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d • çbı yapılan havuzlardan bfrlsl lnta halinde vo nbtım 

u;aiiŞ.;k~ ;:;.~I diyor ki 1 Loa~rada 
V8Zif 8t Almanyanın tefSll' VI 

karaalık ulaşmak istediöi tabm.ialer 
Pasifikte bir Japon 
hareketine karşı 

Avustralya tedbir ahyor -Tokyo, birçok şayialar 
dolaşıyor, fakat bir 

şey olmıyacaktır, diyor 

hedef, maksadlar 
--YAZAN ı ---. 

Emekli General 

H. Emir Erkilet 
cSon Posta• nın n.skert 

muharriri 

ı talyanın Almanyadan yar -
dım istediği ve Almanyanın 

da bu yardımı yapmak mecbu
• . . .. terdi~"'i muhakkaktır. 
nyetını gos 
Fakat Almanya talyaya ~apa -

Şanghay 14 (A.A.) - Müsta~~ cağı yardımı ancak. kendi u~~-
Franaız aı·ansının husu~i muhabm i l"nı dahilinde ıcra edebiliT. 

m P" d""'' b" bildiriyor: o"' - Aksi takdirde iste~e agı ır ... ta-
Hainan adasının cenubuna ~ g km vak"a ve hadıcıelere dogru 

ru yapılacak ,Japon askeri sevkır1;t1 s~rüklenerek ancak karşı tarafın 
na bir üs olarak kullanılınasda ı:i nef"ine hizmet etmiş olur. 
rar verildiği emin bir memba ban 1 (Devamı 8 inci sayfada) 
d . · ı k . Ad ın cenu un - ' J ın me tedır. an k .. 1 300 "-
de beş fırka piyade as . erı ıb~r filo 
bombardıman teyyate!l.1 ve filo-

" Japon politikası 
bir şaşkınlık 

membaı olmuştur,, 

"Japonya zarları 
fincanın içinde 

sallamakla meşgul,, 

Londra 14 CA.A.) - Müstakll Fran. 
sız Ajansı bildiriyor: 
Başmaka.le~ Japon meseleafae 

tahsis eden Tinıes gazete.si Uzakşark 
ıtaki vaziYetlle Balk.anlardaki vaıiyet 
ara.cıında bir münasebet görmekt;e • 
dir. 

Gazete bu hususta şunları y azmak 
tadır: 

Nazi Almanyası ve faşist. İtalfll 
ae malfim paktı ıınzaladığı giinden. 

tabşbi~ edilmi, bulun~akdtaddı~hildir. '' Denı·zaf tı Ya . ır tayyare gemııa e bu _ beri bütün JaPon politikası bir şaş -
naklıye gemileri Japonyadan k k ' kınlık membaı olmuştur. Bu J><#itL 
raya hergün yeni kıt'alar getirme - ruvazo··ru·· ka ~ı:ıebi müşahidleri de müteessif 
tedir. • 1' etmıştır. JaPon menfaatıarının milıt 

Aysiyen civarında çok büyük tay bakımdan. t8:~~~ri bu hali izah ede • 
Yare meydanları inşasına başlandı~ı İtalyanların 10 Şubatta hah- ~ez. Berlın onunde diz çökmek, şim. 
gibi !ahillerin müdafaasını temm ld ..., ı'lan ettikleri lncriliz dıye kadar Japonyanın bariz bir vas-
. . · rı ıgını 0 (Devam 3 ·· ·· f da) 
ıçın ağır toplar getirilmiş~ır. zörünün Almanlar 14 ı uncu uy a 

Avustralyada tedbarler kruva d · ld ..., 
Sidney 14 (A.A.) -Avustralya Şubatta ~k .e.nıze açı ıgını Alma • Y 

harb istişare konseyinin içtimaından bıldırıyorlar n unan 
sonra başvek'1e v~kalet eden .Fa~. - - u b t d 
den ile mesai partisi reisi ~urtın du~ Londra 14 (A.A.) ... - Royte~: m nase a ın 8 
tu. lrnii~terek beyannameyı neşret Beyanatta buhınmk~ga mezun hır d ""• •ki• k k 
ll\ış erdir: . . t bu ün demiştir ı: egışı 1 yo 

ı~Konsey beynelmilel. varıy:;ın za "h~ rden tereşşüh eden haber: 
(Devamı '1 11c1 sayfıui Mı .. e !n iltere kimsenin haben 

Bal gar 
milletine 
bir ibtar --

)ere gore, gL. ''aha maliktir Bu 
olmıyan yeni ~ır ıı. .. .. d:. 
ailah bir «denizaltı kruvazoru um 

T . dakı" lt.a.lyt<n radyosunun 1 O 
ıran v • 

Şubatta yunanca yaptı~~ neı,nyat.ta 
Sheffield ismindeki lngılız kruvazö
.. .. s· 'lya kanalında batmldığı 

runun ıcı .. 
bildirilmekte ıdı. . . 

