topraklarında 
rala ~:..ıZ:nn ne dereceye kadar doğ_ lebleri dinlemekten ziyade ispa~ya. : • • 
El '9j~ t nu aormll§ ve bu 4ayiaların nın Mihver karıı..ııındakl vazıyctını ıler/ıyor/ar 
ru 

0 
u u (Denm• 7 nci sayfa.da) (Onama 7 inci 1&yfada) 

Kahire 12 (A.A.) - İngiliz u
mumi karargahının tebliği: 

Libyada kayda de~er bir ıey yok 
tur. 

Eritrede, şimalden ilerliyen kuv
vetlerimiz El-Genayı i1igal etmiş, e
mir ve ganimet almışlardır. ileri ha
reketi devam etmektedir. 

Keren civarındııki harekat iyi in
kişaf etmektedir. Daha cc;nubda faa 
liyette bulunan kolumuz düşman a
razisinde daha ilerilere nüfuz et -
miştir. Bu cephede şimd;ye kadar 
80 top zapt ve tahrib edilmiştir. 

Diğer cephr.lerde: Vaziyette hiç 
(Devamı 7 nci sayfada) 

Talebenin ·selam veriş 
şekilleri tesbit edildi 

Talebeler, sancağı, cenazeyi, büyükleri, 
arkadaşlarını Vekaletin tamiminde bildirilen 

şekillerde selamlıyacaklar 

Maarif Vekilliği, talebelerin bay
rağı, ıancağı, cenazeyi, büyükleri ve 
arkadaşlannı ıeJamlama tarzını te1-
bit etmiş ve bir tamimle bütün mek 
tcblere bildirmiştir. 

Bu tamim okullarda, öğretmenler 
kurulunda okunacak vı= bu hususta 
yapılmam gereken işler üzerinde gö
rüıülecektir. Her derecede okul 
idare ve talim heyetlen v~ bilhassa 
beden terbiyesi öğretmenleri tale -
beyi titiz bir ihtimamla selam ver
me esaslarına göre yetiştirecekler, 
talebenin okul içinde ve dışında bu 
ıelam tarzını itiyad haline getirme-

leri için her türlü tt-dbiri alacaklar -
dır. Vekalet tarafından tesbit olu -
nan esaslara göre talebeler, 6üyüğe 
ve arkadaşa karşı beslenen bağlılı -
ğın, sevginin ve saygının ifadesi o
lan selamlaşmayı, TiMc çocuğuna 
yaraşan ciddiyet ve vakarla yapa -
caklardır. 

Erkek talebeler ellerim kask~t -
!erinin viziyerine götürmek, kız ta
l:h.eler de, başını eğerek büyükle -
rını ve arkadaşlarını aelimlıyacak -
lnrdır. 

Bina İçine giren hütiin talebeler 
<Denmı ! üncü nvrada> 

Aydındaki tren faciası 
AkdOllİzde fngiliz tayyare r~ aeyİr halinde 

Rodos adasına 
şiddetli bir hücum 

daha yapıldı 
J giliz tayyareleri 

K;anya'ya da büyük 
bir akın yaptılar 

lngilizlerin 
Almangaga 

geni akınları 
Gündüz şimali Fransa 

üzerinde temizleme 
hareketleri yapıldı 

.- I ·u ha- Londra 12 (A.A.) - Hava nezare. 
Kahire 12 (A.A. ~- b~ıakpnı tinin tebliği: 

Atina 12 (A.A.) -- Sclanik 
rrıetropolidi Gendios Yunan kilisesi 
Sensinod meclisine hl"yecanlı bir 
lelRraf çekerek Selaniktelci Ayasof-

( Devamı 3 üncü sayfada) 
kuvvetleri karargalh . ~ tı. Fena havaya ra~men bombardı -

va w daı•i mütemmim teb_~ğı neşre • man tayyareleri ile sahil servısine 
aşagı 11. • - , • • 

• t. · i ı · ;..ensub tayynreler1miz bu gece gar • mı ır. . . uv ten f" 
bün gece !ngılı.z ıı.vıt k ~i ~ .bi Almanya ile Holanda, .~orveç ve 

C ·80 ve Catanıa t.w~af~: •,ı 'iı oanimarkadaki hedeflere hucum et -
om• 'f 1; l'tlı ;yır ~ 

d olarına mııvil 11 1Y. • 9) ~-· miŞlerdır. 
a mı4 tır. I ledcf ü.z.erını: ı .-..,~d ) 1 (Duamı 3 Ün('Ü sayfada) 

yap " (Devamı ' ıacı say öL a 
1 

' 

(Anadolu aiansı), Aydın civannda Erikli ile Germencik ara91nda 12 kişinin ölümü Ye 16 kitınha 
yaralanmasile neticelenen bir tren ku:a• olduiunu bildinnitti. Reaimlerimiz bu faciadq muht.lif inti
baları teabit etmektedir. 



2 Sayfa 

Hergün 
-·-

Paris- Vichy-Londra 
,_ ____ Jtalriıtin Blqea 

SON POSTA 

Resimli Dlakale = 

-
= = Geç gelen yolcu -

l STER i NAN, i STER iNANMA! 
Gazetelerimiz piyasa haberlerini tr..kib ederlerken haber veriyorlar: 
- Bir müddettenberi arkası kesildiği için tükenmiş olan İngiliz kume.ş

ları mağaza camekanlarında tekrar görünmiye başladı, diyorlar. 
Haber doğrudur, fakat bir hayli gecilanif, bunun için kıymeti de 

eksihniştir. 

Evet, piyasaya gerçekten İngiliz kumafl geldi. Fakat ne fiata? 
Bir kostümlük kuma., en aşağı 60 liradan ~ac, 100 lira.ya 

yükselir. 
kadar 

Bı.ıruı raimen gelen kwnaş hemen bir hafta içinde tUkendi, daha doğ
.rusu tükenmiye yaltlaıtı. Şimdi yeni parti beklenmektedir. o da pek kısa. 
bir zaman içinde satılacaktır. 

Niçin, neden, diye sorm.uyoru2, sualin cevabını vermiye de kalkmıyo _ 
ruz; buna mukabil gene bu sütunlarda belki biT yıl evvel bir mağaza sa. 
hibi ile bir şoförden işiterek yazımş olduğumuz iki cümleyi hatırladık. 
Mağaza sahibi şunu söyl~mi.~f.i: 

- Anlaşılan bir mal ne kadar pahalı olur.sa o kadar çabuk satılıyor: 
Şoför de şöyle demişti: 
- Harb ba.şlaymca. otomobile binen birdenbire a1.a.lm~ı. fakat aradan 

az bir zaman ge\!ince hemen bir ın~~i arttı. 
Pahalı malın ucuzdan çok satılması, vaziyetin ekonomiyi emrettiği daki. 

kada israfa ba.şla.nması umumi ekonomi kaidelerinin tamamen aksidir. 
Fakat anlaşılıyor ki, harb zamanında makbul olan kaide sulh zamanm _ 
dak.inin tersidir. 

1 STER i NAN, i STER INANMAI 

Şubat 13 , 

Sözün kısası 

E. Ekrem Taia 

B er yeni yılın ba§langıcında. 
eakiden, bir ta.lcım ga.rbJa 

kahinler cild cil<l kitablar neşrede.. 
rek henüz giren senenin zaiç~ini 
yaparlar, iyiye, kötüye dair hiT hay
li keramet saçarlardı. 

Bu yıl o kabil k.itablann meyda
na çıktığını görmedik; ve aon ge)en 
- en yenisi bir aylık - garb gazete
lerinde okuduk k.i ahvali bazını kar
ıtısında o zatlar, istikbali keıfetmekı
ten bilittifak vazgeçmişler. 

Vazgeçme::ıelerdi, ne söyliyecek.
lerdi zaten? Görünen k.öy kılavuz 
istemez; ve Perşembenin gelişi Çar
şambadan bellidir. Mal meydanda 
olduktan sonra yakın istikbali tas
vir için keramet sahibi olmağa IU
zum yoktur. 

İsterseniz, bahsi geçen kah.inlerin 
nam ve hesabına olup biteceği size 
- yüzde yetmiş beş iSJabetle - şgl1l
c1kta ben deyivereyim: 

1 - Senenin ilk aylarında bat 
gösterecek olan maişet darlığı git-
gide artacaktır. 

2 - Kendilerine gösterilen cemi
Jek&r muameleye binaen lüks mağa
zaların sayısı gün giinden artacaktır. 

3 - Akdeniz devletlerinden bi
ri yiyeceği dayaktan baygın düşe
cektir. 

4 - Kadın çorapları daha CJe. • 
pahalanacak ve pahalandıkça daha 
çürük olacaktır. 

5 - Dünyada, adına ihtikar de
nen müthiş bir salgın hüküm süre
cek ve henüz serumu :...eşfedilmedi- · 
ğinden, bilhassa fakir fukatanın ke
sesinde büyük tahribat yapacaktır. 

6 - Gökyüzünde bir kuyruklu, 
Holivudda birkaç kuyrubuz yıldız 
belirecektir. 

7 - Atlas den~zinde birkaç nak
liye gemisi batacak, Manşın üıterin
de birkaç ta:ı, yare dü!!ec~ktir. 

8 - Bazı hatırlı tüccarlarımız, 
devlet .elile, Anadolunun muhtelif 
kasabalarına hava tebdiline gönde
rileceklerdir. t ı 

9 - Sinemacılar, zarar ettikle
rin<len bahis ıle fiatlar.ı. zam istiye
ceklerdir. 

Gördünüz ya? Bu zamanda ke
ramet satmak hiç tc o kadar gtiç· 
değil. Ve falcılık kanunen yasak~ 
olmasa yukarıki liı;teyi daha sarih~ 
bir şekilde alabildiğine uzatırdım. 

C. CkttQ ·•t r-C,,alu · 

TAKViM 

ŞUBAT 

Rumi 9ene 13 Arahi &ne 
18b6 ııJ6J - Resmi sene -2 incikiinun Kasım 
öl 1941 98 

PERŞEMBE 

C..UNE!i iM h iMSAK 
.s. o. u arrem -· D. 

7 1)!1 16 6 19 

1 ,o 11 40 

ÔQ-le ilciodi Akşam Yatsı ·r ·r :~~ ~ sr v. 18 ~6 ltJ ;,:O 20 11 
f.. 7 49 9 40 l::! - l 32 
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Sayfa 3 

T lgraf, el e 1 
Makineye 1 Bir araba köprüden yuvarlandı '~~.efr~ea 1 Almanların ngiltereye hava 
Verilirken yolculardan ikisi boğuldu • General.Franko11u: ingiltereyi isti!3 yoJile 400 

seyahatı hazırhkları t ıd· 
Yazan: Selim Ragıp Emeç L ayyare ge 1 

Romanya da 
fevkalade 
hazırhklar 

İzmir 12 (Hususi) - Bergamanın Mustafa.Ilın idaresindeki araba, köp • 
Faka ooğazındıı feci bir kaza oırouş. rüden suyun içine yuvnrlanmı.ştır. 
tur. Bu boğaz üzerindeki köprUden, Yok:ulardan ik~i boğulmuştur, üçü 

ı 1 
ondra 12 <AA ) Müstakil B ı · 

spanyo devlet . rei!! General çlka ajansı bıld~i~o;- e • Ingil~erede bir mahal 12 (A.A.) _ 
. 1:ranko beraberınde lspanyol Belçika, Holand d Royterın havacılık muhabiri bildıri _ 

harıcıye nazırı olduğu halde Fron • gelmi" olan 1 la an yakınlarda yor: 
sa .tmi . C b F y yo cu ar Almanların i.s H 

Ri
ya gı ştır. enu i raıısadıt tılii lıınanlarında ~ l - - ava kuvvetleri erkfı.nından bır 

R H 
•• kQ t vyerada istirahat için bir rnüd -ı . . . . Par ve kuçük zat, bana Amerikan ta. areı u men u me det evvel hareket etmiş olduğu bil- tanklar naklı ıÇi.11 mavnalar techiz şimdi devamlı bir sey·r1e )i il erıntn 

içinde be.i yolcusu ile geçmekte olan kurtarılmıştır. 

Bingazi tek bir 
silah atmadan 

teslim oldu 

dirilen Mareşal Petain:: mulaki ola- etmekte olduğunu bildirmektedir. Bu 1 gelmekte olduğunu te~·d t n~ ;.ereye 

Rel·sı·ne verı· ıen caklar. Bu müliklltta hazır bulun • ma~nalara, topçu ve tank kıt':ı.larının Fnaliyet sahaları Atı~ntğ~ış ır. 
mak üzere yeni Fransız hariciye na-lserı surette tahmıli ve ıhracı için bır geçmelerine müsaid ol ı ı uçarak 

itç şehir 
sivillerden 

tahl iye 
ediliyor 

'

. n g ı· ı ı· z notası zın ve başvekil muavini Amnal nevi açılır kapanır iskele takılmak ı yareleri ile orta buyü~l~!k~n abvcı tay D 1 d ,,. ·d R t d B - dı u .e ombar ar an a ışı en ivyeraya yol- a ı~. u mavnalara ayni zamanda mnn tayyareleri, deniz yolu ile ar· 
Janmı§tır. Celen haberlerin getir • motörler de konulmaktadır. l\faama- çalar halinde gelmekte .. p -

A ) R d·kı · ı· · t hs ve "avacılık 
Londra 12 (A. . - oyter a· Londra 12 (A.A.) - Avam Ka dı v1d". mGa umnt bunlardan ib&ret fih yolcular bu mavnaların nncak : 

1 

alfıtı nezaretinin bir mcrk"z nde jan~nm Nil o<du.u »ezdindeki hu· ma,.,mda Romonyaya dai< •••il« • ., "· enml F "'~k_o?un bun - fe'1<nlfide sakin b~ havada den~e a.' ombnla<>n ,.,;, edemoyoeeğl oi~ı e 
auoi muhabi<i bildirir•" •ornlmuıtu<. d:j" '?."'8 M. Mu.,nl•~• ole tem•• çtlobOeoekletilll "°" etmektedl<. !erde bu Pa<çala< b;<l.,ti<Uerek ,; • 

Binga>i, tek bi< ,iJAh ntmadan, Ha<iciye nazm Eden yeni beyo- e ... .,. aynoa Hen Hotlede de •ö- yarele«n montaj• ynptlmokt Y· 
beyaz bay<akh vo mit<alyözl<i bi< o- nalla bulunmoktan imtina etmiş, fa· <Üşeeeği bildidlmektedi<. Düne k•· f""'ler ş;md; tnmom1e b od.,, Toy ıomobille Hediyen bi< lngiliz aüba • kat ve<diği talimat ür~•ine Bühe .. d~r !•P'~!• .~.~ibinde tam bi< •ilkOn Willkie Ruzveltle bir la<ak gelmekte ve b•; su..:'~:•m,. 

0

• 

yma ,,,.!im olmuştu" • • teki lngiliz elçi•inin Rumen hükU- hukum ou<dugu b,, "mda böyle bi• b amel;y.,, blıyük mlkyast mon"'l 
Bütün ha<ekih .,na•mda en •len meD .ei•ine tevdi ettiği ... iiodaki •~yahari.n ihıiya< edilme.; ve bunun uçuk saat gÖrÜştÜ bulunmaktadır. a "soıttlm~ 

kıt"aların yanıbaşında ilerlemiş o - notııyı okumu tur: bırdenbıre vukuu umumi dikkati Ü- Bir tayyarenin bir H Bir~k maddelere hiikinnet lan liva komutanı genemi. ,.hrin Altı aydanbc•i ,;zin ido.eniz al- mine çekmi•li• ki pek t•bii gö<Ul- Vaoington 12 (A.A.) - D. N. snlatındnn nz zaman mana nıuva -
•- t< !imini ıaleb eımek üzm bu .U - ı.nda bulunan bu memleket hükôl- ~ek lôumd... B'-' kaynaklonn B., w~dell Willki<. Ruzveltle bfr geçmeğe ham b" h 

1 
'°nrn tanı.yete 

Saat 22 den sonra 
seyrüsefer yasak 

taraluıJan el kondıı bay• •önde<miş vo bi<a>. oonrn oü • metinin tamamile Almanyaya ı&b; •şaaJa,.na gö<e General Frnnko lıal- ~çuk onat göriiomüştU.. Mülftkatı bl bddi<Umemekt d" a e geldo'o, botta. 
Bük,.., 13 (A.A.) - Hnvao' bay, yanonda ,eh<in belediye •d•i, ~lunduğu pek •tikô• bi< hal a I • ya ile lngUt«e am,..do bi• ,.)h to· "! uıeakib Willkie, rd,ieümhuda in- 'malümdur k' b e '" Faka! '".'"' 
Gufrgiu, Pl~tl ve Köotence ,.. poli• müdü<ü ve bhkaç ka<abinye• m•ıtı'- Y•lmz v&ko•lu değ;), biuat vauutu YaPn'"k için seyahat etmek- .,.ltm ve l,J,ndadaki va>iyet ile lerces· trun ' 

1 
u tnyya<ele<den yuz • 

hMerindeki •ivil hallan tahliyeoi ih· olduğu halde dönmÜflÜ'- dzin alenen yapbğınız bh·çok he· tedi<. Hatt&, bu humıa bazı müza- beynelmilel umumi vaziyet h•kkın· m~ v~ 194
,";:' anorak _se,.~e ve<U • tiınali ciddi olarak derpiş ed:lmek- Bu hal, Bingazinin teslimi demek yanat bunu teyid eder. Bundan Lir kAekrdeler. yapılmkış ~e hiç olmazsa da WR?lrulk··~tüğün~ söylemiştır. zır bulunm~t~:~ harbı'lC iştirake ha-

tcdir. Romanyn her türlü ihtimale oldug"u ı'çı"n İngı"liz imparatorluk kuv k 1 R d enız rnınta asınn., ııı.uhasaınıı -
1 ıe, uynı zamanda Ün!'.·ıyet U"un f 

1

_ aç ay evve, .omanyı:ı. or U!!Unu d b d j - .. mcsa e bomba d t li:arşı koymak için siyıısi ve iktısııdi vetleri halkın alkışları arasında şeh- yeni harb usullerine alıştırmak için ~ın. urması ahis mevzuu olmaktıı ~e~ ~ etktiği ngiliz istihsal usulle • releri ve deniz tayya:e/~a~ iTl . 
kat"i tedbi<le< almaktad"· E<nebi- •e ginniole<dfr. küçük mikta•da Alman kot'aJo,.mn ""'" ""'" e onuşmalar.na mevzu leş - t;f' ha m e" "'e 

