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Yugoslav 
aş vekili 
n Berline 

areket etti 
Almanganın daveti 
üzerine yola çıkan 
Başvekile Hariciye 
Nazırı refakat ediyor 

Belgrada göre 
Sovyetlerin vaziyeti 

Molotol lıarb Balkanlara .; .. 
rayet edecek oluraa SorJyetler 
Birliğinin Almanyaya kartı 

olan vecibelerin mülga 
addedileceğini bildirmif 

CUMA 14 ŞUBAT 1941 idare i~leri telefonu ı 20203 F"ıah 5 kurut 

Mareıal Petain son Manilya seyahati esnumda tetkı'klerde bulunurken 

Frank o Mllikat 
Peten ile de hakkında 
girişti tahminler 

Mussolini - Franko 
mülakabnın 

muhtemel hedefleri -
/spangol Devlet Reisi 

dün akşam 
Fransayı terketti 

Münferid bir sulh 
hakkındaki tahminler 

doğru değil 

ülAk~tta Afrika 
meselesinin görüşülmüş 

olması muhtemel 

Elenleri 
çevirme 
barek ti 

İtalyanların hava faali
yeti gittikçe artıyor 

Manastır 13 (A.A.) - Royter 
ajansının Arnavudluk hududunda -
ki hususi muhabirı bildidyor: 

Yunanlıların Tepedelen civarın -
da bir çevirme harek~ti yapmakta 
oldukları bildirilmektedir. Klisurn 
mıntakasında şiddetli muharebeler 
yaparak ilerliyen Yunanlılar şehıin 
3 kilometre yakınbrma kadar gel
mişlerdir. Tcpedelenden Pogradete 
kadar bütün cephe boyunca şiddetli 
bir topçu faaliyeti devam etmekte
dir. Bununla beraber Pogradet ci • 
van ile Skumbi ve Develi vadile -
rinde ciddi bir muharebe devam et
memiştir. 

İtnlyanlann hava faaliyeti gittik
çe artmaktadır. İtalvnnlar Yunan 
geri mevzilerine ve bilhas!A Florina
dan Cöriceye yol boyunca bütün 
mUnakale hatlımna hava hücumları 
yapmışlardır. 

Resmi tebliğ 
Atina 13 (A.A.) - Yunan or -

dulan yüksek kumandanlığının 12 
Şubat akşamı tarihli ve 109 numa -
ralı tebliği: 

2000 metreden vüksek tepeler -
de mevzii muharebeler olmuş ve 

( n .......... , ~ ::,,cü ıuıvfnda) 

Bodosa 

mnu mucadele tarihine 
ehıeneceB bir uaorah 

Mustafa Kemal Paşa ile 
telgrafçı Hamdi Efendi 
arasındaki muhavereler 
Atatürk tarafından Meclis kürsüsünde 

kendisine alenen teşekkür edilen kahraman 
telgrafçı, hastalandı, hastahaneye yabrıld1 

Manasllrh Hamdinin "Son . Posta,, ya anlattıkları 
«Efendiler; 
Bu kıymetli ve cesur, Manıuıtırb 

Hamdi efendi olmasaydı, İstanbul 
felaketinden kim bilir haber almak 
için ne kadar intizarlar içinde kala-\ 
caktık. İı;tanbulda bulunan nnzır, j 
meb'w, lmmandtın. teıkilatamız İ 
menaublan içinden bir :rat çıkıp 
vaktile bize haber '7ern'leği düiünc
memif olduğu anlatılıyor. Demek 
ki cümlesini heyQCan ve helecan 
kapl~tı. Bir ucu Ankaradıı bo
lunan telin İstımbulda bulunan UC\I • 

na Yarulf&mıyacak kadar ınıkın Ml
bale ıelmit olduklarına bilmem ki 
hükmetmek caiı: olur mu? Telgraf 
memuru Hamdi dendi bilahare biz
zat Ankarayn gelerek, kararg&hı-

bav a IDI 
mız telgraf memurluğunu ifa et
nıiftir. 

Kendisine borçlu olduğum tqck
kürü burada alenen ifade etmeği 

Benzin depoları milli ve vatani vazifelerimden ad-

d 7 I l dederim.n 
Vicny 13 CA.A.) - General Franko Dün akşamki Radyo gazetesin • ateş/en İ, ta yan Bu satırları, lstiklal Harbinin 

saat 13 55 de "Mo:ıtpellier'ye gelmiş ve den; • } •b d ·zd · (Beyaz kitabı} ve Turk inkılabının 
vnAyet 

1

konağmda mareşal Petain ta. General Frankonun Mussoliniyi tayyaresz ta lTl e l l kitabı mukaddem olnn hüJ•ük <mu-
Yugoslavya baıvekili S'Vetkoviç rafından kabul edilmiŞtır. İki devlet ziyareti, günün en mühim siyasi ha- tukıı tan aynen alıyorum [*1. Mus-

Y reisi öğle yeme~ini müteaklb görüş- disesi olmakta berdevamdır. Kahire 13 (AA.) - İngiliz ha- tafa Kemal, 1927 de Meclis kürsü-
Belgrad 13 (~~.) - ~· mü~erdir. Bu esnnda amirnl Darlan Bu ziyaret münasebetile birçok va kuvvetlerinin tebliği: l sünden bu sözleri alkışlar araııındıı 

to&la vya batvekılı Svetkovıç da Sunner ile görüşmede l:ulu~uş. tahminler ileri sürülmektedir. Fa - 11-12 $ubııt gecesi. ~odos ada- söylemişti ve ismi geçen kahraman 
refakatinde hariciye nazırı tur. Oen.eral Franko, . Mc\nıtpelıer'yl kat bunlar, başlıca şu iki nokta ü - sındııki Maritsa, Ka lato ve Kntnvia (Devamı 7 inci sayfada) 
k• • Al Bel• 1645 de terketmiştır. zerinde toplanmaktadır: tayyare meydanlarına büyük mu - Milli' Mücadele kahramanlanndan 
lY&arltovıç ve manyanın saat . üteakıb yapılnn 1 - Frankonun ziyareti sulh te- vaffakiyetli hiicumlar yapılmıştır. [*] Nutuk: Sayfa 260, 14 :ıô. 16 m- Manastırlı Hamdinin dün baatanc-
et"a.d büyük elçiei olduğu hal- Yemek ve ~~~~: vılD.yet konıı - şebbüsü ile alakadRrdır. Mnritaada binalar arasında ynngın - cı satırlar. de aldırdığımız bir reşmi 
de, Alman hükumetinin dave- !örü:~~:ınesbüyült bir halk .küt.lesi 2 - Vey:ıhu-:I. Japanvanın harbe )ar çıkarılmıştır. Kata,•iada bir mil- ----------------------------

(Denm.ı 3 ünoii sayfada) ~: el"nmış ve harnretll t.ezahür'lerd~ iştiraki meselesile al8kadardır. himmat deposunda büyük bir yan- D •• w ld 
wP.. . Halkın musır taleblcrı Birinci tahmin varid olamaz, çün- gın alevlenmiştir. Kalatoda .benzi~ un çocugunu a ıran 

1 1 bulunmuştur. al Franko ve mareşal kü ne İngiltere, ne de Almanya sul- depoları ateşlenınio ve asgarı yedı 

D gar ar üzp" e~~~e·y!neynae~a balkonn çıkmHışlearr ı~k~ ha razı değillerdir. lngiltere ile ltal- düflllan tayyaresi tahrib edilmiştir. b k d 1 d 
....... .. • ya arasında münferid bir 111lh da Hava dafi bataryalarının şiddetli a- • kt 

k lb ıtddeUe alk~anmış.Iard1'.1"~ bulunu • mevzuubahs olamaz, çünkü Alman- teşine rağmen tayyarelerimiz hü - ır a ın a o oru te Z dy0evrlı:trdır.ei.!ı0i edn~r:ı1{i~~:~. balkı se- yanın buna müsaade etmiyeceği ~i- (Devamı 7 inci sayfl\da) 
.. bi, böyle bir hal karşısında faşııt __ _:____________ k e f 1 

1 llmlamışt.ır. eşal Pe rejimi de tamamen rıkılacaktır. tev ı ettı• er edl•or ar ?örüşmnee:~l ~~~::;:· ~~~mobilin; ltalyanın t:'ransa ile Ryrı bir sulh 
~ taın. ge . . e buradıı. hararet- yapması ihtimaline gelince, bunun Bu sabah gelen 

Balkan ihtilitab 
tehlikesi karşısında 
Londrada tahminler 
~n<tra ıs CA..A..> _ Müstakil nan.. 
~ e.Jansı bildf.ıiyOr! 

8u sabah Londradaki intiba, Bal • 
itan ihtilO.tatt tehllkeBinJn lı&.len mut. 
laka bıı hafta başında had gibi gö .
tttktüiü mti.stacel mahiyeti hai'ı 

(Devamı 'J nci sayCıWa> 

General diyor ki 
Harb ve sulh 

arasında 

Yazan : H. Emir Erkilet 

B azı oeyl!!r vaıdır ki bir 
hayal ve bir rüya ol -

. wmen on-
duklarını bilmemıze rag 

w ça 
lnra vücud ve can vermege -
lışmaktan kendimizi alamayız. 
İşte harbin şu en karanlık anın
da sulha m.:1.ddi imk&nlar ta . -
savvur etmek bu kabilden hır 
harekettir. 

Beşeriyetin harbden ziyade 
sulha ihtiyacı vardır. Yirm; do -
kuz yıl evvel büyük bir harb 
ba~lamıf ve dünyanın hemen 
her tarafına salarak dört yıl İn -
sanları yakmı' ve yaptıklarını 
yıkmış idi. Oııdan 'onra galib -
ler, mağlubları kıskıvrak edert-k 
Avrupaya ve dünyaya bir taraflı 
zoraki bir nizam vrrnıişlerdi. 
Bugün eseri bile kalmıyan o ni
z m acaba ne işe yarardı} 1 .. 

(Devamı 5 incl sayfa.da) 

~~-------------J 

kadar te4Yı et.miol .v . yf d ) (Devmnı 7 inci sayfada) 
(Denımı 7 ıncı sa • • Yeni bir kürtaj vak'a91 etrafında Arjf isminde biri zabıtaya mü • 

Kasab bıçau.., l ı·ıe· SOkakt~ haberler 3 Uncu ~~;ea;,a~~~=k~ae~,:ü:!t~ii~:tu~~: i:~~atk:d~:~·d~~r1t~~rı:0k~ı~.t~~ 
d d mi§ ve hadisenin suçluları dUn ad - fak t Ali Saib isminde bir doktorun sayfa a f r liyeye teslim cdilmiflerdir. H&dise müdahalesile çocuğunu düoürttül:rü-

12 yerinden yaralanan hır ÇukuföViji iiiJa edecek kan(iii~~ .. ;; 
genç kız 01nm halinde! b · · t n , u ·ı ı· 

Dün Kuagüm<ükte k,.kanç~.k araj ınşaa ı s r a e ı er ıyor 
.. . d bir cinayet işlenmış, rr 

Yuzün en k k ta -eski nişanlısını ao a or 
:ı~dr;: 12 yerinden ağır surette ya -

ralamış!ır. . nhiyet ve tafsilatı j 
Hadısenın m 

şudcr:.h Eyübde oturan 28 yaşla -

d 
arıR, hmi adında biridir. Rah· 

rın a a . 1 K ra -. bundan ikı sene evve a 
~~· "kte Sofular cAddeıinde 5 9 
gumru lı evde oturan ve dokuma
nulmkarapan Tah11in isminde bir şah
cı ı va 1 • k N" tle ta-16 yaşlıırındaKı ızı ıme 
sınmış ve kı!!a bir zaman sonra da 
b~ kızla nişanlanmıştır. ~akat Rah-

. kızıı ve ebeveynıne boşta 
mı gençk mından .,lduğu halde ken
gezer ta ı . kd' t -. . . allimim dıye ta ım e 
dısını mu 
mi"tir. Rahminin nıual-

Birkaç av sonra ., 
1 d " kaııah cıraklıgı yap -

lim o ma ıc;z;. eydana çıkmıştır. 
makta olduRl(llh ~ ·n bu vaziv~tini 

f'h " mını · Ma"rnn. ı 1 gerekse ebeveyni hoş 
gerek nışan. ısı, 

·· mu··,,Jerdır. r ;, • • d a gor ~ R h . . giinüır oırın ~. y -
Fakat 11

.,. ı;:' ı,.~98r., 1 ., Kadıkö -
nında c.alı~~kka:n~dı:m 1 ;o lira nRJJ 

•ündekı d~ den de dört ny hapse 
mıs. bu yeduz.1 :. ti> Dellkanlnın bu 
mahkuri.t 1 rı,ıL~ aiifPti, gü:r.el ni -
<ıon hareke v~ m şe\'ğİ \'e itima
cıanlısının nla 
dını tamamen sarsn11ştır. 

Nimet 
Rahmiye temiz bir alakn ile bai

]anan Nimet bu vaziyetten sonra 
«hen hırsız bir adaml°: ~ı:,t~.k .~vle -
nememıı diye nişan yü~ugunu h.a : 
piste yatan ni~nlısına ıade etmıı 
tir. • _ 

Kızı son derece seven ve o nıı 
bette de kıskanan Ra~?'i .mahkO -

. . • ik'ı ay evvel bıtirmıs ve tek-
mıyetını le ı · .. sebet tesis etmt- çare erı-
rar muna (l)et'amı '1 nci sa.yfaCla) 

Adana, (Hususi) - Seyhan neh
rinin sağ ve sol kısımlarındaki top
rakiara su verecek olan kanallar 
inpatt tamamen bitmivtir, Bu ka
nalların iki .sahiline çjfçileri tarlala
rına kadar götürecek yollar da ya
pılmıı ve iki sıra okaliptüı dikilmiı 

Seyhan barajı İnpatından iki görünÜf 
tir. Kanatlar boyunca 2.000.000 Seyhnn barajı inşaatı için kurul-
okaliptüa yeti~tirilmektedir. muş olan servi• köprüsünü son tıel-

Diğer tnraft,\n Seyhan barajı in- lerin tııhrib ettiğini bildirmiştim. Bu 
şaatı hayli ilerlemi§ ve betonlar köprünün yıkılım kısımları aUratle 
yükselmeye ba,lnmıııtır. Seyha_n ba- tamir edilmio ve foşanta tekntr baı:-
rajı 942 M'1yısındn ikmııl edılecek . l b . . 

Ç k d Sulu .. 'ıraat lanmıştır. Resnn er araı ın,....ahn· ve o yaz u urova a ... 
b§lıyacaktır. dan iki safhayı göıtcriyor. 



2 Sayfa 

Hergün 
Yüklü sene 

'-..., _____ lluhitttn ~n 

G azeteleri okuyursunuz. Siz 
de benim gibi dikkat edi -

yorsunuz ki dünyada akıl ve fikir 
kalmamıştır. Her ağlzda bir ses, her 
kafada bir fikir, her cebele bir harb 
planı ve herkeste bir siyaset manev
ıası. Bütün dünya, siyasetle dolu, 
herkes erkiruruub, ber taraf kendi 
fikrini yürütmekle ve herkes kerıdi 
kuvvetini isbata çalışmakla m~ul. 
Bütün bu gürültü ile yüklü olan dün
ya havasında bergün biı· taıaftan 
bir türlü rüzgar esiyor ve bu riizgar, 
hadiseleri de, lafları da, fikirleri de, 
çöllerdeki kum dağlan gibi, bir ta
raftan alıp öbür taı-afa yığıyor 1 

Bütün bunlann içi11de hangi ,ey
ler doğru, hangilerine kıymet ver -
mek ve neye bel b:ı~lamak lazım? 
Dünya milletlerinin kendi selamet 
ümidlerini ne tarafa tevcih etmeleri 
İcab eder? Bu suallere, beyhude ye
re, zihinlerini4de cevab aramıya uğ
ıaşmayınız; en güzel cevabı, vaktile, 
berber vermiştir: 

ıı- Ak mı? Kara nu? Önüne 
düştüğü zaman görürsün?» Yarının 
ne olacağını, fer"i hadiseler bakımın 
dan, bugünden keşfetıneğe imkan 
yoktur. Şu halde, hükümler: toptan 
vermek ve bu toplu hüküm içinde, 
yarını, öbür gümi, gelecek aylan ve 
haftalan beklemek daha makul bir 
işdir. 

* Bütün bu gürültül::r içinde, benim 
anladığım tek bir §ey vardır ki bu
nun üzerinde toptan bir hüküm vte
roekte tereddüd etnıiyoruın · İçinde 
bulunduğumuz sene, dünya tarihinin 
en yüklü senesidir. Tamamen bo -
şalması için on buçuk ay kalmış o
lan yeni senenin karnında pek çok 
vukuat yaşıyor; irili ufaklı, canlı 
cansız. sayısı kimsece malfun olrnı -
yan hu vukuat, bu gebe senenin kar
nından birer biıet çıkacak ve o za
man dünyayı göreceğiz: Deccal i'S
tilasına uğramış bir sene, arzı yer yer 
tutuşturacak, yakacak, sefaletin yü
rüyüş temposuna biraz daha hı:ı ve
recek yıl! 

Şimdiki halde birbirlerile miica
dele halinde üç büyük ve bir de 
küçük millet var. Bunlar, kııın iter 
şeyi donduran ve uyu§tut'an mev -
simini geçirmek: üzeredirler. ~r iki 
taraf da, hayat ve hareketi yee.iden 
uyandıracak mevsim için, hötün gay 
retlerile hazırlanmıya çaltflyorlar. 
Günü gelince, hazırlanmış olan bu 
kuvvetlerin, saklandıkları kom -
!ardan -dışarıya fırladıklannı ve bir
birlerile mücadeleye t-.tuştuk.latmı 
göreceğiz. Her iki taraf da. şimdi 
hu kuvvetleri - bütün kuvvetlerini -
siyasi, askeri, ilctısadi~ muayyen bir 
tabiyeye göre ön saflara doğru sevk 
ile meşguldürler. Her iki taraf da 
karşı tarafı arayıp bulmıya, onu en 
isabetli darbelerle vur:nıya muvaf -
fak olmak üzere vaziyet aLyorlar. 
Hangi taraf daha talihli, yahud da
ha hesablı ı;:ıkacak? BlHlu sonra gö
receğiz. 

Fakat, şimdiden görebikceğimiz 
şeyler de yok değildir: Ufukta A -
merikanın da harbe İştiraki hadisesi 
göze çarpıyor, :ister bi1vaetta, ister 
bilavasıta, Amer!-ka harbe girecek -
tir. Girmesile girmemesi arasır.daki 
fark, ancak bir kelime ve bir ifade 
farkı olacaktır. Bu suretle \Vilson -
dan sonra Rooseveltin ondan dalla 
talihli olup olmadığı hakkında ta -
rihçiler için mühim bir etüd mevzuu 
hazırlanacaktır. 

Amerika harbe girecek veya gir
miyecek, aradaki fark bir kelime 
farkı olduğuna göre, Ja.ponyamn 
da harbe girmesi veya girmemesi, 
ııifrnyet bir kelime farkına inhisar 
etmeğe başlamıştır. Uzak .. arktan ge
len haberler göstedyor ki, Japonya, 
harbe hazırlanma i~ini son haddine 
kadar ileri götürmekle meşgul bıı -
lunuyor. Almanya için bir mu -
kaddcrat :rılı olan bu vıl. aasıl in -
giltere ve. İtalyan için de ayni ııeyse 
Japonya için de böyledir. 

* Dünyanın ~ dakikada en rahat 

SON POSTA Şubat 14 

Şeref kimin? 

1 nwnaralı Büyük Harbde FTansız ordularına General Joffre ku- Topuk üzerinde ne varsa, bir kıymet ifade etsin veya etmesin, hep 
manda ediyordu ve Alman kuvvetleri Marn nehri önünde onun .lı:u- · uh kk k ki b" h b k 1 mandanhğı esnasında durdınuldu. sıne m a a 11 sa i çı ar. Fakat hata, kabahat, mes'u iyet 

F k t Al k 1 · ..J d lmal her vakit için sahibsiz kalır, onu üzerine alıp ........ :m;yetle itiraf ede-a a man u~t ermin uut uru anna imkan v~ren ma • · -~~ 
nevrayı Paris mevki kumandanı General Galient yapmış.tı. Yalnız bu ni, sebebini de göstereni nadir görürüz. 
manevrayı başkumandanın büyük biı basiretle daha evvelden sol ce- Buna mukabil yapılml§ bir hizmetin, büyük bir yararlığın müş -
nahta hazırlamış olduğu ihtiyat kuvveti ku11anmak suretile Japahil • terek mala benzeyen bir h'"usiyeti vardıt. Onu hetkes kendisine mal~ 
mişti. etmek, şetefinden hisse almak ister, bunu yapamadığı takdiTde iııe 

O halde zaferi kim kazandı? Harbden sonra Fran.sercla bu me • mutlak, tam §erefi tek bir adama "Ok görerek muhtelif kiti}.ere tak-
sele çok münakaşa edildi. Fakat general Joffre bu münakaşalaıdan Y 

daima uzakta keldı. Yalnız bir gün parlamentonun hususi komisyo - sim etmek, bu suretle ehemmiyetini azaltmak yo)unu tutar. 
nunda şu cümleleri söyJ.:ti: Bu, cemiyetin halk tabakasını çok aşarak sivrilmiş olan sima la -

- ııMühim olan nokta Marn muharebesini kim.in kazanmıs. olması nnda dahi erginliğin mutlak olmadığının ve kıskançlığın insanda hiç 
değtldir. Bu muharebenin kazanılmış olmasıdır. Bununla 

0

beraber bir zaman tam olarak silinemiyeceğinin delilidir. 
sö?'"lemek ist~!~ ki, eğer bu mubarebe kaybedilmiş oisaydı. onun ki- Bu vaziyet içinde elimizde bulu nan yegane teselli düşüncesi hiz -
mın kaybettıgı no1'.tası üzerinde hiç münakaşa ec:lilmiyecekti. » meti kim yaparsa yapsın ondan cemiyetin istifade etmis olmaı!ıdır. --................................................... -................ -. ........... -.. -.......... _ . ._ ................................................................................... ~ ................... ... 

Sözün kısası 
--····--

Tehlikeli bir deneme 
E. Ekrem 'l'a.i.U 

B Ü vakitler benim de aık 
akbmdan geçeıdi: Öldüğ'" 

mü iıae edeyim~ Bu suretle doa 
düşmanı biribirinden ayırd eyleme 
imkanım bulayım. 

Pek acı olacağını tahmin eyl 
ğim neticesinden iiıkerek bir tütl .. 
tatbik mevkiine koyamadığım bu 
düşünceyi Gümüşhacıköylü bir tüc 
car geçenlerde tatbik edivermiş. J,..ı 
)erinin tesviyesi için Ankaraya b" 
gelişinde, memlekete haber gönde> 
miş: Falanca, sizlere ömüT, öldü!. 

Bunun üzerine. yedi çocuğu ile 
betaber bütün aile!!i efradı karalar 
giyip, gözya~l:uı döküo yas tutmu~ 
lar. Eş:i dostu: ccAh, vahi» etmiş, 
biribirine baş sağlığı dilemiş •. 

Fakat mübarek ııdamcağız, ihti
malki benim gibi, hakikatin acılı
ğından birdenbire korkuverdiği için 
üç günden ziyade sabredemeyip an
sızın çıkagelmiş ve hilesini ikTar 
etmiş. 

Halbuki bu kadncık olsun bir 
adım attıktan sonra: "Herçib'ada
badl» diyerek biru daha bekliye
cekti. Zira öliileri zemmetmek, riya 
masJcelerini aşağı atınak ölüm ha.. 
disesinin hem.en akabinde olan şey-. 
ler değildir. insanlardaki fari haya 
bu kadarına mani olur. Hele, hallan 
dediği gibi, rahmetlinin toptağı yer
leşsin, üzerindeo en az kırk gün 
geçsin de ondan sonra diller çözü
lür, dişler gıcırd!lmaqa başlar , hiıt
ler hakiki mahiyetlerile meydana 
çıkar. 

HAYVANLAR [ İBllSBdi tetBiBler] .v~:~:~.~·~~\; '7in?~:·brr~=c= 
L~--~ . AL~ M 1 N D ~ nt.>adi mu ha- de, ancak hava ~~:f ~:~f ;~t:~:::~:: 

Hayvanların en zekisi 
. hangisidir? 

Köpek veya at, diyeceksiniz; fakat ya ehli 
olmıyan hayvanlar arasında? 