T an ..\lman a1ans• ıse 14 ransoce · . I . C 
Şubat neşriy ·ıtında Sheffıe dm e-
belüttarık füı,ünd~n. ayrılar~ _:Akde
nize açılacağmı bıldırmekte ır. 

Berlin 14 (A.A.) - Berlindeki 
Yunan elçisinin Alman hükumet 
merkezini terketmek niyetinde ol -
duğuna dair bazı yabancı memle -
ketlerde yayılıtn iddialar hakkında 
sorulan bir suale cevab veren Al -
man hariciye nezareti sözcüsü, bu 
hususta Berlinde hiç bir maIO.mat ol 
madığını söylemiıı v~ Alman - Yu -
nan münas~betlerinde kaydc değer 
bir değişildik mevcud olmadığını 
ilave eylemişti:r. 

Sofyada İngiliz sefiri 
mühim bir be yan atta 

bulundu Esrarlı bir mesele 
-

Londra 14 (A.A.) - Ingili~ Sabık eroin kaçakcısının kazaya mı yoksa 
radyoıu bu akıam .so~a .~a • . • kurban gittiği hala anlaşJlamadı 
tecile JU telgrafı ver~l§tlf. Cinayete ffil 

fngilterenin Bulgarıstan el • B d bir h1;1fta evvel, Beyoğ -
çiıi Rendeli, aıağıdaki dekla • l d~n H;malbaşı caddesinde, Ça -
raıyonun ne§rine mezuniyet t:Ua; sokağında, Safl!edt ~eyd:P;::r: 

d 2 numara ı aıre 
Vermittir: l B I . t tım~nın a, tl'.lması yüzünden bir ka-

E
.., Alman ar u garıs a.- ocagının pa. d d b"r genç vU-
ger .. t fikl rİ za olmuş, Zıya a ın a ı k 

nt iıgal eyler ~~ mut. e • e ... - cudünün muht:.lif !.e~~eri yanara 
nıize kartı bir us halıne ıfrhagl feci bir şekilde olmuş~u. "b' -l 'ltere der a Evvelce de yazdıgımız gı ı, e 
ederlerse, ngı. I ' t'k nıü- . kaçakçılığından sabıkası ola~ 
Bulgariıtanla dıp omk · 1 ... z~~:nın, Arnavudköyünde ~a~keel 
naaebetlerini k~~m~ .. t~: t:d- soka.ğnda 0~~~atvl~~!::d ~lmi aAl~ 
Zumlu addedecegı u. f de meb uslwjrın · herhaogl bir kazaya 
birleri almak mecburıye 10 gün, og ~nund.w " ni parasına ta -

k k ban ~ıtm~ ıgı ' . d ··ı alacakhr. ur k ahicane bır tarz a 0 
-

• l"'f maan ço m . d" "stir Tebdıd ve b o .. ··ld"'"'ünü ad •a etmı~ · 
Londra. 14 (AA. l - Time.s'in dip - duru . w ug Han ölümü etrafında 

l Oıger tara ·· üf"len gen-
<>ma.<ıi muhabiri, yazıyor! h:ııinler yur u 

.. 

Hububat hakkında 
hükümetimizin 

mühim bir kararı 
Mnstahsilin elindeki hububata el 
konmasına dair karar tasvib edildi 

buğday, çavdar, arpa ve yulaf bulunanlar 
içinde hükumete beyanname verecekler 

beş gün 

Ankara 14 {Hususi) - Mil
U korunma kanununa istinaden 
müstahsil elinde bulunan ve 
tohumlukla yemeklik ihtiyaçla -
nndan fazla olan hububata el 
korunasl koordinasyon heyetin -
ce kararlaşarak Heyeti Vekile 
tarafından tasvib edilmiştir. 