1 

an. 
lerin kont<olu oiddetlendhUmişfü. Bi< ıualtan Bingaz: "'lim olu•- geldiğini ve Rum.n o•duounun ,,,.. m, defo Genemi Frnnkonun ne kil ettiğini ilave etmi,ti" ~u "'va yo e_ kotetmekted"· 
Bütün memlekette .aat 22 den b .. ken lngiliz imparnlo<luk motödü lih; iein de ieab eden te<hizatm ge- makoadla oeyahat etmekte olduğu Ame<ikan•n •ilôhlanm• prn•••m• ,.,.nd yya,.ıe"n de semse ""m•. 
§e .kn~a.r her tiirlü seyrüsefer yasak 1 kuvvetleri T rablusgarb istikame.ti?- ne Almanyadan geleceğini bana h~nüz kat'i s~rette malum değildir. k~drosunda bir vaufe kııbul edip et-j tiğ: ~~ ~vvel . n.e kadar znman geç. "'1ilmoıırr. lkt~ad, he• an kuvvet· de çekilen lıalyan kuvvetlemun bildi<miotinlz. Rumon o<duounun B,, ha<bde. b" k"'m duülh.,ekede b"yeeeği o0<ulduğu zaman Willkie kat 40 .. ~lle :"'• tutulmak"'dı<. Fa • 
k-nen ota .... ; esasına dayanm:ıktadır. ric'at hattını keşmek için büyük bir k t r b" ··rc1 v savaşın durdurulup diğerinde de - öyle bir şeyin bahis mevzuu olma- Atla tiğ· hom ardıman tayyurasının 11.~ • ..,. _ı !.$men a 1.m ve 'ter ıye go ügü vam edilebilmesi aklen ve mantı • dağını söylemi .. tı"r. . n 

1 

ava yolile salimen katet -
!"••ır mahsulüne halkın ve omunun cür'et ve sebatla susuz çölde Meşi - muhakkl'lktır. Fakat C!as inkişaf kan mumkün olnmıyacııgvı ı·çı'n bu " mış olduğu bundan bir hatta evvel 
ıaşesini temin içın, hükumet tarafı.n- liden cenuba sarkarak 240 kilomet- Alman bıışkumandanlı~ının Roman h S 1 "k Nevyorktan bUd il 

d 1 k 1 H h d b 

.. 
1 

d seya ate atfolunmak istenen sulh e a-nı tek"ı Ayasofyanın ir mışti. 
un e onu muştur. er sa a a ıs- relik cebri ir yüriiyuı ynpmış ar ır. yada bir sefer hevetinin bütiin un- ---------tih 1 1 k cı· . . t

0

h tavassutu mahiyetinin de esassız 
sa arttın nen tır. ısenn ıs 1 - d surlarını yerleştirdiğı ve sevkulceyş b 1 d ı· k b f" R aaıatına da hükumet e1 koymuştur. Alma ya. J 1ponyayı a k 1 f k 1-d h u un uğu kendiliğinden µnlaoıı - e ım a ı e ı oma ne ıç,n bom-, no ta ara ev a a '! n\Ü im ia~e maktadır. ( 

l
•t 1 d harbe SÜft kliyecekmİŞ maddeleri, ceph:ıne ve mayi mah- Harbin daha şiddetli bir safhaya k Baı tarafı l inci sayfada) bardıman e dilmiyor a yan or usu ruk yığd.ğod<r. gi,eceğine dai< iddia ve bevanla"n ya ·ated<abmn bn,ba.ea bombu • 

Londra 12 (.ı\ .A. ) -- Royter a- Bu suretle Almanva. kendi haıb k b ld ~ b · dımanını protesto etmekte ve b Londra 12 (A.A.) - Avam Kamnra. 

Arnavudlukta 
d. planlannın tatbiki için Rumen top- vu u u ugu ir sıradıı bu temasla- protestosunun bütün medenı' a·ı u sındn bir meb'us, Romnnın İng11·z jansının diplomatik rnuhıı.rrirı ıyor rın icra edilmesi de gösterir ki bu b.ld" ·ı · . eme tny a ı · t ki' •aklannı a•ke<i hi< Ü• ola<ak kul • h&dioe, hi< müddettenbori F<anon ve ' mm".''"' rnhaui medi,.en riea Y re e" tamfmdan hiç b~ zaman 

k I 
• Almanların ilkbah.u ta.arruıilc lanrnaktadır. Bu tedbirler silin tara Al · ı d etme.~tedır. 1 bombardıman edılıni.ş olup olmadığını 

gene Çe I
• ıyor f d h d manya ı e cereyan e en miizake- D - f ve Romanı b b 

mütreafik olarak Japonyanın bir ınız an i, re de maruz kalmak • relerle ve bilhassa şimali Afrika ... ıge.r tara tan Atina ve Selanik n om :ırdımanını lıcıklı 
teeavüz ha.ek<ıine geçme•; için Al- mm alonmaktad.,, ho<hinin ald•i<• vazivotle al&knda> u~~ve"'t~le~ prnfe,öde<i de a<keo· kılacak askeri hedef!e<.n şeh~ eova. 

Atina

1 

13 (A.A.) - B. B. C. manyanın elinden geldiği kadar Ja- Bu şartlar altında hukumetim. lo1ı cemıyetı ile Bizans eserleri a _ rında bulunup bulunmadığını sormuş 
b bl" addolunmak gerektir. Malum oldu- raa+· . . tur. 
n.esmi te ığ: ponyayı teşvik ettiği hakkında U- beni, siyasi heyeti ve ıdarem altın- w G 11 ... rma cemıyetı namına b .. f. ı 

Mahalli topçu ve devriye hm· zakşa<kıa ema<ele< vudo" Tehdid- daki kon•olo•luk memudannı gerl gu Ume ene<al Wawel mdu•u memlekeıle<deki ;imi eemiye~le~~ B .• 
8:•c~air sunıın. bir kısmına o>a. katı vukubulmuştur. kar bir mahiyet almamı~,, olmakla r,ağırmıya karar venni11tir. Bingaziden sonra hareketini durdur- ve. medeni aleme hitaben şiddetl'ı yırıı '.kı~Cı kısmına ısc •evet. cevabını 

Terk.edilen mevziler b .. mamıştır. Her ne kadar bu mıntaka b verm•c:tır eraber vaziyette endişe verici bazı 1 ır protestoda bulunarak kendi · ... · Pog~~:ç• !:ınt~~~:1c1.;ttJ~.··a~lar~ unsurlar bulunduğu söylenebilir. lngilizlerin Almanyaya ~=z:~zz:: sT:abl~~~:ı:~ sahusı~t ~u- memleketi dahilinde bulunan Bizans Işçi meb'us Sorenson papalı~n Ro. h Almanyanın cenuba doğru geniş- • k I d b .. ~ uz ır 5° ayırm~ · ~ 1.~e 
1
. eserleri ile iftihar ettiğini sö li e mayn pek yakın bir yerde bulunma • 

azo mevzile<ini te•kettikle<i öi1< .. !emek hu ... undaki Japon ihti,.,Ja- J8nl a in arl e ugunku veoad!e bu mu,_k~lun bu e•e<leri tu<iorlk R•Yele:ıe ~,~;~ sının Romaya karşı boınbaı-dıman ya •ilmişti<. ""' teşvik ettiğinde hiç ıüphe yok- . ( n .. t~n 1 inci ,.,fada ) ~; • . Jzun. ol~·vı:~ ~·.: •aman ~~·.n~e m0< eden bi. mili elin tayya<ecilerl ynpılmom .. olmasında bi< rol oyna • 
Otomatik silahlar iğtinam edil- tur. Almanyanın bu har<!ketten mak Bır tayyare fılosu Bremen'deki sı.. 1 lı meıı mum un ut. u ta ır e tarafındıın yapılan tah "bk• 1... yıp oynamadığını sormuştur rniştir. t ta yan ordularının bakivcsi, t~krat tel'in t · I d. rı ar ıgı B Sinclair "U ccvab · . ti 

,.d•n•n Japonya ile in.illere ve A- na bedellere hüewn ede<ek yon • Nil o<du•ile ka< ola nu ·bulu nacak- e ~-"., '" .• 

1 

_yerm• ~: 
Gay<i mmi habede<e gö.e, Yu- merika 

8

,.,.nda milnok•oa kapola" gınlu Qlkarm., va infaftltlo>o •ebe • "'· ' 
1 1 

p,?feood« p<oteotolanndo, 1894 Bu_ '?'eseleyo alenen munokaşa et • 

bn~nlola, oahil nunl•kR•mda genit a-ak olduğu atik&.d"' Japonya b;yet v<rmlşlir. lı 1 1 1 k'bc" 1 T k ocn•.-nde <>kon yangonrl•n oonra melıloğ•ml B. "°"""'" bekleyemez ır ara . .. . d ·ı 1 k d" 1 ,.... d k d .. Al Hanov e' d hü a .yan ~rın. a. ı ı ngı ız u".'. - Türklerin o zaman c • 1 b k' . l zı uzenn e ı er eme te ır er. hu cıiyaset netice'1n e en ını • r a a cum edümiŞ ve bir vetlerıne cıddı hır mukavemet gos- liseyı· t • tt" k ahmı 
0 

"" u .. ı- Taleben"ı n IA taı, ... ı .. muk•bil ....... z.ı •• aohk •anyaya feda ettiği takdi<de Al • gece evvel çıkaulm .. olan yangınla• te<melerlnfo mümkün olam•Y•eağ.· ıe,dik l:'?'.'h~ orme h ••••unda go~ se am veriş 
vazgeçtiler ınanya Japonyaya vardım etmek tekrar tutuşturulmuştur. n~ geçmişteki harekv~ta. bakarak gerek c;:~a~haiı:ı ntırl~t~akta .. ve sekilleri tesbit edı"l dı' 

~ Atina, 13 {A.A.) - B. B. <.:. için hiç bir Şf"Y yapamıyacıtlc:tır. Rotterdnm'da petrol depoları bom- hukmetmek yanlış degıldır. Bu tnk- mind k A ~?rEl.~or ugu TeJı - t 
ad yonun verdiği bir habere göre, bala.nmış ve Şiddetli bir infilak ol • d irde bu kuvvetler ya imha t'dile - .. ~: ghere. taturkun ve f nönü- <Baştarafı 1 inci sayfada) 

general K il hk k b·ı t3 wı· }ki• mu.,..ur k · t kl h d d nıın cum urıyetçi reı"imlerı'nd T·· k d h 1 k k 1 · . ove ero ar • mu a ı - 9• • ce , ya esır o aca ar, ya u a toprak! d b I e ur er a as et erıni çıkaracaklardır •1• tak ıiğinden ••Z<e<m•tti<. Gecen;n ill< saa u.,;nde sa hH """ F """"'n io•• linde bu lunon T u • •ele • dan h j u un an B~zano kili • Büyükle" talehonin hatmnı ..,duğ~ 
lalyan tayyare1eri bir hastaneyi 'DUZV81 ti de sine mensub tayyareler Norvcçin <'e • nusa iltica edeceklerdir. Burada akla haf:~: :tm~knhan mozayıkl~ri ~u - vey~ onları. (günaydın) diye sclam-bombaladıJar ..._, nubunda bulunan Kr"5tiansand'daki gelen şudur: l'iik b ususundıı gostenlen ladıgı takdırde talebe {sağol) d' 

I Ati.na, 13 {A.A.) - B. B. C: ~çti gemilere ve Yutın,nd'da Uin ThlSted lngiltere ile b,,,rnber hareket ev - A a ?Y
1 

/f" •• a)ü:z T:tıirmektedirler. mukabele edecektir. ıye 
ıaı,.. tayymle<i, di;n Lo,ı.adak• D - den;z tayyareler; üssüne hücum rt • liy•n Genml de Gaulo kuvvetleri- y:"' 'j'0 ~·;:ı e<. u<klerln h,,i,.i • Talebele<. bay'8k e•kme M«a • as~eri haataııeyi bombardıman et- mişlerdir. nin Tunu5a karşı muameleleri ne o- b" n ° ;a. 

1 

an hhnld<" sırf yüksek siminde ve sancnk çekerken büy""k hlı§lerdir. Kurbanlar arasında kadın Bahriye Nazırının noktai Dim bütün gün şimall Fransn üae. lacaktır> Bu sual. Almanvayı ol - /r.1m~ e~ı!ete s,ıı. ib olmaları dola- bir saygı ile haymğı ve sancağı ~e 
"be çocuklar da vardır. Pire de bom- na ... ,,,..ı hilafına /ngiltereye rinde tanrruzi temizleme hareketleri duğu kadar !talyayı, f ransa ve Is - I 

19

! ~ kandı deserkere hürme~ ettik - lamlıyavacııklaıdır -
ard d.I · • S' ·ı h lk ...,_. yapılın•" ve t ' b d ı·k d d \' · erını ·ay e er~ yeni Ro b K k . ıman e 

1 

mı,tir. ıvı a ora- d' l 'l b' ..,. avcı ayyare.ıerimiz ır - panyayı a na a ar e er. a7ıyet ha J h . . mıı ar - ız ve er ek talebe 
0

··nlen'nden 

11 

d yeni ı•troyer er verı e ı r arının ırıstıy ı ı n a 20 ölü va<d". çok dmiye uçuşla" yapmotia<dl" bu zaviyeden •etk;k •dildiği tak . b h I • un .. 
0 

ma "''"" <>i< geç•n cenazeyi du,arnk ve uph • 

F 
leceğini ıöylüyor Pek az düşman tayyaresi Jörülmili1 • dirdedir ki General Frankonun se- bmen u akq "'~1• 1 gostermediklerini j !arak kasketlerini çıkarmak sureet'ıale 

k M I 
• • 1 3 'A \ ) B n .., t- h . d v h"ld" ·ı eyan etme teaır er 1- 1 ki d 

ra
n o us~o 1n1 Nevyork, 1 .ı . -- . n. \,.;. ur. ya atıne e. yapacf\~I 1 ın en .......... ... ....... • SP. am ıyaca ar ır 
U , ..., Abrohnm Llnkolnun ölümü • Bütün bu horetetleı-den yaluız üç muht.Jil tem"l"a d' bi• mana ·········-···········

00

···· · · ··•••••••••

00

• • ••••

00

• • ••

00

••;••oo••••••oo••oo•oo••oo• 

l
· ıe ,. kı· defa go·· ru·· ştu·· niin yıldöniimü münnsebetil~ yapı- tayyaremiz üslerine dönınemiştır. bulmak ve vermek kahil olur. 

lan bir toplantıdA \Vilkie diınhuri- Alman tebliğ"i 5 m G 
yetçi partisine .hitab. eder:k· ~nıPl- Berlin 12 (A.A.) - Alman başku - 11/ı'm vca91.1ı G 11u1ç 

Madrid, 13 (A.A.) - B. B. C. tereye yardım sıyasetıne muznhır ol- mandantığının tcblıği: ~ .. mi bi, tebHğc gö... gen••·I m•'"'"' i•temi•ti" w;ıkoe Cö«ili n;, den;zaıtı gemisi dfişman•n 21.500 Mareşal Grazyani 
I ranko, dün Mussoli:ıi ile Fransız • ve fngili 7 m;H•tini methüsena ede~ to:ıüatosunu batırmıştır. R • tt • ı:.•lyan hududunda Bo,di•he,.da i· ,ek Çö"ilin ıa<ih;n en büyiik ada· ıng;ıtm et<afındak; sula<da vapu< omaya gt 1 s' defa gö<üomiiıtfü. H a<iciye nozon mo olduğunu ,öy len,;ııi" lam ka<fl yopılan mu"' rrat;yetli ta. Nevyo<k 12 (A A. l - • Newyo<k 

Unner rnülük.ıtta hazır bulunmu~ Nevyork. 1 3 f A.A.) - B. B. C. arruzlarda savaş tayyareleri 7 ooo to- Post. gazetesine Kahireden gelen bir 
tur. Tebliğde. deniyor ki: Dün ~azetecilt>rle görü~en \l;'ilkıe naAtoluk bir ticaret gemi.sini b:ıtırm~ ha~ere gore, mareşal Grazianl ş:mali 

ııMülakatlar, bu tarihi anda. l- Amerikanın tn~iltt!reye yeni distro- lar ve diğer iki vapuru da ciddi hasa- ~.!rıkadan ayrılarak Romaya gitmiş. 
talya ve İspanyayı alakadar eden verler gönderect"lc vaziyette o lmB- ra uğratmışlardır. ter. 
~eaeleler hakkıııdn tam bir görüt dığına dair, b:ıhrivı: nazırı ~noX ta- Manş sahilinde iŞgal altında tt.ıu. ırli.ğiııi teyid etmektedir.• ra fından il~ri siiriilen noktaı mı7ara nan t-Opraklara düşmanın rlun giin _ Romanyada binlerce 
ita.ı van.ıar A:~·:·at,. ... :i:;~:ııi södv,aenıi1~·2i~ 00 :::::r :~~e~a~::~~~r~s ;~~!~n ~~~ kişi me k ur 

looot
r ,,_y:v,,.re merı!\a ay tayyare kaybe•miştir Bunların ikisi Bültre.ş 12 (A..A.) - Stefani ajan. 
~ Al \J hava muharebelerinde biri hava da. sından: Dahili vaziyet hakkında b.ir 

tayyare 
vanmaga fi t-Opları. biri de bahriye topları ta - tebliğde son 24 saat 1arfında mem -kay· bettiler rafından düşüriılmüştür. leket dahüınde sükun hüküm sürmüş 

b 1 d 
Diin gece dli~man şimali garbi 'e olduğu büdirılmektedir. 

kahire 13 ( A. A. ) - B. B. C: aş a 1 merkezi Almanycıda i.ikfın mahalle • Bükreşte 3 428 kişi tevkıf edilm~ ve 
tnını'yet edilir m~mbalarda.n alınan . rine infil!k ve yangın bombaları at- bunlardan 827 kişi serbest. !makıı _ 
haberlere göre, İtalyanlar şimdıye Vaşıngton , 1; (A.A. >. -. 1 Itı.~~ mı.ştır. S"vll halk arasında az mile _ mıştır. Eyalet.lcrde 4.117 kıŞ'. tevkif 
ltadar ıooo tayyare kaybetm~lerdir. malzemesi istİ~!al komı~.esı re:t tarda ölü hnricinde maddi hasar az edilmi.Ştır. 