Yazan: Londra hayvanat bahçesi müdürü O. S. Snriıh 
·1 

rebe, muhtelif • kuvvl?Uerile ve ha kapanmayı göraün.. c~edinin üze-
devletler arasın - l' ... sadı"' va :.1akimiyetile rine üşüşen kı:rdlat ve çıyanlarla 
da. cereyan eden Dil olabilirdi. Artık beraber, hatırasına da kendi hem-
.silahsız ve kan • soı"?. sözü tayyare cinsleri ayni tehalükle sa1drnrlaı:. 
sız bir muhabere- b b• $lyliyecekti. Tek. E.n yak.ınlannın bile duyuyot gı"bl 
dir. Şu yeni dün_ a• ID göründükleri elem, onlara bırnktıiı 

A Dik i til:"ıaril e tay - miras ile mebsuteil rnütenasibdir. 
ya harbi oa.~ladıg-ı :vaı·eı...,.; ;u· ola" ., ., " " ...,ı ...., Dostlan sağlığında yuzune kart1 
zaman da, bildiği. yenı• 9.ded iVbarile tay söylemiyecekleri kusU'!-lannı, nok-
miz harb cephele yareleri çok olan sanlarını arkasından pervasızca sa-
rinin yanı başın - taraf bu 'ode k"r · • ,., " • yıp dökmeğe koyulurlar. Rakibl~ri- : 
da bir de ı.ıkansız •ekı· ııe·ı· )l ~ıke.~aktı. nin, ondan kurtulmuş olmakla duy-' 
cephe» teessüs et-. 91 A Handan yapı- dukları inşirah her vesile ile du.Jak-
mişti. Hele bu lacak hücum!arla larından taşat, hatırasını çirkefe bu-
harbin birillci saf- Y A Z A N bir memlek.eltin lar. Bilhassa merhumdan iyilik gö-
ha."Sı oian ((aükün A iktısadi kudret renler, onun aleyhinde bul:.ınmaJC 
ve hazırlık safha_ Hasan li Ediz kaynaklarını tah. hususunda diğerlerinden ileriye gi-
sında» muhtelif rib etmek imkan- derler. 
devletler arasında cereyan eden harb lan, harbeden iki memleket arasın • Ancak bunun böyle olacağını gö-

' daha l!iyade a:iktuıadl muharebe» idi. 1 daki hava kuvvetlerinin ni.sbetine rebiimek için üç gün, beş gün yet-
Denizlerin ablukası ve denizaltı har bağlı b;r iştir. ll rnez. Bir iki ay olsun dişini sıkmak 

, oinin yanı başında, muharib memle • Yani iki muharib taraftan hangisi ha geTektir. 
' ketler, birbirlerinin iktı.sadi kudreUe - va kuvvetleri bakımından daha kud- GeJgelelim tecrübe o kadar teh-

rini zayıfiatmak için, muhtelif çeşid retli ise, düşmanına yapacağı iktU!a_ likelidir, ve aldanmRlc insan ıçuı 
siyasi tedbirlerden tutunuz da, hatır di zararlar da o kadar fazladır. öyle bir beseri ihtiyacdır ki. haki
ve hayale gelmeyen bin bir ç:eşid ted. İngiltere ile Almanya arasındaki kate agah· olduktan sonra, bu sefer 
birlere baş vurmaktan geri durnıu _ [hava harbinin ilk safhasında Alman- ltendi ihtiyıuile ve gerçekten ölme
yorlardı. Bu sahada en fazla baş vu. l lar daha müsaid şartlar altında bu. yi ~öze almadıkça hiç kimse bu işe 
rulan tedbir, henüz harbe girmemiş lunuyorlardı. Çünkü, Almanların iş _ girişemez! 
olan bitaraf milletlerin i~diyatla- gali altındaki mıntakalarda tesis et_ ~ ı;; k ~ ! ' 
rım, kendi menfaatlerine hadim kll • tikleri hava üsleri, İngiliz sanayi mm- {_,., G I!~ 'fl a, .u 
mak, düşmanlarını mümkün mert.ebe takalarına pek yakın oldukları hal _ 
bitaraf devletlerin iktıSadi kaynakla- de, İngilizlerin hava üsleri Alman Almanlar.ın hava akınarınm tesirini 
rından mahrum etmekti. sanayi mıntakalarına bir hayli uzak- azaltmak müllhazaslle çok esaslı ve 

Harbin bu ıısükfın ve hazırlık saf. ta bulunuyorlardı; bu bir. çok ciddi müessir tedbir~r ittihaz et. 
hasında» henüz hiç bir muharib taraf Saniyen: Coğrafi vaziyet itibarıle tiler. 
dü.şmanın iktıSadi cephe.sine silahlı İngilizlerin başlıca sanayi mıntaka _ Almanların hava-dan yaptıkları ta-
bir müdahale yapmamıştı. ları, bilhassa harb sanayii muayyen arruzların ehemmiyetıerini azaltma 

194-0 yıluıın ilk aylarında harbin mıntakalarda (Londra, Birmıngham, sahasında İngili'ılerin ittihaz ettikleri 

~ ~ madaljra kazanrmt olan ınetbar kÖpeklerden birkaçı ~dd~Ui v~ kes~n bir mahiyet a~ı j ~o~ventsi, Manç~.: _ Niyolrn~t~l ted~irler. ne~~rdi? Yahud, bir. ba~ka 
Geçen gun ıöy.le bir sual ile kar- köpek babç · b .. f. k.. b • uzerıne «iktıSadı harbıı muvakkat bır gıbı mıntakalat'da) teka.suf etmıştı. tabırle, Ingılızlerle Alman11r aı a.":.1n • 

...}aştım: nı fare'- · eıun_ı,.udun .~d ucadgı- zaman için ikin<:i plana dü.şt.ü . Her 1
1
Bu keyfiyet, Alınanlar tarafından da cereyan eden bu mücadelede, Al-

-:s· , .ren'1 nereı_r e cın oyna ı- 'ki muh "b tar f d "Arbi et' h k1 1 ~A · · • _ Si~e hayvanlann en zekile- .;....,
1 

biiir· b h . L - • ı arı a a ..... n n ıce _ yapılan hava akınlarının daha tah _ manlann ava a narının vt:Sırıtıı a.. 
. e- • a çenm 11.apanma .9&&b- sin" sillhla ta . etm k ,,_,_ ibk"- b. hi lt k h ' t ' d ı k .. ı· rınden on tanesi hangisidir~ .. Bize ni ilin eden d .. d....... . . ı, yın e ve uu an ev- l'1 ..... ır ma yet almasına sebebi_ za ma ma ıye ın e oma uze:<> n-

böyle bir )iste yapabilir misiniz}. hangi saatlerdu ~gun ~b;~anır, v~ vel k~t'i neticeyi elde etmek azminde yet veriyordu. gilizlerin lehine olan .noktala?' nelerdi? 
Doirusunu iıteraeniz, bu sual biç meğe çıkacaiımdun h 1b ~ gd: idi. Bilhassa Fraıısa.nın mağhibiye _ Salisen: Almanların deniz tariki!e Bu mücadelede IngiliZlerin Jehini! 

t~ öyle k~layc:a cevab verilecek Judyckn evvle bir b~a \:~ei~m~ !tinden sonra, bir çoklarının ~zarın- har~e .~iÇ ~ i~_ib-~tlan olm~dığ~ hal olan en mü.?im. ve ~lı. :ıokt.~,. Ok
C1Bsten degıl; zıra ayni derecede h.- daha vardı. Bu da Londra ehrini ı da, harb, son safhası.na gelmıŞ bulu. de, Ingilızlerin butun alış ver~lerı de- yan usların oteSındekı Ingilız ıktısadi 
kat türlü tlirlü ~killerde zeka tea- kant karış bfürdi. Onu be b: al _ nu~ordu. Fakat _Fransanın mağlübi - nizden ve limanlar tarikile oluyordu. kudret kaynaklarının. Almanların ha 
hüPleri gösteren hayvanlar 0 kadar vennekte asla te.~eddiid :tm!zdik. yetın.e rağmen, Ingaterenin tek başı. Bu vaziyet, Alman limanlarına yapı_ va akınlarından mutlak olarak masu.. 
ç.ok ki... Gider, keyfince !)ehirde dolaşır ve ın~ ~r~e. denm etmesi, harbe yepye. lacak hava ak:J?larının ehemmiyetini niyetleridir. Mısırdan tutunuz da, Hin 

Su dakikada aklıma ne geldi bi- tekrar bahçeye döneTdi. Ne yazık ını hır ıStikamet ve mahiyet verdi. Ar azalttığı halde Ingiliz limanlarına ya- distan, Avustralya, ~anada, cenubi 
lir misiniz?.. Acaba sizler ne fikir- ki geçenlerde İltmalci b;r otobüs §0- [ ?k kara harekft.tı tamamen bitmişti. pı]aeak b&va akınlarının ehernmiye. Afrika, nihayet şimali ve cenubi A • 
dea~~?._. Ve ~izce en zeki hayvan förünö.n dikkatsizliğine kurban gi- ı ~·havalar~ ve denizlere kal~~tı. tini .. bilakis, artır.ıyordu. merika g~bi zengin iktıc;adi kaynak. -
hangisidir?.. dlyecek olsam nasıl derek tekerlekler altında can verdi. Işte ha.rbln. bu ~fhasında iki mu • Nıhayet: Harbin bu safhasında Al- tar, harbin en kızgın anlarında bile 
kar~lanıJlftn? .. diye düfiindüm. Fil- Bakınız Öriimeek. ismini verdiği- harib taraf, yani IRgiltıere ile Alman- manlar lehine olan en mühim nokta, normal olarak çalışabilecek bir hal_ 
hak.ika ve eminim ki sizce en zeki miz hu zavallı köpek ae cin biT ıey ıy.a. arasındaki ik:tısadi mücadele de ~ma.n tayyarelerinin aded itıbarilc dedirle; .. Binaenaleyh Alman t nyya
h.~yvan canın_;.z gibi sevdiğiniz 0 her idi. Miitbiı bir fare avcıhğı vatdı. yepyeni ve .-:ndiye kadar göriilmemiş Ingilizlere faik olmaları kli. releri Ingilizlerin anavatandaki bü • 
soylenen şeyı illnlıyan köpeğinizclir, Günıerılen bir giin hayvanat balaçe- bir ~~ya. gtrmjşti. Bütün bu noktaları nazarı itibara tün ikt..sadi membalarını tahrib et-
ve ondan başka da dünyada zeki sİftİn bekçisi yanıma geldi, ttBay Çünk~, ~k iyice anlafılmıttı ki, aldığımız zaman, Almanlar ~fın _ (Deva.mı 6 ncı sayfada) 
hayvan yoktur. Haksız da değilsi- müdür! •. dedi .. bizim lokantanın ki- ne denizlel'iı'l ablukası, ne de deniz _ dan yapılan hava alonlannın Ingi - ................................................... . 

memleketi Rusyadır; hayat bakı -
mından belki o kadar rahat olmı -
yabilir; fakat, siyaset bakımından 
öyledir: Rusya, bütün hu dünya vu
kuatını dikk<ltli, fakat saki.:ı bir suHı 
havası içinde seyrediyor, kendisi için 
dü:fman veya rakib olabilec~k bütün 
kuvvetler birbirlerile tutu~muş bu
lunuyorlar. Bütün kuvvetlerini ya 
sahneye ~okmuşlar veyahud öyle 

niz. Çün.~ü ~esleğimde öyle köpek- !erinde farelerden durulmuyor. izin altı harbi, kat1 neticeyi istihsal ede- lilllerin yaptığı hava akınlarından T A K V 1 M 
fer gordum kı, o~l~n a<Jet~ cıin!lan>l- veriniz de, yarın gece Örümceği 0 _ bilecek amiller değildir. Art.ılt dü.şma. daha tehlikeli ve daha zararlı bir ma 
dan farkedemeyışım geldı. Mesela, raya kapatalım. . avlasın.. bunlar lnın ean da.m&Jllla vurmak, onun ik- hiyet ta.şıchklaTını teslim ederiz. 
fimdi bizim hayvanat bahçesinde konuşulurken, ııÖrümcelt» te yarıı- tısadi temellerini sarsmak, giinün Bu keyfiyet İngilizler tarafından da 
Judy isminde bir köpek var. Bu (Den.mı 8 iaei ı1ayfada) me3elesi haline geimjfti. Bu i9ill halli kabul ve teslim dildiği iç.in İngiliZler, 

ŞUBAT 

Rumi aone 14 Arabi S.J ıo 

1861 yapmıya c;alıınyorlar. Rusyanın hiç '""'::------------------------------------------------------------ ---

birile kat'i sözü yoktur ve belki de 
kalbinde tek bir temenni: Allah, I S T E R 
hepsinin kılıcını birbirinden daha . . . 

i NAN, i STER iNANMAl 
keskin yapsın! _ I.span~ devlet re>si ltalyayo. gitti. Italya hükfunet reisile konuştu. 0 -

1-larb g ird"l)I, 941 de daha hız- radan donerken Fransa devlet. rei.sile de buluştu ve ajansın kısa bir tel_ 
landı; ol<luğ11 yerde öyh bir sur<ltlc graf _haberi bu mülnkat11lrm bir sulh ~bbüsü rivayetlerine yol açmış 
dönüyor ki. merkezdeki çukurun oldugunu haber verdi. 
hergün biraz dara derinleştiğini ve Bu riwıyetlerin dayandıkları bir sebeb var mıdır, y<>ksa hayalden, n-
genişlediğini farkedebiliriz. Bu çu- ya propaganda.dan doğmuş olduklarına mı hükmetmeli? 
kur, yavaş vavaıı herkesi içine doğ- Biı- meelü;te bu mesele' k<>nuşuhıy&rdu. Hazır bulımanlardan bir zat şu 
ru çekiyor. En ağırlar rlaha çabuk, cevabı verdi: 
en hafifler daha yavaş, bütün mil - - Orta çağlarda iki hükümdar yekd~e kıwp ederler, bir müa<iet 

savaşır:ı.ar, kendilerine yakından dokunmıyan bir sürü kan dökerler. Ni. 
hayet barışırlar, bunu müteakıb de karşı karşıya geçerek kadeh tokuştu 
rurlardı. 

Son asrın tal'ihi bu çeşid kavga ile bu çeşid barışı hiç kaydetmedi. Ve 
hiçbir zaman kavgayı yapan adam barışın da amili olmadı. Ziyafet V(l 

barış sofrasında yalnız bir adam ve bir kadeh gördük. 
Şu halde herhangi bir barış teşebbüsüne bir hük.funet veya devlet re

isi değişi.kliği olduğu ha.berinin takaddüm et.mesi zaruridir. Bu, olmadık.. 
çe. alıllh teşebbüaü l'ivayetlerine ciddi gözle bakılabileceğine: 

Jetler, bu çukura doğru yaklaşıyor- İ S T E R • i N A N, 
]ar. Belki de. bu girdabdan kendisi- i STER INANMAI 

t.Dnanu 1 illei •#ada) 
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Telgraf, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Maldaere llstanbul Oniversitesine mensubl~~~Üe .. ı 

rUI k 22 doçente prof 88Öf lük e Gen__eral Frankonun ve r en rolu 

Kömür havzasında 
tetkikler yaptırılıyor 

Amerika Uzak 
şarktaki tebaalarını 

geri çekiyor 
Almanya 
Japonyayı 

sıkı, arıyor 
-

Alman taarruzile 
beraber Japonyad~ 

harekete geçerse Çın 
lngiltereye 

asker verecek -Vafington 14 (A.A.) - Cordel 
Hull dün y~ptıiı beyanatta, Ame
rib. 'Birletik devletleri konaolosları
!Un Amerikan vatandaılanna, ka~
tık vaziyet sebebile ihtiyati te1 d~ı~ ctlarak Uzakşark memlekte erını 
terketmek tavııiyesinde bulunduk
lannı bildirmi1tir. 

Ç k• 1 .. (AA) - Royter: 
un ıng, "' · · U k 

Amerikan vatanda,laranan za -
farkı terke davet edilmeleri hakkın
daki haber ve .\vrupada Al~an ~
arruzuna müzaheret maksadıl~ b!r 
Japon hareketinin yapılması !mka
nını bildiren Londr:ı haberlerı, aon 
iiç hafta :ııarfında Almanvanı'l Pa
sifikte fnsiltere ve Amerikaya kar•• 
Lareket için rıütemııdi surette Ja
ponyadan tal ... hl"rd,. bulunduğu ve 
Japonvanm /\ tmn .. V'""'" mi;•ııh,.re
te muvafalcıtt ettiii hakkındıı Çun
kinır: ııa1lhiv•ttıt.- Ci" m•kamlann~ 
sele" haberleri t~v;-l eder mahı-
yett,.dir. .. 

Bi,.t'ok ('j., m11hf,.llerine f!Orf'. 
b3y),. bir jl.tı~•al 1c11,.,ısınd~ Ci." ha
reket•İz kalmıvacllktır. ya lnft'ıltere
nin .. .,,rine ""k•rler vermek veva
lıud !inde bir mu'-!lbil taarruza 
Ct'<'"'*1< !Ure•il • lng'lt~reyc yardını 
edftr •lctir. 

Japonya Sinnapur 
ve Ho~Anda 
Hindistanına 

taarruz mu edecek? 
Vafington, 14 (A.A.) - B. B. 

C. : Diplomatik mahfellerde J ap 
Yanın Sincapura ve garbi ~~l~nd 
liindistanma taarruz etmeu ihtıma
linden endite olunmaktadır. . . 

Japon donanmasının faalıyeta 
IM.kkında mütemadiyen raporlar a
lınmaktadır. 

Hariciye mü .. te,an Well~ diin A· 
f.ustralya ma•l.thatgüzan ıle uzun 
llliiddet sörüşmüttür. 

V afington, 14 ( :\.A.) - B. B. 
C.: Hariciye naZ1n Hul! Avustrclya 
harb lcabinestnin ani toplıantı•ı~ 
Pasifikte muhtemel iht:latlarla ala
kadar olduğuna dair hiçbi~ ma~~
ınatı bulunm.ıdıiını gazeteCJlere soy 
leıniştir. 

ünvam tevcih edildi 
. 

1.3 ( ~ A) - Maarif patalojik anatomi doçenti Dr. Be-
Ankara f d · J

0

atanbul Üniver - sim Turhan, radyoloji doçenti Dr. 
V ~ L!t: tara an an . T ,r,ı_ B ' d . f . d 

C&JA b l'f fakültelenne men- evra er.tman, en ve rengı o-
.it.inin mu te. ı profesörlük ıalahi- çenti Dr. Cevad Kerim lnceJayı, 
sub 2~ ~:'bn keıadilrrine profe-1 ikinci iç hastalıkları doçenti Dr. A-
yede~ te::ih olunrnı:ıtur. Bu rif ismet Çetingil, ikinci -iç hastalı~-
.ör udvanı at hükümlerine gö- ları doçenti Dr. Ekrem Şerif F..geli, 
doçen er :e.vz~hanını vermiş. do - adli tıb doçenti Dr. Hikmet Yalgan, 
re doçent un~ .. 1 • icab birinci firürJi doçenti Dr. Fahri A
çentlikte ba,ara ~.ldei'ef}1~1 dİ~ rmuş nl, çocuk haıtıılıklan ve bakııÜı 
eden hizmet rnu d etınlı . 

0
• ~llc'ıne doçenti Dr. Şevket Salih Sosyal, 

f ·· l"k ka eme erınan ı ve pro esor u .. 'd b' memu kulak ve buaun hastalıkları doçenti 
b'I J • e musaı r -seçe • me e~n d 'h t • bulu- Or. Ekrem Behçet T t"zel ;ocuk cer-

riyet derecesanı e ~ r!jz ~ Jl'll'ıai ve rahisi ve ortopedi doçu'ta Dr. Mü
nuyorlardı. Bu~ı1larhın 1 1!11f mk.~lt ko nir Ahmed Sarpycn1:r, radyoloji do-
hlwetleri sırlls .. ususı a u e - . D a..1 h G"k f e •.1 • f •• k mec çenh r. ;Y1U terem o men, ar-

misyonlan, f ak~lte pro esor r - makodinami ve tedavi klini~i do -
lisi ve Üniversite heyetince el~. t~t- çenti Dr. Nabi Kastarlak, ikinci iç 
kik olunduk.tan ~o.nra profde~J'~uk hastalaklaıı doçenti Dr. Muzaffer 
salihiyetinirı tıudıkı ve . k~n 1 erm.e Sevki Yener, hijiven doçenti Dr. 
profesör ünvanmın tevcıhı Maar~ff Zeki Yalım. dıt hastalıkları ve a -
Vekilliğine teklif olun'?u'tu .. Maar~ 1 meliyeleri doçenti Dr. Suad lsmail 
Vekili yeni prof~örlen t~brık etııuı Gürkan. 
ve memlekerln kendilerinden d~ha Edebiyat Fakiiltf'si doçentlerin -
verimli mesai ve daha büyük .~ız - den tarih doçenti Mükrimin Halil 
metler beklediğini onlara teblıg et- Yinanc;, Türk tef-~kür tarihi do -
miıtir. çenti Hilmi Ziy'l Ülken. metinler 

Profesör salahiyet ve ünvanını terhi doçenti A.li Nıhad Tarlan. 
ihraz etmiı olan doçentler tıunlar - lldı~~ Fakülte,.

1
i ~o-;entl~rindc~ 

dır: sosyolo!ı ve s?wa ''va~et '"!oçenta 
Tıb Fakültesi docentlerinden a- Zivaettin ~ahrı,:J~ınd~koflu. dktasa~ 

natomi doçenti Or. Zeki Zf'rrn, :kin töarihi v~ 'ı· t8ı•a kı co~ra ya oçentı 
Cl

• • .. •• doçenti Dr Şinasi Erel, mer Lut a ar nn. flrUrJI ' 

Yazanı Selim Ragıp Emet 
İ spanya devlet reisi General 

t rankonun balya ve Fransayı 

Ankara, 13 <Hususi> - lttibank kömür havzasında bazı tetkikler yap.. 
tırmaktadır. Bundan mak.sad devlet ıdaresıne geçen havzanın iŞletme 
vazıyetıne verılecet istikameti tayin v .. tesbıt ettırmektır. 

ziyaretine atfolunan mauad ve ma- ''A • k • 1 U K k B 1 
nanan yerinde olmaklıın uzak bu - • apon,, ımza 1 ÜÇÜ u gar 
Junduğunu dün bu sutunlarda bahis 

mevzuu etmııtik. Son gelen babt.rler mektub.'a tehdı·d mı·ııeıı· bu Dk 
bu büküm ve tahminimizi teyid etti. • • ' J 
Filvaki General Frankonun ltalya 1 1 
ile Jngiltere .. rasındıı veya lngiltere savuran ar ita yan milleti,, 
ile aleıumum Mıhver devletlen ara-
sında bir .ulh tavaaautu yapabıloıeai J B• A 
ıçin mevcud ıardaruı hıç bm miaaaıd zmİr zabıtası mektubu ır Jman gazetesine 
değıldir. Bunıt kanı olmak ıçın tazla l J • d" •• Akd 
dürbinliğe hacet olmasa gereklır. yazan arı e e geçır 1 gore enizde 
Hadiselerin seyri. muhtemel inkifaf İzmir 1.3 {Hususi) - Buıada bugünkü vaziyet 
ist.kiametleri, ıııustakbel harekat çok garib bir ölümle tehdid hidı -
hakkında taraflann salahiyetli ağız- sesi olmu,tur. Halkapınar pamuk Berlın 13 (A.A.) - D. N. B b .dı i_ 

lan tarafından söylenen sözler bunu mensucat fabrikası mtidurlİ Bernard yor: 
iabat etmektedır. Ayni zamanda bu evvelki gün meçhul hır ~ahıs tara -ı Akdeniz muharebeler•nd n bahse _ 
ziyaretin bir nezaket ve cemilekar- fından postaya verilmiı1 bır mektub den Deutsche Allgeme n Z ıtung ga_ 
lak hadisesi olmau da kabul edile - almı,tır. Mektubun üzerinde bir ta- zetesı ezcıimle şu miıt.ııeayı yurut • 
mez. Bu takdirde, seyahatin daha banca resmi ve imza yerinde de melc.tedır: 
evvelden haber verilmesi, teırifata <1Alkaponıı ismi vardır. Hiılasa ola- Akdenizdekı sevkulce7s vaz yetinde 
aid tafailitan ve mukarrer tezahüra- rak mektubdı:ı ,öyle denmektedir: es~lı hiçbır değ.şık! k olmamış ır Ya 
ta dair malumatın neırolunma11 ~iki amele kızı i,den sen çıkar - nı Italya Akdenızde, dün olduğu g b 
beklenirdi. Bunlaw1 hiç biri yapıl - dın. Senin gibi zenginlerin sayesın - bugün ve yarın kendi mevcudıyetı , _ 
madı ve bir l(Ün, ansızın İspanyol de geçineceğiz. Alsancak stadyomu çın h:ırbedecektır. 
devlet reisinin Mareşal Petain ve sokağında zarf içinde 300 lira ge - Avrupanın cenubu şsrkisinde bu _ 
Muuolini ile ayra ayrı gurütmek ü- tirmezaen :1eni öldünirüzh lunan kuçuk Bulgar mUleti .:ı.daleL ü. 
zere memleketinden hareket ettıği Bernard bu mekt1Jbu derhal z .. - zerıne mue.sses yeni bir nızamın ıh_ 
bildirildi. bıtaya vermi1. zabıta da kıııa bir dasına çalışmaktan h çb r va kıt ar_ 

Bu ihtimalleri bertaraf ettikten tahkikatı mi.ıtrakib mektubu yazan fı na'Zar etmemış olduğu • bı büyüt 
aonra geriye. bu ziyaretlerin icra - 3 suçluyu vakalamı,tır. İtalyan maıeti de Du~enın k•ndı&I e 
aındaki hak.iki esbabı bulup ~akar- göstermiş olduğu tarıhi ı;az.fesınden 

Muaaolini ile mülakatı kısa bır fasıla bütün kuvvetıerile Akden.zdek bu n-

Roman yada 
ikhsadi ve siyasi 

tedbirler 

mak kalır. General Frankonun M. eı·r ı·ng·ııı·z vapur hıçbir vakıt ayrılmamıştır. in ılızler 
""' 

A • k A A hariç, bütün bir gun devam etmiıtir. k f · ı • L •• tılaba m!nı olmata çalt§JJ ak a iSe.er 
merı a yan Yalnız bu lıadiae, taraflara birbirane 8 1 esıne ı:UCUm de İngntere cephe&nde br ruaıtub. 

d 
yaklaıtmmı ohn saikin ehrmmiye- Beri 13 CA.A) _ R 

1 
t bl' . yetin nasıl onüne geçerrıye etlerse 

Bükret 13 (A.A.) - Royte~: 
Romanyada1'i hadiselerin inkı.,afı 

Balkanlardaki gerginliği gösterir. 
Geceleri sok.ıi(a çıkmak yasağı şid
detle tatbik olunuy..ır. De' ıiveledn 
emrine itaat etmiyenlere derhal a
teş edilecektir. Alman askeri ma -
kamatı her biri elli ki~i :ılacak 5 000 
seyyar baraka sipari, etmiılerdiJ. 