Bugiin neşir ve tatbikine ge
çilen bu karara göre aıağıda 
isimleri yazılı vilayetler.in ve 
kazaların hududlan dahilinde 

kendisine veya başkasına aid 
vasıtalarla kendıaine veya baş -
kalarına aid arazide ziraat ya -
pan veyahud arazi, para, alet, 
çift hayvanı, tohum, vesaire ver
mek suretile ziraate iştirak eden 
resmi ve hususi bilOmum ha -
kiki ve hükmi şahıslar bu ka -
ramame hükümlerinın mahalle -
rinde ilanı tarihinden itibaren 
nihayet beş gün zarfında r.ezd
lerinde bulunan veyahud diğer 

bir mahalre olup kendi tasar -
rufları altında olan bütün buğ
day ve çavdar ve arpa ve yulaf -
larının mikdarlarını ve bulun -
dukları yerleri bir beyanname 
He bildirmeğe mecbur tutulmus
lardır. 
Vil.iyetler ve kaubrın isimleri 

Ankara, Afyonkarahisar, A -
masya, Burdur. Çorum, Denizli, 
Oiyarbakı;, Eskişehir, Jspar~~· ) 

(Devama 7 ncl sayfad~ 

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

Makineye 
·Verilirken 

Amerika ve 
laponya 

Veni Japon sefiri 
Ruzvelte neler 

söyledi·? 
Ruzveltin cevabı 
Vaşington 15 (A.A.) - B. B. C. 
Yeni Japon sefiri amiral Namu -

ra beraberinde Amerika hariciye na 
zm Hull olduğu halde, Ruzvelte 
itimadnamesini takdim etmek üze -
re, Beyaz saraya gitmiştir. Amiral 
Namura itimadnamesini verirken 
demiştir ki: 

«- Amerika ile Japonpya ara
amdaıki münaııebetlerin aldığı son 
şekil, Okyanuaun her iki tarafında 
da büyük ~ndife uyandırmıaıtır. 

Şimdi, her zama.ndan ziyade bir
birimizi daha İyi surette anlama • 
mız, iki milletin, refahı ve Patifikte 
aulhü korumak JÇU\ çalıflJla'DJZ 
lizımdır. Bu vazifeyı ifa etmek için 
aizin de müzaheretinize güvenebile
ceğimi ümid ederim.> 

Ruzvelt cevaben demiştir ki : 
«- Söylediğiniz gibi, memle -

ketleriroiz araıınd!!ki münasebetle -
rin yeni istihnleııi endişeli olmuştur. 
Daha iyi bir anlaşmaya varacağımı
za dair, söylediğiniz sözleri işitmek
le bahtiyarı:n. » -----
Siyam hududunda 
İngiliz tahşidatı 

Bang - kok 15 {A.A.) - B. B. C. 
Resmi tebliğ: 

Muhtelif kaynaklardan gelen ha.-
berlere göre Thailand (Siyam) hu
dudunda İngiliz kara, den.iz ve ha
va kuvvetleri tahşid edilmektedir. 
Bu tahşidat, lngilterenin Thailand 
hududlarm1 ibl&I etmek niyetinde 
olduğunu farzettirebiliT. Bu müna -
aebetle Thai1and hükllmeti. lnRilte
re ile Thailand arnındaki dostane 
münaıebatta hiç bir değişiklik ol -
madığma dair teminat vermek ister. 

El enlerin 
miibim bir 

zaleri 
Arnavudlukta 
7 bin italyan 

daha esir edi idi 
Yunanlılar Tepedelen 

Draç yoluna doğru 
ilerliyorlar 

Atina 14 (A.A.) - Atina rad
yosu spikeri, bu akşam, cepheden 
alınan son telgrafları bildirerek ele
miştir ki: 

<Devamı 3 üncü ıııaylada) 

YUGOSLAV 
BAŞVEKili 

ALMANVADAN 
AVDET ETTi 
Mülakat 3 saat 

sürdü ve bir 
tebliğ neşredildi 

Salzburg 14 (AA) - Yugos
lavya başvekili Tsvetkoviç ve hari
ciye nazın Cincar Maıkoviç, bugün 
öğleye doğru hususi trenle Salzbur
ga gelmişler ve istasyonda von Rib
bentrop tarafındaı:ı karşılanmışlar -
dır. 

Tsvetkoviç ve M.ukoviç öğle ye
meğini von Ribbentropun Fuchl' de
ki köşkünde yemişler v~ inmi1 ol -

(Devanıı 3 ilncu ~Ryfada) 

Milli Mncadele tarihine 
eklenecek bir yaprak 

Kahraman telgrafçı Manastırlı Hamdinin 
" Son Posta ,, ya anlattıkları 

r·······-··-----~---------------- ..._ ............. , 
i Yutulan telgraf lıiiğullaTı - Vıuileden azil - Anadolu- ~ 
i ya kaçarken yakalanı~ - Maıtala Kemal emrediyor: ~ 
i «Manaıtırlı Hamdiyi kurlarını%/)) - Vapurdan firar - f 
i küle içinde ıeyahat . 