Eritr..:?de vaziyet Kudsen Amerıknnı~ bugun ny a olmuştur. -------
l<:ahire 13 ( A. A. ) - B. B. c: 1200 tayyare y.ıptııtını \'C bu ,raka- Eıen kıl' al arı 

~•trede Keren şehri tama.men mu • mın bu ay elde !"dildiğini söy emiş- O deseda yanılan ~ ı\vlonyaya yaklaştılar 
ara edilmiş bulunmaktadır. Bu tir. I" 0 · ı t" t ·1 • bltntakada 80 top iğtinam veya ta.h - Kudcıen sedri ha .'.h. e gemı er 'n- care ~ernl eri Nevyork 12 (A.A.) - United Press 

l'ib edilmiştir pılnıası icin ~ "'11 1'.1'. tera.kk;ler Moskovn 13 (AA.) - D. N. B: ajansına gelen bir telgrnf, Arnnvud-
. kav-'cdildi~ini sövlemıstır. Pravda gazetesinin yazdığına göre. lukta sahil mıntaknsında •]erleyen 

l>etan istirahat ediyor lnS!İ}İz}erİ ., Y ttnaı Odesa tezgahlarında 19 bin tonluk Yunan kuvvctlerınin Avıonyaya 11 ... d. l . vapurlar yapılmaktadır. Bu vap:ırlar kilometre mesafede olduklarını bil 

te ~arsilya 12 CA.A.) - Mareşal Pe .• ordusuna h e ıye eri SovyetJer Bırliğinın şimdiye kadar dirmelctedir. • 
n Loubet.deki mnlikAncsinde bir 1 ~ b ·· ll k t. Uddet istirahat e•-ek üzere Cagne Londrn 13 CA.AJ .Krnt düşesi, malik o duı;u en uy\ tıcare gemi. Dığer taraftan Tepcdelen - Avlon ı..u1 • _ ··ır-ler heyet• adına dün ıeridlr. Süratıeri 13 5 mıldlr. Vapurla- ya istikamet.ınde Uerleyen Yunan cü-

gelmi§ta'. Yarın Hontpellier'ye ıngUiz gho.~:- ~etine 
18 

seyya\' basta- rın alacağı mayi mııhruk 10 bin mil l&ütamları Avlonyaya 24 kilometr; 
• &ket edecek ve oradan malikane - vunnn u u mesafe tat'ına kafi gelecektir. mesafededlrler. 

e gidecektir. ne verm~tir. 

40 lira maaılı bir 
almak i•tiyor ! 

ALIŞTIGIMIZ TEZADLAR: 8 
memur karı•ına ve kızına ayakkabı 
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ı ) Şehir 
P" 

Ankara borsası 
-·-( SPOR llaberleri 

Genç aşık 
sevgilisinin evine 

nastl girmiş? 
Delikanlı, banfnW telılilinin 
reJJeJilnwa ii:ıeriıte .orla 
•evgili•inin lrol saatini aldığı 

için bu suçtan da 
mahkôm olJu 

Dün J inci aiırceza mahkeme -
sinde &arib bir .haneye taarruz ve 
gasb hldiıesinin durupnaaı neti • 
celeııdirilmiıtir. Hadise ~dur: 

Huen ilminde bir genç. Nedbe 
adında aenç ve güzel bir k.adına l
ıık olmuş, bir müddet kur yaptık -
tan eonra, meramına nail olmuş, a· 
tasıra genç kadının evine s;irip, ç.ık
ınağa ba~lamı tır. Bu ıırada se,·i[i -
li.ine bir ae hediye alrnağı tasarla
m~ 15 liraya kıyarak, zarif Lir alun 
1'ol eaati almıştır. Fakat, zamanla iki 
eevgilinin aralan açılarak, genç ka
dın Haaanı artık eve kabul etmez 
olmu~r. Bir gün tekrar eve gire
f:ıilmek jçin Haaan bir plan hazır -
lamı~. O da, şudur: 

Necibenin evi civarında bulunan 
ve kadının alış veri~ ettiği bakltal 
Kosriye ciderek: 

«- Bayan Necibe seni hemen 
evden istiyor. Koıl n 

1 lstanbulda bnyak bir 
paraşnt kulesi yapılıyor 
Şehir nakil Ücretlerine Hava Kurumu için 
10 para zammedilmesi için kanun layihası 
hazırlandı. Toplanan paralar bu kulenin 

inıasına sarf edilecek 

.ŞChir Mec.l.i.sinin geçen devreain-ı Şehircilik mütehaMtsı Pro.t kulenin 
de, azaların takriri üzerine, Hava yerine ve tckline aid projeleri ha -
.Kurumuna yardım için İstanbul ş~ - zırlamıştır. 
h..ir nakil vuıtaları bilet ücret1edne ı Nakil vasıtaları ücretlerine zam 
o~ _!>•r!v~a~ yapılm~sın~n muv_a.fık yapılır yapılmaz, paraşüt kule~nin 
coru.ldu~nu. v~ .ke?'..f!Y.etın Dahıliye derhal inşaatına başlanacakbr. Kule 
Velc.aletıne bıldınldıgını evvelce yaz inşaatına nid malzemenin mühim 
mıftık, b' L.. le ' 'l • b } 

V k·ı t ş h. M ı· · · b k ır JUaml evve e srebn ını~ u un -e a e e ır ec ısının u a - v 1 • • d 'b · dugundan ma zeme temının e sı -
rarını tasvı etmış, ancak bu zam - k L!I_ • k · 

b. k · · ıd w •• •• ınlJ çe~.wıuyece tır. 
mın ır anun ı~ oı ugunıı gozo - . .. . . 
nünde bulundurarak bu husasta bir Y enı para§üt .kuletıı hır taraf tan 
layiha nazırlamtştır. Kanun layihası ! ııeııçleri havacılığa teıyik ~in ço~ 
Büyük. Millet Meclisinin önümüzde- fayd.alı olacak, nyn~a ~~tanou!a mı 
Jci toplantı devresinde Meclise sev- marı bakımından hır sus tqkıl e -
kolunacak ve müzakere edilecektir. decektir. 

.Nakil vasıtaları bilet ücretlerine Diğer tataftan Ha'lla Kurumu •-
yapılacak on para zamla toplanacak zalara mahsus olmak üzere yeni bir 
para, !l.atanbulda büyük bir paıaoüt rozet hazırlam1şttr. Bu rozetlerdtn 
1'ulesi yapılmasJ ~c aarfolunaca.k-ı 28 bin aded dün fstanbul merkezi 
tır. Bu para~üt kulesi, lzrnir ve An- tarafından yurddaki Hava Kurumq 
karad•ki kulelerin ayni olacaktır. ıubelerine gönderilmiıtir. 

1 30 liraya ayakkabı 
satmak meğer ihtikar 

değilmiş! . 

Kan içinde 
bırakılan sokak 

G eçen Cumartesi ıecesi Ye 
Dib.PI ,olupula bir yara 

lama hadisesi oJrıuı, bir adRm 
meçhul bir şahsın tecavüzüne ut. 

: ram.ıştı. Cumartesiden düne kadar 
·ı tam 5 gün ıeçmlş bulunmaktadır. 

Akan.yel& oturan bir kasam eku.. 
yuca.bılrmıımı bize bildİt'lfaklerine 

i göre, h3.di:senin vukubulduğu ytt, 
1 fu..a kan zaJi eden mecrllhun bı.. 
ı raJdıfı izlerle kıpkızıldır. Kanlar 
f pıhtı halinde sıeminl kaplamakta. 

dır. Gelene ceç.en.e, ürkek ik ve 
ha.tta tiksinti veren bo manzara 
hila örtülmemiştir. Okuyucuları -
mıı şikayetlerinde baklıdırl:ır. 

Olur mu? 
• inhisarlar idaresinin 

tavzihi 

Dün yapılan kız 
mektebleri 

voleybol maç~arı 
Kız mektebleri arasındaki voley

bol pmpiyonasına dün Eminönü 
Halkevi salonunda devam edilmiı -
tir. 

Erenköy ile Kandilli liaderi ara
&'lndaki maç üç set oynanmış, neti -
cede Kandilli li~esi takımı 15-1, 
4-15, 15-1 O maçı kazanmııtır. 

Cümhuriyet lisesi 'talaınile ftık li
s~ııi takımları maçı süratle bitmiş, 
neticede Cümhuriyet lisesi takrmı 
15-3, 15-2 galib gelmiştir. 

Mekteblerarası futbol 
maçları 

Dün mektebler .ırası lig mııçlıı -
Tına Şeref sahasında devam edilmi1-
tir, Işık ılse$i güzel bir oyundan son
ra 3-2 Sisli Terakkiyi yenmiştir. 

Muallim mektebi ile Ticaret li -
sesi takımı 0-0 herabere kalmı~lar
dır. 

( Küçük haberler ) 
Sayın ıazetenrıin 28 Sonkanun 

1941 tarihli nüahaamda ~olur e Belediyenin 10 yıl içinde İstan-

j 

12/2/1941 açılış ve kapanış fiatınrı 

ÇEKLER 

Açılıf n bna.ılf 

Londra 1 Sterim 5.24 
New.Yort 100 Dolar l3'J.20 
Cenene 100 fsvjç, J'r. 29.9840 
Atin& 100 Drahmi 0.9975 
Sotya ıoo Leva 1.6225 
Madrid 100 Peçe.a 12.9375 
Belgrad 100 Dınar S.175 
Yokohama 100 Yen U.1375 
Stokholm 100 İ.sveç Fr. 31.005 

Esham ve T•hVilit 
Merkez Bankuı ı>efin 109.-

.... 

1 RADYO 1 
PERŞElmE U/2/90 

8: Saat ayarı. 8.03 Ajans naberleri, 
8.18: Hafif parçalar, 8.45: Ev kadını, 
12.30: Sant aynrı, 12.33: Küçük fnsıl, 

12.50: Ajans haberleri, 13.05: Küçük 
ramı, 13.20: Karışık müzik (Pl.), 18: 
Saat ayarı, 18.03: Radyo caz orkestra. 
.s.ı , 18.40: Nakış beste, nak~ semni ve 
saz semaaeri, 19.15: Konuşma, 19.30: 

saat ayarı ve ajaM haberler~ 19.45: 
Radyo ince saz heyeti_ 20.15: Radyo 
gazetesi, 20.45: Amatör aanti, 21 : 
Dinleyici :iStekleri, 21.30: Konuşma, 

mu?. &ütunanda cİnhisa.c turuna bulda yapill!-n belediye illerini göster. 21.45. Rndyo orkestrası, 22.30. Snat 
hasret. ba§l.lkı altında inti§ar e _ mek üzere InkilA.b müzesinde bir ser-j ayan, .a.:tnn.s habeı'U.eri, 22.415~ Da.ıu 
<ren ~r fıkrada, son zamanlnı·da gi açacağını yazmıştık. Serginin bu müziği (Pl.) 
biT çıok bakkallarda İnhisar sofra 

1 
ay sonuna kadar yetiştirilmesine ça.. ................................................... . 

::e::ı;~adığından şiltl\yet e. rışı.:.~:a~~~t ayı içinde inkil~b mü. 8' Sİkletten düştü 
Me.!ele idaremizce bir kere da- , zesinde b<r temaşa sergisi açılacak - Suıt.anahmedde, Akbıyık mahalle _ 

ha tetk;k edilmiş ve vu neticeye tır. sinde 19 numaralı evde oturan Zeki 
vanlmıştır: inhisarlar İdaresince e Dahiliye Vekfı.letile polise mii - adında bir çocuk, dün bisikletle An,. 
ibüyük bir ;tına ile hazırlanan sof_ teallik iŞler etrafında temaslarda bu- kara caddesinden geçerken vil!yet 

Demiştir. Kosti, işini gücünü bı -
raltarak eve gitmiş, delikanlı da onu 
takib etmiştir. fam ba'kkala kapı a
çıldığı sırada, Hasıın Koııtiden ev
vel içeri dalmış, üstelik kapıyı da 
bakkalın yüzüne kapamı~tır. Neci -
beye barışmaları için yalvarmağa 
başlamış, fakat öteki bütün teklif -
leri redle karşılam1ş'tır. Bundan son
ra, iddiaya göre kadının kolundaki 
altın tıaati zorla çekip alarak çıkıp 
gitmiştir. 

Hayulı damad (!) 
kaynanasının 

barsaklarını deşti 
Dün Kuımpa~adn geçİm!İzlik 

y{iznden çıkan kugada bir damad 
kayınvalides.ini bıçalda ağır ırure.Ue 
yaralamıştır. 

Bir müddet evvel, fiat mürakabe • 
komisyonu tarafından bir kundura 
maiazası aleyhine ihtikar suçile ta -
kibata ba~landığını yazmıştık. 

ra tuzu, lıtanbul tuz ve satış an_ lurunak üzere E_mniyet Müdür~ M.u - kona~ı önünde ~ikletten düşmüş, 
barlarında mebzulen mcveuddur. zaffer Akalın dun Ankaraya r.ıtmış - başından yaralanmı.şt.ır. zeki t~lavi 
Bu tuzlarnnız kaliteye .ehemmiyet tir. . 
veren müstehlik kitle.si tarafından ·ı • Bel d' H t ıssıhh Mü . . edilmek üzere Cerrahpaşa hastane -• e ıye ı z a ~avırı . knldınlm•ı:tır 
çok rağbet görm\iş ve belli başlı ! Zeki Ural Ankaraya gitmiştir. H1fzıs. stne .,, · 

1 inci ağuceza n1ahkemesi Hasa
nı, her iki suçundan dolayı 1 ay 5 
gün müddetle müeccel hapse, bir 
buçuk ay da emniyeti umumiye ne
~areti altında buiundurulmağa mah
kum etmiştir. 

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

Milli P:ya.."lgonun 
son talihEleri 

Milli piyangonun 7 .Şubat ccki -
)işinde 1 O bin liralık ikramiyder -
den birini kazanan t 16383 num:ı -
ralı biletin bir paTçası Sölcede nal
band Emin Çuhn ve bakkal Saib 
Betıincidcdir. 

Bu biletin c!iğer bir parça11 da lz
nıirde Saman iııkeJeainde l\ numa -
raL dükkanda aktar Sıırlo &?itte 

Kasımpaiat1a Eminçeşme soka -
ğında 1-0 numaralı evde oturan Ha-
lil Yalçıner <1ün 1taymVl\lidesi Esma 
ile karıınl\a aid bir meseleden do -
layı kavgaya tuturm~Ja.,., bu esna
da Halil Yalçıner, eline geçirdiği 

e'kmek hlçağile Esmanııı üzerine aal
dıraralc kadıncağızın karnına sapla
mıştır. 

Bu darbe, neticesinde ba.rsaldan 
dışarıya fırlıyan Eema, tedavi edil
mek üzere Beyoğlu lıastanesine lcal
dınlmııtır. 

Tek bilet 'e malzeme 
mese:eleri için Umum 

Müdür Ankaraya gidiyor 
bulunmaktsdır. Elektrik, tramvay ve tünel jı:let-

Mezkur mağaza aahibleri bu h"tJ
austa ban itirazlarda bulunmuşlar -
dır. Ezcümle; ,:u itirazı ileri sürmüı 
bulunmaktadırlar: 

«-Mağazamız modayı takib e
den ııeniş bir firmadır. Bu itibarla 
birçok mallarımız zamanla elimizde 
lcalmağa mahkum olduğundan, kıy
metlerini de yan yanya kaybetmek
tedirler. Ticaretimizde müvazene t~ 
min etmek zaruretile bazı ayakkabı
~arın azami 30 ~iraya satılması mec
buriyeti ihtikar telakki edilmeme
lidir .•• » 

Fiat mürakabe komisyonu bu 
vak'a etTafında kat•i kıırar vereme
diğinden tanzim edilen tahkikat dos 
yası alakadar makamlarca tetkik e
dilmek üzere fiat mürakabe bürosu 
ıpcflerinden Muhsin tarafından An • 
karaya götürülmü,tüt. 

Kavgae1ları ayırayım 
derken kendisi yara~andı 

Cene 1 O bin lira tık hüyük ikra - meleri umum miidürii Mustafa Hul
miyelerdcn birini kazanan 196439 k.i E.rem, Nafia Vekaleti prketler 
numaralı biletin bir parça91 n ... nizli komiıeri Mustafa Arif ile birlikte 
Merkez hastanesi ec;ıacııı Hasan Vefa caddesinde bir arpa aatı§ı 

Pazar günü Ankareya hareket ede- 1 · d v ~ ·ı H d F.tki1lerde, di~cr parçnıı Karabük mese eaın en "-llmJ , ay ar ve -. c.ektir. Umum müdür Ankarada. Ah . .J 1 d demir ve çelik fabrikasında Haül mcu isim erin e üç kişi kavgaya 
Canlı ile on beş arkada ın<ladır. tramvaylarda mesafe farkını !taldı - tutuprak, birbirlerine girmi_şlerdir. 

Diğer 1 O hin liralık ik-ramiveyi nn tek bilet 'Ve alctarma bilet tari - Hüseyin isminde yoldan geçen bir 
J.az.anan 2402 76 numaralı bilf"t An felerinin ta!diki işl etrafında Nafia adam da araya karıoarak, kıw1ra -
karada Hncıbayrnm Savımtaş 80 _ Vdtllctile temaslarda bulunacP.ktrr. c1ları ayırmalt iııtemİlotir. Fakat, bu 
kavında Saadet Birkandaaır. Ekktrik ve tramvny "tJmurn müdürü müdahaleye büsbütün hiddetlbllen 

Bcs bin liralık ikramiveyi kaza - Ankarada aynca tramvay idaresinin Haydar tabancasını çekmiş ve ateş 
nan diğer talihliler Ôe şunlardır: malzeme ihtiyacı için de alakadar ederek, Hüıeyini bacağından yara-

B 'J.lhaniye inhisarlar idaresi o- makamlarla temaslarda bulunacak- lamıştır. 
dacm Hüseyfo iJ: eıi Zehr-1, D eveli tır. Haydar, yakalanarak, dün a<lli-
kaz.asında şoför Mustafa. CebeJibe- yeye verilmiş; Sultanahmed 1 inci 
rekette Abdalpınar .köyünde Meh - Oniveraitede sömestr tatili sulh ceza mahkemesinde sorguya 
med, Elazığda taşçı Artin Öz. An _ çekildikten sonra. tevkif olunmuı -
karada Ycnituran mah•lleainde 'be- ha.tladı. tur. 
lediyc tahsildan K&z.ım Aydın Te Üniversitede sömestr tatili dü.n ders I . . 
Mehmed Gürkan ve f.;ltızığda bele- teri mUteakib başlamıştır. Tatil mü _ kı muhtekır yakalandı 
diye temizlik amele.<ıinden lsmail ve naaebetıle talebelerden bir çoğu mcm dol.ün ~':_;dk~ ed.ilm~~t~~d' yakalanarak 
H .. . · ı b kk J A'· ıt ••il a· a ıyeye ,.,..v ı , .... ~er ır. u!eyın 'e a a .u... lekeUerine g m"'l er il'. p aı•·..ıft ..,.ft,.,,ft•·•- azı dd . 