Mevkufların sayua 
Bükreş 13 (A.A.) - Tasa ajan-

sı bildiriyor: 
21-2 3 lkincikanun isyan hareke

tine istirak eden leiyonerlerden tev
kif edilenlerin vekunu 1 O Şubatta 
7545 ki~ye balii olmuştur. 

Franko ispanyaya 
avdet etti 

Encumenl• yar im tini tebarüz ettırmiy.., kafidir. Bu So ın il 1 d P rtek' esm e bğ. buna da aynı suretle mumanaat ede-
mülakattan sonra General Franko - n g n er e 0 ız n g:ır ınc!a m·yeceklerdir. 

M l p · · d .... t" İngllız vapur tataelerıne •uüeuır hii- -------• • . • t • b ıı•ı nun areıa etaınıe e goruı u - cumlar yapan ikı denızat ı ıle geı ıf p / t/ı "' 
PrOJ9Slnl asvı e ğüne bakılırsa, bütü.n bu faaliyetin bir ıaaııyet sahasına maıııc .savaş tay eş e e .. uran 

Almanyanın Fransa aJ .. tahakkuk t:t-. yarelerlnın hareketınden onra AI Cem iye f in in 
Vaıington 13 { A.A.) - Ayan tirmek istediği kati anla,mada man harb gemileri de A :ı denızınd; 

hariciye encümeni, kiralama ve ö- ltalyan - Fransız tezleri etrafında bir harekete geçerfk büyuk bır İngiliz Senelik ziya/eti 
dünç verme kanunu projesini sekiz itilaf teminine matuf olduğunu ka - vapur kafilesıne hiıcum etmişlettdır. 
reye karıı .t 5. r~yle. t~s~b etmi?tir. bul eylemek lazım gelir. Bu hadı - Alman gemaeri 13 düşman vapuru Budape,te 13 (A.A.) - Maur 
Kanu.n p~oıesı şımdı. ayan heyetı u- aede Almanya gözeli vaziyetınde - batımıağa muvaffak olm~lardır telgraf aja~sı bildiriyor: 
mumıyesıne ~elecektır. dir. Franko ise, bir taraftan ltalya- Bunların birç~u fngilcere~e harb f ~furan ce.miy.etin~\ ~cnel!k 2 i>a -

Ayan hariciye encümeni nihai . · ı· - · . .. .. "b . t ftan k 1 etınde cem yetın han: ısı sıtatıb Ar-
'b_ı 

1 
. A' 'k 1 nın ıyı ıgmı gormuş, o ur ara 1malzemesı nakleden buyu vap r ar- 'd" '- J h F • . d 

tasvı oen cvvc • proıenm men a . . d I" . . ıı ur;; osep rancoıs seçgın a -
8 . 1 'k d 1 1 . k ti . . b Franaız ınhıdamı karıısın a uzum - dır. Alman hucumu k:ıtaeyı daAıt • vetlileri ve bu meyanda l ürkiye 

ır e,a L·· ev. edt enh u~e ~radnı aa~k aüz bir harekete teveuül etmekten mlftır. Japonya. Bulgar Finlandiya elçil~ 
yaram ı;;ureaın en ance gon erm L L-lm b b bl hil ·· • · T ,_ H m'--r neh rler man ' 
bahsinde reise verdıği aalahiyetlerin uza~ - ıt. u ~e e • e • snu Dl - ayın... ve u ...., ı ı - rile tanınmıı Macar ,.haiyellerini ve 
tahdidini istihdaf eyliyenler bir tek- yetini iabat etmlf br~ milte~uaıt: .. blanndatı aateıi hedeflere yapı - Turkiye elçılik meıruıları.ru ulam -
l'f edd t • ti Kanaatimizce meeelenuı mıh11en lan hücumlar ean&11Dda llA'l&f tayya lamııtır. 
1 'J.. l h mı'/· . • d ki ·· böyle bir davadır. Ehemmiyeti lae releri denif iftfaa.t tetııahlannı ve Ja- Türkiye elçisi Ruten E,ref On 
zake~el~re e~:.:.~:ı::m~~:~b:,ı.:u: sözden kaçamayacak kadar büyilk tibklmlan bombalamata muvaffak yadın bir nutuk söyliyerek son aene: 

ca'-hr Bu müzakerelen'n on ı,- ve atiürdır. olmUf}ardır. . '-* t 1 ,._ ler içinde Türkiyede yapılan tarihi ,. • -,.. • usun menzilli -ra op an gundllli h · · h · lah 
günden fazla sÜrmiyeceii tahmin e- 5 ~ f1) ~ ingu . t . e emmıyeta aız IS attai\ bahset -
dilmektedir •fim C/C-at;t.1" c._,,,,,,.9 ;e ııec; rt h terenın :e:ubu ~ ;ill· miı ve Türkiye ile Macaristan ara -

· e u e e emmıye aıı e ere sandaki karabet hailanna ifaret et -

Yugosl~y Başvek;lı" dOn tartı ateş açmıtt.ır. miıtir. Cemiyetin reisi profesör 

Berline hareket etti man tanareııeri İngiliz kıt·aıarının miftir. 
CJI Köylerde el Bingaıinin fımal mıntakasmda Al. Cholonky Onyadına teşekkür et -

teeeınmll yerlerıne ve uteri te8iJa - ---------
- , ... tarafı ı inci IQfada) dokumacıhgw 1 ta alır çapta bombalar a~aıa mu. 

lspa.,yol Devlet Reisi ti tizerine busün huauai trenle nttat oım= taamas 
Ce . ubt Afr•kada da harb 

gemisi inşa edilecek 
Peten ile 80 dakika Alman~•J.• hareket etm.. iftir. Ko~,,lu .. ye 4 bin tezgah Muharebe tayyareıerimill Maltada 

a:.. __ u_n__ ;, Luca hava merdanına muuffalcı -.. .. tü- _,,. ... --. ... 
gorUŞ Belarad 13 (A.A.) - Hük6 • 'Ve çıkrık da/ıtı/dz 79t.ıe hllcum etmiflerdir Ada üserin.. 

met erkim Bul ariatandak' h&di.- - de cereyan eden ha.a mııharebelerın 
- 1 L- '-k d '-g . 1 LLf-, de dfltman Hurricane tipinde iiç taY-

Viıi, 14 (A.A.) - B. B. C. er nar;; m a ı;;etumiyet munw aza ittıaad Veklleti, köylüye yardım- ta bet . ti 

F ko J
'le rnare--1 Peten araaanda- etmektedir. Çörçilin nutkundaki Bal cı ~- ı. bulmak .auretile töyUlmüstl ya~·- .!.. mıt rtas. ..... be i .. ,_ 

ran ..- L'L .. - tür k 1 'd • · · d' VIL .,. ' .L1uncı .... nun or Juuan r .nuuan 
ki mülakat 80 dnıd surmut • k ad ara ~ dı•m~~I netr~n~ flm aye lil'&at iŞlerillden vakit a~bildili ıa.. tayyareleri Süveyş kanalına mütead. 
Franko dün akşam Fransaya ~erk.e- a yr mi:8 ~ e. a m:hf1'1tİ". So • maniarda daha faal ve mwtahail bir did hücumlar yapmıtlardı. Büyüt bir 
derek otomobille lapany~~ gith1[ yetleı;sb:ri;iy~Yk~n~serli~ e:rün:n- Jıa!e geçırmek gayesıle el do~~acı.- cilr'etıe yapılan bu hücumlar eana • 
tir lspanyol matbu•tı mul at ak- dan Sobolefa'n Tuna '·onf•ransına ııtmm intipfına karar vermıt. . sında muhtelıf liman tesisatına ve de 
kin• da hiçbir tefsirde bu unmAma .: 5 '" .... , b k.s dla -n•• bir prog d u giderken Bulgaristand,, tevakkuf et Ve-.et u ma a .. - 'Y 1 m!ryo!larına isabetler vikı olmuştur. 
t.dır fki devlet reisi arasın a m - ti'öinı' habrlatma'-ta ve bu ••yaba - ram !ıazırlaJIUltır. Derhal tatb. ikma Keşif uçuşlan esnasında bu hücum_ 

k • d'len mesel .. lcr hakkında en ... ,. ..... b ö ilk l za ere e ı d h'- mı,tır tin esrarla mahiyetini tebarüz ettir- pçilen u program" 1 re., ış o a_ lar neticesinde ikı ticaret gemıaınin 
ufak bir ha\l•r a 1 sızma • kt d' Sob l f' k l B · Sov rat 22 villyetimlzde koylüye, hu.sual batırılmış oldup tesbıt ednm:.t.;r A v· . 14 ı AA.) - B. 8. C. me e ır. o e ın rıt onse ınını k - artı -. · -

J 
•fla· harı'ciye ·n,.zıra Sunner dün yetler Birliğinan Bulgariatana müa - surette yapt ış oy ş anna uy lınan fotoğrafiardan kanalda batırı. 

spany .. .. ·· t- takil bir devlet ol.ırak tanımakta gun 4000 e yatın tezglh ve çıtırıtm lan 2 geminin şimalınde ve cenubun-• J Darlan ile a-oruşmu"' ur. a. ılın b 1 t r 

Londra 13 (A.A.) - Hitler ve 
Muuoliniye Ul'fJ kullanılacak harb 
filolan için İngiliz imparatorluğu -
nun infa etmekte olc!uiu muaZ1:am 
armadaya cenubi Afrikada yapıla
cak gemilerin iltihak edeceği •Öy -
lenmektedir. Filvak~ cenubi Afri -
itada deniz inşaat tezgihlaıı inşa e
dilmesi imkanından hahsolunrrak
tadır. Bir Amerilr.an deniz sillhlan 
müessesesi namıni\ oralarda tetki -
katta bulunmuş olan bir mütehıHın -
11n müsaid neticeler elde etmiı ol
duğu söylenmektedir. 

Bundan başka Kanada ile Avue
tralyanın da genıt mikyasta kargo
lar ve harb gemileri inıa etmekte ol
dukları malömclur. ------ amıra devam edeceiini, fakat bunun için daaıt uına q anm14 1 • da toplanmı.ş birçok vapurlar bulun,. • d d Bulgarların bu s~fatı :nuhafaza et• Datıtılan bu malzeme ile bir yılda dutu anlaşılmaktadır. Datan gemi _ 

Yunanlılar Sahil 8 Amerika iya .. nı !8..r ım meleri ıazam "eldiğini aöyledi~ zan· s milJon met.re muubbaı bez doku- ıer ıcanalı tıtadıtı için seyrüaeter cıd 
uyor nedilmektedir. Rus devlet ad.nu • nulabüecettir. Birkaç yıl ıÇınde bu dl surette tehlikeye maruz talmlf _ 

Amerika Hariciye Nazırne 
Jrpon elçisinin mUIAkatı 

4 dakika sürdü Ye merkezde 
lahiyastnl gorUŞ nın, ecnebi lut"aluı Bulıraristandan miktar iki mLsline çıt:mlacatt.ır. Köy tır. 

14 · !\ A ) - 8. B. geçtiği takdirde Sovyetler Birliii - lere daiıtılacak bu tnırlh ve çıtı • TayyarllerimiZden 3 ü henllz dön-

' 

•• 1 C .\~trı:nİiyiha~;ran °müzak•resi- nin zarurt göreceği tedbirleri almak rıklar bir örnek uyıl~?ak eakıler ?>un. memiftir. ., ,, r 1 yor ar .. 4 d dün baslanmı,tar. hakkını mulaafau ettiğini ili ve er· larla detlştırilecek ve bir müddet 
~ · ne Ayan a dan biri derniııtir ki: lediii de tahmın .:>lunmaktadar. aonra memleketin 40 bın küsur tö - Eden Sovyet Büyük 

A 
. 

14 
(A ,.\ ) _ B. B. C. _:ça~81harekete geçelim. Te- Ayni mahfelle1'd~. Sovyetler Bir- Jiinde birer tane çıtırıt ve tezılh 

ili t~na.bl'". . . ahhilr kelim~ai bu vaziyette (rnail6· liii halk komiserleri reiai Molotofun bulunmuı temin edilecektir. Elçisinin ziyafetinde 
neamı te ıg · · • d • Berlini ziyareti nnaaında Hitlere Huırlanan 4000 •-.. Ahtan 3700 tl 

M h il• taarruzl'lr netıcean e bivet) demektir. ı · Bal'-- l d lh h fa ta- -- bulundu a a ı .ı . halvanlatı mü•- Bir batta aza da şunları .ay emil. ıuan ar a su ~n mu a zuı Ankaraya dilereri muhtelıf mert~ 
Yunan kuvve'ten, "' v zım Rrldiiin~ aöylediii de bildiril - ıere ıönderilmettedir. 
tabk ·ı rinden çıkarmaga tir: ı bl mektedir. 

em mevzı İ d 400 ltAlyan - İngiltere ıtarbd~n sonra y~n r Molotofun hub Balka.,lars sira-
11uıvaffak olmu• a.r ır. ikt rda oto- dünyanın ihyası için Aıperita ile te4- vet edecek oluna Sovyetler Birli -
elir düfmÜf, mlihını rn a I •Vri- _..._1 edecetıne daır s.6z verme. 

Almanlar Atinada 
bir teşebbüste 
bulunmamışlar 

lftatik ailih, mermi ve top ar ıg rikl .. .- iinin Almanyay' tca"' olan veci -
ilam edilm~tir. Jidir. heleri mülga addedtteiini bildirJi-

1 • d" mAn ii de ilave olunmaktadır. 
Yunan hava kuvvet en ı.ı' d d • et 

'-•tlarına muvaffakiyetle bombar •- Eritre e vazıy 
!ban etmi,lerdir. Bir ltalyan tayya- . l 4 ( A.A.) - B. B. C. 
resi düşürülmüttür. Kahire: Rovt .. r muhabiri bıl-:fjri-

Atina, l.f (A.A.) _ B. B. C. Eritredekı 1 Keren etrafında ha-
y h 1 t ka yor: hal.yan akr met aöstennekteunan kuvvetlerinin sa i mın a • 1. b mu ıııve .. 'dd ı· 
llnda bet kilometre ilerledikleri dün raret 1 .r 1 bu mıntakad:ı 111 d~ 1 

radyo tarafından bildirilmi~tir. Di- dirler. bale; cereyaıı etm~kte .];' 
ier taarruzlar neticesinde de yavaı, muhare e e d wl k sl\h'l genış mı -
fakat kat'i ilerlemeler kaydedilmi•- Arızalıh ,,ııe ka:: ;ınkin bıra\~admak
tJr. Bu kat'i ilerlemf'lerin merkez yasta ar~ . 1 bu mın•ad 8 •ı;
cepheainde vukubulduiu ımlaşıl- tadır. B~ ı~h".~ 8İerneye intizar edı· 
lllaktadır. Bu mıntakada YunanlılaT ri ve anı bır ı.er •• 
t8fti tepmeler ioaal etmitlerdir. lemez. 

lngilizler Eritrede Berlın 13 (AA.) - Yan reamt kay. 
nattan bıldıriliyor: 

ilerliyorlar Almanyanın, İtalyan • Yunan ih-
• . til&fının halli için At.inada b'r teşeb _ 

Kahire l 3. (A.A.) -::;-. fngılız u- büs yaptıtı hattında Berlinde hiçbir 
mumi karargahının teblıga • malumat ,oktur. 

Habeşistanda Kobok mıntaka -
aında cenubi Afrika birliği kıt'alan Bu hususta bugün bir yabancı ga_ 

"fu lannı munffakiyetli bir ta~- aıtecl tarafından sorulan auale ha_ d: d:ha ziyade Kenitletmiye devam riciye nnareti tarafından verilen ce. 
etmektedir. ftb b11dUI'. 

Londra 13 (A.A.) -· Haric.iye 
nazın Eden dün aktam Sovyetler 
Birliii büyük ~lçisinin verdiği ziya
fette hazar bulunmu•tur. Oigf"r da -
vetliler arasında Cin vr. Bulgar el
çileri vardı. -------
Yugoslav Hariciye Nazırmm 

Peşte seyahati 
Budape,te 13 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 
Gazeteler, Yugaalavya hariciye 

nazıra Zinzar Markovitch, Şubat ayı 
aonunda Budapefleyİ rennen ziyaret 
edecektir. Y ugoelav bapekilinin 
Mart sonunda Bada.,..a.,. selmesi 
beklenilmektedir. 

Va~ngton 13 (A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Buraya ırelmlş olan J.t.pon büyük 
elçiai Amiral Nomura, h•niciye na -
zan Cordell Huli'ı ziyaret etmis ve 
bu ziyareti c!ört dakik:ı aürmii4tür. 
Amiral hariciye nazınnın yanından 
ayraldıktan Ponra ziyaret maksadının 
yalnız Hull'ı selaml:ımaktan ibaret 
olduğunu aöylemiPtİr. 

Vaşington mehıtfilindc Ameıika
ya tayin edilmia -:>lan ecnebi bir se
firin bu kadar kısa bir ziyaıette b• 
lunduiunun ilk defa viki olduia 
söylenmektedir. ------
Elenlerin çevirme hareketi 

,......,. ı lnel ...,. ... , 

muvaffakiyetimizl.? neticelenmi,tir. 
Düpnan, mevzilerinden çıkarılmıs .. 
br. Bir miktar esir aldık ve otomatik 
ailihlar iitinam ettik. T avvare dafi 
bataryalanmız, ~ düıman tayyaraıi 
dütürmüıtür. , ,,.. 

• 



~ON POSTA 

SPOR 1· J ( KÜÇUK 

POLİS Şehir Daberleri 
Belediyenin yeni 
masraf bütçesi 
teshil edildi 

4,802,528 lira tutan bütçede 
len iıleri tahsiaatı azaltıldı, 
en /azla tahsisat temizlik ve 

!Defterdarın knçnk sanayi 
· mnesseseleri hakkında 
yaptığı mnbim. beyanat 

r9 ......................................... " Bu hafta Beşiktaş HABERLERi 

u sakat telakki 1 Fenerbahçe ile Hap:ıane kaçkını 
ile mücadele razımli karşıfaşıyor Blr mü!ı~~~::t~7n~bul Tevki 

Salı günü alqamı, Bürhl\net- i 1 fanesınden kaçan Merdivenkoyü 
tin Teps:nin komedi tiyatro - 1 İstanbul Futbol Ajanlı~ından : 16/ deki lte.sik ba§ cinayeti tam Mus 
sunda veı-diği temaile giden iki : 2/19U tarihinde yapılacaok l·ıg tara hanü2 yakalanmamıştır. 