""-··-·············-- __ .... -······ ........... --. .. --....-.-·····' 

İstila etmek tasavvurunda bulun - bir taksın ~a • lar " idar~si memurl~
. tesı su . z· boy 

duğu memleketlerin maneviyatını kır cin enı~ b n Bilgi'n de -1,r.anınk . 
tnak bu memleketleri tethiŞ etmek rından ~aba Sı,itıfikfend~ıne anı-

Cinayet ihbarını yapanlardan Şaban Yunan teblig""i Manutırb Hamdi haalanede l•~D P091ba·> mah«:-.l'İn le lumeıuds-en 
Bilgin DU k k hUIA Mustafa Kemal Paşaya bildirmekte. 

1 O 
ı.·· d b" · d · l"t Atina 15 (A. A.) - B. B. C : Resmi l1 ÇI an ISmtn SaSI dir istanbulun işgal edilditi sırada ll'ıtıe'rin mutad manevrasıdır. Hitleı·in le bir aki ete . V:: •• ,,. 

'.nuıgarisana karşı da ayni teşebbüs • 1 dir. . . Y alaJ$d;r~ra vuku -
te bulunduğu görülme!ı:tedir. Hitler 1 Bu ~kı ~~tın ~1h.W.ırla }na uazarıın~ 
<la.ha evvelden Makedonya komitele. bulan ıd~a ' , 'r -ve ço~ es 
~e temasa girişmiştir. Bu komıtele -j komünist h ,.. '!! ô~layı ae-vkıf e• 
ttn başları, Almanyada veya Alman- kiden bu suçu· an. t eden Ziyanın. 
)&.nın işgali altında bulunan memle.l dilip bilahar: ~.erdae ' ki üç gün ev-

(Devamı 3 üncii sayfada) bu esrarlı ölumun ~n 1 

ve rta .. oy e ır nıta ır ıma a - . . . 
h esi açmakta olduğu anlajılmı11- t;ebliğ: Işgal senesi, Manast.ırlı Hamdi, L>- da, makine başında bulunan Ma.na.g_ 

an Ma.ha.lli harekiı..t vulrubulm~tur. t&nbul telgrafhanesinde muhabere me tırıı Hamdi, işgali bütün .safahatile 
ur.Hatta hu maksadla Ziya, Kara • Yunan kuvvetleri, 200 e.sir ve mühim murudur. Ata~lirkle muhabere temin Anadoluya _ bildiriyor ... Fakat bunu bir 
b'"kt bir ton kıtdar nişadır ima - miktarda harb malzemesi iğtinam etmiştir. Bergün istanbulda vukubu_ arkadaşı gorenılı:, mudiri umumiye 

u eC Devama 7 inci aayf ada) etmişlerdir. laıı hldiseleri ıece yarısı Brzurumı., (Detra.nu 7 nci saybc.!3) 



2 Sayfa'\ 

Her gün 
Akdeniz 

A vnıpa aıe Afrika ve Asya 
~ıt' alan nasında dünyamn 

en l:ııiiyük havgpınu teokil eden Ak
deniz, ayni zamanda dünya deniz -
leriıün, her bakımdan, en güzelidir. 
Resim san' atına en güzel mavi rengi 
vemrif olan odar. Akdeniz açıkları
nın maviliğini ırömıeıni' olanlar, bu 
rengin eüzdljğini anbyamazlar. O -
nun sahillerinde iklimlerin en gü -
zelleri ve en yum~klan yasar; 
rüzgarlannda, tabiat nefeslerinin en 
feyizli dalgalan oynqı.r. İklimi gibi, 
kendisi de mülayimdir; onun daha 
pek çok meziyetlerini savabiliriz. 
Zaten bu meziyetler say;sindedir 
ld, Akdenix, rrıedeDiyet tarihinde en 
büyük rolün sahihi oldu. Buııün et
rafımızda nimetlerini gördüğümüz 
güzel medeniyet, ilk günlerinden iti
baren, bu denizin rnutedil ve feyizli 
havası içinde nefes aldı ve orada in
kişaf etti. Ak renle medeniyet ren
gidir; bizden başka, bütün ıniTiet -
ler, ona, kendi dil!c:rince, <cOrta de
niZ» derler; biz .İlle onu cıAk ıı dive 
vasıflandırmak.la kendjaine en Ji,iık 
İ!!mİ vermiş olduğumuzu iddia ede
biliriz. Akdeniz, güzelliğin. iyiliğin, 
bolluk. ve bereketin , feyzin ve me
deniyetin denizidir. Akdeniz, de -
nizlerin kraliçesidir. 