2 b . ı· ,._ l d E • .. · k " ang ....... ~ı:ug ca esın _ 

iba.kkaliye mabzalarının hemen :]sıhha Müşaviri Ankarada, ~hrin ba- ------------
kft.ffe3inde satılmakta bulunm~t.ur: J zı gayri sıhhi müesseselerinin vazi • , BUGÜN: 
Ancak bazı küçük bakkallar hu _ ~ yeti, su ve gıda illeri etrafında al~ -
susi firmalar tarafından kaba bir : kadarlarla temnslarda bulunacak, ye_ 1 M ,. L L 1 ı 
surette öğütülüp piyasaya çıkarı- ; ni direktifler alncaktır. 11 
lan adi paket tuzlarıru satmayı i e Evvelce imzalanml§ bulunan ti. 
:menfaatlerin: daha .uygun IJ1;11 - : cari anlaşmaya göre, Almanya nıem- 1 1 
makta :ve muşterilerının İnhısar : l ıekctimizden mühim miktarda y:ığlı ALEMDAR da 
~ofra tuzu markası üzerinde ısrar : tohum ve hububat alacaktır. 
etmemelerinden bilistifade müş _il Bu hususta Ticaret Odaları tara 
u:rilerine diğer tu1:ları vermekte - ~ tından ayrılan 28.000 li!alık konten
dı.rler. . :panın İzmir, Mersin ve Istanbul bir • 
Sayın halkı.mu inhisar .sofra tu_ : likleri tarafından taksim edilmesine 

:zunu bakkallardan ısrarla i."!tiye _ • I karar veril~tir. 
cek oluraa bu esnafın da mü§te - e Belediye Sıhhat İ:§lerl Müdür -
.rilerinin bu dileklerini yerine ge _ ıüğü tarafından geçen 940 yılı içinde 
tirmek mecburiJetin<f e kalacak • tahlil Jçin piyasadan alman 1000 den 
farı ve bu 4uret.ıe İnhisar cofra tu- fazla hayvani gıda maddcleıi nüm u
zunun bütün bakkallarda bnlnna.. nelerinden 14ô sının bozuk oldıığu an 
cağ'ı tabiklir. Bu cihet.i temin için ıa.şılml§t.ı.r. 
ba§ka ıbir müeyyide mevcud ol _ Ayrıca İkincikanun ayında tahlil 
madığından idaremizce ha.lk:ı., mü edilen 330 yumurtadan 18 a bozuk 
teaddid defalar yapıldı.tı gib; :rek- • çıkm.ı.ştır. 
lim.larla İnhisar aofra tmu~u il.. e İbrahim isminde birinin ge<:e 
tıhlake teşvikten başka 7apıla _ önüne çıkarak., parasını gasbeden ve 
cak bir muamele 70ktur. fapkasını alan Kemal ve Ziya isimle. 

Bu tattihin .sayın gazt!tenizle Tinde iki gencin muhake.mes! ı inci 
neşri rica olunur. atırceznda bitm~. Mahkeme, Ke • 

'\ • mali 15, Ziyayı da 25 gfin müddetle -. .............................................. ~ 
Dün 330 bin liralık 

ihracat yaptık 
Bir müddc:ttenberj ihracat hare

ketlerinde göze çarpan canlılık de
vam etmektedir. Dün de muhtelif ec 
nebi memleketlere 3 30,000 )iTalık 
ihracat yapılmı~tır. Bu meyanda 
Bulgaristana R6,000 lirahk pik de
mir, Amerikaya 92,000 liralık yap
rak tütün, Macaristana ehemmiyetli 
miktarda :ıo:eytin, balık, Finlnndiya
ya tütün, Filistine balık 'Ve Maca -
ristana da kii~e gôndreilmi~tir. 

müeccel hapse mahkflm etmiJtjr. 

F arabi'nin 1000 inci 
yıl dönümü 

Türk Tarih Kurumu tarafından, 

büyük Türk feylesofu ve musiki4inası 
Farablnin ölümünün 1000 inci yı!eö_ 
nümü münaaebetae önümllzdeki ay 
tçlnde mera.sim yapılmasına karar 
verilmiştir. 

( TaYATROLAR) 

ERİCD '\'OS STROllEİM'in 
ANNİE DUCAUX ile birlilcte 

yarattıklaın muazzam heyecan • 
lar kasırgası 

F 
1 

R 
T 

1 
N 

A 
Ayrıca: 

?t.IARJARİC ve CESAR 
ROMEO'm cörilme.mit TC 

m.itb.4 fılmi: 

Madenler Şeytanı 
BAŞLA.Dl! 

,-.... ----~ 
Bu MARMARAoA .. 
gun'-------------• 
SiL VİA SIDNEY'in 
Uzun zrunandıınberi beklen .. n 

oon hlrikn.sı 

ın ıra a;a.zanan ar a; tzın - Universite Webeleri, Istanbul OY- de l61 Jıumarıılı mağazanın sahibi 
can.?a .. amele 

1 a7:1?1, lıtanbuldn K~- terinde ve müzelerinde tetkik ~zi -ısava o~lu Vasilinin kokulu ı;abunun Valinin dünkü tetkikleri 
dıkcr:nde Ku;ılinde dotur:n. Sabı- !eri yapmak üze.re bir program hazır. ıtilosunu 48 .kuruotan ııattığı te.'Sbit e- Vali ve _Belediye Reisi doktor Liltfi 6 

Şehir tiyatrosu 

Tepebaıında dram 
kısmında 

A~am saat 20,30 da 

Günahkarlar 
ha M ren ve d:1d~ ~ ~ıJ.r ;- ıamışlardır. Bu progrnnun tatbikine dilmiştir. Vasili fiat mürakabe me _ Kırdar, dun İstinye _ Bebek yolunu 
t ıcı uammer a n ta , ı er ır. önümii2deki :Pazarteli -gününden iti - murlarının istedikleri maliyet mas - tetkik etmi~, inşaat hakkında nlO.ka. 

K ·ı r ··b b baren başlanacaktır. rannrını gösteren faturayı ibraz ede- darlardan izahat almıştır. 
erestecı er - ıc.yu oto Üs mediğinden ihtikAr suçile hakkında 

hattı değiıtirildi ... takibata başlanılmıştır. 
Belediye Keres tec er _ Eyiib hattı .~azırlanan fanca ~uıat Bundan başka, Ü.Sırudarda Haki • 

otobüs yolunu değiştirmiştir. Bu hat. Universite Edebiyat Fakültesi prı;ı- miyeUınUliye caddesinde, 188 numara. 
ta işleyen otobiisler bundan sonra sa- fesörlerindn müteşekkil bir heyet ta.. ıı bakkal dükkfmı~ın sahıbl Nured _ 
hll yolu yerine, Balat _ Çaqamba yo_ rafından hazırlanmakta olan farsça din oğlu Hüseyin IriŞ"ın de n,5 dan 
Junu takib edeceklerdir. Bu snreUe lügat yakında ikmal edilecektir. Lü. satı.ıma.sı llzını gelen sabunlaxı so 
ınevcud Kerestecaer _ Eyiıb otobüs • gat bilhassa edebiyat öğretmenleri kuruşa satmakta olduğu ihbar edil _ 
terınden on kadarı tasarruf ed!lecck ne edebiyat i!akülteai talebelerinin is- mif. fiat milrakabe memurları tara_ 
ve bu otobüslerden diğer hat.larda ıs_ tifa.delerl iÖZ öntinae bulundunııa. _ fından cürmüm~hud halinde yakn-
tifade olunacaktır. ra'k vücude getlrllmckudir. lıanmıştır. 

Pazar 

- linsan bey dotrusu 
çok acı lbirfe..Y .•• 

Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Matbuat Balosu 
ayın 22 sinde 

Bu seneki Dasın Balosu, Subatın 
22 sinde Taksim Gazinosu salonla
rında verilecektir. 

Bu münasebetle, Avrupadan y&
ni getirilen artistlerle fevkalade bir 
varyete programı tertib edilmi§tir. 

Davetlilere ver.ilmek üzere zengin 
kotyon ve hediyeler temin edilıni§ 
bulunmaktadır. 

O geceye mahsus olmak üzere 
saat 12 de intİ~!" edecek olan Balo 
Gazetesi matbuatımı7m en aevjlm.iş 
muharrirlerin:n zarif, kıymetli ylı_. 
zıları ve meşhur karikatüriatleriıni
zin reaimlerile dolu olara:C davetli
lere dağıtılacaktır. --------
San'at mektebleri mezunları 

cemiyeti kongresi 
Türkiye San·at 'Mettebleri mezun _ 

tan Cemiyeti Ba.şlcanlı!tından: 

EllİLİA GALOTTİ 
~t.iklAl caddesinde Komedi kısmında 

Akşam .saat. 20,30 da 
KİRALIK ODALAR 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 
14 Şubat cuma 

Bakırköy M.iltiyadi sinemasında 
iki temsil birden 

O GECE 
Piyes 3 P. 

BEY ATLADI 
Komedi ı P. 

2 nci Film: 

ROBERT YOUNG 
ANNA BELLA 
ın İstanbulda hayranlıklar 

uyandıran 

Oğluma Karı 
Arıyorum! 

• 
ır~ ..................................... , 

Bu Akşam S A R A Y Sinemasında 

Esrar ••• Entrika ... Neş'e ..• ftlükte ... 
Umulmayan ve beklenmeyen vak'alarla dolu ve gayet alakabahş 

BiR ABADI KAYBOLDU 
Müstesna film1n kahramanları 

WİLLİAM POWELL - MİRNA LOY 
:ne köpeklerl ASTA ve BEBELERİ tarafından en heyecanlı vak'alardn 
bae gülünçlü sahneler yaratmaktadır. Senenin en güzel z:ıbıtn fnmıdir 

iıaveten: FOKB JURNAL Son dünya hıırb ve havadisleri. 

••• Uekt.eb ıtalebeleri -
ntıı .deu ,aaatler.inde k~ 

t velere gitmeleri ınened1 • 
llnce ... 

. .. Onlar da daM sn -
!onlarına devama başın • 
m1,llar. 

Ha.san bey - \!Dönmt>. 
teo alışmak içinse çok :fe
na! 

1-0 .Şubat tarihinde .saat. 10 da E • 
minönü Halkevinde omumt kongre i
kinci defa olarak toplanaeaklır. Uye. 
terimizin gelmeleri rica olunur. , '•••••••••••••••••••••••••••111' 



General 
diyor ki 

SON POSTA 
2 Sene evveı======== ............... 

ıotna · oırıı · ııılli 
Libda taarruzundan sonra 

Taarruzu yapan kuvvetlerin kumandanları bu kanlı boğuflllayı 
bilahare nasıl anlatmışlardı ? 

Yazan: Emekli General H. Emir Erici/et 

.. 1 Hıcüeler ı 
NE DERSİN 

dula~ Pftteclen im ha"8di. oku- dım ki, aleyhimde bulunsun. 
r. * 

-~··~ hö!b ra bdıa ço- Bir ha~dil dala' obclular: 
. çurilt •Lhaiu &&ilmek.. «Emaf cemi,.etleri koıllll1N!lliiıa 

ted~r. Avrupadan iplik selmemek- eanaf aelmedi.ıt 
tedir. Co...,luın .. -'--"-n N d · .. 
yedi . lik kail - - e enuır 

_ ~ _.__._amı.-.anı11r.• Dediler, ceva1t Teıd°na: 
• vıı::rmıı) - Onlann selmedikleri yalnl 

Deci~. Cevab •erdim: konsre midirl 
- Biz A .............. iplik selcfiii - Ya da"- ne TaTl 

•manı da biliriz. o ....... J'apduı - 1mafa seldik1erial Mc; • 
~nplan da söa •:ıiik.. n6z mi def.. 

* 
• -~ -- ob.l.lu: cBir PDG. rı--.. ,....- eden 

poliıi ..J!!~::.:.:ıı • • -LL - ......... ICl8 ____ .,.. ,,. 

ıildi.• 
-Nedeaia> 
Dediler, en.& ...... ., 
- N :• ır d.dım11 Mir~ 
~ et. kemlik w.. 
- Diraceiiw ı.. b.lar ma) 

- Ba bdan lrA& deiıilme bir de 
farb ...... Wt 

cA' • Wrine: 

- fİllllca ...... -- aenin ·le,l.illde ... ., .. 
Demitler. s..am.t: 
- a...,..., deıı.lt. o lMıaim .. 

leyhimde bulunmaz. 
- A~nde bulunmıyacağını 

aereden b."liyoNUn) 
- Ben oaa lüçbir iFiiik yapma-

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ::J 

~ hakkak bir erkeğe aid olacak .,..k Yapmala kalkıttıiı 1m kaçama\, da bl.blt&i hi•adi7w. ._1 Hem .... lle,le ldtme de--.. 
..._ lllııta ..,...... 20 ıeeJ.eri, küt küt eofaya atdyor ••• U. acılı bir layandan doiuYor ve .mirli Meryem hanımın, onu bu kara- --• .. • - -N ~ --L1--,,,.or... .olgun yüzünde, çok iri, çok koy• rmdaa döodür--L -'--"- uılu -.. IUllUJ'acak. •• Zaten otel mütten1erL 

t\.-1 A -o:f~ar aeMizleıiyor. .• Hepsi de gözlerlnde adeta inadcs, çocukça )er aöyli,.ecefini:n i;: 9111..;;;, ~ Piw. -...a. siW Rilla'ya sit-
~ ~ ptiJer itte. Mine7 e tek hir kefıme bir çıl11nlık pınltm yamp talv1'aYor. hattl dileyonım. S... nılmen ele. tilew. • • S. akfun orada ~eni Wr 
\; ,ı I • bile aö.rlerneden. aittiler... Onu Meryem hanım içeri sirer girmez, sene kartı srelmeie, inadınct.a ~ v_,.a tlUpll ._muş. •• 

.,.,IJnE S.4~1 yapayalnız bırakıp aittiler... çıilıit l>aııyor, sfilttmse,.erek: ceçnaemeie ni.Jetl...._. F.U.t ~ Mne •muzlanm ailldyor ıa.1911 N ~ \JGL.E DEN 1 MEe>.. _. r Kıymetli l.ir n köpeii bdar bi- - Aman ne srilTel, ne ~in el1>i- nek .. sözleria ~ .uktnu w eeele: ' 
ez le 0J.==±ğım ı::-ünes •avracuk, ıel Cah"ha .-KUi ked.iıindeld1t peri, bozulmn•or .ki... N k f J --:.rı.ın:u:..r. ..-ur. ..._ ' b J _, - e çı ar atene tanııınlarl 

l a-f Miııe, konu,tulunu, ,.,..~au• .. 7:• eDeriai büküp buru,.or... Cözleri arava Re misi diyor. Mine, kadtncaf,nn herhalde Saklanmıyorum kil diyor. 
Dur lae1e, efor; dalu• n

1
e ~r. ~~e. bir ıeyler kaldınp kay.dufunu !fiti- dalıyor, ruhwaa bir boıluk ;öküyor Minenin yüzü Riilmtlyor. meniinl d6t&nenık teeldd W!7a na- M 1ı 

C..lıı. ol Cüzel yeni elbise ennı or Nazım Beye: ye Wrdea bramzlık için.de hoca~ - Bu elbl.eyi bana \tabam vap. aihate kalkıpaia cnaret edemeyi- eryern •Tltlll utanpç "e haJ--
Celt .• • Ve mademk: bahçede M.:"9 7 :.:.: Beyaz maDtomu yenene fU- yaa dimaiııada bir .&kir parbyor. trmıfh ... iki tane daha var. O,,ey tine adeta Uzfillycw. ranı 
tem hanımla ko~aatnı fefta 11• __ .J dedi:;.iai duyuyor. v __ v_._r: & aL--- ben anaeın hiç birini ılydirtmiyor ••• Kt- Halbuki Meryem h1mtm in. i~e - Bırakın da ıaçlamıızı ben dtl-
L _ _J_; "fa- 1'9QaD••• •· ~ -·ı- .._.... 1 L ~ Z Jt • "-t!t_ "'-IQ)'orlaT, O da a9'1 fena ~.,.... Q da: .. e ~·iım. tM bquııa cDC .. yamet en &Opardt ... Amma artık tenkid edilecek bit' ~ 1JulmUjCM e eynn ••• U. IDa .. u.l..°ba az iJI 
J)acak, gezmelere sidecek, her ak- P.eki. bebeiiml c:li,ye cevab iım··· Cezmeie l(ideceiiJD ••• Bea .özünü c:linlemiyeceğhn... ki ••• Kar .. aında beyaz elbi8elee yapannyomımız ••. Ben f:a1'1lY1171111 
lana Wteleye iaeeek... -:-- de onlar aibi eilener-eihu» diyor. Sesi. nefesi kmlarak bfr an dtmt- biir6nen bir •c~ret tnnwli• •örli- da ... Beienmezaeniz sene 9iz bo-

Bö,.le im takını çocuk~ ta••· •enyor. y loa da oradalar; aö. Dolabı ac;ıyor. Y..U entaıilerio VOY". 10luk alıyor, aonra aö26n6 ~y. yor •.• Ba tedbirsizce •e delice t... zanmız .•• di,-ol'. 
~rl1ttla onlardan &fknini almaia Yavu~la ! .:rr~ aumanlan- derduiu köfeye ~oiru !~ atıyot le bitiriv~r,: • • reke~e «mman "lnaeeTalatmdaki,, Mine vum~tu)'or. Bu enle icilda 
~lıaıyor. recelJen JeDI ··k~or: Aralaruada ve pumaklanaa ilk deaenı. DeY"Z - Yuru"a1ıcleld otelın aazlnn hayalı ve cazih ,eldi lndarak.. ken- ok1Andaiım duyu sibl ola,-or. Yor. 

d nın _.riac:ile SU..,..,. ' !--L _n..!.--.: kapıp çekiyor. "•mını anlata anlata bitlremiyor- dine ha• hir mulaakeme ...::rütil-ı 'beqin hqa --- lıtiyorum, sahiden mey t:.n __ -1... lfM:A -· 1 lard H 1c s.. d 7u ,,_ ••• pn n• ona 1JU,.., ..... 
L ,_ L 0 Qaf'lyv•-· Bir ~-~-.J-L: 80

1--1- aiti eteklik e ı... er a •rn mGzı'" ane "1lr- Hem .._d,·- L-dar '-a .. a: L-"'-t '. • ' 
~11;\Jrcaaına bir 19yfer yapma". on· " J k paınyor ___... uur; ....... J ~ sa D -- --= M 1ı b e1 lan ca.-. ~ kızdmnak iıltiyOTUnf·· · .fena Kap1lar açıııyor~ . :O,.. ·«idi- ltluz.-cai>uk çalxık c:ıbrıLyor. öteki; ll'llf··· Oraya gidec.eğiml Evet ben dütkUnG c;alm da, «Kü1 kediıinin• d İıır ır ~-ç 111 

Lir tey» yapmalt istiyorum... çok adnn1ar. d•'8'!~! dsı 'niyor o .n;ne kadar hiç cdymecliii areciyor. de tek batım• gezmeie. eilenmele ıaray balosuna kotma-ı. -·-.. a ~· ___ , _ __:... ,.... ....td -

Mimoza otelinde. akşam yemeli, 
~di bitti. Fahire hanım gitmeden 
~el, aaçlannı düzeltmek, pudrası
~· dud.aiuwa boyasını tazelemek 
"lilll, itte odasına trirdi. 

or daiılr>-o'· meruıveD i.J,.n; Mine avn•J'a ba.kı,or. Kısacık tPd..,.eiim ... Oıtnlf'deceqim! uıul ve edel> ntıaı .. ~ -~· - 111
9 ~- t 

1 Mna• -1~ ~~bir koU.. söPI hafilce açık elbiaeıile Bir yan~an bunlan aBvleı\en, M lalttJttıJ ltieimi 'ftnlle&.lniz ••• Büm ne ~ 
rkada b)dt. celip ıv:... or be- kendini çok deiişmit buluyor. Fa- lüata\ca bır ııf'!V taaar1adıltm. o .O- - Salıi. .. Pl&j pzln4_ .. iter sel oW-. _..,,. hakm Bayan ilci ,ey ~ek.·· UJ' bt _.. • mlaınala. aahiden ei. ne bdar oldıiı terhiveye ne deTe- aksam dana .aT... Nt .Uı ' ' t Mi-. 

nih diye düfiinl'Ol'döa iıltr. leniP 8'lmeie lae.eıi yok. , c:e ay.bn bir 1'areket~ lıazrrlandılım Bayan Mlnef Heri• mi ltel•• fAlbm ftl') 

Fakat bu aefe'r, 
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r~·~-e~·~·~•-e~k~e~t~•~_a_b~e_r~•~e_r~i) ~rksport~ihinden 
G. Bam.köy f ç:nkın ziraatine ehemmiyet veriliyor Dilekler birkaç yaprak 
~~:~~~:~!0~:~1:;: Zıraat işlerine geniş ıhtiya91ar 
Oümbt .. :.:1~~~= _ Ke- Olçnde tahsisat ayrılıyor 

pazarında aatılııla getirileıı ve penı. 
~de 8lllltC&n kendirlerin hepsi tok 
ljl.ktır, ~uı taııanmalı: gayeeile 
IMden ıMaWmakt& ve böylece antıl-
6iattadt7. 