'. • maç - Kaçma valt'asının tahkikatile me 
ı gazetesi kapıda maliye memur- i lan: 
• Jannm hHkaretine maruz kaldı- • gul olan Müddeiumumi, hldisede i 

Muamele vergisinden muaf mu··esseseler E lar. Burada, hadiseyi müna'.~· Fenerbab~e stadı: ~aat 12 Fener - malleri görülen bir scrgardiyanla i 
ı edecek, kah•hatliyi, kabahntsi- bahçe - Altıntuğ (B) hakem Fikret kontrol ve bir gardiyan 1ınkkınd 

Belediyen~n 941 yıh masraf büt- Ve muafiyet şekilleri tesbit edildig" inden, zi ayıracak değiliz. Ancak bu Ka;r~~ y;n x.~akem NeşT'etk. ~hlhad, Amme davası açm~tır. 
S h 

l\t ı had; ..... dolayıa:ı~ t---aa e•--'- aaa eyo& uspor - op ap a • Suçlular hakkındaki duruşmaya y 
çesi e ir n ec i'i bütçe encümeni t d l k • d f • k ....., • " ...... uncA ke Şek'b Akd h k Nl 

sıhhat iılerine ayrıldı 

f k k l 
va an aş arın va tın e mua ıyet arne- istediiimiz bir nokta var: m 1 uman yan a em - kında asliye yedinci cezn mahkeme-. 

tara ından tet i o unmaktadır: ya- had • Sadık, saat 16 Altın tut - Bey. sinde b~laı•acaktır. 
kında Şehir Meclisinde müzakere C· !erini almaları lazA ımdır . Tramvay vabtuın n biletçi - k b k s ih D h dilecektir. Ma raf biıtçes! 4,8U2.528 terinden tutunuz, resmi daiN!lc- oz n em amı , uransoy yan a. Vesaiti nakliye ka~aları 
lira olarak hazı:lanmıştır. Ycnı büt- -- rİn her kademesinde cat11AnlaTa kem Muhtar • Neşet. Davudpaşa caddesinde, 20 numıı. • 
çede geçen yıldnn 300 bin li•aya ya- Küçük .sanayi müesseselerinin, Bu müddet zarfında (ınU'afiyet kıtdar bir kısım memur1ar ken - Şeref stadı: Saat 10 Beşiktaş-Vefa rah evde oturan 9 yaşlarında Sabr· 
kın bir fazl3lı.k bulunmaktadır. muamele vergiııinden muafivet kar- karnesi) almıyanlar, işçı kullanma- • dilmne halk l.Arahridan bir ıey (B) hakem Bfi~end Turanlı ~an ha -1 dün Stıivrikapı caddesinden geçer -

Yeni bütçede iktısad işleri ıçın, neleri almaları için, defterd~rlık ta· ıalar ve motöcleri buluı•maaa bile 1 söylendiği zamıın derhal fU klite kem Nejad - Zıya, .saat 12 Suleyma - ,ken şoför Ahmedin idaresindekı 173 
108,861, evl.:nairıne için 14,640, rafından tayin edilne bir aylık miid- vergiye tabi tutulacaklardır. cevabi yapı.şwrıyorlar: • niye - Vefa hakem Feridun Kılıç yan ,sayılı kamyonun· çarpmasile başında 
sıhhat i~lerı için 1,049,669, nte - det bu ayın 22 sinde bitmektedi;;. İstanbulda muafiyetten istifade - Efendi, ben devlet memu- hakem Nejad • Ziya, saat 14 Galata- yaralanmıştır. 
rincr i~leri j_çin 26,290, fen i<:leri için Dün kenclisile görüştüğümüz def- edecek: Kalaycı, demirci, dökümcü, nıyum! saray - İstanbulspor hakem Şazi Yaralı çocuk tedavi edilmek \ızerc 
bo 1.920, imar i ler: için ı 06.740, terdar Şevk.et Adalım, bütün va • bakırcı, :nuslukçu, mücellit, çin • Şüphesiz, devlet memunı ol- Tezcan, yan hakem Selfımi _ Muzaf Cerrahp:ı.şn hastanesine kaldırılmıl; 
itfaiyeye 358, 7 ıs, istimlak işlcriue tandaşları alakadar eden yeni mua- kograf, hakki\k, ıaatçi, kuyumcu, te- mak terefH biı- feydir. Fakat lfer, saat 16 Fenerbahçe - Beşiktaş şorör yakalanarak hakkında t:ıkıba: 
20, I 00, bahçeler müdlirhiğüne mele vergisi ve muafiyet şekilleri nekeci, çili:1gir, tesviyeci, tornacı, devl-t m-:rnun.ı olmak. hiç bir hakem Adnan Akın, yan hakem Şazi- ta ~lanmıştır. 
15 4, 3-40, mezarlıklar idare~ine hakkında şu beyanatta bulıınınuş - marangoz, d ?ğramact, kutucu, san- zanuın '•alim ka~· İmtiva:r ofa- Tarık. Çemberlitaşta Allpaşa camı.ı;· on ün 
36,500, temizlık i .. Jerine 5°3'i,780, tur: dıkçı, parmakçı, kürekçi, kafes, rak kullamlabilecrk hir hil'ıtt / Ka.ragümrük sahası: Saat 12 Feri. deki caddeden geçen şoför Kft1.ımın 

· [ ·k fi · t d - Yeni muamele- ver0İ$İ knnu - • "dar""·~-..ek· 1067 al •- bil mute ern mnsra. n:- ve mü~t:ırı e- "' korni .. , oyuncak gibi ufak tahta işi giymek demnk deX.:Jdir. De,•ld köy - Galatagençlcr hakem Hüsnü 
1 

""'
1
"'... ' numar ı O,..;::UO 

· 1 l · 2 ~ 5 nu, bilumum amni müessese ve ima- " "' d · d t mın ücer et eri içın ·r, 60, muh - yapanlar, dokumacı, çorapçı, kon - ır..emuru, ıiüoediiz, devlet ta•a- Savman yan hakem Halid _ Zeki, sa. e, 0 cıvar a o uran Ahmed Ziyaya 

l
.f fi · • 

1 70 ., 
00 1 

lathaneleri vergiy~ tabi tutmu .. tur. ~- k . .n. d hte te ı masra ar ıçın , .,,4 ira " feksiyoncu, ter2i, çanta ve saraciye hndan balkın hizmetine arzedil- at 14 ıstikldl - Eyüb hakem Necdet çarpara vucu unun mu lır yerle. 
h · L Ancak istihdam ettigvi iı:ıri sayıın · d ,., tte ta smıt r..onrnu'(tur. .. , . , n amilleri, kunduracı ve kundura, mü- mis bİT k'mse dt!~ktir. Ve g• - Gezen, yan hakem Münir • Fazıl, ~a- rın en at>ır sure yaralanmasına 
Belediye fevkaladt:. bütçesi de i:'u~asese ~~·libı ~alıı! olmak hüzere cevherat, radyo, elektrik, araba, el- ne sijphesiz:.Iir ki, devl~ti temsil at 16 Karagümrük - Doğu.ı;por ha- sebeb olmuş rur. Kazazede Gureba 

1,816,349 lirrı. olarak hazırlanmı~ - eıı tecavuz etmıyen ve mu anik bise tamirc:leri ile Lunlara mümasil ettiği cihetlt> de halk tarafından kem BahaeLtin Uluöz ygn hakem Mü. hastanesine kaldırılmış, şoför yaka. 
tir. 1 Jrnvvet kullananlard.ı muha•rik kuv h.. • lanrnıcrtır · d ·k· b · · · k bilumum imaliıthnne, atelye ve ta- urmet !lÖmıesı 1i1'rttır. Yaln1z, • nir _ Fazıl. ~· · 

Bu sene belediyenin ff"n işl~ri vetı . e 1 ı. eygırı geçmıyen üçük mirhanc i21etenler gibi pek çok kü • h..,. vesil• il• b11nn bh- dürüstlük Yakalanan kumarbazlar 
tahıisatı r,eçen seneden 8560 lira sa~ at ;nu~.s,eselcr~d bazı k~yıt "t çük san'at erbabı vardır. Şimdiye • silahı olar:\k kull:ın-..alc gakat- Pazara yapı'.acak güreş Ar:ıboami.qfnde, Şarab 1Ske1esinde 
noksan olarnlc bütçeye konmustur. §art ar a 1111 a vergı en mua tutu - kadar müracaat edenlerin mikda _ tır, yanlıştır. Arkadaı'arımızın mu··sabaka'arl 33 numnrnlı Abbasa aid kahvede ku .. 
D ·- b 1 . h . I muştur ıger u e crın ta sısatı artın mış -ı K·· :. • .. . . rından bu ufak. sım"at erbabının ver maruz ka(d•p-t hiıd1~ .. vt- buna mnr oynatUdığını tesbit eden tabıta 
tır. En fazln temizlik, :cıhhat ve bah- ~çuk şan ~t. :ı-ıuf".ssescler.ının bu. b b ik~ J dfi • 
Ç

eler idareleri ir:n t"h"ı··at konmu." - ~.uafıyetten ıst:ta<le edebılmelen giden muaf ol.ıbilmeleri ıçin mutla- t'hZer an şı ıty~tler. ha km, İstanbul Bölgesi Gürt:Ş .\janlı~ııı. n buraya ani bir ba.ctkın yapmış -
.. " ~" ., J b ld G 1 B 11 k b. fi t k · ı l burı.dan müt~s~ oldugu"' nu go··s- dan·. Itır. 

tur. Belediye bu sene bilhasra te • ıçın atan u ;:ı a ata a ı~pazn - a ır mua ye arn~sı a ma an 
mizlik ve sıhhat işlerile ehemmiyetli 1 rında Muamele ve lstihl~~ Ver~ileri İcab cdeceğ:ni henüı: bilmedikleri tenU1•or. • l 1 - 16.2.1941 Pazar günü Fatıhte istı!3u. ~nada, kahve mü .terilerinden 
surette meııgul olacnkt•r. y.,.ni büt- Merkez Tahakkuk .Şefl,gıne mura - anlaşılmaktadır. ı3u yüzden birçok •• dnu!mı::'ım kı,Abalkç• bir r~ İstanbul Güreş klübünde te~rübeli kumvrı e c;~f adı~drülakı §kahı~~arı~ 
çeye sıhhat i-l~ri içi.ı "'eçen yı)dnn c~at ederek be.dava verilmekte olan vatan~~şlar ileride müşkül bir vazı - •ım ~yız. nıemur. aınm• kudvıo- jl d G k R it - ar oyna ı arı g ere curmıı 
69 439 t 
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Q hır {muafiyet ıı:arne'1) almaları la- yete duşerek sırf karne almamı, ol- tini temsil ederken. bunu bir : er arasın .

8 
re 

0 
- umen ısa 0

• meşhud halinde yakalanmııılardır. 
• • emLZ ııc '' ~rı ıçn' ~ ,.. • . d 1 gaı-r"h telakki ile suüstima• et,...,•- burgu) mlisabakalan yap~acaktır. Kumarbazlar Adliyeye teslim edile. 

bahçeler idııreııi için 19 bin imar zım ır. malan dolayı~ile ver&:İ ödemek mec m 1· •t l k' b. 2 - Tartı saat 11 ~. musabnkalar rek kahve seddolunm.,..,tur 
ıubesi için 24.120 lira fazla ~ahsi•at 22.1. 1941 tnrihli yevmi gnzete - buriyetinde kalabılırler. Buna ma - h c ~ ~e 'h

1
ntlkmama 

1r':r.h ... ~: 1, az, 13 de başlıyacaktır. 8. t k .... · 
aynlmı tır. )erin hemen hepainde illin edildiği hal kalma:nalc Ü.tere alakadar sna

0

at ::>'~· a nı, yanı "tnn u - · . . ır op UmR~ a§ırmıs 
veçhile, bunurı ıçin bir aylık müd- erbabı ve ufak san'at müesseseleri- iWn b•" ""~casıvu:. h•ı htıkım - 3 - lkı kilo tolerans v:ırdır. Mahmtldpaşada Mehıncd isminde 

Tic:ral VekAfqfi Cl i c· det verilmi~tir. Bu müJdet mezkur nin kanuni müddet zarfında yani ıı d"n halka h;jrmet demek, ken- ~ - Bu müsabakalara geçen tec - bir 1
1
iccara aid kumaşlar arabadan 

et - p..,y.ı.r I· ilin tarih.inden ba~lamı~tır ve 22 Şu- Şubat 1941 tarihinf" kadar behe - d:mize hürmet etmelc df'm*tir. rübesiz müsabakalarda 1e.rece alıp dn mağazaya nakledilirken, b:r topunu 
lerin irr,. zmı reddatli bat 1941 g:.inü hitama cn·cektir. mehal münıcaa.ltd bulunnrak karne '\,,, ............................................ -' terfi edemiyen tecrübesi7. güreşçiler- çalıp, kaçarken yakalanan sabıkalı 

1 Müesseaelere bir t:olaylık olmak ü-I almayı unutmamaları lazımdır. den anu edenler girebilirler. Diyamandinfn muhakemesi Sultan -
Bir müddet evvel fiat miiraL:abe zere muafiy~t istidııları ta•.,,ı ınarıık 1 Bu hususta vatandaşların arzu et- K asabJar ete zam lstanbul - Ankara gu··re~ a.hmed 1 inci sulh cezada dün bıtmiş. 

komiayonu!lun, tesbit ettiği satış ıubecc istiyenlere \'en diğindcn &}' - tikleri fazla izahat ve tafııliıt muıı- • • ) ı' tır. 
fiatlarına itiraz eden peynirciler me- rıca istida yazdırmıyn da hacet kal- mele ve ;ıtihlik vergileri müdürlüğü JStıyor ar müsabakaları Mahke.mt, sabıkalının diğer SUÇ ''e 
selenin yeniden tetkik edilmesi için mamaktadır. 1 §Ubeeince ver.lmektedir. Kaııablar, bir müddet evvel f:at mahkftmiyetini de hesaba katmış \e 
Tıcaret Vekılbtin,. miiracaatta bu - mürakabe komisyonu tarafındnn ka İstanbul - Ankara güreş takımları fçtimaen 1 sene 3 ay 18 gün müddet-
lunmu~\ardı. vekalet, yaptığı tet - Otelciler ve hancdar d Jn 1 Tem: zlik işlerine ehemmi- rarla!!tmlan fiatlar pek az olduğunu arasında 8 Martta Ankara Halkevi sa le hapsine, 210 lira parn cczru;ı öde. 
kikler netice~inde, fi.H mürakabe ileri sürerek, et fiatlarına 5 kuru~ Jonunda bir karşılaşma yapılacak _ m-e.sine karar vermi§tir. 

komisyonunun .f'j ''e 55 olarak ka- senelik tcpJantılarım yet verilecek, ame eye de daha zam yapılması İçin Ticaret tır. r ) 
rarlaştırdığı b1ı fintlnn normal bu - yaptılar zam var Vekaletine müracaat etmi~lerdir. İki şehir arasındaki bu mü.saba - l. KUçUk haberler 
larak, peynirr:ilerin itirazını varid kalar Greko _ Rumen ve .serbe..~t gü. "·--. ----------~-
görmemiştir. Vekalet, ayni zaman· Otelciler ve hııncıLır cemiyetinin Belediye ile, •ehir çöpleri mü - Beyazıd - Koska yolu r~ olarak tertlb edilmiŞtir. • I.stiml~k edilmekte olan Mısır. 
da, p~ynir ~atı lannda bu fiatlara il k I " çarşısındaki bazı dükUnlaru1 sahib. 
riavet etminn\erin ı:idd,.tle tecziye yı 1 top antl!I dün ynpılmıııtır. teahhidi ;nasında ynpılan muka - istimlaki bitti Hak ... mlere verilecek lerı. Dahili}'e VekaJetlne müracaat e-

d 1 Toplantıda idare heyeti ve heıab 1 e i mesini biJdirmİ"tir. Buna muka - ve eye göre, çöpLr Hayırsızada ci - Beyazıd - Koska yolundaki istim_ derek çarşının yıkılniıyan kıanundıı. 
b·ı v k l raporları okunduktan sonra, yeni cezalar ı e a et t .... neynircilcıe teneke h varında denize dökülmesi icab eder ilk işleri tamamen bitm~t~r. Bu .ı:::ı kendilerine yer verilmesini istemişler. 
h J v d idare eyeli İntihabına geçilmiştir. k u acagını va etmiı:ti:-. Yeni idare ~eyetine .ŞCvket, Nusret, ~~· miit~~hhi~in buna riayet. etme- hanın i$tlm1Aki icin ~20 bin lıı·a sarfo. Ceza heyetleri tarafından hakem _ dir: ?ahlliye . Vektüe~i. dilkt~n sahib-

H Ömer LUıfi, Abdullah, Ltitfi, lsmail, dıgı ve çopl•rı Saraybumu önünde lunmuştur. Yol üzerınde bulunan tn- lere verilecek ceı:a tararlarınd b lerının bu müracaatını beledıyeye bil. 
azırlık kıt'aaına Cemal ve Kasım seçilmişlerdir. denize döktürdüğü tesbit olunmu~- rihi bir hamam da belediye tarafın. kem komitelerinden bir k·~ı eh~ vua = dirmlştir. Belediye vaziyeti tetkilı:. ve 

sevkedilecekler Diğer taraftan otelciler cemiye - tur, Belediye tarafından bn sebeble dan alınacaktır. • kur olarak toplantıda bulunacak yıkılacak olan 
17 dükklnı tesb t et. 

Fatih Askerlik Şubesinden: tinin otellerin yeni sınıflar.1 ayııl - müteahhide 2000 lira ceza kesilmiş- Koska cadde5inde yıkılan binaların tır. - miştir. Bunlar için çarşıda n~Tı bir 
1 - 9"° ve daha evvelkı yıllarda li. ması için belediyeye v. •ptıkları m·u·- ıı·r. enkazının kaldırılması i•i, kısa bir yer ayrılacaktır. .. .. Yeni talimatname tatbik ediline· • 

se ve muadili okullardan mezun olan racaat alikadatlarcn tetkik olun _ B 1 d' . . • I • • • • zamanda ikmaı edilecek ve cadde ae _ ' - B17..l maddelerin sat.1ş fı:ıtı:ın. 
tam ehliyetnameli okurların 1 Mart maktadır. Belediye iktısacl müdür- e e ıye, temızlık ış erı ıçın yem nişletilecektlr. o - ye kadar bu ktırara gore hareket e - nın teııbiti için, Fiat Mürakabe Bü -
1941 tarihinde hazırlık kıtasına aeçk. ı v · l fi tedbirler almağa karar Vt'rmİ!ltir. dllecektir. . rosu tarafından yapılmak'- olan 

ügü, yenı ole aını arını yakında G ""' ıeri emir iktizasındandır. tesbit edı!r.f'!ktir. eçen sene te:niziik i,ıeri icin bütçe-! Dün yakalanan muhtekirler Erkek mek ebleri tetkikler sona ermıştir. 
2 - Bu şartları haiz kısa hizmet • ye 492,441 lira konulduğu halde Beyoğlunda Cümhurlyet. cadde."in- Bu cümleden olarak şehrimizde bu. 

lılPrden askerlıklerine karar verilmiş Emniyet Umum Müdürü bu sene 43,399 lira f82lasile de 17 numaralı lft.stık ticarethane.~i voleyhol maçları lunan 14,000 aded kuru plltn to;ıtan. 
olanlardan muamelelerini tekemmül fehrim.zd 535,780 lira ko:ıulmuştur. lsahıbi Davld Kanik ve Üskfldardn HA cılarda azami % 15 ve perakendeii_ 
e tirmek üzere şimdiden (hergün sa- Emniyet Umum ~u-deüru- Ali Rıza T . J"k . ) . ..d .. 1 .. v.. • ki . t· uı· İstanbul Erkek l\fektf'hlt'!ri Voey _ lerde ise % 25 karla satılmasııın ka-
at 9 nan 12 ye kadar) şubeye müra. Çevik dün Ankaradan şehrimiıe gel e~ız 1 1

' erı mu uru~~· ıehrın a~·Y:ü:A~;~ ca~~in~e .t5! numa j bol Liı' Heyeti Başkanlıtından: 14/ rar verilmiştır. Ayrıca 61.000 ton çlvL 
caat etmeleri lhımdır. . tı • - temiz ik i~lerinin dahs muk~mınel ,~ tt f 

1 
sa ' 

1 
Dim~tr~ı nor~ıa 2/1941 Cuma iÜnü Beyoğlu Halkevl ye de clnslerıne göre muhtelıf k~zanc; 

3 - İşbu illin davetiye yerine kaim mi.ŞUmru. m Müdür. İstanbulda b'ır ,._
3

,. bir şekilde vapılabilmesi için a an az aya ma sa 
1 .ı:.rın nn salonunda yapılacak m:ı~lar: nisbetleri tesbit edilmiştir. 

•· ... b aene 280 bin lira hakJnrında hlkibata t>aşlanılmı~tır. 
olup ~ynca ~amlarına da.vetiyP gön- gUn kalacak. polise aid muhtelif işler du ka- Bunlardan lJuka Moiz Glincıo~du Botaziçi L. - Haydarpaş:ı L. saat c derılmıyeccktır. Vaktinde ıcabet etmi etrafında tetkık ve teftl<1lerde bulu- ar zam istemiş, ve bu .... 15 14.30 hakem OSman. T 1 Y A T R Q L A R ) 
yenler ezal 1 ki i1A .. ile Kad k • .. d _ı b. ve Ldvanten adında iki seyyar s'ltıcı 

ın c ı sayı aca an n o. nacaktır. p~ra , ı. o.:u.~ e mon.~rn . ı~ da, ihtikD.r suçi1e yakalanarak Fiat Işık L. - Daıil§şaf:ıka L. saat 15 ""---------------'-
lunu.r Ali R:n:a çevık, dün Emniyet Mü. çop fınnı, Emınonu ve Fatıhte ıkı Mürakabc Bfirosu tarafından dl' hakem Osman. Şehir &iyab'o511 

K .. durl«ö ne gtlerek, m d r muavini . e garnızonu yap m ıı.cagını ı - ye teslim edi1mişlerdir. · 14.2.1941 Cuma günü E~inönü Halk Tepebaşında dram ~ :\x.ü ü fi amel · t 1 w b·] "' ıve_ ~ 
aynanBıı•nı vuran muşahade Sata'haUıin Kdrkudla görüşmüştt\r. dırmi .. tir. Fakat bu eeneki bütçeye evi salonunda yapılal'ok maçlar: 

altına alınacak Vali ve Belediye Reisi Lfltfi Kırdar b 280 b' ı· • ı h · k Ü1 kısmında u ın ıra J8Z il ta sısatın o- Ask erlik ı~ıeri .· Yüce kü L. - Vefa L. saat 14 30 Akşam saat 20,30 da 
Kasımpaşada oturan Halil Yalçın- da dfin ö~leden sonrn Emniyet Mü - nulmasına imkiin görülememiştir. ~ hakem Sabri. ' 

er isminde b rinin ailevi bir rrfinaka_ dürHiğUne gelmiş, burada bir mfid • Ancak yapılan 43,39Q lira zamla hu Taksim L. _ ŞiŞli Terakki- 15, ha • EMİLİA GALOTTİ 
.şa .sırasında kaynanası Esmayı bı _ det meşgul olmuştur. yıl amele ücretl.:ri artırılacaktır. Malul sübay ve eratla tehid kem Sabri. istıklal caddesinde Komedi kısmında 
çakla aftır surette yaraladığını dün. • 1 . Akşam gaat 20,30 da 
ltü n~ hamızda yazmıştık. Rüsvet almanın c•zası B"lediye ~md!ye kadıı.r temi2lik Be 'kt y:tımlk erıne Yeni hakem heyeti KİRALIK ODALAR 

Evvelce Akıl hastanesıne girip r.ık. Beyo~lunda Y~ar isminde bir a. amelesine kış mevsimlerinfle 15, ya~ şı nt QS eri fUbeôinde kayıdlı Bcyazıd, La.Jeli, Aksaray, Şehremıni 
t·ğı anlaşılan maznun. ehliyeti ceza. rabacıdnn, 3 lira rüşvet almaktan suç mevsimlerinde 20 lira ücret ver - bilfımum malfll sübay ve eratla fe • İstanbul mıntakası hakem heyeti \'e Topkapıya otobüs temin ed imiştir 
iyeyı haiz olup olmadığının tesblti i- lu Talft.t isminde bir polis memuru • mekte idi, bu seneden itibaren a ~ hid yetimlerinin aenellk yoklamaları. nzaıı.ıına · 3eçilen Galatasarayda.n 
çın, dün Adlıye tababetine gönderil. nun duruşması asliye 8 inci cezada melelere yaz kış 20 lira verilecek _ nı yaptırmak üzere 1 Mart 19fl t:ı.ri.. Muslih, Fenerbahçeden Sabih, Vefa- RAŞİD RIZA TiYATROSU 
mı tır. neticelenmiştir. f hinden 31 Mart 1941 tarihine kadar dan Saim Turgud İstanbulspordan Bu akşam 

Maznunu muayene eden adi.ye clok Mahkeme, suçu sabit olan memu. ır. bire: ad~ vesikalık !otoğra?a nüfus Emin hakkında f~tbol federasyonu - Bakırköy Miltıyndi sinemasında 
toru Enver Karan, Tıbbı Adlidc mü- ru 2 sene müddetle hapse, 3 ay me. Kıt mevsiminde lstanbulun temiz h~vıyet cü~anı:. re.smı senedı ve ikra- na gönderilen liste tasdik edıiml.,tir. iki temsil 
ş bade altına alınmaııınn karar ver., muriyettcn mahrumiyete rnahküm l lik işlerinde 400, yıı.z mevsiminde mıye tem cuıdanl_nrile PıızartesJ, Futbol ajanı Nuri BMut bu heyetin o G E C E 
m ştır. etmiştir. 900 amele çalışmaktadır. Çarşamba ve Cum• gunleri snat 9 dan başkanı olarak çalışacaktır. B E Y A T L A D l 

sa.at 12 ye kadar şubeye müracaat ----------------------....:....!•:........ ____ _ 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey gazete -
Jerae gördum.. • 

. . . Habe4is\anda ilerli • 
yen İnailızlert vt yu&U.. 
re. 

İtalyanlar ıöllerde 
tu1Ak turmaya kaile' • 
9Uflaı ... 

Hasan bey - Ne yap _ 
sınlar azizim, havadan o. 
~amıyacağı anJa§ılınca 
sudan "Zafer kazanmak is. 
tiyorlar. 

etmeleri il~n olunur. 

..-r.-r~~--, f 
..-. -..-. ..-. ..-. -..-. ..-. ..-. ..-. ..-. -
Orhan Ural> 

Karikatür Albümü 

20 
• 

Şubat Perıembe 
günü çıkıy;,r .• 

• Renkli bir kapak içerisinde 
yüslerce karikatür ... 

, İstanbul sinemacılığında ıörii.me.miŞ bir badi.se ___ , 

Hiçbir filme nasib olımyan emsalsiz bir muvaftakiyet. 