SON P"OSTA: 

Resimli Ma.kale: Beylik mazeretler 

Yapılma.rnlf bedlangi bir iş veya v~fe hakkında raa.hat ~iğiıniz Yemek yemek iÇin vakit b•ıl:ın insan, eğlenmek iÇin vakit bulan in-
saman e~: san ii2erine aldığı ~i yapacak. kadar da vakit bulabilir müstesna oı. n:.lr: 

- Vaktim olmadı, şeklinde IJlr cevab alırız. bir arıza dolayı.sile gerçekten vakit bulamamış ise üzerine çökecek tem. 
Bil, öyle bir cümledir ki, nadir ahvalde lınltikati if~ edebilir, birçok bellik §Üphesini silmek için arızanın mahiyıet:ini de aıılatmak mecburi.. 

ahvalde ise tembelliği, ihmali veya kaseli gösterir. yetindedir. 
"••••••• .. -•••-• .... •••--••••••••-••n•••••••••••••• ... •• .. •••••• .. ••--•M-••--•• ..... .._•-••• ...... ••••••••••••••-•••••••••••••••••••••--• .. •••••••._.. ................................ - ............. . 

Söz Arasında -· • 1 
* 

Bununla beraber Akdeniz talih - " Yağmur mücahidi,, 
sizdir. İnsanlar arasmdaki deniz mü-

en r e ı ı . 
Türk spor 
tarihinden 

birkaç yaprak 

ckadel1elerindin en kanlrlaT1, en kor - yağmurdan :· .... ··--····--··-···-- y Az AN ................................ Kemankeş 
unc; en aiına, onun beyaz kö - 1 k : : 

püklü, laci-verd dalgaları üstünde ıs anara öldü ! Emekli General i 
cereyan etti. İlk teknelerin icadm - United Press'in ~/~//. , '1/0 E : pehliv anlar 
dan itibaren, kürek devrinde, yel - m d t I 11 I ~ / J /; : JI. Emir Erkı• let · 
ken devnn· de, h~bar de_.,;...de, Ak- · ·n is an muha- !) :., E ..... u y .... bir ~~ -afı,..."a ao. ;; · •• • ~r •••• ............... •• •• ...................... \ 

Şubat 15 

ZincirUkuyudaki 
bir havuzda buluna 

erkek cesedi 
• Dün Zincirllkuyudl\ Gültepe ga
zıno~u arkasında bir havuz içerisjD" 
de hır erkek cesedi bulunmuştur, 

Havuz civarından geçen yolcu
lardan biri, su sathında yüzen bir 
ıapka görmüş, şiiphelenexek, jan .. 
darmaya habeT vermiftir. Zincirli .. 
kuyu karakolundan iki jandarma 
~erha! vak'a mahalline gelmişler1 
fılhakika havuz içerisinde bir erke& 
cesedi bulunduğunu görmüşlerdir, 

Cese<l havuzdan çık.anlmış, diğer 
taraftan hadiseden adliye de habet"" 
dar edilmiştir. Vak.aya müddeiu • 
muınilikçe el konmuş ve cesedin 
Beyoğlunda Bayram sokağında otu
ran 35 ya,larında kahveci Kazıma 
aid olduğu anlaş:ılmıştu. 

Gene yapılan tahkikata naza .. 
ran, Kazımın üç-arkadaşı ile birlik
t~ e~elki gece Beyoğlunda rakı iç
ti~derı, sabaha karşı da Gültepe ga
~osuna geldikleri :anla!'lılmıştır. 
Dort sarho~ zorla gazinoyu açtıra .. 
rak, kahve i'temişler; bir ara1ık, 
Kazım su dökmek için, dı~arı çık • 
mıştır. Fakat, geri dönmemi!<!tİr. Di• 
ğerleri de kahvelerini içtikten son -
Ta, gazinodan çıkmışlar ve bir daha 
görünmemiş1erdir. Ertesi ~iinü, ya• 
ni dün de Kazım havuz içnisinde 
ölü olarak bulunmuştur. 