Buna MAnı olaealt en makul 9ıue 
~an ah<tıJarın 14lak Jrendlrlere raıt. 
~ c~e.ı ve almamaaıdır. 
p htot *arafı bu. a.heıların hnklki 

f. ve aal ıtahibi olmayıp bafkalan 
uıa 11\übayaa eıt.mekte olmalıuı 

t bu M>aria da faıla mal alarak 
fOl komlU'<>n lcau.nmat hır.sına m•ıl
hlb olmalarıdır. Diler taraftan müıJ. 
~ iM bu halin lllMarratını tak. 
d(l- edememek yOıilnden bir iki kllo 
~ kendir fıatına satabilmek imU
aını ~~llınden memnun olarak 
fttt fena ile devam ebnelrtedir. 
Ku'8.momı da dahil olmak U2ere 
~ tarafa llen<Ur tohumu 161\duen 
t•amuda, (J'etl.otirditf kendirlerin 
şuhı ve hde!I aatılmuı 7fbünden eD ÇanJu.rı rençbert 9~en 
kı.ıın bır 1a1nanda fill'tlMiye ınalıtkfsm • ('Mlkırı (Hususi> - Villye\imiı&M ıcı.sımdan ibaret olduğuna gbre bun-
Qlan kendır16r®n arar ıöreeek olan ba 7ıl tıiraat illerine büyük: lardan birinciai ziraatin O.ünü ve esa. 
bü,;it 5iocarlar ve Anupa ml§teı1,. bir ehemmiyet vertleceğl bahis sını teşkil etmekteclir. Fakat ikincisi 
ı.rı: bir ıUn. gelecek ki Hacıkö7 k~ menuu olmaktadır. Bu takdir. ve üçlinctısn ıse, bllhaaaa. Çankırı için 
dirleıine Wıbiat.ıile ratbet göstermi • de wnwnl aeclia 941 bütçesini yapar. faydalı ve ttzerinde durulmaın icab 
fecek ve memlekette mtthim zararla.. lı:en ziraat işlerine geniş ölçüde yer eden mevzuudur. 
~ uğrıyaealttır. Zlraai VekUetinin vereeek ve iahalaat ayıracaktır. Tarla ziraati; Çankırı topraklarının 
..,u nıllhim. derde bir an evvel çare Şlipheaiz ki vHayet. zll'aatin inki§a- mütenevvi mahsul yeti§tirmiye .:nü • 
~m~mı Oilm64h1le1köylüler :rica il, randıma~Iı bir bale getirilmesi said olutu karşısında çok geniş bir 

eittedirler. 19in bu lA.zım ve zaruridir. Çünkü bir faaliyet sahuı gösterir. Ayni zaman. 
memleketin tktnsadt olgunlu~u o da geniŞ bir teşkili\t. kurmak lA.zım 

Denizli umumr meclisi memleketin ya sanayline, yahud Zİ - gelir. Her köye fenol etimi gö.,ter -
raattne be.Alıdır. mek, zinlat Aletıe?Çni kullandırmayı 

lop'andı Çankın iSe bu iki sahada da yarım öğretmek, bütün buğday tohumlarını 
Denızli {Htı.1U81) _ Denlzl' i!A t bulunmaktadır. Bu yüzden de ikt.Isadl daha umumütııJtirmek, ve bugün tec. 

UM.umi meclıei vaH Osman ~ v. ~· durumu yükselmiş değlldır. Bunu rUbesinde iyi netic6ler veren kendir 
kelınln gtlzeı bir hitabesıie u~ e. yilkaaltınelı:, vilA.yeti 1enginleştirmek ekimini vilA.'Yetin muhtelif bölgele _ 
~ahnaıue okunarak ıtt:faklaa k bı~ memleketin daha çok imarını, daha rine 1ie4mil e'mek ve bu mahsulü 
edilm1.4tir. ' a çok lnk~afını ve daha 90k geliımesL köylünün mamul hale getirmesini 

Bundan aonre. r'ıyaset d"va ni, refahını ~miJı edecektir. mümkün kılmak eibi esaslar üzerin.. 
nıMal enctlmenleri intihabı 1

a ~~ ~ Bunun için de bugüne kadar sa- de .ehemmiyetle durmak lktiuı etmek-
lir. 1 P ~ nayileşemiyen Çankırının zirai saha. tedır. 

Haber alındığına göre 1941 malt amı inkifaf ettirmek ve. bu yolda ha.. B~ iee güç ve büyük teşkillH~. \e 
yılı vılAyet bütçesi dairelerde rekete geçmek 90k yerınd.J olacaktır. tabsiSata muhtuç olduğuna gore; 
lan teklif llyihalarına göre ~1/a~.ı.. Çankırı arazl8i ziraata oldukça Çankırı Ziraatıne verilecek ehemmiye_ 

Konya Ereğliıi ·halkı 
kireçıiz ıu bekliyor 
Konya Ereğlisinden ya2ılı-

yor: Kazanın en büyük derdi 
içme su derdidir. 1909-191 O 
senelerinde buraya bir su ge
tirilmiş, fazla kireçli olduğu i. 
çin halkın sıhhatine dokunma
mağa başlamııtır. Fakat başka 
eu olmadığından halk bu suyu 
içmeğe adeta mahkum edil
miştir. 

Halbuki kasaba yakınların
da iyi su yok değildir. Mesela 
cenubu ıarkide, yüksek dağla
rın eteğinde, Delimohmudlu 
kCiyündeki Dereyüzü ıuyu çok 
nefis bir haldedir, kireci binde 
beş nisbetindedir. Bu suyu E. 
reğliye getirmek çok kolaydır. 
Çünkü Delimahmudlu Pı
nan kasabaya 500 ila 1000 
metre yüksekliktedir, buradan 
kasabaya sun"t ıu yollan yapı
lıraa, eu kolayca akıp gelir ve 
~ veya 7 kilometre mesafeye 
kadar U7.ayabilir. Ka8abada 
yapılacak bir su deposu Jıe 
halkın bol miktarda ıu ihtiya
cına hazbe olacaktır. 

Çarşamba Halkevinin 
yeni başkam 

Samsun, (Hususi) 
tamba Halkevi ıeiıi 
BeJgenın Halk ·· 
Partisi bıtşkanh· 
ihna tayini üze• 
rine yerine ayni 
mahallin tanın
mış tüccarlardan 
Nurettin Semiz .. ' 
oğlu ııeçilmiştiı 
Yeni ba§kan se• 
çilen bütün kol . 
başkanlarını top 
lıyaralc. kMdile-

Çar
Süleyman 

rile uzun uzadı-· • 
yn görüşmüştür.Nurettin Semizcğlu 
Bu görüımeler esnasında halkın iç
timai kalkınmalarını temin bakı
mından bilhassc\ temsil kolu iızerin
de hassiyet gÖ9termiş ve her av bir 
temailin verilmesi kararlaştınlmış-

(Baştarafı :a nci sayfada) 
mit ve Okmeydanı olmuıtur. Bun
dan sonra bir yerinde yapı, mezar, 
su yolları ve bağ yapılması yasak 
olmuştur. 

Tarihlerde zikredilmiyen bir sebeb
den Jpsalada ıalben idam olundu. 
Deve Kemalin babası da Fatih 
Mehm~din müsahiblerınden ve ya-
man nışancılardan idi. Havaya hir 
taı atar, inerken gene taş ile evvelki 
taıı vurup bir taş dahn atıp ikinci 
ta,ı vururdu. Böyle birbiri ardınca 
on taş atıp evvelki taşı vururdu. 

Bu meydanda iptida lodos hava
sı ile menzil taşı diken, Fatihin oğlu 
şehzade Beyazıdın Amasyada bu
lunduğu 11rada defterdarı olan Piri 
Beyin .kullarından Bahtiyar adında 
bir pehlivandır. Bahtiyar buradan 
bir dereye doğru ok atıp taş dikmiı, 
o dereye de Bahtiynr deresi adı ve-
rilrr,: .. tir. Taş zııman i)e zayi ol
muııtur. 

ŞfRfMERD PEHLlVAN 
Fatih devri yeniçerilerindendir. 

l 033,5 keze ok atmı~tır. Diktiği ta
şa Deliklikaya derler. Fatihin Arn::a
vudluk seforine şehid olmuştur. 

BENU KARAGÖZ 
Fatih devri yeniçeri tirandazların-

dandır. 1 154, 5 geze yani 
Şirimerdden 121 gez a'ım ok 
atmıştır. Benli Karagöz de poy-
r~.z ve yıldız rüzgarlarına 
~ore de menzil tesis etmiştir. Atıcıb
g.ından dolayı selerlere yaya gitme
sı muvafık görülmemiş, sipahiler 
zümreıine ilhak rılıınmuştu. ihtiyar
lığında bile, evvelce tesis ettiği men-
zilleri ileriye sürmü_otür. Zi • 
ra, bir atıcının ı:hhati ye-
rinde ise, i0-80 yaşında da
hi olsa çekişte.ı kalmaz. Elve
rir ki meşkten ayrılmaya. Bc-nli Ka
ragöz Yavuz Selim T ebriz seferine 
giderken Amasyada öldü. 

DEVE KEMAL 
Lodos hava ile 1205,5 geze ok 

atmış, taş dikmiştir. Benli Karagö
zü 50,5 gez ~eçmiştir. Deve Kemal 
Fatih Mehmedin sarayına tnkdim 
ediJmiştf, kemankeşliktelci ıöhreti 
Beyazıdı sani zamanında parladı. 

Günün adamları 
(Battarah 2 inci savfada) 

Bu mevkide beş sene kalmıştır. 
Bu arada 1930 senesinde Londrada 
aktedilen konferan~a İştirak eylemiş, 
bir müddet te Cezayirde bulunan fi
loda vazife almıştır. 

19 32 senesinin Kanunuevvelinin 
dördünde visamirnllığa terfi etti. 

BURSALI ŞÜCCAC 
Aslen Bosnıılıydı. Lodos rüzgari

le 38,5 aşırı atıp taş dikmiştir. Bu 
menzilin iizerine Sultan Siileyman 
asrına kadar atılmayıp cihan pehli
vanı Tozkoparan dahi atamadı, 
«ah lodos menzili!. » diyerek cihan
dan gitti. Süleyman Kanuni Ok
meydanına gelip menziller ahvalin
den sorduğunda lodos nı"'nzilinin 
bu kadar ıenedenheri atılmadığın
dan haberdar oldu. Enderun gil
manlarında hasodalı pehlivan Ah
mede hu menzilde ok atmasını em· 
retti. Ahmedi miralemlik ile çırağ 
etti. 

MfRALEM AHMED ACA 
Miralem Ahmed pehlivan lodos 

menzilinde 12 71 geze. yani Deve 
Kemal ile Bursalı .$üccağ ara11na ta!} 
dikmeğe muvaffak oldu. 

Ahmed pehlivan gayet kuvvetli 
idi. Bir merkebi, odun yükile kaldı
rırmış. Üç yaşında hır devP. vavnı
sunu omuzuna vurur götürürmfüı. 

Jki serçe parmı.ğına iki koyun ta
kar, kasahlar derisini yüzünceye ka
dar tutarmış. Sultan Süleymım il,. 
Rodos fethinde bulunmuş, birer 
kantar demir yuvınlakları kaleden 
içeriye atarmı"I. Bir ~ün at ile vnv<"ı
lar carşısına p:~lmis. Kızdırmak ir;n: 
cıPehlivan kocadınızl •ı elemi J .. r. 
Pehlivan hem"n yavc!lar çarıııcıı ka
pısının zincirlerin~ ell•r:le ıınrıJ,...,,,.. 
ayaklarını hayvanın karnına ııarıp 
oyluklarile 1'tı hıwaya kaldırmış! 

Hergün 

kU.&ur b.ıı ve deıml encUmenc~ ~~bi! müsaiddir. Top~ak, ~uitday, ar. te: meyvacılık, sebzecilik, ~ağcılık, 
edilen murat ve hidemnta .. It.. pa, pamuk, çeltık, kendır, sebze gl- ve arıcılık Josımlatında başlamak ve 
l\lJf ıltı bin lıra atıkla mecı::r:er~le- bl her \iirfü siraate eheriflidir. Baıl. bunları hiç olmazsa, e.ski vaziyetlerine 
cektır. larında 111*1 '1zt1rn, bahçelerinde, \trala çal13malt en iyi ve en isabetll 

türıel :meyva yeti§mektedir. Arıcılıkta y~o=l=o=l=a=c=alt=t=ır=·==========t:ı~r"'".=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= M • d f · f" da en nefis bal alınmaktadır. -
1ft1Sa 8 ren 18 J8R Bütün bunlara ratmen bugün hiç 

19 32 senesi ilkhaharında Atlan tik 
filosu kumandanlığına tayin ve 1935 
senesinde vukubula;ı büyük bahri 
manevralarda Legion d'Houncur 
nişanının Şövalye rütbesi ile taltif 
edildi. 

<Baştarafı 2 nci sa,lada) 
reşali. vaktile Damad Feride ben • 
zetmiş olanlar aldanıyorlar. Damad 
Ferid, Türk olarak düşünmedi, Ma
reşal ise tam Fransız olarak düşü -
nüyor. O, f'/nanya ile anlaşJTuya 
taraftardır; fakat, akıbeti meçhul bir 
Almanya ile değil, muvaffakiyetleri 
kat'iyet kesbetmi.ş bir Alman siya -
seti ile anlaşmak istiyor. Aimanya 
mağlub olursa, belki Petainiıı kendi 
siyaseti de mağliib olacaktır. fakat, 
Fransayı şimdiden Almanyaya bağ
layıp, mukadderata doğru onunla 
beraber yürümeğe taraf tar değil -
dir. Fransayı ıiyaıet Hhasında ol -
sun sağlam ve Fransız tutmayı isti
yor; Fransız kanını israftan koru -
mak fikrindedir. 

köylüler birinden Y.1tkil• verim yoktur. Çiin.. 
Man'°' (H wt kil; köyUl as ekmekle, baait 111raatle 

a ws > - Merkez kaıo.ya ne tarlaauıd.an ne ba~ından ne bah-
be.ğlı bulunan K 'kl'd T' • 5 

' emı 1 ere, ırkq, veainden ne arısından hakiki randı 
Kannand~ ?-~i ~uradiye ve Kıı- mana .s~hib delildir. • 
fUCak, Tlyenlı koylerı halkı .aamına 
ihtiyar heyetleri tarafından ilA. t Eğer köylünün Birat bilgıSi artırıla.. 
makamına bir mu"racaat '. ye calı:, ektiği tohumlar ıslah edilecek, 

ya.ptımlol hul"A ,_,. _,_ •. 1 
Soma 1~ izmır arasında işl ' e • . ... a ver~ ..... aa.ın na..sı yapıl -
Hacırahmanlı Qobanhasa ıy k~. r.rl eı,ıın ma.sı lbun geldiği öjlretilecek olursa, 

• n oy er n. ç ıu ~~ ,.1 d .. ,. 
de olduğıı gibi bu köyle . b' 1 'k an rı ...,praaıarın an en yukae.ıı. 
noktası bulun.an Tırke,o ;~~ları ıry:••. kalitede zi.rat mahsul fııkıracağına hJ9 
nıııdn Kayık: rnevlı:linde birer :iakı'ka ıöı>he yoktıı.r. 
tevakkuf ile bu köyler ahal~inin yol- P'akat Çankırı ziraatine hangi yön. 
cularını almuı ~tenmlştir. vaAyet, den ehemıaiyet ffrilecektir? Bu iş na.. 
bu husU.">-ta teıebbllsatta bulumnu.f • aıı yapılacaktır? Bu ehemmiyet verıı 
tur. nt olacaktır? Bunun için neyı ele al

Tarsusta iki hırsız 
yakalandı 

mak llzım gelmektedir? Bilhassa 
Çankırı siraatinln hangi lwınıların • 
dan işe başlanılmalıdır? 

Gerçi bu hususlarda, tetkikler ve 

c Bir köy kendi emeğile bir okula kavuştu ) 

Ta~uyu köyii çocoklan eskiden iki saat mesafedeki bir başka. köyün 
mektebine böyle fiderlerdl 

1936 seneıinde Atlantik filosu 
kumandanlığından genel kurmay 
reisliği vazifesine ıı;etirildi. Henüz 
elli beş yaşınr aıımamıştı. 

193~ senesi Hazrianının altıncı 
günü harb bulutları ortalığı kapla. 
mağa başladığı sıralarda ona ccami
rallıkıı payesi tevcih edilmiş bulu
nuyordu. 

Bu amirallık payesi Fransada bir 
1 yenilik idi. Kıdem farkı olmakııızın 
visamiralların hepsini kumandası 
altına almıştı. Bu suretle Fran!ız 
donanmasının heyeti mecmuası tek 
bir kumanda altına alınmış vaziyet
te idi. 