HEINRICH GEORGE ve HILDA KRAHL 
ta.rafmd:ı(n barikulii de bir tanda yarııtllan 

ARABACININ Kili DUNYAŞKA 
Şaheseri Ş A R K sin'emasının 

Her seansta saloııunıı dolclıırmakta devam ettlfinclen 

BEŞiNCi HAFTA. OLARAK GOSTERILECEKTIR. 
bu rJn1in Uıimlş: Kat'i o:arak ônümüzdekl Cuma pnü 

~--••••• rii6terilmesiue mibayet nrileeektir •••••••r 
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General 
diyor ki 
{Baştarafı 1 inci sayfa.da.) 

işte ayııi haıblc:r ve ayni davalar 
ıiındi de olınr.kladırl. Fakat müs -
tnkbel galiblerin, kat'i galebeler ne
teciaci olarak dikte edecekleri nıÜ>
takbel nizamların evvelkilerden da
ha ömürsüz. olmıyacakları da ma -
lum değildir. O hald~ haıbin deva-

Lebda kasabası ve 
etrafındaki harabeler 

mına, bu derece msan karunın d.ö - Vazan .· Emekli General H. Emir Erki/et ki.ilnıeaine ve bu kadar insan aan·at J ı 
ve emek eser ve maheııJJerinin _ 19 _ 1 

hedrolup gitmelerine değecek ne • n . Llbda ve Avrupalılaun 1 

Vardır? .• Ya:ıi harb-:: neden devam ) er ıder:;:kl . mcskfın kasaba ile 
olunsun? l Uyu,ınakta her iki mu • Lc~da e hen heleri Homıun 2 
har:ib taraf İçin dah3 c:ok karlar bu- e:kı Rom~ da~ und~n baflıyarak 
lunmaSJ tabii değıl midir) '· ~· ceııu 'jg'Km_ kadar imtidad 

Birçok makul insanların şu _!luda aahıl bo~ııcab · nünden eski iç li-
bu suretle düşündükleri ve hatta ha- ederler. Kasa ~. 0 b" ı. ·· Km 

h kk" kt kadar suren ır a,;.usur • 

Yaş yirmiyi 
• 

geçınce 

Yaşınız 20 He 35 arasında ise 
güzellik hatırına biraz ihtiyatkar ol
manız zamanı gelmi~ demı!ktir. 

a. Birinci derecede sıhharinizi ko
rumıya mecbursunuz. Genç kızlı.ğı
nıza nazaran daha gaileli ve yorucu 
olması pek mümkifo bulunan haya
bnızda lı::endinize dinlenme fırıoathırı 
bulmalısınız. 

b. Jşiniz gücünüz ne olursa olsun 
günde birkaç kere hiç değilse hir 
kanapeye uzanıp rahat ctmelisfoiz. 
çok değil, on, on beş dakika bile bir 
kardır. Yal bile kurdukları mu a a .}r· j mıana -·ki bir rıhtım. güzel b!r 

Fakat daha muhaklı:ak olan dıger İ boyund1~ ""' t f da eılci kale c. Boyalannızı daima en iyi cins-
b. . d h b- . de- li an ımanın e ra ın ''- . B ır ~ey vardır kı o a ar ın 1~ . m ' ·r Homa sirki. bir Roma ten seçmcilıJinız. u nokta cildi genç 
ce bir akıl ''e mantık i~i ve netıcesı duvarlar~, ~1 b" fi- !laklamak bakımından pek ınühim -

l ·ı k .. be i ıkı Roma sarnıcı, ır an 
olmayıp gene ve sadece akı ı ~ sev tür 

5 
' ld rdaıı getirilen sulımn dir. Ne oldu~ belirsiz malzemdere 

\'e idare olunmamasıdır. Harbı~dçık- , .tea1tr •. ~2!1 bair akadük velhası' eski - hatta muvakkaten sizi giiulleştir-
nı d ld • 'l · vk ve ı a - ısa esı JÇın d ) b"l k 1 '- lı a.sın a o ugu gı >ı se tık lı::I" ik bir Roma şPhrindc mevcu ~e er ı e - u a .. asmama smız. 
?C!ınde de yalnız .!lk:I ve ;nan laa h ·n harabesi Libda ve d. Hastalıklarınızı kendi kendini-
hakim değildir. M~şru müda aa za-ı 0 an er 'eyı .• • . ze geçi~tirınekten sakınmalısınız. 
ru t 1 . .. t hıHbleri çıkaran, Baleydnda vardı. Mucahıdlerden bar ~yh 

r e en mus esna, . . te . b. F ·ı. _ Kartajc şc-h- Onların güzelliğinizde bırakar.aklan 
Yayan, uzalsn ''.e .genı letk~ 1~ • KadımI..ibJıı enı ek' arlı Leptis j lere göre değişir. Me•d<l bizim bil- rahneleri önlemek için derhal he -
bunlardır: Öfke, ıhtıras ve ihın.: 1 rı oland R nın. es 

1 ııtorlaıından diğimiz Londrayı fngilizl•r London kime görünmeli~iniz. 
E be . • lha tıyacı Magna ır. om"l ımpıu 1 F l l d d" , . k . ! 

vet, terıyetın su • • S burada miladın yaur ar, rımsız ar ..on r ıyc te- e. Kendı endım e uğraşacak 
muhakkaktır. Çünkü h.a~bı~. me : Se~tımuı ev~nds doğduğu iı;io bu- laffuz ederler ve Londres yazarlar. j 
de'hiyet ocak ve e:ıerlerını ~ırerkm~ 14 ıbn.clhı t-nc-s:n e edilmi ıi. Üf'nİz ' Kezalik bizim yüz yıldnnberi Va-

h b çevrrme ten rası ı a .. ,:ı ııner . d" ı fl J • W• • 
zara veya ara eye ~ "k" .1 •. ..1 .. b" ic harabeler var- ımgton ıye rıe eoıgymız ve yllzı lı-
b k b. ramı) acagı a~ ar- kumı e orta u nc;o d h k" • • \\' 
aş ·a ır eye yn d b çek- d v rJ,.r kuyu nçmnk makan ıle şını da er va ıt ıçın aschington 

d J J harbler en ıztıra ır. ı er ı 1 d ki. d ı_ } d·•· . A "k 1!· ns?n .ar k ·d. 1 Onla - · k zıdıkTan uman yer a tın a ~ ın e ezDer e ıgımız mrrı ·a-
nuılerdır ı;e çek~; 1~ ır ~r.d ğnı _ ~erı 11 zarlıua tesadüf ettiklerinden nın merkezine şimdi Ankara rndyo
rın harbi istemcduderı P.~. do k" ı ~~1 

m.e san kafo ve iıkcletlerinden sunun <ıpikerle:i, hc-r n.-den!!e Vn
d b o kadar a~ı .. ar rr ı, çııı;l\n ın • • h A N 1 wı-b ur ı.•e u, j dan- ı. k k bu L:.uyalan bır seytnn yu- 1 şıngton atta • apo yo!lun mıı ~ u 
C 1 Frankonun spanyanın .. l .. or ara 1 n· B b" h V ı I enera lh getirebile • va~ı addile trek~der e: ı. unu :z~ olduğu meş ur alP.r.ovn da Voı,.r. 
arı?danpAv~up·aıy;ıbsuraber ıulh ta - anlatmak Jütfunda bıılıınıın Nun lo dediklerini hayretle duvdum. 
cegı ve etzıın ı e e j rJ k" ·· 1 s r 

1 •"ri~ecr:kleri hile tahay- Paşa. ayni .rnmnn ~ e~ ~ g.ıze "ri - Cerci \V&Gchingtonun amerikanca 
v~asl udt .a,rınak ~:l.,raflllr yayılabiliyorl ler meraklısı olı1ugu ırın. yrr ~er telafh:zu Vaşington olabilir. Fakat 
)ıı e ı ere • ro f _ı_ 1 111 ve ,onrll tr.r;c:e- ~ L· · d ·· ·· ı · · h 

B h b 1 · kaynakl:ııını ara - taTa ınoıan acı m b. eger 111zım ra yo so,cu t:rımız eı 
u a er :rm . • y l - ·I bir kuyuva ınat · d 1 k h lk ı_ f d . kt r · -ünkü haberın dilmııı o arı >O} e . k. ,_ b 

1 

yerın a ını muta ora a mı-
rnaıı;;ta ay a .)O u • • .ı w I 1. k • l c•ıııiın hır aııı,.om •W• d I ff 

1 HAdiscler Karpnuda 1 
Yen· kayıdlar 

Bar me•eleai - Oku baba. 

Erkek çocuk gıızetede bir hava
dis okudu: 

«Belediye eğlence yerleri için 
yeni kayıdlar koyuyor: 

On iki yaşındım küçük elanlar 
dana ıalonlarına, barlnra getiıilmi
yec:ek. :a 

- Yaşann. 
- Dedi: Havadisi kız kardeşine 

gosterdı: o da ellerini çırptı: 
'- - Bundan sonra bize hiç lı:imse 
11;arışamaz. 

Tabii karıpm,.z. 
Bu akıam nereye gidcce~iz) 
Nereye istcr,en) 
Bara gidelim. 
Gidelim. 
Dans salo:ıunl\ gidelim. 
Gidelim. 

Bu esnada baba ve anne onların 
bulundulclan odaya girdiler: 

- Biz bu akşam tiyatroya gide
ceğiz, çocukların tiyatroya a1ınrna
dıklannı biliyor1'unuz. 

İki çocuk birden cevab verdiler: 
- Biliyoruz. B:z zaıeri ornya 

gitmek istemiyoruz ki. 
- Evde güzel, güzel otururııu-

nuz. 
iki ~ocuk birbirlerine 

gülii~tüln: 

- Ne ı;iüllivorııunuz. 
- Evde oturursunuz, 

güldü le. 

baktılar, 

d,.menize 

- Bir yere mi gitmek istiyorsu
nuz) 

- Evet: harlarn, dans salonları
na cideceğiz. 

Anne, fca-ılarını c;attJ. Baba, bur
nundan soludu: 

- Ne ciediniz. n~ dediniz : bara 
mı)... Dans ani onuna mı~.. Sizin 
• :r.rınızı yırtanm. 

Erle.ek çocuk, gazeteyi babasına 
ızath: 

- Ben on dört yaşımdayım, kız 
kardeşim de on üçünde... Biz ser
bestçe bara da, dans salonuna da 
gidebiliriz. 

* l rki me•dm 
Erkek kırk beş yaşında idi. Ka

rısı ise kırk. Şeyhin kerameti ken
dinden menkul olduğu gibi, kadının 
da kendinden menkul bir rivnyeti 
vardı. 

· - Ben çok ge'lç görünürüm. 
Derdi. Cerçi avnalnr onun bu ri

vayetini teiczib ederlerdi amma, ay· 
naya sık sık haktığı halde anlama
mazlıktan ~elirdi. 

Evvelki akşam kocası: 
.. - Hazırloln, dedi, ae-ninlc bir iç

kilı lokantaya r,-icfip birkaç duble 
bira İçer. yr:nek Y"ri7. 

Kadın boynunu biiktü: 
- Acaba hana da birn verirler 

mi? 
- -

1eyc vermesinler) 
Kadın. gazeteyi kocasına u7ntt1: 
-Oku. 
«Beledive, eğlence yerleri için 

yeni kayıdlar koyovor: 
On '"ekiz ya'1ndn., kiiçiik olan

larn allrnllii kki verilmi.,.ı-cek. » 
- Oldumımdıı., cok CPnr görü

nüyorum . .. Belki bana da içki ver
mezler. 

r::J.,,..,f. :/..J ulı°'ıJi 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı g ld ·~· onun çıktığı yer uegı, I ın•r e a~anıc 8 
" • h" • l•r söyledıgı tarz a te a uza azn, .. e ıgı .>er, I (C b ) vıını ır cene t • l d V . 

a it. • I diği mevkid!t. Bunun a atacom l'!S . b . · de 1 mı§ erse, o Za':lllln ıt.a eec Ofln~-
30 

k 
b~cabeııı ~~dı bi; .. uth v•lnız nıu -ı mah7eni keşf~t·nı11,.,,·-. l~nunla;c:ör- ton, Voterlo, N=york t.İcmek lı:.861 sene onuşmıyan köy!ül Nota nasıl okunur? ra r ,ı ~ , d .. • .ılcşcr 1 mı1 >azı .. 
hariblerin dcg·it, bitaraflan~ a r.ıe.n I t•~- u_7l'!rıne ~.ı.·, m.,7ard"=ı. 8 ..,..j 7 a- değ.ildir •.. Lo_ ndrnvö_ Landın Pari"e p ı 1 b. k"" ı·· b" b h" A k d 

- ı b - B '" "' .. J • • • 
0 onya ı ır oy u, ır a ıs ü- meri a " notalar, diğer mem-fnatleıi iktıza:ındandır. !3oy e ır 1 mu•tıı . ~ 1 J ld roprrık kandili Parı, Munıhe Munhen, Osknde zenne tam otuz sene konuşmamış- leketlerde olduğu gibi do re . 

sulhu, eminim ki l!esl~urıİ çıkara - manda y1111-r ~ ı,"~ ~öndt-rmi .. ti. Ost-ende ve ilh .. derıek ve h,.)I'! bir ı ~- tır. Dedikoducular ondan bnhse. fa 1 1~ . t d ,k , mı, 
mıyan .Mihver devletleri halkJanb 1 toplıvara~ sta ı. u ak" adları Belçika lcövü ohıo Latot•ıı~e'rle te- ı ~-~ derlerken: ' so' a, sı... arzın :ı. o unmaz. b ] ı. - b··a·· ınuhan Ş h r ve ml'!ıı t 1 ( 1 ) 1 ı ..,..u, Notalarda b l 1 ~ (A) d aşta oma .. uzere, u un 1 e , affuz tarzı va-tf.r- o o ara< tea- - Konuşmuyor amma, 'kansı 

0 
• n .a~ ar. ı..uya er-

ve gayri :nuharib beşeriyet yanız/ me•elesı bit edilmiş olan Watcrloova da 8!11· I L • le a· ?. 1 d. . . kadar fazla konuşur ki, iki kisiye ler, aı (B) dır, do (C), re (D) ve 
lk 1 k b h" '- b . · vaıctlm yo ıyereK .:en mızı ta - • a ı~ ıyaca tar. Bu yazılıHda azı •e ır, KR•a 

8 la Voterlo ~emc:mek ıcnb eder. ·ı . . ki .. • bedeldir, derler. il8hiri .•. 
B f b b bu aulh ma.tk- 1c· dlann•n birkaç tiirlü 1 c·· .. 1.. k" eh" l mamı e cvınıze, çocu • annızn, 1şıru- ·····-·· ............ -·---· ----unun a er<ı e~~ .. Çii i1(li veya mev ı " .. . . onı U}'Or ı ş ır. mem eket \•e , . 

1
. . . N• 

ıef olmıyaca'· görunııyorl un lıc tarzına tesadııf cdılır. Bunun k" • • 1 . • t l"ff t I ze \ermekten '\iazgeçme ısınıt. -... l · 11 libi- ye7ı · I l mcv ı ısım erırıın e cı 117. ar7 arını, 
dediğimiz 6ib] •• h?rbeden ~rı . .g ı..:a- ıtebebi, adla~ın y~zı ı• tarı ar.nıı~, yalnız cahiliyette de~il. en medt;nİ y~pıp -~~~ıp günde y~rı~ saat olsun 
Yet veya maghıbıyet anla ma h- b heml'!n hep ı dogm ohu\ muhtehf ve müterakki asttlaıda dahi Ln guzellıgımzle, tuvaletımzle men~ul 
dar. akıl "Ve iz

0

a :1 değil ııadcccG " 1
• telftffuz tarzlannn gi~re de~İ~mr.sinin ·ıı t h k · ak le•' d" d'I olmalısınız. 

şuu ı. • _, d erçı. .• I d T ., h .. .. mı e ve er avım anc n ı ı 
ru •ev.ı; ''e ıoare e er. ._, tabu o uşu nr. ~rhı.> atası yunın- b" I f Mümkün ise spor yııpmalı • 

Fra. n.ko ve Petain sahıslaıı, mevıu - den yanlı• l>8!1ıl.ıın isiml~r tabiRtile şivesine ~öre tes ıt etıni~ Öy !! aöy- . 
1 lan lemiı ve öyle vazmı$ ır. Onun için ııınız. Dl'!ğilse yiirümeliainiz. Eliniz -erı. ve muhnrib taraflara karş: 0 

bahis haricirlirler. Mucl.:\ Homıı ye- b V den geldigıw. kadar arık havada dur-
'"azıyetleri dobyısile bir sulh ta - . e ]c()("8 l>ir bı.q1ıkta Hams yaz.1- izim o ingtonu bildiğimiz Va- malısınız. ,. 

d 1 d r· nn d Lk · J"k h d fington ~!inde telt.Huz etmeklim.. vassutu için en verinde a am ar ı • tır Bu bir '" atsız ı ataqı ır. .,.. 
k mııı · 1• H b b 1 miz ne bir cehalet ve ne de bir ha- g. $işmanlatıcı şeyler yerine bol H. A. ya: 

Ve eğer Petaüı ve Franko haki aten Fakat, fTI'""" a om!l"ı~. c.enu 
8 ı- 1 L mn.cva, sebze yemeli.iniz. Bunlar y ...... ma. p..naraınınw hi" beğen 

sulha tavassut azim ve iınk.auında daki M"rÇ?ap mevkımın adının ta o ur; çün.ı;:i bunu ingilizc .. kon:ı- -.- ~.,.,, v 

2 

gım cevab: aŞu veya bıı hnlde ol

iseler ve buna te~ebbüs ederek mu- shını_ı·ki teliffuz tarzını orada . ku- •an kavimlerden maada hiçbir mil- cildinizi tazd~til".ir. Size pembe bir medim. 
1 arı; 1 I lıılılden J•t ula Vo inscton d"-e teluffoz et- renk verir, gençliğinizi uzatır. &Gece 22 ye kadar demerimi ha -' affak da uluılarsa, kendi millet e - andıın huluna l venern ld. v ·.1 - b b 

k m M b o ugunu mez. h. Yazın gu""neıı.te uzun zaman kal- ıırlamakln meşgulum, a am, anı.em 

- ması ailenizden sizi istemesine mini 
ıebebler değild:r. Eier size., SJZln 

ona bağlt olduğunuz derecede bağlı 
olsaydı, hiç düşünmez. ee~hler icad 
etmez, sizi hemen ailenizden isterdi» 
tar7.ında olurdu. 

ııne ve bütün beşeriyet,._ en biıyü b" ı:at 80rdu:ıı: ıuga · 
bir iyilkite bulun mu, olacakları gibi ~z 1· d'ler Gene cyni nııntakNanı~ f ste biz hu i'im güclükleri içinde maktan .akınınız. Gün~ cildi hır - ve ben 22 dven besorud a 

22
Yemd ek Yer1Z• 

~ ı aoy e 1 
• d d un Trablus vak'11l:ı.nnı mri birer ma!'llll 1 diyorsunuz. e n en en sonrası .endi adlannı da tarihe altın a yaz- h"I ı. smına kuman n e ~n • h l d k pa ar. ·ıçın vakit geçirm:ve ma.hsus bir rare 

d ki F k b ·· sa 1 
'"

1 d ) clıve sor- a in ~ alma\tan kurtarmağ11.znre v ır ırtaca ardır. ilhaki a ugun mu- p d buraya ne er er - k ki • istiyorsunuz. 16 Y""ında bir "OCUk için, h "bl 1 ı. ı bir aşa ım .1 ı O man o- mi tarı, c;alaştı~mız bir şırada hıub- Mevsim yeme erı: .....,., " •rı eri banotırubi e..ce .. ~an. dum: Margıp dcai er. z,. bulda genç kız m1Bınız, genç erkeic mi artlı-d · ı · hızmet nra l:stan den evvel v• h"rb .. •nn'"ndrı Trab-" •mın ınsan ıga vapzıcag. · d pılmış ve ~0 • " ""° ~· H 1 d •• "' • yamadun, .saat 22 den aonra yapıla-
.. rnsa) i~ sure te büyük olacak ve ~~ al v

1
: olan 1 :200000 mı~y~~ın- lus ve Bin~azi mıntakalarındıt bu- avuç U ana yuregı 

k Dllat m v 1. h 'tı1 chıhı ıcım- 1 h" l 1 cak §ey yat.ağa girerek mışıl mışıl 
•
1
Ç unutulmıyaca tır. d ki çok krnnet ı ım d ki """'u" ve ızmet er etmi$ o an es- 1 dana kalbi. bir buçuk kilo ha- uyumaktır. 

Muhtemel aulh veya, mütareke le: Arah harfkrıl~ ya~!ı .~1 :e : iri bir dostu:n. müıeknH bir.başı 'ruç. 50 gram tereyağ, bir soğan, 1 Fransızların bir atalar sözil vardır, 
ııarılarından rimdi bah~etmek pek ve baZJlannm iiz:cnnrle ~ı!l.tun Bay Ziya ziya1el'İme gelmı ti. ıanm~ak, biraı: nane, tuz biber. aslının gözlüğünü muhafaza ederek 
erken olur· çUnkü !Ulh, dönen ha. - 1e1er dahi bul•ınm:ıdığı ıçıd. t1 ıhu- (Devam edıvor) Dana kalbini kalın kalın dilimle-- dilimize çevirmeyi beceremiyeccğim, 
bcrlere ra~men, henüz bir hayaldır ... tUta bize tam bir ~·ardım h :' dn- H. E. F.rln1et yiniz. Tereyağında kızartınız, sonra «6 da kalkmak, 10 dn yatmak, 6 defa 
Fakat muhnriblerin, silahları dle - mamaktadır. Nrt-k.i:n bM kbııta 8 

foce doğranmı, soi:anı da katarak 10 yıl yaşrunak şeklinde bir şeydir. 
rinden bırakarak bir rrıasa etrafında üstün ve csre~iz •adl'!e'" r }'an- Halk evler. nin kurulus bu yağda pembeleştiriniz. havuçları Mükemmel bir hayat reçete.dl ol;ıt'1lk. 
leferru'at1 konuCTnağ. oturmadan lıdır. FJhıı~ıl muharebe zama~ı do- d"lm · · So Programınızı d"~'"ti.rmek n1>k eli -

:r·· la h t derek hır e f dö Ü Ü • • h f ki iyite kanyınız. ince ı eyımz. • "6"il a~ 
evvel onların aıılatabileceğ~ ~~rt EİI ralara kadar Sl'!VB G e R d d yı n m ıçrn azır 1 ar ğanl.ıt yüreğe illlve ediniz. Arkasın- ni2de olmıyacak, sa.at 22 ye l:ndnr 
teabit ctm .. k fazla gü.; dcğıldır. - ldtab y117mı., olıın •· . emo:ı 8 ...,ı. .. arak yorulmuş bir kafa iotn tek. 