Ona, bu siyasette müzaheret eden 
kuvvetli bir Fransız kütlesi de var. 
O, bu kütleye dayanarak, adım a -
dım, kendi siyasetini Almanyaya ve 
lngiltereye karoı müdafaa ediyor. A
caba, uzun müddet, bu müdafaada 
ıebat edebilecek mi) .Muvaffak o -
lacak mı) 

Tarsus (Husuıi) _ Dün gece etüdler yapılarak harekete geçmek ve Ceyhan (Hususi) - Kazamız köy. ve daımi müşteki bir hale sokuyordu. 
C. H. P. binası altındaki Mehmed bu ~i doğru ve kı.sa yoldan verimli ha. lerinden Tatlık.uyu köyünde ba ~ Bu itıbarla, bu hale bir çare bulun • 
Kerime aid dükkanı açarak içeri le getirmek yolunda yürünecektir. maarifsever köy halkınm isteği üze- ması için maari!sever koy halkı her 
~lren Zorbazhark mahallesinden Fakat bu yola giderken bu memleket rine bir hususi okul açılm~tır. fedaklrllta katlanarak köyde bir 
Dursun oğlu Mehmed dükkanın davasında yukarıdaki sualleri cevab- Senelerdir, bu köy çocukları köyde okul açüması hususunda teşebbüse 
çekmecesinde bulunna 520 kuruıu lamak lüzumunu hissetmemek ır.i.'m. okul bulunmaması yüzünden, kışın geçmiş ve tanzim ettikleri mazbatayı 
çalarken devriye tarafından yaka • kün değildir. soğuk ve yağmurlu günlerde kimi ya. alAkadar makama sunarak, köylerin_ 

Harb ııır•nında F ransı::: donanma
sı tarafından elde edilmiq ollln mu. 
vaf!akiyetler hep amiral Darlan!ın 
eseridir. 

Ahvalin gidişi öyle ki, Mareşal, 
eğer bugün kendisince verilmiş bir 
karar yokıa, yahud da yaı ı.-ı veri -
lecek bir karar iizerinde değilse, bu 
siyaseti ile ancak vakit kazanabilir. 
Mesele bu kazanılacak vaktin L:en
disine yardım etme bak~mından ge
tireceği unıurlardadır. Eğer, hadise
ler yardım ederse Mareşal, Fran11z 
siyasetinin bayrağını kendi elinde 
tutup ileri doğru götürmeğ., muvaf
fak olabilir. Aksi takdirde Franea-

işte bu yaşlı Fransız deniz kurdu 
simdi vatanının harici dümenini e
line almış bulunmaktadır. 

Osman Tu~I 

lanmıştır. Çankırı ziraatlıli ba.şlıca üç tısunda ya ve timi merkeple, yazın i.se cehen.. de evvelce i~a. ettirdikleri cKöy oda- getirilmiş ve köy çocukları da tabia.. 
Hırsızın gözcüsil Kargılı köyün- mütalea etmek 111.zımdır: neml sıcaklara ve toolu yollara. rr.ğ. sı. nın okula kalbinı talep ve •Jkul i~:n tile, köylerindeki okulda tedrisata de-

den Durmuş oğlu .\dayaman da bu 1 - Tarla ziraati. men köylerinden bir buçuk iki saat lazım olan sıra, tefrit, kırtasiyenin vam ederek bir buçuk iki saat mesa. 
11rada görülmüş ve yakalanmı~tır. 1 - Meyvacılık, .sebıecntk, bafcı • mesa.fede bulunan ,Kırmıt köyünde. temini ve muallimin de maaşını keza tede bulunan diğer köye gitmekten 

Bunların lrgadpazarındald d1Srt ıııı:. ki okula giderek tahsile devam et • kendileri vermeği taahhüd eyle.:nlş • kurtulmuşlardır. Bu köy okulunun da 
dülckıinda yapılan hırsızlıkla da all- S - Ancılık. mekte idiler. Bu vaziyet çocukları ol- lerdır. Bunun üzerine alikadarlarm önümüzdeki ders yılında maarif kAd. 
kadar oldukları teebi• edilmiştir. İşte memleketimizin ziraatı bu ilç clutu kadar ebeveynlerini de üzüyor 1 himmeti ile köylünün isteği yerine rosuna alınması şayanı nrz·ıdur. 

c8on P09ta• nın tefrikası: 23 

lçılen Portonun teıirile maaanın 
etrafındaki gerginlik. biraz gevıe.. 
ınifti. Verity'nin yanına oturmuı o
lan binbaıı, Boldini ile konuşuyor 
ve ona .. ki maaallar anlatıyordu; 
Berg istihza ile ııüldli ve bağırdı: 

- Bunların hepsi batıl itikadlar
la dolu. 

Arenne birdenbire bir ıual sordu: 
- Bu hususta bugün öğleden 

-onra başıma ne geldi onu ıize an-
latacağım, dedi: Şatoda dolaşıyor-
dum ve yukarıda, galeride eski bir 
odada hazırl:t.nmıı geniş bir karyo. 
haya yattım. Bu oda, hangi oda) 
diye etrafına bakarak ilave etti. 

Mrs. Dean izah etti: 
- O oda demir mllzlfllllı oda

dır, dedi. Orllda bir adam öldürül-

Yazan: V alentin William• 
müı; döıeme üzerinde hala kan le
kesi var. 

F ransı:ı iıtihza ile giıld Ü: 
- Hepsi malum 1 dedi. 
Phylliı sordu: 
- Malum mu) 
- Bir famdö,clmbr galeride idi; 

elinde bir mum tutuyordu, beni o
raya götürmeıinı söyledim, fakat 
bağırarak kaçtı. 

Şato sahibi mükaleıneyi kesmiş 
ve lcaşları çatık, onları dinliyordu; 
arkasında ayakta duran başhizmet. 
çiye döndü, sertçe ıordu: 

- Hizmetçilerin bu gülünç fi. 
kirlerden vazgeçtiklerini sanıyor
dum, dedi. 

İhtiyar ona öfkeli bir bakışla 
baktı: 

- Efendimiz, buaün han"i 1rün 

olduğunu bilmiyorlar mı) diye sor
du. 

T orray, Carrisona döndü ve: 
- Bugün ayın kaçı) dedi. 
Amerikalı gülmeğe baıladı: 
- Yirmi dokuz Eylul, dedi. 
T orraynin yüzü ıııldadı, yavatÇa: 
- Ah 1 dedi, bu her ıeyi izah e-

diyor. 
Stephen sordu: 
- Bu tarihin huıuıi bir itareti 

mi var) 
Ev eahihi tereddüd etti: 
- Ha •.. yır, bugün Saint.Michel 

bayramıdır. 
Mre. Dean yerinden sıçradı: 
- Aman Allahıml diye bağırdı, 

F altaşı gibi açılan p;özlerini, etrafın
dakiler üz,.rinde dolaştırdı: 

- Bugün Hu~h Mac Neil'in öl
dürüldüğü gün değil mi? dedi. 

Torray ı::ülümsedi: 
- Çok dikkatli bir dinleyicisi

niz madam, hiçbir şeyi unutmuyor
sunuz, dedi. 

Amerilcalı kadın münaslb bir ce.. 
vab verdi: 

- Zaten bu odaya l{irer girmez, 
üzeriacie dedikodular dönen odantn 

orall olduğunu anlamııtım. 
Kızım da öyle. Aldanmamışız. De
ğil mi? diyerek ev sahibine doğru 
döndü. 

Şato ıahibi cevab vermeden ev
vel, likörleri getirmif olan ihtiyar 
Ouocan'in odadan çıkmaıını bekle
di ve ıonra şunları ıöyledi: 

- Bizim ada halkı batıl itikad
lara son derece inanar; hizmetçile. 
rimden birini oraya girmeğe ikna 
etmem kolay bir fey değildir, hatta 
benimle cenubi Afrikada harbetmiş 
olan ihtiyar Duncan'ı bile ... Helt>, 
katil fiilinin yıldönümünde bulun
duğumuz bugün ... 

Omuzlarını kaldırdı ve aigara-
11ndan bir nefes ;ekti. 

Arenne birdenbire bağırdı: 
- Bak iştel Oğlunuz Ronaldın 

çocuk iken bunu anlattığını hatırlı
yorum, dedi. Satonun odıtlanndan 
birinden dehşetli bir suretle kork
tuğunu ıöylemişti. Orası mı bu) 

T orray gözlerini aoağı indirdi, 
katlarını çattı ve kötü bir haber ve
rir ııibi: 

- Gerçi, orada bir hadise de ol. 
mut olduğunu ıanıyorum, dedi. 

Mn. D~an bağırdı: 
- 01 Bu, çok heyecan veric1 bir 

şey, bize anlatsanızıs ... 
Şato .ahibi bir defa daha omuz

larını lcaldırdı, ağzından sigarasını 
aldı ve ölçülü bir tonla cevab verdi: 

- Ronald o zamanlar on iki ya
tında idi. Uyurken gezen, çok ıinirli 
bir çocuktu. Bir gece, gene böyle 
Saint-Michel bayramı gecesi idi, 
bütün şato halkı uykulclrından acı 
feryadlarla uyandıl.,r, oğlumu uzun 
galeride bulduk: çok ürkmüş bir 
halde idi. Zira uyandığı zaman ken
dini o mazgallı odada bulmuştu. 

Mrı. Dean heye~nlı bir seıle: 
- Fakat niçin korkmuı? dedi. 

Bir hayalet mi görmüş~ 
- Ona söyletebildiıimiz biricik 

şey, odada kendisini bir kimsenin 
uyandırdığı ol<lu: Ne olduğunu ıöy. 
lemeden mütemadiyen o cıkorkunç 
şey» den bahsediyordu. O kapar 
korkmuştu ki annesi "\' e- ben onu, bir 
lcaç zaman, düşüncelerini değiıtir
mesi için, Edimhourg

0

a, bir tanıdı
ğın yanına göndenneğe mecbur ol
duk. Belki riiya görmüştü ve ailemi
zin çok eıki bir Adetine göre maz. 

nın bu kalesi için de ıukut mukad
derdir. 

gallı odanın etrarından bahsedildi
ğini işitmişti. Hakikat kendisine yir
mi bir yaıına bastığı gün ıöylendi. 

D" Arenne ıordu: 
- Ona her şey ıöylendi mi) 
Torray müphem bir tavırla ba-

tını ıalladı ve cev.ıb verdi: 
- Oğlumun rü~ yap kutlan

madı, zira o sıralarda burada yoktu. 
Sustu ve önündelc.i kadeh ile oy. 

namağa başlııdı. 

Vikontun sorduğu ıualin bahiı 
dışı olduğunu anlıya:ı Mrı. Dean 
yeniden ıöze ba~ladı: 

- Bu, hakikaten çok fevkala
de bir hadise: dive bağırdı. Acaba 
hakikaten o odaya biri mi girdi) 
Meşhur aile sırrınız orada mı) 

Şato ıahibi ıu \le baştan ıavar gi
bi cevab verdi: 

- Mazgallı odanın tekin olma
mak gibi daima kötü bir şöhreti ol
muştur. 

Amerikıalı kadın muzaffer bir 
tavırla cevab verdi: 

- Zaten onu ben de !Öylemiş.. 
tim. 

(Ark:uı TM') 
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Bulgar arazisinde Fransız ınukave- Rodos adasına Libya ve Eritrede Franko Mussolini 1 Kereste muhtekiri 

Almanlar meli arbyor şlddabdetli bir hUcum ı.;,~~~E ::: ,. mu Akab mahkom o:du 
.. (........,ı 1 mei NyfMı&) , ..... da-:s: ~ s::::. a yapıldı l..ondra 12 (A.A) -Hür Fran- . ~ 1 ........... ) Mihal İlminde muhtekir bir ke -

edil_ m11. tır. Romanyadan avil llİYİlt- JO_ amcflti~!A! -- ..,.. m•b-'.a 912. 1t11TVetleri umumi kaıarsihmın limuvhe~~~ld Petma ile de ballJflDUl reete tüccarının mubakemelİ uliye 
auı bmlenıe Alman ulıerinia. bir alfıll ~ın . .,,_al,....lll:; :-=::..hntı ~ <lla.-ntı l iac1 say .... } tebliii: İs_..~. 2 nci ceza mahkeme.inde dün eona 
JOk noktadan Tuıtayı attterek lu • p.11 feıul 1 al .... ~':"d'ın mez kika fHılalula gelen t•narefer bet Hath üııtüva FrMaasından hare- Sin-:-n~ deYlet 'N hllt6met rei • enniıtir. Aleyhindeki iddiaya na _ 
·~tın. ilk haftası içinde Bıılgar:Uıtama ... ~. oe0nedro·rı' =~a ansız~ aaat müddetle tumızluda bulun _ ket eden moUir}(i bir Fransız kolu A:f;lk:adaki aaolini De ~ :ıUan, evvelce yazdığımız gibi •az
etrnuı olduiu .aylenmektodir. Ta • Jlar tarı~w TllW:;;...i ve ayni muşlar ve bin>olr: yükaek infilik ve cenubi TrahJusa ôrerelr (ıOO kilo - d . YUi1eti babi8 menuu e - Dalı, Etibankla yııpbğı bir maka _ 
!4 yolu ile tankların da getirildili ..,. tayyare ae aYdM etmesi üıe- yaneın bombalan atmıtlardır. Ca- metre yürüdükten sonra Kurfa mın- t eceli =:-tıar · Oeneral l'ran. veleye bilahare riayet etmiyerek, 
oulgarietana çıkanldığı sanılmakta- sin -~~~bir .._ daha ı.srarJa taniada en aşajı d6rt düıman tay- takuında birçok vahaları işgal et - ~nun ile &aqa arumcla bir fazla ücret istemit. mal olmadıiını 
.lır. rtne bu .-.r-- -n• yaresi yerde tahrib edilmiftir. Bun- miftir. u aflD& .aıiD1 lnıhnala ~'1lfl"&m ileri .ünnüttür. Fakat. bilahare dük-

Buts- matbuatı • .,_, tlbal' eclilmit&il'· dan baıka yüz kilometreden fazla Hür Fransız hava kuvvetlerine kuvvetle mümtiııdtlr. Bu mlaftırm&- lclnında arama yapılarak, lcafi mal 
Sofya f 2 (A.A.) _ O. H. &: .Aairal bu suale gene~al ~eygan • mesafeden gôrillen büyük yangın _ ai.d mühim bir bombardıman teşek- nı~ eauı fU olabilecektir. bulunduğu tesbit olunmuttur. 
Hükmnet orpıu .lan Dnes p - dm 9iJaıetinin mutad bir ıııyar:t ol- lar çıkanlnuştar. Bir hangara tam külü Kurfa mıntakasındaki İtalyan d panyoı diktatörü. m&reıa1 ~ten.. . Mahkeme Mibalin 1; irÜn hap-

8eteai D •• 1-....L.o. ~- .-ı... • J.ak dutuau S>ylemek suretlle ceva ver. iaabet olmu• ve fiddetli bir infilak mevzilerini VC! bilhassa Kurfa tayya- en general Wenand ordusunun lı:at •ne ve f 5 gu .. n de dükkanının '-a _ 
L ..._..nıın:anın °'' ... ,.ıueb aA etm·ştir· hed ed ıyen bır taarruza kalk ı a 
sında şunları yazmaktadır: Mil ft fUnları ve ·rm~k İsteyenler müta e ilmiıtir. Camisoda yan re meydanını bombardıman etmi~- . ~amasını is - patı masına karar vermiştir. 

Bu siyaset, ma2.ide kendİIİlle Mi- Baralare. an.ıılZlll .g' . gınlar çıkanlmı, ve bu yangınlar u- tır. Bu meydanda birçok ltalyan ~ıyecek, buna mukabil Italya da bazı • 
>iik bir haksızlık yapılan ve b.i ı.u- .emıeketin herhang. bır harekete ;ar zun müddet devam etmiştir. tayyaresi tahrib olunmuş ve pek bu- l8tek1erınMüd~? vazgeç«:ektır. • Hıtler Çanakkale ve Cebe-
•zlığın telafisi ve adaletin tekrar fi aasıı müdafaa eclilecefı~I ne ka daar Bütün tayyarelerimiz salimen yı.ik hasarlar yapılmıştır. larelce """Yetlerı füfta k hU d k . 
teessüsü için her zaman anar eden i1i 1'ilirlerse TunUAD :udafae.sı dönmü«ür. Düşman ağır zayiata uğramııtır. Londra 12 {AA.) -.- General rl 8 CUID 8 ece IDIŞ 
•e her zaman hayati ıaenfaatlerini o nisbette kolaylafllllıf ur. Rodaı• homltard.manı Harekat memnuniyet verici bır tarz ~~a~k~:"u.? JtaJ~ seyahatı hakkında (Bla"8rıttJ 1 inci Jravf:ula) 
~üd~faaya. h. azır bulunan bir •ille- .__ •---·renin darbeyı tarplama.k Kahire 12 (A.A) - İngiliz ha da deva~ .'"tm~ktedir. turl1u turl~ tah~er vardır. . n:ıüzakere için hareket eUikl~ri bUdi-
tin t di _._ ~..., va kuvvetleri karargahının .....ı...ı..::-.·1 •• İnailizlenn ilen harekatı talya ile lngıltere arasında akdı rıliyor. 81Yaae ı r. beri do8' w müttefik oldutlarını ·~ b' k 

Utro gazetesinde Wr makale.,.. a ıkça flln etmiŞ olanlarla birJ.ikt.e f O- f 1 Şubat geçesi Rodos adası Nairobi 12 ( A.A.) - Dün ak- mutasavver. ı~w ~~t~re ~ projesin - . Daily Express gazetesinin kaydet • 
~:n eski aaadardan Srnflof diyor .~--... ., hazmıt tedbırleri alJnuı da bomba tayyareleri tarafından tek _ tam n~dile~ re9111i

0 
teblaj: • den ~a.hsedild~ gıbı Mıhver dev - ti#ı bir şayiaya göre de Hıtler Cebe-

ııu -.- rar ,iddetle bombatdıman edilmit- Cenuba Afrika kıt alarırun ileri j letl~rıı~ın Cebeluttarıka taarruzları luttarık'a hiıcum ıçin Frankonun mü 
.Bulgar minetinin .salim. ~finc:e- tUicfir . .ı__.. . ._ --teıeriJle ..._ tir. Taarruzlar alçaktan yapılmı§ _ kollan bir balıkçı köfii olan T o - proıesı?den de babsolunnıaktadır. aheretinf temine çal141Daktadır M 

len memleketin atİIİfti teallD ..ıe - ._"_ •- •-- tir. Maritzada bombalar hangar _ denyang ile ileri bir ltalyan icara -ı ~~dıo Colombiamn Vicby mu - l'fllal Peten Almanların İspany~ya ·~ 
cektir. Binaenaleylı Bu1-ariıltan ati- :L91Mir& l~ (~). - Mistakil Fran- )arın ve idare binalannın arasına kolu olan Namuaput mevkiini zap- habm b~ a~§am .. Marqa! Pe~in lal altında bulunmıyan Fransa kısmı 
Ye enditeaiz bakabilir. •.ajansı bilildırRoıyor. d d:n difmiiştür. Calatoda bombalar inif tetmişlerdir. Bu iki nokta de\ RadoJf ta'.'.~s~utıle b;r mu~eke unza edıle- Dmrinden geçirilmesini kabule davet 

H rb t..! • ·1ın it · !I~ nınaa Insi)tere e maJ178 ar.um a ... me--1anında yerde duran üç ltal _ gölünün ıimalinde bulunmaktadır. c~~ını ve Marqal ile Jt"encraJin Jn - et:ı=>-!atir. 
8 DJbn e İ9t9ft ..... I •• bet} • k j} aa• - 7u 1 l 1 1 hL- la il OU&&Oj 

l.arbden Dalıaetmek klf'i 4eiildir. Jematik allllaSe erın esı m .... ı .. yan tayyaresine ateş vermi~tir. Bat- Namaraput. T urkana mmtakaırının fı ız ve ta yan mura ..... n e Berllndeti bitaraf muhab rler·n t k 
H b bebl . . V...Ulee 9İI· Bulpriatanın yakında Almanlar ta • b yansınlar da çıkanlmı, ve tav - şimal müntehaınn~a klindir. Bura- ransanm .ce~ubunda ıö~üşmÜf ol- Jinl ta)'deden ayni asete ş~ sat,ırlarıı 
te~rini sıill.at ::::u: ortadan kaldır- rafından ifgal edilmesi ihtimali mat.. yarelerimizden ilci9i hedefi mitral -ı da Kenya, Habeşıstan ve Sudan hu duklarını iddıa etmektedır. yazıyor: 
lllak lazımdır. buatın ele aldıtı başlıcad ~evııtlarn·· yöz atetine tutmuthır. Kataviada u- dudlan birlqmektedir.. • Nevyork Ti.mes gazet~.i is~. Ge- Hıt.ıerin ilkbaharda Cebeluttanka 

z Ulro M 1 'ri aevah dtt. Gazeteler Romanya a ı ng ıs çuş meydanına, tayyarelerin ''e bi- balyan tebliii nera~ Franko ıle Mussolını, Avrupa ve ÇanakkaJeye ay . sama d hQo 
ora ve .. .:cwlar elçi.sinin ~eri çelı:ılmesinin lJaün~ "9- naların araeın11 bombalar atılmış ve 1 Roma 12 (A.A.) - İtalyan or- harbınde tavassut için vazedilmiş o- ve bu sırada İng·ı: eye dn ~ t1 :n 

Sofya 12 ( A.A.) _ o. N. B. a- çileınet: bir hareket olduğuna ışaret tiddetli bir infilak il,. müteaddid duları umu~! karargahının 2 SO nu- lan tartlar haklu~da ~örüı~kleıini linde hava bastı~ıa~a ~~ ı:-
1-nsından ·. Zol".a aazetesi yazıyor: ediyOrlar. . . . yangınlar olmu§tur. Bu 1-ıedef de maralı teblıgı: haber vermektedır. savvurunda ld ~ edil • 

.. •- dairi ı . 1 .. . 1 y h •_..ı d · uha Akd . o Uı;U zann mekte -lngiliz ba ekili, Haile Sellsie Gueteler, .....,..anya e çının, keza nutra yoz atet11n~ tuh.ılmuttur. ~ cep esıuae evnye m - enazde dir. 
eempatisini if:de için hararetli söz- Qör~1in nutkunda.. ~anyanın Bul • Amavudlukta. askeri ambarlar rebelerı olmuş, bataryalann faali - Bu gazete muhabirinin telgrafın-
lcr bulmuıtur. Fakat Bui«aristan 19Nıena ~~ bir hülftl. . yaptığı~ ve diğer depolar taarruzlara uğra - yeti görülmüttür. da şöyle denilmekted.İT: kurtarmak için diltltatini muvaldta-
l.akkında izahı imkansız bir lisan söyleme.si uzerıne çekildıfını tebarus mıı ve tam isabetler kaydolunınut- Dün gündüzün hava fi1oları, bü- Sulh taanuzuna o suretle giri - ten iatili pıojeJcrinden ayırmak 
~ullanmıştır. Çörçil geçmiıte yapı - ettirerek bu hareketin l!lulgnnstana tur. yük ve ufak çapta bombalarla düı- oilmipir ki, bundan ya muhaııcma _ mecburiyetindedir. 
lan zararın tamirini vldedecek }"tu - karşı ela bir ihtar oldutunu yazıyor - HahepslAndR manın münakalatını, müdafaa tesi - tın umumi olarak tatili, yahud biç Fakat bir taraftan Balkanlarda 
de, tehdidler savurmaktadır. Cör - hlr. Habe"istanda, Adisababn tayya- aatını ve kıtaabnı bombardıman et- değilse Akdenizde muhascmatın bı- vaziyet oldukça manaL bir ıekil •-
çilin nasihatlerine göre, hareket et- Askeri ıaiBlaırİll illi! re meydanı dün tayyarclt•rimiz ta- mişler ve mitralyöz atetine lutmuı- rakılması neticesi olacaktır. hrken, diğer taraftan da Frankonun 
rnak Balkanlarda bir cephe teşek - Tees guetesinln diplomat.ak •u • rafından bombardıman edilen he - lardır. Avcı tayyarelerinden mü - Londrada Amerikadnn gelen bu seyahati her türlü tahminler• yol aç 
külü ve me:nlekctin harab olmasını harriri diyor kı: defler arasında bulunuyordu. T ry- reklcel> filolar, Yanya tayyare limn- haberleri teyid cdec.:k bir gunn ma- maktan hali kalamazdı ve kalma _ 
ta:rammun c;d .. c:!ktir. Bulgaristan iı; Almanyanın Yunanistanı tazyik et yare meydanı ii7erine biycolc bamba nında adeta yere temas eder dere- lumat yoktur ve hayal' olan bu ha- mııtır da 
bitaraftır. Ve evvelce de resmen bıl mek iÇin Balkanlarda şiddetli bir as. atılmıs ve lıinala·n, hangarlara tam cesinde alçaktan uçarak yerde Glos berlerin ihtiyath telakki edilmesi la Göriifm lerin ıebebi 
dirildiği veçh!le topraklarında ya - Jııeri aüııaayif yapa.cağına daır bir9ok isabetler olmu'j ve yangınlar çık _ ter tipinde 18 tayyare tahrib etmiş- zım olduğu söylenmektedir. Salahiyetli lngiliz mahfellerinde 
bancı kıt'alar yoktur. Kendisinden alametler vardır. Bazılarına. gore Al. ınıştır. lerdir. Avcı tayyarelerimizin hare - Fahiş sUtttte uydurma bir laaber General Frankonun yapaCllğı gÖ _ 
Almanyaya kar ı bir cephe Ü7erin. - manya 8ofya dahil olmak üzere Yu- Emrede katına mani olmak istiyen ayni tip- Londra 12 (A.A.) - Royter njan rüşmelcrin sebebi tıı.mıımen meçhul 
de yer almaımu istemek. mamleketin nan hududuna kadar Bulgarıstanm Eritrede Keren - Asmam mınta- te iki tarı.ar~ dahıı .d.üşür~_lmüştü~. sı~ın dıplomai.lk rnuhabirı yazıyor: - olmakla beraber, hu mahfdJ r F7an 
İntihar etmesini istemde demektir. bır kısmını i§gal edecek ve Yunanis. kasına da müteaddid akınlar yapıl- Tayyarderımızden hm do:ımemış Ingilteremn kendıaıyle İLalya ara _ konun gerek Hah .,istanda i veya • 

Utro gazetesi, Çörçilin Bulgaris - tandan Italyaya bazı tavizlerde bu - mıştır. Cenubi Afrika hava kuvvet- İse de pilotu paraşütü sayesinde kur ısında bir tavassutu kabule fımnde hud doğu AfrikaMndaki ftalyan or-
tanı Almanyayıı karşı harbe sürük- ıunmasuıı 'V'e bllflhare ayni şekilde ıbir ferine rnensub avcılar tO Subntta tulmuştur. olduğu hakkındaki şayıalar Londra dusunun tahlivesi ('ardan, gerekse 
leınek te~bbiisi.inü reddetmekte ve tazyik Türkiye Ül!lt!rine yapmak ümi • Amıara üzerinde .Cr. 42, tipinde Şimali Ahibda ilara değer bir nın salahiyetli mahfellerlnde fnh~ Jngiltere ile İtalya ara11.ncfa diğer 
rtıemlekctin lıiç bir kimae tarahadan dile Yunanistamn harbe nıhayet ver karşılaıtıklan beş dfü:man tayya _ haber yoktur. surette uydurma olarak tnvsif edil _ herhangi müzakerder için hakem 
tehdid edilmekte olmadıiuıı bilc:lir- mesini iStıyecektir. Bu kabil bir hare- resinden 2 sini alevler içinde dti<>ür- $uki Afrikada Cheren mıntaka- mektedır İtalya ile harbdeyız ,e bu vazifesi göreceği faraziy~ini tered-
rrıelttedir. kete intizaren İngnterenin Bükr~teki müslerdir. sında ~ü.n büt~n. güı.1 iki. tara~ tay- memlekete karşı şıddeUe ve. ıhmalıne düdsüz ve kat'i surette reddetmdc:-

Sofya 1 n~~. ~- Havaa: elçisini geri çektiğine şüphe etmeme. ltalyan Somali ' ndP, cenubt Af- yarelennın de ıstiraktle şıddetlı mu- lmk~n bulunmıyo.n bir muvaffnkı tedirler. 
Amt:rika radyosuna nazaran, Bul lıdır. nka hava kuvvetleri. $imdiye kadar harebe1er olmu tur. -yetle hareket edıyoruz. D. N. B. teluib ediyor 

Rarutanda Balkan buhranının mü - So'fyetterin vaziyeti yaptıklan en müthiş hava taanu - Djouba"run ilerisinde düşmanın tay Mu.ssohnınin çet n bir darbe YP Roma 12 (A.A.) - D. . B. a-
aaid bir surette istihale etmekte ol- Diplomat ık muhar.rir, BulgarıStaula zunu J O Subatta Asmaradaki as _ ya relerinin de roüz\lherf't f"tmekte nıiŞ olma&na ratnıen bır çare arama: jan1sı bildiriyor

1
: 

Sovyetıer Birliği arasında bu kıt ak- leri bedeflere pike uçuııu ile yap _ olduğu motörlü bir kıt"aat. Afma - la bası mahfellerde zannedildiği ta- talya ile rur:iltere arasında llir 
duğu zannedilmektedir. Cörçilin dedil k .ı.. ted ... kt · d mıfllar_ıır. donu işgal etmiştir. dar --·'"- ..,ma_... müm&.ı:.nd ...... mütarekenin yakın olduğu VI'! hattA beyanatı tekzı"b edildı"gwindenberı· ece 'Uir afuı pa ımzasın an ° .. -...,. .,.. __ ._ au ur b 1_ b 

İngllteenin B91pristanı aarfınıuıar Tr.Lluet. 86 laY}'M'f! bvlunclu Adisababanın homl>ardımanı General Franko iJe milAlcatı İngiJte,. u mütareııı;en"n ugün imza edile-
~-~~d~ havn ııarih bir salah gös - ettirmiŞ okluğu halrttındaki Sovyet id.. Trablusta. Benina t•yyare mey - Gloater tipinde dıier bir tayya - reye karşı ,.eni bir yardını elde et - ceği h:akkında bir Amerıkfl ajan•ı 
~ .... ıstır. diasını 1'ekzib etmekte ve «B. Sobo - danındaki iniş mevr:lanında kullana- re de Sudanda. dü§iirülmilftür. met arzusunda oldu!!uno pek AJl i • tarafından vavılan ııayialar İtalya 

Almanlar hareket~ .re<:erlerse jef'in 25 TeşriniSanide Sotyayı sı7a • lamıyaca.Jı: bir halde 8.'j İtalyan tay- Dü!ll'llan. Adıüb.lba tayyare mey tade edebılır. Mussolını şüphe.sız da- resmi mahfeJlcrinde ~ülünç telakki 
Londra 12 (A.A.) - Balkanlardaki reti esna.t1nda bu pakt hakkında sa- yaresi buluomu'Mur. Bu tayyarelr - alanına karşı akınlar yapını•. ildsi bili barb esna.sanda Ji'r~ntoya yaptılı edilmektedir. Ru mahfeller, bahis 

va3i:rete tahlis ettiği başmakalerillde l'ı°h teklifterde bu!undutu muhakkak rin arasında l)ir ı Hcinl.tcl 111 » 'e yerli olmak iizere ? ki'1nin ö~ısi- yardımın miikflfatını almak :imidiD mevzuu olan şayiaların vah'ancı 
•Tınıes1> .şunları yazmakta::lır: delildir. demektedir. Sovyet diploma. bir de tıYunk,.r<ı Mh Yardır. ne ve birkaç ki•inin yaralaıımasına dedir Cebeluttarık hakkındaki her : mem.leketl.erin bir kııım~~~~ İtalya 
Artık Romanya da dığer itıal et:a_ sisınin aldıfı vaziyet Almanlara kartı Büt~n 1ıarekatt"n t .. lt bi· tavva - sebebiyet vermiştir. Hasarat, cok e- hangı bir tasavvur lçın yardıma ih - ~e sıyase!ı ~~kkında. h~ku süren 

?nış memJeketler .... "h: Almanlann 7e. ~ri mata..eınette Bulgar - remiz müstesna olmak Ü7.er,. b"itün hemmiyetısizdir. 1 O ve 11 Subat ta- tıyacı olması mumkundur ıdrak eksıklı ıne venı bır delil ol -
:rıı ha li..,. k · a eret a tavyarclerı"mı·z u···Jeı"ıne saJ:-en dön rihlerinde gecderi dü,maP tayyare- F · duğunu bildiriyorlıır. reketleri için bır us teşk·ı etmek- !ara yardım etmeme ıçın m z - ~ .... C b" ·k b ransa ajansına röre f da 
tedir. Rumen hu"kümet·ı de ._ndan rad•ıı.ı -•iiphesinı uyandırmaktadır. müı.ıtür. leri atanie üzui::ıe ır mı tar om L d 1? ( ) ıp:u\ya 

uu "" Y ba atmıf iııe de mühim haıar ye>k - on ra - A. A. - Müstakil Madrid 12 (A.A.) - Royterin 
8onra Nazılerin elinde onların eır..el_ Geçen sonbaharda Romanya tur. Fransız ajan ı bilclirı'- or: muhabin" bilr:lı"rı·yor.· 
le ha • --L--·-- · gün evvel Berlindelü Bulgar elçili - J 

rıııe hizmet etmeğe mecbur bir A- Ailılanyanm yau ~ per- ifoden kend;lerini gü~rük kontro - ================ Mareşal Petaine, Mussoliniyc ve Bugünkü lspanvol gazeteleri, Ge-
let haline gelmi§tir. Gittikçe faslala. ken Bu!earistanı~ Yunanıst~n ve )undan muaf tutan hususi pasaport- Bulgar münakale yollarını11 bom - aöylendiğine gÖre belki de Hitlere neral Franko ııcvabati etrafında hiç :an emareler Bulgarıatanın da tur- Türkiye ilenfae ıııkı b~ doııl~ ~eaas .s· lar verildiği söylenmektedir. Pasa _ bardıman edilcc ğini şimdid n Bul- mülü:i olacak olan General Fran - bir işarette hulunmuyorla ve hu 
ı:n olnıağa malıkftm edildilinı ~ • melı:te m '-!- at '!J°r~~esB av reJ; portlarda dülger olrtukları yazılı ise gar hükumetine bildirmi~ir. konun bu se;rahatı Ballcan Avrupaaı aeyahatten büyük bir ,ey çıkacağına 
1 llllektedir. Bulgarista.nın 1>&1ına re ya •iar uu ~ .etpıahlr. d u ~u vJIİ de bunların garb cephesinde muha- Dailv Mailde c;Jkan başmakalede ile Batı Avrupasının vaziyetleri kar dair de ortada hiç hir alamet yok • 
eceıı: -ye tek bH•na .ta.... koymak BuJgaristan aa en z Dl a e n b 1 k b 1 b. .ıenı"ldı"(;.ı"ne nöre ~omnnya Alınan - ıısındaki aı· kalard.t tam bir müsa - tur. tn -r- ~ • .,. 1 k re e ere iıtira etmi~ tecrü e i ır a ... .., " 

eeburiyetinde kalma&ından dolli.JI etmit o aca h. • hücum kıt' asına menımb olc!ukllm ı rın harekat üs'.IÜ olduktan ~onra vat tes~ ctmektearr. Papa ile mülakat 
te~ur duymak hiç bir ite yaramaz. Binlerce Alman ~b~ .. k b" anlaıılmaktadır. Heps: hücum kıt"a- İngiltere lüzum göreceği her hare- Politik ve clıµlornatik mahfı.ller Zlirich 12 (AA.) - Royter isvı9 • 
~Vakj Bulgarların Nui ıebdidiJJe Daily tındExpreıts gazıı!!~'b. uyu zuı1~ tarı erlerinin ya~da yani 2 3 ile 26 lceti yapmaktl\ serbesttir. Balkanlarda k~p:ln fırtına ile batı - re ajansına Vichy'den gelen ı nber 
~ar§I mukaYemet edebilmek iÇin ken- batlık al .ı neıret~~ ~r ·iiı yaş arasındadır. Da•lv T ele$<raph gazetesi Alman- daki esrarengiz fikir mubad leler· a- !ere göre, diln gece genemi Franko. 
dılerine maddi J:rir yardım yapmata binlerce Alman aakennın •vı ya- Macaristanda )ar B lhnlan taarruz ettiği tak - rasında bir müna~ebct tesisin• çalı - İtnlyaye. gidip Mussolini ile görüş ~ 
tlluttecıır olanlarla önceden ifbirlili fette Ro~a~~a~an -~~e:r Bulga- Bundan başka Romanvava gir _ dirde Orta•arkta hulunan fngiliz şıyorlar. mek üzere Fransız hududunu geçf.ilı 
~aPlnaaı arzu edilirdi. Faka~ :ıuııa - riatana sar~d ~ ..... Y · meie hazır bir vaziyeti"' Macar hu- kara deniz ve havn kuvvetlerinin Balranlar vakit hariciye nazırı B. Suner de ken 
d14tan bunu istememııt r. Inıiltere - • E.x eain Aiman budu _ dudunda 500 bin ki•ilik bir Alman bunu Almanlara pahabya ödetecek- Oldukça mlİtt h"d bir fikre göre di.Sıne refakat etmekte ıdı. Gazette 

e, ı&hirl kurban kim olursa olsun. Oai)y I pr uh bi · fngiliz Ro- kuvvetinin de tah,id edildii{i söyle - l 0 rinr ioıurt etmektedir. hidıs ler arasındaki müşterek bağ de Lausanne. 'in Vıchy muh biri dı_ 
llitler tarafından indirilecek her dar. duada ~u uaabn nal . ~ rkı .,·1m_-; ü- niyor. .................................................... vaziyette lngıliz imparatorluk. kuv- yor ki: 
be t unaac et ennın "'•• bon 1" ~t" "~ttı-.n"1: 1 · · L'b E +_ . nin Büyük Brıtanyayı iStibdl\f e. - me~ m birkaç aaat seçtikten aon- laeilterenin bir ihtan __ vet ennın ı .f<l ve ritrt .. -dc kazan- u;panya devlet reisi Mus olın' •e 
titıllden şüphe edebilecek biç bir tim. zenn~en ece binlerce aivil giyinmiı Dailv Mail diin Sofvad.1 yevılan Ne rı) 1 : M'idara: se ım R&cıP Emeç dıkları miihim znferl"rde.n mütevel- Papa ile görllşecektı~. Loubet'delı:' 
ile Yoktur. ra dun !bay ve erini biınil bulunan bir haberden bahs~tmekteclir. Bu SABIRJ F.Rf: s Rag?p EMEÇ lid deği~iklik '" Hitlerin ltalyayı malikfmesine giden mareşal Pet.en de 

Eter bütün emarelerin ıosterdili Alman sunl !lomanyadan Sofyaya lıabere göre lrıgilter'"', Alman a~keri A. Ekrem U$!~KLiGlL tekrar suyun ii t"ine çıkarmak ,.c Franko ile yann italyadan clonfi.tOn-

ltıb, Almanlar topladıklan kunetler- zırhlı tre . lr d" Bunlann birkaç Bulgar hududunu geçtiği takdirde a' ni 7amand:ı Mihverin prestijini ide gör{lşecettfr. 
e Bulgari.stana hücum edecek olur • akın etmlf er ır. --
~ - Tekrar avdet edecek mi'? ı bir kaplan oluyor. Eminım ki Nes- - Keşki şu hain kaynanayı Is. - Tabü Me:rıyetciiim; en em-

•lon Posta,.nm edebi remanı: 8C5 Burada kaç gün kalacak? rinin omrünü cehennem,. çevirdi ve tanbulda bırakara;c kan koca yalnız ret, ben ne istersen yapmağa haza-
- Bilmiyorum. kızcağızın tahammülii kalmadı, seyahate çıksalardı. 