1• h bden 1\1 'L •ekhnde yazar. Halkevl,.,rinin kurulsunun yıldö - dan da nane, sanmsak, ttız Ye bi - ,....Uoi Veıir k.i her iki ıarnf en•c a aı bu yeri arcguc<J ~ 1 k ııır okumayı tavsiye etmek de müm. 
l k l L- 1 · · · ındr.n na'ı c;ı - nümü münaacbetile 2 3 C.-bat P~zar b · K • k I '- fil Us.tnmı" ve knt'i V•~ mut 8 ga epe- O haldı:'! 'ıı ı•ın ıc . . a··ı e ..,u en atınız. apagı apa ı nıı a - k0Il6iiz, arOOığmız çareyj bulmayı 

v b 1 n M } bır mısal Y günü yapıla::ak merıısim programını • h l k" t nin fıüç)üklcrine inanmı~ u un~u : mr.lı..f·r~ arsı-R JI d 1 te~te ta avuç ar suyunu çc ıp en-- gene kendinize bırakaca~ım. 
lar. ı.ı·nc;·ı· a' ~ fern"'.ttle iyi nıyetı va1rlım. Daha nel~r var ır . p tesbit etmek iiz~r~ dün vilıiıvet parti cereye yapışmıya başlayıncıva ka - • 

'" - ... " 1 d N a idare heveti re;si R'""'ad Mfmftroi - hi -r ihtiras ve l;inl::rc tercih eylesin er.. Kezalik Libdenin adındı. u
0
n . - .,.. dar pişiriniz. Ve ancak o vakit "raz H • ·ı k b 

1 aku _ d • Lihd~ c ı. cmın !unun rei liğinde Parti merkezinde .
1
• d. . a· b k t t bu .... t. ımzn8J e mc tu yazan o-

Her iki tarnf, bu surete m şadan sor um. h ~ . d d Lib- bir toplantı yapılmıttır. su ı ave e ınız. ır uçu saa e kuyucuma: 
litta dönebildikleri takdirde onlarıtı bol•ettiğim türkçe ~abla ;\ a 1 adı Halle.evleri kurulu,unun yıldönü- su ile kaynatınız. S:ca.k aıealı:: yeyi - Sizi, ailenizden iıtenıesini aöylü-
Lehistan, Çekoslovakya, müstt-r.llc- dl'! yazılıdır. Halbu ... ~~~n ;;~pa- münde Batvekil doktor Refik Say- niz. yorsunuz ..• Bin dereden su Retir-
k~ler ve hatta yeni Avrupa ve A~k·~~ Leptis Magnal bodldauj~1 ;;lıu Ye hari- damın radyo il~ nutku dinlenildikten Havuçları patate' tavası Kibi u - mek suretile mazeretle:: gösteriyor, 
nızamı üzerinde tıyuJlTlalanna !'c ~ lalar buraya .e { sonra biitün Halke\"lerinde konfe - zunluğuna dilimleraeniz man7arcw eiz bu mazeretleri kabul ediyo?su
liı imkan bulunabilir. Zaten hıç bır talanna öyle y~zıy~~~rj · ve ka- ranslar verile<::ek, piycaler temsil ~ daha ~ilıel olur. Tabakta ortaya yı- nuz ve bekliyorsunuz... O zamım 
taraf kendi hnrb gayelerini toplu ve Memlekl"tl~nn, 1JC>•

11 
enn kavim· lunacaktır. ğar. keuaTa et dilimlerini dizemniz. bana yazıp aorsavdınız., size ''crece-

lnı·i surette ilit-ı ctıncmiıtir. Bu !'abalann Rdl8n zamarıR ve r 
sebeble herhrıngi mütar,.kc ve sufh = nw tefrikası: 21 

~i!:~t·~:~:;;;~:~ts::~·~:~:: .... r-· ~~LAN a 
B .. Lu·· umumi aııkeri vazıyet 
ugun~ I . 

de Almaııyanm ve ngıl~erenııı .r:ıa· • • 
kul bir ııulh teklıfi üzcrınde muza: N. A'1<,LE.DEN • ME13RlJRE SAMI 
ı. 1 •• meleriııı ı pek mantıkı xere ere gı°' • . . .. k 
b· h k t olabılecegını gosterme -

ır are e lh h .k. tarn 
tedir. Makul bir u , er 1 1 .• k': 
fın menfutlı:ri icabındandır. Çun u 
h• b" f • . 1 be ne elle tuıç ır tara ıçın gıı c ı 

• d d d klar araln-1 şuyor. Gözleri daha mavi ve drıha 
Bu sefer ınn cı u a • ·ı . 1 k 

M" a navn degı • ı~- para • · 
nıyor. Fakat .. ıne Y M hanı- Mine bir kere daha duraklar gibi 
kemlesinde done~~k 1. e.~y~m gü oluyor. Sonra birden omuz silkerek, 
mm buru!IUk, tef.;at ı yuzune - uzatılan anahtarı alıyor. Gene ayni 
lümaüyor. ,_1. . • Parmak- pervasız tavrım takınamk: 

gamlı şeylerini unutmalı! .•• 
Duruyor, sonrıı içini çekerek: 
- Gençlik, ne güzel şey 1 diyor. 
Ve gözlerinin soluk, donuk ren-

gine bir canlanış ve pırıltı geliyor. 
Mine de: 
- Meryem hanım, bu gece dan

sa gideD •.. Genç olan a.izainiz değil 
mj) diyor, 

Celİ§.İ güzel karaladıldan 

Kurşuni bir eaba1ı 

Sen. açılmazsan acılmaz qöıılü
müz t?!J virdi mız 

Gel kapanma seyre çık güller 
a('&ldı 9eldi 1ıaı 

Hüsnü Yu.~ii.fle şiikiifte cü1fii.lcr 
ayni hayat 

Bir mücessem şi'ri sevdavi ue 
dönmüş kainat 

- Sesiniz insanın içini yıkoyor, 
tazeliyor ••. adeta iyilik ve Tahatlık 
veriyor ... dedim. 

Mektuhu:ıuz·ın !lt>n kısmında yaz
dıklarınız, l!İzi tüpheye düşiircn Fi
kirleri de, sevgisinin ciddi olmadı
ğının birer misalidir. Üzülır. •vini7., 
onun sevgİ'lini kaybetmdcle büyük 
bir şey J:ayb"!tmiş olmal.Slm7. Ciddi 
ve şarılmaz h;s .. ini veren lıir n~k ra
bıtzıaının. koptugum.ı görmek belki 
üzücüdür. Faht oııun ıize baiHılığı 
böyle bir nağlılık de~ilmiı ki . Bu
nu aiz evveJd,.n hi setmeli, ona gi:ire 
hareket etm'!liydiniz lcızım. 

Simdid~.:ı sonr3 siri aile"lizden 
istese, nişanlan nız bile yl'!nı vaıi
yet dolayısile uzun bir müddet bek-
lemeniz İcab edecelc ki ... Bu dn hiç 
iyi bir 'ey değildir. Kim bilir belki 
boşuna bcklemiış C'\:ıcııksınız ve so
nunda !{ene bağ kopacak. 

Kııa bir müddet sonra evlenme
niz mümküns~ niqanlanır, eYl~nirıi
niz. Olmadı~ takdird"! artık oııunln 
mektubla'-ml\VI\ bir nihayet verin ve 
mze çıknn kısmetlerden en ivisini 
ıercih edip evlf'.nin. 

TEYZE 

Kadir mevliim seni ôqnıiiş ua.. 
Tat~, 

Ciçekler içinıi0 bfrdir menekşe! 
Bitersin .:rüiıerin harı içinde, 
Korkanm yün111e batar, me-

ne~e: 
Yavru niçin boynun iğri ttıtur

sın? 
Senin derdin benden beter ~ne. 

nekşel 

Kadrin anlmr.t'l/an!ar alır eline, 
Onun için #in biter mC?ıek~e! hılacak kadar ynkın ve ne de In~ı: 

hakkak sayılabilir. O halde her ı.-ı 
tarafın bütü:ı servetl.:rini ve ınevcu
diyetlerini !!zerine attıklan b~ar 
ınasasının iistünde, son ölüm dırım 
l:arannı atnıııdan evvel, birbiıleıine 
dlerini uz.1tar.'\k ortnya koydukları
nı payl14mııları m nasız ve akılsız 
bir harekd olmı.Jacağı gibi müm -
kün•Üz de değildir; fokat bilmem 
ki, bu derece makul bir hareketi, 
ortnda yıkılmış bir mağlüh olma -
dan. harbe gınşmi;; inaanlardan 

N · · yu .. re,; ıamız. b k 
- e 1Y1. h t• varl diyor. - Size söylüyorum ya, en sa -

d Perı me are ı B k • d !arınız a . k · leri giyer- !anmıyorum. u açamngımı uyar-

Bazan, asıl hayatım nerede, han
ııP tarafta pek bilemiyorum 1 Kendi
mi arnmağa kalk1$5am, acaba nere
de bulacağım? Oncn geçmiş tcYi 
canlandıran Minenin hikayesine nid 
sayfalar araııında mı... Yoksa ma
zimle hiçbir bağı, ilişiği olnuyan bu 
bilmediğim evde mi? 

- Vaktile çok sevdiğim biri, 
beni dinlemekten hoşlanırdı; hem 
ne garib, tıpkı simdi siz.in dediğiniz 
~eyleri söylerdi... Seneler vnr ki 
ldmsenin önünde tarkı söyleme
dim .•. Sizin İçin ı>İyanonun başırw. 
geçtim... Amma haydi hnkalım, 
şimdi de sıra s1zin ••• 

Birdenbire sustum ... Cayte ga-
rib, nnlatılmnsı çok güç bir hisse 

beldiyebilir miyfa:J 1 

Eğilip beyaz 18 arpdın k laraa gürültü patırtı rıknra.a oh ne 
h m n açı pen- ' B . 

k Meryem anı · b" .. 1 aı& evet ne ala!... ~rum meramım 
en,den uzanıyor, ona beyaz ır gu eg·t~nmelc dansetmek de~l kil 

cere ' f" } 
ı. nyor D b d Meryem hanım aa ıyct e: .-opa • a a a 1 

Artık hazırsınız0 ....... d .. _ Neden? diye mm danı)'or. 
- ğÜ. nunuz e uç · J l"ttl d kuz bile de ... . • k" Oo! My dearst gır, my poor ı e 0 H" üzülmeyin··· SııJn ı- thingl 

saat var. ıç } d"·nuıeıJer... d b"l d ~·ı · 
"kiden eY"e ° K"" -k Daha yirmi y;uıın n ı e egı sı. 

l~r ~ 1 
d-L- erlcen selin... Ku~u · ı Bu nkıam de.rdli acı fe)'leri u-

Sız bıraz an• . un. nız 1u -ı 
anahtarını vereyım. • • - rıutun: Sadece bir genç z, gu en, 

k.a~~w inizi bile farketrrıeden, ora eanıeden güz.el bir genç lı:ı.~ olu
se ~ d nıza çıkar11oız. 1 insan baza11 bu dunyanın 
dan per. o a r tetli konu· auz •.• 

Meryem hanım ate~ ı a 

Pembe bir akşam 
Peri demin piyanonun ba;ma 

ıcç.ri. Ağır, eaki bir şarkı aöyledi: 

Gam seni terkeyLemezse eyle 
terki.gam biraz 

Gel kapanma ıe1ıre çık güller 
açıldı geldi yaz 

- Ben alaturka iyi bilmem, Pe
ri hanım ... Yalııız sevdiğim bir tür
kü vardır, size onu aöyliyeyim .•• 
dedim. 

Parmaklarımı tuşlara değdir-
dim... Hafif: konuşur, fısıldar gibi 
bir sesle Karaca oğlanın, kimin e
linde bestelendiğini pek hatırlama
dığım, içli bir koşmauoa ba§ladUD: 

kapılmıştım! ... Bilmediğim bir yer
de, ya bitişik odnlaıda, yn da bah
çede. göremediği:n ccb;rinin beni 
dinlediğini e:ındım ..• 

- Ne oldunuz yavrucuğum> · · 
Ne'-'I" birden kt>.ııİvr•diniz~. .• 1e 
giizeldi •.. Devam etscnİ7.c. · · 

- Kim var~ Biri beni dinliyor •.. 
Kim) Kim? diye sordum. 

- Ne münasebeti Sizi ben din
liyorum, ~esinizin caz.ibesine kapıl
mış, hayran hayra~ dinliyornm •.• 

«Arkası \'il!°) 



SON POSTA 

(Memleket Ba_berleri] 
Bigada 

Biga çayı görülmemİş 
şekilde taştı, birkaç 

hayvan boguldu 

Muradhf a bir genç kızı 
kaçırd ılar 

Muradlı, lHU1A1sİ) - Muradlı
nın Ballıhoca köyünden Dönek Ali 
a yni köyden Murtazanın nitanlı kızı 
Kıymeti katırmışaa da derlaal ya
kalanarak kı.ı ~eri alınmuıtır. 

Kooperatifler teşkilAt'An
dırma mUdürU Adana ta 

Adana, (Hususi) - Kooperatif
leri teşkilatlandırma müdürü profe
IÖr Muhlia Ete bugünlerde tehrimi
ze gelecek ve Adanadaki koopNa
tiflerin çalışma vaziyeti ile meşeul 
olacaktır. 

a8en 19oeta,. nıa Wıikuı: 24 

Sonra Torr:tv'ye doiru eiilerelı.: 
kibarca sordu : 

- Yoksa Mac Neil' in hayaleti 
mi mevzuubahs oluyor'> 

Şato sahibi omuzlarını kaldırdı: 
- Ada halkı böyle iddia eder. 

Bu adam az tav.İye edilir bir hayat 
aürmüştü ve iddia edilen hikayeye 
sör... ölümünü:ı yı?döniımü geceli, 
demir mazgallı odayı, ahirete ka
dar ziyaret etmeie mahkUın e<lil
miıti. 

Bu esnada şamdanlardan biri, 
bir m üddet titredikten sonu. masa
nın Üzerine dü~tü; oturanlann hcpıi 
birden sıçradıl•r ve vikontun onu 
te'krar yerine koyduğu zamana ka
d•r geçen MikUt -zarfında. dlf&rıda 
rGzıı&rın inildodiii ititildı. 

ı Kocaelide sıtma ile 
mncadele devam ediyor 

Bir "Yoksullara 
yardım cemiyeti,, 

teşekkül etti 

Ceyhan yeniden 
kabardı, bir köy 

sular altında 

Mre. Dean, arkasında, duvarın 
üzerinde oynayaıı kendi gölgeleri
ne dönüp balt.tı ve inilder gibi: 

- Bu gece gözüm ! uyku girmi. 
yecejinden eminim dedi. 

Phylliı, D' Arenne' e doğru dön
dü: 

Y ~: V alenlin WiUiama 
- Bu odada yatnıaia cesaret e

debilir misiniz) diye ürkek bir ta
Kaptan Mac Kenzie ıaatine bak- vırla sordu. 

tı. Sonra ona güldü ve ilave etti: 
Stephen kuru bir •~le ıunları - Ben orada yatmadan Üle öl-

ıöyledi: meii tercih ederim. 
- Madıt!mki yıldönümü gunuıı- - Ben Amerilulı genç kızların 

deyiz, bellıti ıayanı dikkat bir ha- hiçbir şeyden korlıtmadıkluıoı zan. 
diee görürüz. nediyordum. Bakalım, siz de bu 

Sustu, sonra sordu: abdalcasına masala inanacak mı-
- T orray, oğlunuzdan b"tka, aınız? 

hortlaiı gören kimse var mı) dedi. - P ek tabii ki hayır. 
- Büyük babıt.m anlatırdı ki, bu 1 - Sah~ gir~rim ki ihtiyar da 

asrın batlangıcında, bir bahse tu. öbürküler gibi batıl şeylere itilcad 
tuımuı ve demir mazgallı odada etm .. kt .. dir. 
yatmıttı. O gece yarıaı U'fllnınca Sonra Fran11z, sesini yülıtıelterek 
kendisine bakan kötü bir yüz gör- ilave etti: 
müştü: sonra bütün balıkçılar ıize, - O halde sövleyiniz. 1 orray, 
yJdönümü ııeceai. müteharrik köp- siz hayalı-ti hiç qörmediniz mi> 
rüden odanın pencereaine doğru Mre. Dean ynaınd.ı oturan ıato 
yükselen sihirli bir mui ııık gör- sahibine doğru eğilerek: 
düklerini aöyliyeceklerdl!'. - Oh 1 Evet, onu luç görmediniz 

Tokatta· 

mi) diye ilave etti. 
Şato sahibi sükunetle ba.~ını aal-

ladı: 
- Hayır. 
Phyllis" nin annesi tekrar sordu: 
- Bu odadc1 yatmayı hiç dene-

diniz mi) 
T orray ı;ıülerek cevab verdi: 
- Hayır. Bu memlekette biz, 

inanmasak bile efsanelere hürmet 
ederiz. 

Mac Kenzie ayağa kalktı ve ge
mive dönmek zamanının gelcl lğini 
bildirdi. Mü~aadc İstedi : şatn sahi
binin davetlileri masadan kalktılar. 

:Ki 

Mn. Dean ak•am yı-meğinclen 
sonra bir briç pprtisi yapmak itiya
dında idi : fakat bu akşam hiç sesini 
çıkaramadı. Ne Torray, ne rle kızı 
ovnamasını hilmiyorla rdı . Phvllis, 
vikontla tavla oyn:ımağa gideceği
ni söyledi: tenha bir köşede ayakta 
duran Stephen bir lcelime bil .. söy
lemedi. Binba.t ve Boldin.i, Bergle 
bir parti bilardo ovnamay. teklif 
etb1er; odalarının bitiıtiiinde bir bi-

Şubat 14 

• 
Iktısadi tetkikler 

lardo salonu vardı. Vcrity kendin
de bir hafiilik. hi11etti. Zira onlarla 
kağıd oynaına.k istemiyordu, Mu. 
Dean'e, bir cduibaj >ı partisi yapmayı 
teklif etti; ekseriya yatta iken de bu 
oyunu oynarlardı. 

Böyle olmakla beraber Berg ve 
arkadaıları hemen kalkıp gitmedi
ler, ev sahibini'l elbise-ile aliıkadar 
olan d'Arenne'i dinlediler. Torray 
onlara bu husu&t.ı birçok tafsilat 
verdi: Sırtında, bovnuna. harikula
de güzel bir bağ bile bağlanmış bir 
lskoc;ya kaputu gümiiş i 1lemeli pıu
çalarla süıılü ıporran'i (elbise üze
rine asılan bir c;an~a) ve çorabının 
kine sokulmuş meşhur kama~ı var
dı. Delikanlı, ııato sahihinin bu im-
tihana hazırlı'"•rken nefret duyma
dığını görüyordu. Kamavı da do!lt
lanna .göstermek için almı~tı. Bu 
kama çok ~üzeldi ve kabı:ası da ya-
kutlarla süslü idi. Berg. Mac Reay
ların armasını ve ailenin rümuzunu 
görmek için lcamayı kınından çılıtar
dı: Bçağın yüzüne «teref ten baıka 
hiçbir ıey» kelimel.!ri oyulmuıtu. 

(Arkası .... ) 

KızıJayın Hatay 
seylahzedelerine 

yardımları 

Maraşın kurtuluş 
yıldönümü 

Maraı 1 3 (AA) - Maraı. dün 
kurtuluıunun yıldönümünü kutla -
mııtır. 

Bu merasimde meb'ucılarımız, 
Parti mümessili ve Hatay adına gt'l
miı olan bir heyet de hazır bulun
muıtur. 

Binlerce Mara~lının iştirak eyle • 
miş bulunduğ'.l bu kutlama törenine 
feref direğine bayrak çekilmiş ve 
istiklal marşı ile başlanmış ve Paı ti 
adına Abdül'cadir Sezaı tıtrafından 
söylenen hitabevi Parti müf,.tti i ve 
meb'usumuz Hasan Reşid Tankutun 
nutku takib eylemiştir. 

Alma 1lara göre yeni V'şi 
kabinesi geçici mahiyette 

Berlin 1 3 ( A.A.) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Almanya hariciye neıı11tti ma • 
halli Vfohy meseleleri hakk•nda bu
raca söylencceic. hiç bir söz mevcud 
olmadığını bir kere daha teyid et -
mektedir. Siyasi mehafil Vichyde 
teşekkül eden kabinenin, zayıf bir 
adam telakki edilemiyecek olar A
miral Darlan müste•na olmak üzere, 
geçici bir mahivette olduğu kanaa
tindedir. 

Albay Donav1n ırakta 
Bağdad 13 (A.A.) - Ruzvcltin 

ıahsi mümessili albay Donavan ha
len kısa bir ziyaret için Irakta bu -
lunmaktadır. Albay öğle üzeri tay
yare ile Kahireden buraya gelmiı • 
tir. 

Albay Donavan, naib Emir Ab
dullah ile f ngiliz sefirı Basilnewton, 
Irak baıvekili Generlll Haıimi ve 
hariciye nazın El-Asil ile görüıe • 
cektir. 
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Mil i Mücadele tarihine ekle
necek bir yaprak 

<Baştaırafı 1 inci •yfada) 
"ttrk çocuğu, Muıtafa Kemalin diw 
linden, Meclise, Mecli9ten taırihe 
geçmişti. 

Manaııhrlı Hamdi .. 
Bu isim kimseye yabancı ıolınez 

tanırım. Unuttııklanmız araeında
dır. Fakat hatırladığımız an. fazile
tini, zamanın hiıçbir itik&line maruz 
kalmamış olarak, hafızalaranında 
dipdiri buluruz. 1927 ele Biı.}ük Şe
fin kendisine millet kürsiisünden a
lenen teıel:kür ettiği bu ıuefli va
tandaş ne yaptı} 

Yaptığı işlerin büyüklüğünü yuka 
rılci sözlerin uaıında tamamen hu
lunamezsa bile eda edilen şükran 
borcunun azam.eti içinden çıkabilir. 

Bu kahraman adamın. sağ ciğe
rinden Tahatsız olarak, Haydarpaşa 
Entaniye hastanesinde yatmakta 
olduğunu haber aldtm. Bana bu ha· 
beri veren do,t-.ım: 

- Yakın bir tarihin en can1ı ~r
fası biraz ötenizde duruyor, çevmP 
okumağı akıl etmiyorsunuz! 

oeM~n., strrh Hamdi 
Hangi gazeteci, Manaıtırlı Haın

dinin yanı başında olduğunu hrt~r 
alır da kotmaz. Ancak, ~ütün asil 
ruhlu in!'!anlar11 has tevazula yaft-

H d. · haatane-ynn Manastırlı aın ıyı, ,.w 

dekiler bile dört oy sonrıı ogren
rnif :iXen ben Haydarpa'8 hastane
sinin bir' koğu~ndll yatan meçh~l 
bir hastanın, başlı başına bir tanh 
olduğunu nasıl bilebilirdim~ 

işte onunla, hastanenin kü~~~. bir 
adaşında karşı knr~•yayız. Yuzu a
sil çizgilerle bezenmi • ~enif a~nlı, 
gözlerinde en keskin hır zekanın 
ampulleri yanan, sevimli bir 8d~m:· 

- 48 ya ındayım, diyor.. ıhh
yarlamış ~ayılınm değil mi? .. 

Arkadaşlaıı itiraz ediyorlar: . 
- ihtiyarlık ne dr.mek efcndım. 

Hamdiyi bir görseniz 18 yaşm~a 
dt."lilcanlı kadar neş' eli ve cevvaldır. 
Radyonun başından hiç ayrılmaz. 
Bilhassa neş' eli musikiden pek iıtoş
lanır. 

Manastırlı Hamdinin sevHrıli ~~ 
2ü, kabahati yiizüne vurulmuv ır 
çocuk gibi kızarıyoT: d 

- Ne vapavım. benim ek z~r 
1tim b K" ük bir el harf' etı e, 
memle~0etle~çdohşmak, iklin:ıled~ alt-. ın e-
mak, baıka diy rlann se.sını , . 
mele beni fevkalade eğlend:iTIYor. 
Artık unumuzu eledik, kalbıır~1t zu astık. baska ne zevkimiz olabı r: 

e:r kahramanhgm hikayesı 

_ Olamaz. cevabını verdi. Ver-

ıniyecekain 1 • 
()daya döndlim,. ~a~yn. hızmet 

edememenin ar.ıbı 1çı:ıdeydım. Da
yanamadım, bu sefer ben E.rzurumu 
aradım. Araml?:da şu muhabere ce-
reyan etti: 

_ Paşam bendeniz Manastırlı 

Hamdi.. 
_ Tekrar ediyoram evladım, 

bana Yıldızı ver.. . .. 
_ Paşa hazret~en, A merkez n:!u-

dürüne arzettim, Jmkansız oldugu
nu eöyledi, bir emriniz varsa ben 

yazayım. ,_ı_ • • 
_ Hayır, ben Yuaızı ıstıyorum. 
_ Muhalefet ediliyor Paşam. 

Bana yazdınnız. -~~ni~etli ~ir a
d mla gönderecegtmı vadedıyorum. 

a _ Peki.. yazdıklarımı ıiyandan 
Fuad Paşaya (deli Fund Paşa) ve
receksin benden selam söylerf\'İn. 
P.,.a, b~ te}grafındn, milletin mu
kadderahnl kendi eline aldığını, A
nadolunun lstanbul hükumetile ala
kaaını lccstiğini bildiriyor, sadroza-
11un çekilm~ini istiyordu. 

Sabahleyin Babıaliye koştum. 
Binbir müşkülatla Fuad Pnşa!'1m 
huaınma eirerek, tdtcrafı verdım. 
Cevab beklediklerim de ilave ettım. 
Fuad Paşanın v.ı:r:iveti hala gözleri
min önöndedir. Telgrafı okur oku
maz olduiu yerde sallaMiı. Yüzü 
kireç gibi olmuftu. 

- Peki, diye kekd&ii. Peki, Pa
hazretkrine söyle ... te1grafı zatı 

:haneye vereceğim. lki gün sonra 

gel.. d·· d" Tekrar telgrafhaneye on um, 
Erzurumu aradım:. . . . 

_ Paşam, emnnıv. yenne gctır-

d. iki ..mn ~onra cevab ,erecek-
ım, .. - . . .. ] 

ler, neticeye int:zar <"tmenızı soy e-

diler. 
Her akşam muhabere 

devam ediyor 
Pa1& teşekkür etti. Aruk. her ge-

ç Va '-it mııkine ile bC'nı arıyor-
ce ge " .. d 1 b r du. Ben de 24 saat ıç~_n A e staıı u -
da geçen badisatm hulasasını .ken: 
dilerine arzediyordum. Vazıfcmı 
suiıfstHnal ederek yaptığım bu yar
dımdan çok gurur duyınnktaydım. 
}çimden bir ses: «DoKru yapıyor
sun!» diyordu. Telılilceli bir iş gör
düğümün farkındaydım. Fakat TÜt
beaini terkederek, kellesini koltuğu
na almış vatanı kurtarmağa koşmuş 
bir paşanın yanında benim maruz 
bulunduğum tehlikenin ne ehemmi
yeti olabilirdit 
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Rodosa hava 
akınları 

(Ba, tarafı 1 inci sayfada) 
cumlara sonuna kadar devam et • 
miııler ve hiç bir hnsarn uğramadan 
üslerine dönmüşlerdir. 