-A$1cla 
Oynanmaz! 

l#JılMl•ı 11 .. ues T ah• ·n B~rlıand 
N . .. biı tubunun bazı parçalarını okuyacak 

Ctice: ikimiz de otuz gund~ . ) 
~•çar kilo Jiımanlamı11z. Bızı ~~~ mı~ıT aze havadisler. getiren mek-
ellftır aldı ve uzun zaman bu g~. ı b d ğil. . 

c:la,,etleri kab:.ıl etmeıneğe, hergun tu _ e Ya! Benıttan birisi ıni geldı) 
birkaç saat yürünıeğe karar verdik. _ Evet bu sabah oradan gelen 

- Çok iyi yap>} orsunuz çocuk- bir hanım!a göriıştüm. 
lllr. Eminim ki Nesrin de bu kararı- - Ne anlatıyor? .. w 
l'l•~d t b ld K d" · bizzat sorar ogre-... an memnun olacak. stan u an - en ınıı. . · le b" 
\a -L d" · . . klarım yarın eızın ır-
~"ltlaşır u~kbşnwz sizin ken ın.- nirsınız çocn. . ' ~ niyet etmiş. 
~ La w d • d k 'k eıı:ı• gıtnıege .. &Lagı oyununa vermenız en pe lı te gezm vinçle bağır-
~Uteessir oluyordu. Sacide anlamıştı, se 

- Hakkı v&r. Kağıd oyunları u· dı: . ld ' mutlaka Nesrin 
'-'u11ıiyetle baıka şeyle meıgul ola- - Nesnn g~ 1

' 

~it kabiliyette olnnyan :imanların geltli. bu .. bah ıeldi. 
~lencesidir. Neırinden taze habPr- - Evet yavrum la d • 
ter '\'ar mı) Meziyet helecaD 90r .~· . 

_ Seliat1e beraber mı , 
- Yepyeni bavadiller var. hm. 
- Ne yazıyor) •ıı-, pne mek- - Hafll', 111 

Mediha hanımın mahzun yuzu o kaçtı geldi. Mediha hanım ıki genç kızın ar-
zaman genç kızın na:ıarı dıkka- - Çok doğru tahmin ettiniz Sa- kadaşlarını bu kadar atetle müda
tini celbetti ve Sacide ona yaklaştı: cide amma sakın bunu Nesrinf' tek- faa etmelerine memnun olmuıtu, 

- Zavallı kraliçem, kim bılir rar etmeyin. hafifce gülüms~yerek lafa karıştı: 
ııene ne kadur müteessir oldunuz? - Ne münasebeti Fakat merak - Vaziyet bildiğiniz gı"bi değil 
Gözlcrini.ı:İn etrafı morarmış. Bu etıiğım nokta c: Ne5nn gıbi bir ka. çocuklar. 3elim burada yaralan
teessürünüzü l-ize söylemez mısiniz) rıyı kavbeden Selim ne yaptı) mıştı, ölümlerden döndü. Halide 
Biliyorsunuz le• iltimi:ıin de h:ışımızı - Onun bunlardan hnberi vok hanımın nazarınd !l. Nesrin bundan 
kesseler bize tevdi edilen bir sırrı kızım. Nesrin kocavına kayınvalide- mes"uldür ve ömrünün sonuna ka
başkalarıM lekrar etmeyiz. Maama- sinden şikayet edemezdi. onun has- dar bu meaulivct yükünü taıımağa 
fih, iateneniz hiçı-.ir sev siivleme) :n. tabianın tekrarlamaaından korku- mahkumdur. Diğer taraftan Selim 
Nesrin gel.iı ya bize o knfidır. yordu. Ümıd ederim ki bir müddet de annesini seviyor, onun sözünden 

_ Ona Selimden bahselmryin sonra. Selim tamamile normal bir dışarı çıkamıyor. Bu halde ortada 
yavruları:n. 

Meziyet meyuı bir la'l:ıtla ha-
nımefendinin elini tuttu. 

- Siz üzülmeyin kral"çe n, biz 
Nesrini av:.ıtma~i\ çi\l•ııacağız. 

Sacih öf~rl nmi'jt: . 
_ Eğer Selimle Nesrin anlaşa

mıyorlaraa mutlaka knhahat o hain 
kaynanadadır. De~a. ılk gü?.den o 
kadını beğenmem .. tım. Mutehak. 
kim müetebid ve ınüşfik olduğu 
b~ da fwk.aııç l>ir ana ... Oğlu
nwn bir tel 93ÇIDa dokunulaa vahti 

insan olunca her şey yoluna gire- Nesrin eziliyor. Bazan hu i~n bir 
cektir. çıkmaza saptandığına hükmederek 

- Bu müddet zarfında da Nes. üzülüyorum, bazı günler de içimde 
rin kara hiıl) alar irinde ömür sü- bir ümid t!;ığı yanıyor. 
recek. - Hakkınız var kraliçem. Saci_ 

Bu ciim)eyi Meziyet söylemiı1ti. de ile ben bu meseleyi iyiden iyıye 
- Sözde ni~ti gönlünü eğlen- düşüneceğiz, belki bir çare bulur, 

dinnek. g>ezm~k. çalıRmak. Nesrini kurtarırız. Bazan dostluk 
- Bunların hepsi laf. Nesrin gi- insana güzel Hhamlar getirir. Bize 

bi hassas ve i.;li bir kadın kocasını itirnad ediniz, ııizi ve Nesrini mes"ud 
unutamaz. Değil mi Sacide). görmek için boyumuzdan büyük 

- Evet, onun bedbaht olmasın- şeyler yapmağa kadiriz. .Deifl mi 
dan korkuyorum Sacide) 

rım. 

- Oqğru: her zaman ben bir 
fikri ortaya atarım. o tatbık eder. 
O benden daha diplomatca iş gör
mesini bilir, ben tabi:ıten biraz aer
tim, açmak istediğim kapı} ı iddet. 
le kırarım, halbuk: o bu kapıyı ya
vaşça aralıklar ve içeriye girmeie 
muvaffak olur. Onun tatbik. ettiği 
wıul daha İyi değil mi kraliçe) 

- Ben yalnız funu biliyo: um ço· 
cuklanm: İlüniz de dünyada miali 
bulunmayan samimi iki dostsunuz. 
Nesrin burada yokken beni hiç yal
nız bırakmadınız., bugün de beni 
teselli ediyorsunuz. 

- Vazifemizi vapıyoruz delil 
mi Sacide> 

- Evet Meziyet. 
- Nesrini bagiin sörebilir mi-

yiz acaba? 
- Heo&z uyanmadL Y avıucak 

iki gecedir gözünü kapamamıt: yor. 
pnluktan bitkin bir halde idi. 

(&nui 'ftl') 



1 Sayfa 

Boy atan soluk kızlar! 
kansız rnektepliler / 

I01u6un bu ııtılk ve mOhlm devrinde kuvvet 

ve kudret keynaOı olan kene muhtaçtırlar ı , . 
DIŞVEN 'ın kın kuvvet •urubu De bunu kanna· 

rak, soluk c:ehrelare cıınlt bir penbellk ve tek • 

mil vucude taze b•r b•hır ıundellOınln gelmHI 
crıuhekkektıı 

Zayıf H soluk benfzll çocuklara O &: Ş \' E N • ı ft 
kan lıuvwet f&l•ubu. 

f stanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 

49 No. in ilan 
Ellerinde muhtelit eb'atta lif ve telik tel halat bulunan toptancı ve 

poratendeci tüccarla hükml ve hakiki şahısların bunların, cinsini m :k.. 
tarını gösteren birer beyannameyi 17/2/941 Pazartesi akşamına kadar 
Sirkeci 4 üncü Vakıf han 4 uncü katta 8 No. da fiyat mürakabe ~ürosuna 
cetirip vemıeleri ~ No. lu milli korunma kararnamesinin 6 ıncı maddesi -
nln verdiği aalA.hiyete istinaden iltın olunur. cıosa. 

Nafia Vekaletinden ı 
~/2 f941 Cuma gün il saat 15 de Atlkarada Nafia Vekille ti binası ic ln_ 

de malzeme müdürlüğü odasında toplanan Malzeme eksiltme komi.syo • 
nunda Ankara istasyonunda vagonda teslim şartile d170,24• lira muham
men bedelli 22,080 m 3 çıralı çam kerestenin kapalı zarf usuli ile ek. 
sntmesi yapılacaktır. cKeresteler Anadolu hattı üzerinde herhangi bir i3.. 
t.Myonda teslim edilebilir.-. 

Ebatme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme müdürlü • 
iünden alınabilir. 

Muvakkat teminat c87• lira c77ıı kuruştur. 

İstekıaerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaikle birlikte ayni gün saat 14ı e kadar mezkur komisyona mnk. 
buz mukabilinde vermeleri lA.zımdır. c764ıı c993• 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

SON POSTA: 

rr==-======-==ıı:ı:ıı:ıı-=-===-====:: 194 f 1 KRA MI Y ELERI 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesaplan 

fKRAMİVE 
PLAN 1 

G 
A 
y 
E 
T 
ş 

l . . MU~AFAT 

l{RALCO 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
s • 1000 .. - 3000.- • 
2 • 760 .. - 1500.- • 
• .. 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

35 .. 100 .. - 3500.- • 
80 -. 60 -. - -iOOO.- • 

800 , 20 • - fOOO.- • 
Keşicleler: t Şubat, ı !Uayıa, 1 A. 
tuatos, a tkincıt~rtn tarihlerind• 

,apıı.ır. 

KARADEN iz 
ORMAN iŞLETME 
Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimizin hiSsedarları umumi 

heyeti adiyen toplııntısınm 8 Mart 
1941 Cumartesi günü saat 10 da Şir
ket Merkezinde yapılması mukarrer 
bulundu#undan dahili nizamnamenin 
24 Uncll maddesi mucibince en az 
dört hiSseye sahib olup ta içtimada 
bulunmak isteyen hissedarların teş _ 
rifleri veya bir vekil göndermeleri ve 

1 

Şubat 13 

Pirinç unu - Mercimek - Bezelya. Yulaf, 
Ye sair HUBUBAT UNLARI kuvYet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MUSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluı tarihi: 191S 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Tahmin bed. İlk teminatı 
1 

2470,00 185,25 'Üsküdarda Paşalimanı caddesinde 
11_11/1-13 numaralı bina an kazının 
sa.tı.şı. 

666,30 49,99 Baynzıtta Camcı Ali mı\lıalle.sinin 

Derv>.şpaşa sokağında 3..5-7 numa. 
ralı binaların hedminden çıkan an. 
kaıın satışı. 

Tahmin bedelleri ae ilk tem•nat miktarları yukarıda yazılı iki parça 
ankaz satılmak üzere ayrı uyrı artırmaya konulmuştur. Şartnameleri 

zabıt ve muamellt müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 17/21941 
Pazartesi günü saat 14 de Daim! Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunmaları. (712) 

Muhammen bedeli (2940> lira olan muhtelif eb'atta 1470 Kg. bakır 

çıplak tel (17.2.194.1) Pazartesi günu snnt Ul> on birde Haydarpaşada 

gar bınası dahalndelti komisyon tarafından açık ek8iltme u.sullle satın 

alınacaktır. 

-------------- nizamnamenin 26 ncı maddesine tev- .1111ıı..-..ı~~...,.W"~~~"""'""'~""-"_......_..._.,_....,_....._...__..__.~----~----.._."-lll\ 
!ikan hisse senedlerini içtima. günilne 

Bu i.şe girmek istiyenlerin (220) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaıkle bitlikte eksatme günü aaatıne kadar 
komi.$yona müracaatları 10.Zımdır. 

Bu iŞe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaictadır.(706 1 

Yalova Kaplıcaları İşletme idaresi Mü
dürlüğünden: 

14 Şubat 941 Cuma günü saat 15 de Galatada sahil sıhhiye merke _ 
zindeki idaremiz bürosunda açık arttırma ile satılacağını IHin ettiğimiz 
225 beygir kuvvetinde ve 25,000 lira muhammen kıymetli lokomobaın aatı
ljl görülen lüzum üzerine geri bırakılmı.ştır. Bu hususta alAkaiıların ma_ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubf!ıİ 

Mer'tezi· Bertin 

Türkiye ıubeleriı 

Galata _ iııtanbul - İzmir 
Deposu : trt. Tütün Gümrütil 

* Her türlü banka iti * 

tekaddUm eden on gün zarfında Şir
ket veznesine tevdi ile duhuliye alma_ 
ları rica ve illn olunur. IHecllsi İdare 

RUZNAMEt MÜZAKERAT: 
1 - İdare Meclisi raporunun okun

ması. 

2 - Mürakfü raporunun okunmasL 
S - 94-0 takvim senesine aid bilan_ 

ço lclr ve zarar besablarının 
tetlti.k ve tasdiki ve idare mec • 
l">inin ibrası. 

4 - Müddeti hitam bulan mürakı_ 
bın yenilenmesi ve ücretinin 
tayini. 

5 - Müddetleri hitam bulan idare 
meclisi azalıklarına yenilerinin 
intihabı. lfunat.ı hasıl olmak üzere keyliyet ilfm olunur. (1052) 

~~~~~~.:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası · 812/1941 vaziyeti 
AK T l F 

Kan: 
Altın: Safı küogram 
Banknot . 
Ufaklık • 

72.603.019 

DahlldekJ mohabl.l'1er: 
Tilrk Lirası • 

Hartçtf!kl muhablrler: 

Altın: Safi kilogram 5.010.756 

Altına tahvili kabil serbeJıt dö -
vlzler 
Dl~er dövtzler ve borçlu Kllrlng 
bakly,.lerı 

RM:lne fahvtnert: 
~ruhte edilen enakı ııakd1ye 

tarş!lığı 

Kanunun 8-8 fncı maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 'fiti 
tediyat 

Senedat Cüı:danı: 

Tlcart Senetler 
F.sham ve tahvtlit cüzdanı: 

( Deruhte edilen evrakı nakdi. 
A ( yenin karşılığı esham ve 

( tahvilı\t (itfb:ırl kıymetle> .. 
B serbest l=:cıham ve Tahvilat: 

Avanslar: 

Altın ve dôvlz üzerıne avans 
Tıı.hvilAt üzerine avan11 . . • . • 
Hazineye kısa vAdell avans 
Hazineye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın karşılıklı avan.t 
Hf&sedarlar: 
Muhtelif: • • , 

Lira 102.1%1.S54.21 

• 7.303 640 -.. 2.515.3~1.91 

.. 263.210.97 

Lira 7.048.029.54 

• -.-
• 32.605.399.41 

Ura 158.748.563.-

ı. 20.149.137.-

Lira 252.624.094.71 

Lira 45.831.416.93 
D 7.926.606.541 

Lira 8.963.74 
D 7.808.722.-
.. -.-

• 114.584.926.75 

Yelı:6n 

IJra 

111.940.916.12 

U3.210.97 

39.653.428.95 

138.599.426.-

252.624.094.71 

63.758.023.47 

122.402.612.49 
4.5'0.000.-
9.9e7.746.71 

733.709.459.42 

PASiF. 

Sermaye 
thtlya& Ut'~ t 

Adi ve fevkalA.de • 
Husus! • • . • • • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nnkdlve 
Kanunun il _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazlne tarafından vakl 
tediyat • 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
babyesı • • 
Karşılı~ı tamamen altın olarat 
Ulvet.en tedavüle vazedilen • 
Ree.5ltont multablll ilbeten te • 
davüle vazedilen • 
Hazineye yapılan altın tarşılı.L 

1ı avaN multabill ll902 No. lu ka_ 
nun mucibince ilheten tedavQ.. 
le vazedilen • , • , • • • 

MF.\'DUAT: 
Tilrk r •rıt<ıı 
Altın: Satı Klg. 876.809 
3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avarus mukabW tevdi olu.. 
nan altınlar: • , • • 

Safi kilg 55.541.930 
Dovhı: Taahhüdah: 

Altına tahv:!ll kabil dövizler . , 
Dl~er dövizler ve alacaklı Kil • 
ring bakiyeleri • • • • • 
Muhtelit: • , • , , ı 

.Ara 6.188.666.15 
.. 6.000.000.-

Lira 158.748.563.-

ı. 20.149.137.-

Lira 138.599.426.-

.. 17.000,000.-

.. 24g.ooo.ooo.-

• 14.000.000.-

Lira 72.048.874 47 
• 1.233.302.56 

• 78.124.167.90 

Lira -.-
27.1119 496.36 

- -------------1 
Yeku 

Lira 
15.000.000 

12.188.666.15 

418.599.426.-

73.282.177.03 

78.124~167.90 

27.169.400.36 
109.M5.525.98 

733.709.459.42 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubf. ve ajana adedi: 211ş 

Zirai ve ticart her nevi banka mu.a.melelert 

~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıYOft 

Zinat Bankasında Jcumbara.ı.ı ve ihbarsız tasarruf heaablarında 
enaz 50 lira.sı bulunanlara genede 4 defa çekilecek kur'a ile afaaı -
dak.i plAna göre ikramiye datıtııacalttır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 500 " 2.000 " 

" 4 250 " 1,000 o 
" 40 " 100 " 41000 .. 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,80Ll u 

160 " 20 " 3,200 " 
Dikkat: Ht!.Sablarındak.i paralar bir sene içinde 50 liradan aşatı 

dü.şmiyenlere Ik.ramiye çıktılı takdirde " 20 fazla.sile veraeceıttır. 
Kut"alar ıenede 4 defa. ı gyuu. ı Birineıltlnun, ı Mart ve ı Haa -

ran tarihlerinde çelcaecektir. 