Eritrede Keren mıntakaaında dün 
mühim faaliyet olmuıtur. Demiryolu 
istasyonu, depolar, motörlü naklıye 
vuıtalan ve dü§Jllanın top mevzi -
leri bütiln gün bombalanmıttır. Or
ti ıehrlnin şimali prkiırinde askeri 
ihtiyat depolan üzerine müteaddid 
tam isabet kaydedilmi~tir. Assahda 
antrepolara ve diğer nıkeri hedef _ 
lere hücum olunmuşhır. 

Cenubda, c:nubi Afrika hava 
ltuTVetleri, Asmduyu bombardı -
man etmiş ve burada peçelenmiş in 
şaat üzerine tam isabetler kayda -
lunmuetur. Bu in nat tahrib edilmi~ 
tir. Jeliv ile Brava arasında motörlü 
nakliye vasıtalarına hücum edilnıiş 
ve bir miktar kamyon yakılmı tır. 

Dün Maltn adasına Alman ve 
İtalyan tayyareleri hücum etmiştir. 
Hiç bir hasar, hiç bir ölü ve yarah 
yoktur. 

Yukand:ı bahsi geçen harekatın 
hepsinden tavyarelerimiz salimen 
dönmüştür. 

ftalyan tebliği 
Roma l 3 (A.A.) - ltalyan or

dulan umumi karargahının 251 nu
maralı tcbli~i: 

Yunan cephcsi:tde devriye veba
taryaların faaliyeti görülmüıtür. 

Şimali Afrikadn Alman hava 
kuvvetlerine menımb tnyyareler, kı
taat lı:amplan iJ,. liL.'\rekıit halinde 
bulunan kolln~a v~ düşmanın bir 
tayyare meydanına taarruz etmiş -
]erdir. 

Afaf!ı Sudanda Omo nehri mın -
taka!nnda kıtaatım?r, diicı!l'an müf -
rezelerini tardetmiA ve d~ man bir
çok ölü ve yaralı bırnkm•<ıtır. 

11-12 Subat gec,.si di.icımnn tay
yareleri. Rodo"J ndrtcıına hirka ... bnm 
ha ve tenvir f'"dici fi~ .. k atmı~lardır. 
iki kadın ve hir cocuk telef olmuş
h•r. Evlerde 'bnzı hnsarat vardır. 

Dun çocuğunu 
aldıran bir kadınla 
doktoru tevkif ettiler 

Bulgarlar tekzib Franko Peten 
ile de görüştü ediyorlar 

(Ba.fta,rafı l inr.i sayf'Mla) (Baş tarafa 1 inci sayfada) 
olma<i~ı merkezindedir. le el sıkışarak iki devlet reisi bırbiJi. 

(Sq tarafı ı inci aayfada) Londradaki tclO.kkiye gore, Bulga. ne veda eylemiştir. 
nü ihbar etmi,Ur. Zabıta vaziyetten .ristanın Almanlar tarafından iStila • Franko - Mussofmi mülakab 
adliyeyi haberdar etmiı: diğer ta - sı hfllft bugün yarın ~enilen saatte Madrıd IS (A.A.) - Ramen bildi. 
raftan Anje) bulunarnk, müddciu - yapılabilir, fakat Amanlar, Bulgaris • ril~i~lne göre, general Franko ae llW 

....... 'l'kt · tic' b 1 A tana Balkanlarda umumi bir yan solını dün Bordıgheta'da buluşı:a11f • m ... ,. .. ı ı e ıs va o unmuıtur. n- - lardlr 
jel verdiği ifadede: B'lll ç.~karmadan girmek mabadile, · . s· f it' b' ail · Bi mümkün olduğu takdirde bı'rkaç gün Avrupa meselelerı ve bu tarih! aa. 

~cı- ız, a ır ırh'l eyub km. rkço- tehdidlerinln neticesini görmek fr:n da iki memleket için alfikn uyandı • 
cugumuz var, ona ı c a a tan . . ... ı ı h k i 
~ · · O t ı·ı. A 'f b . 'kAhl ıntizar edeceklerdir. ~an mcse e er a kında talya.n w 
acızız. s e ı .... , n enı nı a amı- Isp l ·· - b' l"ğ' · • d B' .. 1 k .k. Birkaç zaman evveı bu hu.susta bl anyo gorll§ ır ı · bu millüMtıa 
yokrl a. •. ır gun • ., )\Myn ıbrsa ı dı çko- rinci sınıf ve oldukça esrarengiz b; tebarüz etmiştir. 
cu a ne yaparım~ ec uren o - +- · 
tora müracaat ettim, 15 lira muka- unsar oıaı:at telA.ltkı edilen Rws bat- . =vanyol a1ansının Roma mulııa • 
b·ı· d w ld d So tı hareketı hfllen daha az karanlık bırı"ne nazaran, general Franko w 

ı ın e çocugumıı a ır nn. nra Mussor · k • ·· · 
da hastaneye ittim.» dem· tir. nddedilmektedir. ını ns en unıform:ı giymif ..... 

Tahkikat d~n tekemmül ~ederek Öyle sanı1ıyor ki, füısya, belki de !unuYorlnrdı ve kaı·şılaşt.ıkJnrı • .. 
her iki suçlu da 1 • • Ih h~' diğer her milletten daha 2iynde, Bal. m~ heyecana kapılmı§lardır. 
k' . R 'd' h ıncı su k cezl a a- kanlarda suihun idamesi arzusun _ ispanya hariciye nczırı Sunner, bir 
ımı etı ın uzuruna çı arı mış - tek fasıla ·1 b'' t" .. 

lardır. Fakat, Anjel bu defa mah _ dadır ve bunun neticesi olarak Alman kşa 1 e u un gun sab:ıhiaa 
kem.,de yapılan sorgusunda ifadesi- lann Bulgaristana müdahalesini bir ~ini _m~~~arm~::' eden Mu.o • 
n; cfeği tirmi•· zabıtada ve nıüdd,.; harb sebebı yapmıyacaktır. 1 t tında hazır 1"1. ,.., ....... - ~ .. b! AJ , unmuş ur. 
umumiliktelci itiraflannı :reddede - Fakat, sanı1dıı;ına gore, rzat - Ask • . 
relc: manlar, hattı hareket.ini tayine da - 1

• t kerı vnZifesl ?olnyısile muli.tata 
cı- Rahmim den fazla dem gd- vet edilen Bulgaristanın kendiliğin _ · ış ırak edcmlyen Ualya hariciye •. 

mişti Bunu durdurmak iç.in Or Ali den Mihvere Jltihnkı tercih eyleme - :
1 

ofnt Cdııı.no Sunner'e samimi '* 
S 'b. " · 2 · ' " · sn· istem ktcdi grn gon ermiştir. 
aı e muracaat ettnn. Jırn ucret a- 1 1 e r. L d 13 • A 

larak, bana bir iğne yaptı. Fakat, Halbuki Sofyıı.da hala azçok mu • F on 1~ \ ·~·) - Müstaldl 
kan gene durmayınCll, bu sefer Gül- halefet mevcuddur. Sofynda vatan • rT'SJ.Z a_1aı;:.ı bıldırı?or: 
han,. haııtanesine gidip, kiirtai yap- perrer unsurlar. derhal Romanyanın ) ımesın ıplomntık muhabiri ... 
tırdım.)l dcmiıtir. akıbetini knbtll için memleketin hü1'. an yazmakta<!_ır.: . . 

Dr. Ali Saib Dölbak da sorgu _ rlyetini ve müstakil mevcudiyetini ris- k Sul~1AtC§ebbusunUn Petıu~ - F.-. 
sunda, ale ·hindeki iddiayı tama - ke etmenin şayanı arzu ~madı~ °g mu d'ıc.a.tınEnv me1vzu tefşlu~ etmeli 
men reddetmiş ve şunları söylemiş- fikrindedir. ço z~r ur. ger talya ngıltere • 
f . Bu ayrı bar sulh yapmak tasııvvunmıcla 

1T ·«- Bu kadın hıısta bir halde ba- Sotya lf:' (~~s~n ~~~g~~İ Ajansı olsaydı - ki ortada böyle hir tamT 
na müracaat etti. Kendisi nt-ziften bıldiriyor: vur.n delalet eden. hiç Lir ema~ 
müteessirdi. Bir ;ön ... vaptım. Sonrn, Bulgari.5tana bin Alman tayyare • Y.?khtur: bu. hl~sust.ıkı ylokdlnmala! haç 
h t . oto·,1 ob'll h t .. . 1 1 ,.. şup esız gız ıce yapı ır ı. Ç~ 

a-. a' ı . ı. e as ancye gon- .sın n ge dl6 1 Bulgur hava meydanla- H'tl · b" 1 b' ·ı 1 -'-La 

derdim.o rının Alman' bir kadro tarafından ~ . .1 erın.. oy ah 11 ~aya~. t<-ş~ 
Sor~uyu müteakıb, hakim her iki ga} edildiği ve bınle?ce Alman ask~ skunke muB':8m Ma etm~y~c.egı im~ 

~' k'f) · k a tır. ızce ııssolınının sp..,a 
ma:ınunun nn tev ı enne nrar ve tankının Tunadnn geçtıği hakkın- F d rd · · 
vermi .. tir. d ve ransa an va ım ıstemesı .illlll • 

n yab::ı.ncı bir njnns tarafı~d:m yfı • mali çok kuv~etlıair. Musso1inİllİll 

K b b v 'I k yılan hnberlerm baştan P..şagıya ka - Trnblusgarbrleki ordu bnkiyelİBİa 
asa ıçagı 1 e so akta dar uydurma olduğunu bi1dırıneğe kurtarılması için '";:>nnvanın yardı -

12 yerinden yaralanan bir Bulgar ajansı mezundur. mını istemesi pek ınü~kündür. 8"' 
Bir tekzı'b daha bittabi Fransızların muvafakatini İ9-

genÇ kız Ölüm halinde! LondTa 13 tA.A) - Royter: tilzam eden bir iştir. Cünku M~ 
1 Batı tarafı J iııci sayfada) Londradaki Bulgar sefaretinin lini Fransa ile henüz harb halillde 

ni aramak için de ?'-limeti adım adım bir mmeuru matbuata yaptığı bcva- bulunuyor denil~bilir. 
leri yanaşıyor .. Tophane, işgal edil- takib etmeğe ba lamıştır. nnt•a. Bulgnristandn 1000 Al~an Bu vaziyette Petainin huzun1na 
di, harbiye nezareti işgal edilmek Dün Knmgümriik postnhanesine tayyaresi bulunduğu hakkındeki istirhamkiır bir tavırla çıkamaz. 
üzeredir. mektub götürmek iizere evi'lden çı- haberi, kaba ve ha.ali, olarak tav- Weygandın Mareşal Pctain ile be-

Paşa emretti: kan Nimet Uzunyolda Rahmi ile sif etmiş ve şunhrı ilave eyl<"mi~ıir: raber mütareke şnrtlannın harfiyen 
- Bana harbiye naaretini \'er .. kar~ılaşmı§br. Bulgarist nın 1000 tayyareyi ~la- tatbik edilm'!sine taraftar oldui:'U ve 
Tam muhııbereyi te'lİs etmi~tim Rahmi, genç kızı tekrar baıışma- bilecek hava meydanları mevcud hiç bir İtalyan askerinin Tunus.'\ air

ki, işgal kuvvetleri harbiye nezare- ları için kandırmağn çalışmşııa da olmadığı gibi mcvcud meydanlar - mesine müsaade etmiyeceği zan.no • 
tine girdiler, muhalJere kesildi. imet bu teklife yannşmamış ve yo- dan da senenin bu mevsiminde is - lunmaktadır. 

- Paşam, harbiye ne7areti işgal Junn devam etmek istemiştir. tifade edilemez. Bu şartlar dnh:linde, ltalyaya kar 
edildi. Sırasile bildiriyorum. Beyoğ- Bu esnada kıskanç delikanlı be - Berlin ne diyor? ~ bi~ ş~1krankbdorcu olan ~e Mbnr•

1 lu, Üsküdar, Kadıköy, i~gal ahın- }inden buy'' iik bir kasab bırag~1 ı:t _ B ı· 13 (AA) D ı B etnın ı epe oı1tane munase et er 
" • . er 1~ • • • • -- • • • idame eden General Frnnkonun Ro 

dadır. Burabrla muhabere imkanı- karmış ve genç kı:zm üzerine atı - a1ansı Ab~ldırı.ror.: ma ile Vichy arasında mutav..at 
nı kaybettik. Vaziyet vehamet kes- larak onu 12 yerinden ağır surette . Salahı~etlı hır meınbadnn bildi- bir rol oynamak İstememesi m• _ 
bediyor efendim. Sabahki müsade- yaralamıştır. nlmektedır: teb'at de;;ildir. 
mede 6 •ehid, 1

::. mecruhumuz var. Ka !ar ·,.;nd y k la N' et S hf JI Al " .., ' " n ı,... r vere ı 1 r. ım • iyasi ma e ere giire man Habefi.tandaki siviJlerin tah.,... 
Jıgal Derinceye kadar devam ede- bavgın bir halde Haseki hııstancsine tayyarecilerİnın Bul~aristnnn girdik- Zürih l 3 ( A.A.) _ Gazetta ele 
ceknnş. Emri devletinize intizarda- kaldırılmış, Rnhmi cinayetini mü - }erine dair Lonchada yapclan pro _ Lausanne'ın Vichy muhohiri ya:n • 

Simdi tarih konuşuyor: 28 
- 20 sene evvel .. o zaman 

Yaşında bir gencim ve İstanbukla 
rnuha~re memuruv.um. f.n acı. ~ 
~tırablı devirleri yaşıyoruz. Must~
fa Kemal Sam~undn"l Erzuruma gıt
rniş.. kulaktan kulağn Erzunıında~ 
bizi kurtaracok bir güneşin doğabi
leceği haberl~ri dola ıyor. ( Musta
fa Kemal) ismı her yerde hürmetle. 
Ümidlc söyleniyor. Bir gece ~·a~ı~ıy
dı, makine haşında nöbetçıyım. 
Bnktım, makine anyor: En:urum .. 
Hemen cevnb verdim. Sordu: 

yım. Biraz sonra emrt-ttil~r: tenkıb it.anlı bıçai'ını yere atarak paganda 11,ahi retindck; ı1avialar 
15 Martı 16 Marta bağlıyan ge- - Hamdi oi{hıın, ben;m imzamı k!lçmıştır. harbden mes'ul olan adamla;ın a-

ce .. odada t~lgraf ba~emuru da kullanarak, F..dirneye Cder Tayyar Dün ı;ceç v.:ıkit haslanede kendi- sabiyetine bir dt>lildir. Bundnn baş
var. Bu adam, o zaman Beye, Bandırma kolordu kumanda- sine ameliyat yaplan genç kızın ha- ka Almanlar bu husu!:~ snlahiyettar 
posta telgraf umum müdürü ola~ nı Yusuf İzz .. ttin Pa"laya, lzmir ku- yatı tehlikededir. Bulgar makamları tarafından nc.o;re-

yor: 
Mussolini ve General Frank~n 

tetkik ettiği meselelerden bir tnnHİ 
ni. pek muhtem"l olaTak, H be.tW -
tandaki sivillerin lüzumu takdirillde 
tahliyesi teşka etmiştir. Mesele, A
~; .. ,.ı-r-ba - Cih•ı•i fl ... miryolunun kal
lanıJma!!ı icab ettiğind,.n ve Fran .. 
SllVI da alakadar evlediğındcn, ... 
Franko - Petain görüşme~ini İcab 
cttirmiyc kafidir. 

zatın mekteb arka~afl .. _geç ':ak~t mandanlığına vaziveti h:ıber ver, Cinayet hadisesine el koyan zabı- dilc-n tekzibi hatırlatnınktadırbr. 
"d" d~·n bır ~mır getırdı · sonra da bann neti'ceyı' b·ılclı'ı·. ta firnri cnrihi siddetle RTamakta - Si umum mu ur ... · ' ovo gazriesi teessüf ediyor 

b · de· Emirlerini derhnl yerine grot!r- dıt S 
u emır . f . b nd d'm T l fi k . . . • ofya 13 (A.A.J - O. N. B. 

_ Kimse vaıi t-sı aoı an ay- ı · e gra arı çe tını, n.etıceyı bildiriyor: 

b h~dı'sel"r rıkma01 tekrar kendı'lcr1'ne arz ve ı'laAve -t- Si 
rılmasın. azı " ' " c tim: ~ ovo ~azetcsi, Cörçilin biıtiin 
muhtemel 1 p S El AN 1 K 8 A N K A g 1 Balkanları V<' bilhass ı Bulgaristanı 

Ç k muhtemel aşa hazretl"'ri nerede ise burası b' h b h 
Denı.lı'yordıı. ı ması ır ar sa ne~İ haline getirmek 

l da İşgal edilecektir. 
-------

haAdı·~ ... Jerin ne olacağmı an amı~tım. D h Te.st.s tarihi: 1888 fikrinde olduğunu göstt"ren nutku-
"'- d 1 d a a bizim b:na i"'gal edilmeden h 

Z:.aten tu"rlü rivayetler o aşıyor uk. p ""' nu ayret vı:- İ•ıfial i),. kar~, J ... d1g";ını Mülakat hakkında 
tahminler Mustafa 

karşı 

Kemalle 
karşıya 

aşa ile muhaber~ kesildi. Çiinkü e 
Derhal makine başına geçere ihanete uğramı tık. vazmaktadır. Bu gazete. demokrat 

Ankara}'l buldum. f'afıllnın karar- fdare Merkezi: İSTANBUL CGALATAl nıilletlNin 25 sent- müddet Buls.!a -
Ah . t d' n 11Uyuyo~' cevabını Nöbeti teslim nlmnk üzere gt len '" ristan mrnfaatini ihmal P1tikten 

ga :Fıı ıs :J~;ndırınız > dedim. Sor- batmemur, önümdeki kağıd - •onrn Bulgarist:rndan '<' al•·lumum <Başta:rıırı ı lncl sayfad .. 
d:lıı;:er;tManastırlı Ham?ı ric!1 cdi- ları görmüııtü. Ht>mcn dısarı Tiirkiye.cleki Subeleri: kü<'ük hiil·umrtlerden bö} ) .. bi· li - da ltalyaya hiç bir fayda temin ... 

Is · .. ba t,..,nf c•a·nler >> çıktı. Umum mu"du"r~ haber verme- 1 b h , 1 · . r k miyeeeg·i n•ikardır. mın net.. yor. makine şına -,.. k' ... b · " iSTANBUL, Galata 'Ye Yenleaml -ran n ı:ı se me erınr tec11ııu rtme - " 
Manastırlı Hamdi.. Biraz sonra P-.a ma ıne aşın- ğe gittiğini anladım. Miisveddcleri MERSİN, ADANA Bürosu •nclir. Binaenaleyh Frankonun sulh ta • 
Ben Musta fo Kemal.. daydı: l Ha derhal hamur haline ~etirert-k ağzı- Yunan tebaasımn Sofyllyı terke-de- '\~assutunda bulunmuş olması ye • 

Yerimden sıçradığımı hatırlıyo- _ p ....... m ben Manastır ı ın- ma attım, bin mü k.üli'ıth yuttum. !undaki tahminler doğru değildir. 
rurn. Gayri ihtiyari fesimi düzelt- ..,.-- (Arkası var) YunaniatanJahi Şubeleri: cekle:i doğru değil ispanyanın harbe iştiraki yo ...... 
tirn, önümü ilikledim: di. _ Söyle oğlum ı Nwret Safa Coıkun ANİK TİN . Atina fıl 3 d(A.A.) -

5
1-fovns a - da yapılan tahminle.!' ise, pek daha 

- Emrediniz Pasaml - Paşam, şimdi l1tanbt1I ittJal SEL - A A ıansı tara n an, mt-n!lei ofyn ol - çok uzak bir ihtimaldir. Zira ı,.. 
- Og.lum ban.1 Yıldızı ver.. ,. Doktor 1. Zafı" Oget -.. e mnk tizere verilen ve Bulgaristan pa günkü şartlar altında lsp:ınyama 

k altına alınıyor. -,. 't ht d k' Y 1 k l h b Hemen merkez müdü!Üne oş - l\·tuhabere devnm ederlcl"'n, me.r. - vı a ın n .ı unım ı ·nr ın ve ço - ar c girmesi kendisine hiç bir ıa• 
_.l M ıv ı 1 Her nev.ı banka mu ,.. ' • ki y f hım. Heyecan içindr.: E.fe11<Iin1 us- kezlerden gelen hab'!rlere de .so.z Belediye tarşısındak1 muayene- cu ara unanİstana dönmelerinin aat temin etmez. 

tafa Kemal Pa,n hazretleri Yıldızı atıyor, bunlan sırasile Paşaya bıldı- haneSinde öğleden sonra ha.,ts- Kiralık krus:ılar servisi emir veya tavsiye cdilmi olduğunu Deme_k oluyor ki, General F,.. 
istivorlar dedim. d ' larını kabul eder. 11 """'""'""' __ ,,....,.....,"'"""""""""""'.-.-~ bildiren haoer. kat'i surcttr tekzib ko, tebliğde neşredildiği veç].le 

~~B~i~r~m~ü~d~d~e~t~d:ü~şt~'in~d~ü~,~t:e:re:d:d:i:id~:ri:y~~~r~p~:~~;!!!m!,.!T~th~t~ım~aad~üş~m~a~n~g;em:!;i-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~l~u~n~u:r·~~~~~~~~~~~~ hakikaten müdnvelcı efkar İçia ediyordu; neden snııra: Mussolinivi ziyaret etmis. Ancak, 
neredt"yİm diye sordum, etrafımda hayatı yalnız eğience ile doldurma- Hıristos tep~indı- hir köskiin kapı- Mareşal Petabin de pek yakın da.o 

ıSon p05u,nın edebi romanı: 87 oradnki eşyaları aradım. ğa imkan olamaz. Kendisini unut- sanda bir draba durdu, Halide ha- tu olan Frankonun, Mihver lehinde 
- Alışının yavrum. Birkaç aydıı ması için insanın ciddi •ryletle m<"Ş- l S f b · l d b l 

Aşkla 
Oynanmaz! 

Nalrled.n: llua~z Tıan•:n Bt1rluınd 
den dönüıı ni bir telgrafla arayacağını ve~.~d 

- Öyle ise gnmc il h ıs- o gider gıtme.ı bir mektub go e
tekrar uğrarız. Şimdılik .A a. a e- receğini kim bilir nasıl bir hclecan
ınarladık- muhtereın kralıçen:ıız, g l bekliyordu. l·hlbuki Selimden 

N · Selım me- a C 
2inti esnası11da esrın - ~ w• B Ik' b" I bir haber çıkmamıştı. enç 
selesini iyice tetkik .:decegız. e 

1 ;JY e gene 'lnnesinin nüfuzu altında 
de karı kocayı banştırmnnın çare- a am tesirile hareket ediyor de-

ve onun 
sini buluruz. . 

- Sakın bir delilik yapmayııı mekb. ···m j .. te dinlenmiş o-
Annecıgı , .. k' b' 

Sacide. . . - dudaklarımda sa ın ır t~ 
- Mer k etmı:yin. pro1emızde~ !ara~. ve li orum. Bakınlz yu

aizi haberdar edec<"ğiz ve sizden ı· bessumle ge ~uktan eser kalmış 
. h k . y• ·: .... de yorgun 

:Onsİ2 are ete gt-çmıyecegız. Zl~ .. 

Yalnız kalınca Mediha hanım kı- mı? I , dan mu kızım~ 
:zının bu candan nrkadaşlarım min- - yı uyu d l'k ':z bir uyku; bu 

_ Derin, ~ 1• ~ıd' Fakat size netle düşündü. Onların dostluklıuı h ıhı ı ım. ~ 
hakikaten menfaatsiz ve samimi idi; tıabah sar oş g .. ı· vim mi anne 

f L! ey ı;oy ıyc,. d v ın 
Nersin bu vaziyetinde onlardRn isti.. tuha cnr ş 'lk'n bulun ugu 
&ide edebilir, onlarla avunabilirdi. GBpcrixn.İ aÇJdnca ' k~ndi kendiJPe 
Zavallı Nesrinin, kocaaının kendili- yeri yadırg• nn, 

1 1 )A el ı. nım a elim indilo!r. kisi de fevka- azı tavız er e u unm.ak için Ma • 
kendi odanda vatmamı,.tın da on- ~u o masa azım ır. r~ğer müsaade 1· d d 1· ''- 1 1 

" y • k d' d n e mütees ir iler Halide hanımın reşa ı umaa çn ı mış o ması galat 
dan ... Sen uyurken bana misafirler etsenız, en ıme ışarıda bir i a- b' 'h . 1 1 b'l' 

rardlm. 
yüziinde yeis, ~rlimiııkinde bıkkm- ır 1 tama sayı a ı ır. 

geldi. Sacide ile Meziyet... Senin 11 t 1 d d k' M l p 
- Hayır L1.,ım, para kazannla- lık ve can sıkıntısı ... örülu"ordu. Ka- a ır ar a •r ·ı areşa et•İn, avdetini söyledim, pek sevindiler. ııo.. .. " Al la F 

Ak d l ı ki gw a ihtiyacın yoktur, ben'ım scrveıı·m pıyı açan hizmctçıye çantalarını '\er- B mım rın, ra:ısız Afıiknsınclaki 
şam an evve gene ge ece er. izert limanına ask<"r çıkarmak ba -
- Böyle birdenbire gcli§imi a- sana yeter. dikten sonra sessizce merdivenleri d k 

tayib bulmadılar mı? Size bir şev - Makııadım kendimı avutmak- çktılar, odaların:ı çekildiler. susun a i talt"blcrini reddetmifti. 
General Franko rğer ınareşnl' Al -

ıormadılar mı t tır. Genç adam etrafına bakmadan man taleblerini kabule ikna edobd-
onlar .elli. çok •evdiklerı' ı"çı'n - Biliyorun1 ·, bu konsere hazır- k d' · t - .. · h M - .. en ını ya agının uzerıne attı, göz- se, em ihvert." ka.-..ı mıın•vi 'bm-

derhal bu .. tu''n kal>ahat' ka ·ınvalı'de .!anmak fiLrı' hı'r te fena d ... g";ı'I. Hnt- J • k P-1. • ., 1 Y - " " ~ enni apadı. <.ıyl.! büyük bir '-'or- cunu ödemi olacak. hem de Afıi -
ne yüklediler ve ona kızıp lstanbu- tfı istersen konse•i bir hayır cemi- " k 
la kaçtığına hükmettiler. yeti menfaatine verir ve bundan bir gunluk hissediyordu ki kabil olsa ·aya çıkmak üzere Alman askerle-

- Zeki kızlardır, onlardan bir de manevi zevk alırsın. günlerce böyl egözleri kapalı dura- rinin kendi topraklarından Jt('Çme • 
şey saklamağA gcJmcz. - Güzel fikir. Yarından tezi calc, uyuyacaktı. sine meyda~<:miq olac ktıt. 

_ Fakat ıartık sana bundan yok işe girişmeli. U t k · · el M dl d k d U Ü "'--
bahsetml'yc .. c.-klermiıı, nivetleri seni - Pek ucele l!tme yavrum, bir h · ~u ma ıstıyor tı. Vücudu sıh- Ura 1 a a in J Z ·n.._ 

J atını tamnmil• bulduğu halde kal- b" k'" J J d 
gezdirmek, eğlendirmek. hafta, on gün kadar rahat et, din- b' ır oy ll yara an 1 • ıni saran ıztırab çemb · · _ Ala ... Ancak ben yalnız eğ. len, neıı eni ve kuvvetini bul, ondan · en gevşemı- M dl (H •) M ~ 
lence ile m'"~gul olmnk istemiyorum. sonra salim bir kafa ile çalışmag-a yordu. Lübnan dağlarında ike ura 1

' ususı - ura ~ n h f l n, son nın Balnb:ınlı köyünden ~man ft 
Biraz evvel uyandığım zaman ynta- bnşlarSJn. ı::-'1.i dinlersen şimdilik a ta ar ~ar.fındn hayatı sevmeğe 1 Ahmed Karabcl:ı iııminde iki 1ca .. 
ğımda düşündiim ve cıddi kntıırla~ mümkün olduğu kadıır kendi zevki- başlamış, ıstıkbn!e aid ümidleri can-ı deş ayni köyden Hasan oğlu ~ 
verdim. Derhal Konservatuardakı ni diişün, dilediğin yere git, diledi- la.~~ıştı. Fakat iş~e ani bir fırtınaı himi bir kadın mcııelesi y{;zünden 
hocama ınür.ıcaat edecei:rim ve o- ğin kimselerle görüş. butun bu haynllerı yıkmış yerine fena halde yaralamışlardır. Yam 
nun yardımile bir piyano konseri * evvelkinden daha acı bir azah bırak- derhal hastaneye kaldırılmış ve suç. 
vermek haz.dıklarırıa ba4lıyacağım. Nesrin Beruttan ayrıklıktan on nuftı. ]ular da yakalanarak adllyeye ._. 
SiWı hakkınız ~roı anne,· boş bir Sün aonra, brr ~abah, Büyiltad.Oa (Arbaı nr) lim edihniJlenlir. 



8 Sayfa 

Hayvanlar aleminde 
(Baştarafı ! nci sayfada.) 

mızdıı. Bir düzüye kuyruğunu ıallı
yor. sanki kendi kendisıne mühim 
meseleler halledermış gibi feylesof
çıı neler düşünüyordu. Bekçiye hay 
hay 1.. dedim. 

O akşam sa.oıt sekize doğru bekçi 
geldi. Fakat Örümceği koydunuzsa 
bulun .. yerinde yeller esiyordu. Mu
hakkak kaş ile göz arası gene şehre 
sıvışmıştır .• dedik. Bekçi de talihine 
küserek ve elbette ki hayır duı:ılar 
okuyarak yanımdan aynldı. Sonra 
kendisi anlattı. Adamcağız, öteberi 
almak için lokantanın kilerine inince 
gözlerine inanamayarak <ıÖrüm
cek» in orııdn kcndisim adeta güle
rek beklediğini görmüs .. 

Diğer bir vak'a da benim başım
dan geçti: 

Gene bir gün Örümceğin pek te 
öyle keyifli olmadığını gördüm. Ba
şını okşıyarak: 

- Örümcek, oğlum .. dedim. Ya
rın sabah bir iltiç içelim mn .. 

Ve ertesi sabah elimde ilô.ç ku
lübesine vıırdım. Örümcek gene 
yoktu. O ilna kadar dn bir kere ol
sun sabah kahvaltısından evvel dı
şanya sıvıştı~ı vaki değildi Tahmin 
ettiğiniz ı;tibi kurnaz, ilaç içmekten 
kurtulmak için keçmı,, ve benim 
başımın pek kan'lık olduru, binRen
alcyh kendisine ilaç vermeği düşü
nemeyeceğim bir saatte dönmüştü. 

Hergün 
(Baştarafı 2 nci ı;ayfada) 

ni kurtarmış olduklarını anneden -
ler bile cazibeye dayanamıyacaklar, 
belki de, bütün dünya istisnasızca 
bu girdabın içine düşecek! 

Evet, yüklü bir sene içindeyiz. 
Bildiğimiz bundan ibaret. Yapabile
ceğımiz şey de, bütün bizim zihniye-

Köpek besÜyenlerinizin pek iyi bil
diği gibi, onların ilaçla başlan hiç 
te hoı değildir. 

* Köpeklerle atların zekalarından 
kimsenin şüphe etm~diği muhak
kak, fakat benden istenilen listeye 
bu gibileri katmanın hiç te doğru 
ol.mayacağı kanaatindeyim. Zira 
köpek ve atlar, daima insanların 
hizmetinde bulundukb.rı iç.in zeka
larını epeyce bilemiııtirler diyebili
riz. Kısaca bu gibi hayvanları sık 
sık gördüğümiizden dolayı elimiz
de zekalarını ölçebilecek bir rniyar
da bulunuyor. 

Ya hnvşi hnyvnnlar? .. diyeckesi
niz.. söyliyeyim: 

Vahşi hayvanları mütalea edin
ce, ben şahsan şempanze ile ~oril 
maymununu zeka bakımından lis
tenin başına geçirmekte tereddüd 
etmiyorum. Orangotan maymunları 
bu iki maymun cinsinden sonra ge
lir. Bu Üç cin,in arl\sında hakikaten 
zeki olanlar var. Gardiyanları ken
dilerine bir ~ey söyl!."yİnce derhal 
anlamakta, kavramakt:ı, hele birçok 
şahısları birer birer tanımakta. ve 
yüzlerini asla unutmamaktadırlar. 
pu maymunların çok zekilerin~. her 
türlü oyun ve hokknba:dıkl<ır hiç te 
giiçlük çekilmeksizin ÖRretHebilir .. , 

Bu bnhcıe tl"krıır rlönece~im. 
Nn!clrdrn: İbrahim Hoyi 

/..nkara borsası 

13/211941 açılı.ş - kapanı.ş fiatlan 

ÇEKLER 

Açılı§ 

Londra ı Steri.in 
New. York 100 Dolar 
Cenevre 100 İsviç Fr. 
Atilla 100 Drahml 

SON POSTA: 

HANGi RENK sızı MES'UD EDER ? 

PARASIZ 
Bu sihramiz 
yeni pudra 
renkleri tec
rübe edile-

b
.,. 
ı .. ır. 

10 KAD!NDA 
9 U FENA 
RENKTE BiR 
P U O R A 

KULLANIR. 
timizde olanlar gibi, beklemek ve 
hazırlanmak. Bunun haricinde, her 
§ey, bizim değil, yalnız mukaddera
tın elindedir! 

So!ya 100 Leva 
Madrıd 100 Peçe.a 

ve k ?""- • 
5.24 

129 20 
29.6875 
0.99'lj5 
1.6225 

12.9375 Fena renk~ bir pudra, yüzünüzelpüğü .. ile karıştırılmıştır. Bu ~ayede 

3 4 5 korkunç bir makyaj manzarasmı ve.ıpudranın saatlerce sabıt kalmasını 
·-,7 

3ı.ı375 rir ve sizi oldut;unuzdan daha fazla temin ettiği gibi pudranın cildin yağ. 
stokholm 100 ısveç F'r. 3ı.005 yaşlı gösterir. TellLnize uygun renkte h tabii ifrazatını mnssetmesine ve bu 

Belgrad 100 Dinar 
Yokohama ıoo Yen 

--------------lil bir pudra ıntıhab etmenın yegane ~a- suretle cildin kurumasına ve sertlen. •................................................... Esham ve Tahvı18t 

Eskrim ve jimnastik yurdu Ergani 20.05 

resi, yuztmuzun bir tarafında bir mesınc ve binnet-ice buruşukl•ıkların 

renk ve dığcr tarafında başka renk zuhuruna da mA.nl olur. Her vakit 
pudra tecrfibe etmektir. Bu tecrüte. krema koptiğile karı.ştırılmı.ş me~hur 

Şehrimizde blı' eskrim ve Jimnastik yi hemen bugün, size parıısn olarak Tokıılon pudrasını kullanınız ve b1r. 
7urdu tesis edilmiş ve ilk toplantı ya_ ' R A D y O verilecek yeni ve cazib rrnklerdeki kaç gun zarfında teninize yapaca -
pılarak idare heyeti intihabı olun - Tokalon pudrasile yapınız. Bu yeni ğı cazıb tekemmülü görünfız. daima 
muştur. ıCLld renkleru CKromoskopl tflbir e. kutuların üzerindekı Toluılon ismine 

Yurdun fahri reisli~ine Selim Sır_ CUl\lA ı4 .2.19u dilen en son ve modern bir mnk.ıne dıkkat ediniz Teninize uygun rt•nk 
rı Tarcan, reisliğe Salıh Kösernif, u- ~.OO Saat ayarı, 8:03 Ajans haber. vamt.aslle karıştırılmıştır. Sihrft.miz ınt.ihnbında tereddüd ettı~inizde Iüt. 
mumi kll.tiblığe Cihad Tekin, mu ha. len, 8.18 Hafıf müzık (Pl.> • 8.45-9.00 bir gbz, tam ve kusursuz bir incclıklc fen İstanbulda 622 No. posta kutusu 
siblığe Rıza Arseven, veznedarlığa Ay Evl kadını. renkleri intıhab eder. adresl11e (TokalO!l put'lrası Servisi 

2.30 ~~t ayarı, 12·33 Karışık ş:ı.r. Tene gayet uygun bu yeni pudra P. T.I vliki olacak talebdc size mem. 
dm Arak~n, y~dek azalığa Orhan Sa- kı ve türkuler, 12.50 Ajans .. haberleri, sayesinde artık makyajlı bir yUz gö_ nuniyeUe, muhtelif renklerde nlımu. 
fa seçümr.Şlerdır. 13.05 Karışık şark~ ve türküler, 13.20- rünnıiyecektir. Tokalon pudrası, lm - nelik altı ufak paket pudra gönde • 

14.00 Karışık milzık (Pl.) . t'yazlı b' usul da·resinde Krema kö receı;·z 

T 
18 00 Saat ayan, 18.03 Radyo 1 ır 1 

c -
1 

• 

ıSwing• kuarteti, 18.30 Meydan sazı 
ve faslı, 19.30 Saat. ayarı ve ajans 
haberleri, 19.45 Solo şarkılar, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Tcmsn, 21.30 
Konuşma, 21.45 Radyo salon orkes • 

iktıaadlı Havagaıi J trnsı, 22.30 Saat ayarı, ajans haber. 
ocağı ••••llll' 1 

leri, 22.45 Radyo salon orkestrası, 
23.00 Cazb:ınd CPl). .................................................... 

Ahın, salim ve tapu iş!eri hoo Pı>!ta Mathauı: 

Her çeşld hukuk işleri enıniyet.:e !.tşrı:rat Mudurô: 6e11m Raııp &meç 
görülür. Adres: Divanyolu 66 f.!Umara. S&HlBLERİ: S. Ragıp EMEQ 

Kimil Şttrbetçioğln A. Ekrem UŞAKLIOİL 

.----• MAHDUD MES'ULİYETLi -----.. 

Garb Linyitleri işletmesinden: 
ı - Tavşanlıda Küçükilet köyü kömür ocaklarından istihsal olu -

nan linyit kömürlerinin 13.17 Km. mesafede lbulunan Tavşanlı istasyo 
ııuno. kamyonla nakliyesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş. 
tur. 

2 - Bu işe aid şartname: İşletmenin Kütahya ajanile Eskışehir a. 
janındıı.n, Tavşanlı İşletme Şub~den, Bnlıkesirde İşletmeler Merke
zmden bUlbedel temin edilir. 

3 - Nakliyenin ocaklardan Jsta.syoruı. teslim beher ton muhammen 
bedeli 135 yüz otuz beş kuruştur. 

4 - Münakasanın Bnlıke.sirde ihale tarihi 20 Mart 941 saat onda. 
dır. 

5 - Taliblerin mezkCır tarihte teklif mektubları ve verecekleri fi. 
atın iki bin ton nakliyesine tekabül eden miktar da teminat mek -
tub veya akçelerile birlikte Balıkesırde Garb Linyitleri İşletmesi o:rek-•••••n•iil•• törlüğune müracaatları ıl1n olunur. , 

Devlet Orman İşletmesi Çoruh Revir 
Amirliğinden : 

1 - Devlet Orman İşletmesi Çoruh reviri Borçka bölgesi Balıklı Or _ 
man knt'iyatından Hopa sahlline .20. kilometre mesafede şose kenarın. 
da istifli a1007• metre mikab «288• desimetre mikCıba muadil c2892o aded 
kabuklu kızılağnç tomruğu açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Artırma 25/2/941 Salı gilnü saat 14 de Borçka işletme bölgesinde 
yapılacaktır. 

3 - Beher metre miktlbın muhammen bedeli 11 lira 66 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat •8800 lira u88P kuruştur. 

5 - Şart11ame Orman Umum Mildürlilğünde İstanbul ve Trabzon 
Çev rge Müdürlliklerlle Çoruh Revir Amirliğinde görfilebilir. 

6 - İsteklılerin muayyen glin ve saatte Borçkada bulunmaları ilCın o. 
lunur. c893ı 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
11/2/941 tarihli Cümhuriyet, Tun, Akşam, Tasvirie!kAr, Yeni Sabah, 

Son Telgraf ve Son Posta gazetelerinde münreşir illl.na ektir. 
Bar.sak, balmumu, deriler, peynir, taze ve konserve balık, keten, yon

ca tohumu, paçavra ihracatçılarının 938, 939, 940 senelerindeki ihracat 
miktarlL\nn .. her sene için ayrı ayrı ve 10/2/1941 tarihindeki stok milı:
tarlarını yazı ne Mıntaka. Ticaret Müdlirlüğüne bildirmeleri UAn olu -
nur. cıosa. 

HER YERDE 
~~ ~·,; F"aillıı. .. ' ~ 

Bursa Naha Mttdttrlllğttnden: 
1 - YeniŞehir tayyare meydanı yolunun yenıden inşası 12168 tıra 18 

kuruşluk keşif bedeli üzerınden kapalı zarf usullle eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Eksiltme 20/211941 Perşembe günü saat 16 cin Nafıa Müdürlüğün. 
de toplanacak eksUt.me komisyonu tarafından YB!lllacaktır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
K~if, plan, vahit fiat Ust.esı. bayındırlık i§leri genel şartnamesi, ve ten

nt şartname ile mukavele pl'.:ıjesidir. 

4 - Taliplerin münakasaya l!Stirdk edebilmeleri için 912.61 liralık nıuvak 
kat teminat yatırmaları 940 senesinde ticaret odasına kayıdlı oldu~una 
dair vesika ile bu işi yapmağa. ehliyetlı olduğuna dair vilayet ma:.:amına 
müracaatla vesika alm:ısı, i.içlinciı maddede yazılı evrakı görüp kabul 
ettiğine dair imza etmesi ve 2490 sayılı kanuna uygun olarak bazırlıya _ 
cağı ~klif zarfını ihale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Nafıa 
Müdürlüğfine vermeleri lll.zundır. 

5 - Talipler 3 ncü maddede yazılı evrakı Nafıa Müdürlüğünde tetkik 
edeceklerdir. 

Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (579) 

~---• MAHDUD MES'ULiYETLi 

Garb Linyitleri iş;eımesinden: 
Değirmisaz iŞletnıemiz ıçln BİR DOKTOR OPERATÖR aranmakta. 

dır. Talib olanların tecrilmeiha.l varataslle ve mektubla Balıkesir pos. 
't ta kutusu No. 6 adresine mıiracaat etmeleri il1n olunur. , 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için 3000 ilA 3500 piyade, 1400 ütl 1500 sUvari müvezzi 

ile 150 ilfl 200 hamal ki cem'an 4550 ilA 5200 maa kasket elbisenin dikişi 

kapalı zarfla elt.'ılltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel c39250ı muvakkat teminat 112943, 75• lira olup 
eksütmesi 20/2/941 Perşembe günü saat 16 da Ankarada Evkaf apartıma. 
nında P. T. T. Umum Müdlirlük binasındaki satın alma. komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubüe ka
nunl vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat d5D e kadar mezkur 
komi.syona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada Evkaf apartımanında P. T. T. Levazım, İs. 
tanbulda Valide hanında P. T. T. Lefazını ayniyat şubesi müdürlüklerin. 
den d96ı turuş mukabilinde verilecektir. c614.84h 
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Mütenevvi yemeklerle Mide Te Emayı yormadan bll' tabak 

ÇORBALIK ÇAPAMARKA 
Hububat ve sebze komprimesile bir ıünliik kalörinizi temJn edebilfrslnlz. 
Et ve Tavuk suyiyle mamul l\ltrcimek, Beze.ye, Butday, Komprimele
rinıizin 100 ıranılık paketleri her yerde 15 ve 50 ıramlıklan 9 kaıruıtur. 
Nefaset au.hulet ve aıcuılutunu bir tecrübe ile anlıyMıaksııııs. 

Büyük bakkaliYe mağazalarında bulunur. 

Şirketi Hayriyeden: 
HlSSEDARLAR UMUMi HEYETiNiN TOPLANTISI 

Hissedarlar umumi heyeti (194.ı> yılı Mart.Jnın on sekizine! Salı günü 
saat 16 on altıda Şırketln Onlat~da Fermenecilerde kAin Merkezi İda. 
resinde alel!ide surette ıçtımna davet olunur. İşbu toplantıya em ve 
daha ziyade hisse sahibi olan his~edarlar iştirak ederler ve rey sahibi 
olurlar. 

RUZNAMEf MÜZAKERAT 
1 - 1940 senesi hesabat.ı hakkmda idare meclisi ve murakıb raporla

rının okunması ve mezkür hesabların tnsdikile idare meclisınin 
ibrası. 

2 - Müddetleri biten azaların yerlerine aza seçilmesi. 
3 - Müddetleri biten murakıbların yerlerine murakıb seçilmesi ve Uc. 

retlerlnin tayıni. 

ISTANBUL SIVACI va BOYACILAR CEMiYETiNDEN: 
22/1/941 tarihinde ekseriyet olmadığından yapılamıyan Cemiyet lleyetı 

Umumiye toplantısı 20/2/941 Perşembe günü saat 14 de Eminönü Halkevi 
eski binasında yapılacaktır. Ruzname aşağıda yazılıdır. Cemiyete kayıdlı 
meslektaşlarımızın teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: Kongre reiS ve kô.tiblerinin seçilmesi - İdare heyetı 940 
senesi çalışma raporu - 940 senesi hesabatının tetkiki - 1941 senesi 
bütçesi okunması - İdar-e heyetinin yarısı için intihabat yapılması. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Aşağıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gös. 

terllmi.Ş olan Ankara hastane.si madeni malzemesi 25.2.1941 Salı gUnU 
saat 15 te kapalı zarf usulü ne Ankarada idare binasında sıra ile ve ayn 
ayrı satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek t.stiyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat teminab 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekli!lerini ayni gün saat 14 de ka_ 
dar komisyon reisliğine vermeleri lfmmdır. 
Şartnameler 067) kuruşa Ankara ve Hayd1lrpaşa veznelerinde satıl • 

maktadır. (937) 
Malzemenin ismi Muhammen bedel Muvakkat teminatı 

Lira Lira 

1 inci grup: 19 kalemden ibaret ma • 
den! komodinler, dolaplar, masalar 
vesaire 
2 inci grup: 47 kalemden ibaret ma -
deni kaplar, muayene masa ve şez. 

longlnrı vesaire ............................ .. 

40137 

33437 

İstanbul Be1 ediye Riyasetinden: 

8010,28 

2507,78 

Hesab İşleri Müdilrlilğünde münhal bulunan (30) lirn maa.,,ıı dort mu
mkıblık için 2Qf21941 Perşembe günü saat 14 de Belediye merkez bina
sında müsabaka jmtihanı yapılacaktır. 

Aşağıda yazılı evsafı haiz olanların 19/2/941 günü akşamına kadar Be
lediye Riyasetine iSt.ida ile mül'acaat ederek istenilen vesaiki vermeleri ve 
tayin edilen gün ve saatte Belediye merkezinde bulunmaları lAzundır. 

Aranılan evsaf: 
1 - Türk olmak, 
2 - Yüksek Ticaret ve İktısad, Siyasal Bilgiler Okulları ve Hukuk Fa-

kültesi mezunu olmak, 
3 - Askerlığini yapmış oımnk, 

4 - Otuz yaşından .yukarı olmam-ık, 
istenilen vesaik: 
1 - Hüviyet cüzdanı, 
2 - Askerlik vesikası. 

3 - Mekwb diploması, 
4 - Doğruluk kAğıdı, 
5 - 6X9 eb'adında dört kıt'a fotoğraf. 

imtihan atideki mevzu artl:ı.n icra edilecektir. 
1 - İdarei hususiye ve belediye vergi ve resimleri. 
2 - Bütçe mevzuatı, 
3 - Muhasebe usulleri, 
4 - Ceza usulü muhakemeler~ 
5 - Türk ceza kanunu, 
6 - Tahsili emval, icra ve lflA.s kanunları, 
Bu imtihana gerek belediye ve gerekse sair teşkilfittan (301 liralık de

receye terfie hak kazanmış olup da en aşağı lise ve muadili derecesinde 
tahsili olanlar da girebilirler. 

Müracaat edeceklerlu ve.saiki n~ksan olduğu takdirde imtihana dahil 
olamazlar. (1110) 