Cesedi muayene eden adliye ta
bibi Nuri Beller morg,ı nakline ]U
zum göstermimr. Cesedde vara ve 
bere yoktur. Fakat, Kazımın Jbir baş
kası tarafından havuza itilmiş ol -
ması ve hadisenin bır cmavet mahi. 
yeti alması da muhtemeldir. 

Tahkikata Sanyer müddeiumu 
misi Kamil Bora devam etmekte -
dir. dledniz, daima bir mücadele sahası tib1 bir~ ha·-::,__nbil0 .. _ l , f D _,,.., -·-........ --...................... - ....... - ....... _............... ,,, 

B
. . b d ..,.,._. u:ıwarmıdan Bay Ziya Garb Saded dı.şında olan bu bahsi burada ~ Bir döpnan cengaveri gemi - • 

o u. utiin u müca eleler aras!D- dirilıni"t.:ir. Tra. • da daima dıtTa, bir büyük impara _ ., f blıısunda ve BingaZide, mevzu edinmekten ve uzatmaktan : ye gizlice ginnİf, bayrağı çala -

1 
Hindi.st.anda 11.Ye /j · / Meşrut.iyetten evvel ve Meşrutiyctt.en maksadım yalnız "amıma aı·d yan _ .: rak denize a•'·-· .. !ı. Tozkopa - : Muzaffer Sevkı" profeso··rıu··~e 

tor uifon Akden?ze münhaıııran ha- :ıi DeUıiD ..... ı-i c:i- aonra bul tab lı ':i .: ran d~bal oku~·~sanlı.ıı ve t ... b_ : . 
0 

kim olması arzusundan ÇJklyordu. ~ I , tmın zaman unmuş, ur ş bir zehabı düzeltmek değildir. Ay. .... .._. -ı ., terfi etti 
Y ı 1 b k dl d

.. .. .. va_'"'ında Tajan kö I . ~ kumandanlığı yapmış ve Trablus har ni zamanda milli ve ırki hir c>erdimi- : lke bertaraf edildi. : Pr f .. l"ğ t un an ı ar u ma 'a a ovuııtu - • 
11 

b \. o eso .. u "' erfi ett'kler·n· ya dı 
ı R 

yunde SObbag _ 
/ 

! //'/ · i vaki olduktan sonn:ı. da tekrar o_ ze dokunmaktır. ..._ • ' " 
1 1 1 

' z • er; oma ile Kart~ca, bu gaye ile m 
1 

da bir l/ı ............................................. ..-1' ğımız 22 doçent arasında tanının~ 
bitip tükenroiyen filolar vücuda ge- k'~ r~ d' . raya giderek Btngazi bölge.sinde, En. BiZ Türklerin, ırkımıza ·e milliye - dahiliye mütehassıslanmızdan dok _ 
tirdiler. Ü9man o~lları Akdeni:ıe 1 YC1Y~ en .. lı!l~~ .. , • ver ve Mustafa Kemal Beylerin mai. tirnize çok ziyanı dokunmuş ve hala -

2 - tor Muzaffer Şevki Yener de bulun-
bunwı için çıktılar· Ak~ • .. _ « aı;u..ur mueaıll\Ao sıfa.t.ını verm;ş • yetlerinde Bra.sa adındaki. yerli mü - dokunmakta olan tarihi bir hata vel Yazan Re d Ek maktadır. İhtisa.smı Avrupada ya _ 
huriyetleri, zaman ~an .;:zy:;;er, tiı'. Daha ~ bu :te~~e ~ - e~hid ka.bil~W:O k:amandMllığında ~ir. zaf~ı~. vardır ki bu, Tıirk mille • f : şa rem pan Muzaffer Şevki Yener mem1eke-
irili ufal<lı ii!olan hep bu malcsadla ~ ıntilııal eylem.ştır. Ko • hızmeUer etmıştır. tinin göğ.sünde derin yaralar .açmış O/aneydanıntla «Gırndogruau» timizde ve Avrupada muhtelif ilmt 
techiz ettiler. Nihayet Napolt:on, Y~ bulunduğu mıntaka Hin ·· ı Bay .~'ya ile~~ da~r konuşur~ ve bu yüzden müst-Omlekeler edine. menzilinde ok atan cemiyet~rin de azasıdır. Genç pro 
Akdenil'de giriştiği cür'etkitrane t.e- dist.~ın Jağmuru bol olan bır ken, s~ me:"ki ~erıne mtıkal ettı. re~ oolaroan i&tifadller edeeeğimtıJe fesörü tebrik ederiz. 
şebbüslere bu sebeb altında atıldı; yerı~. Yağmur sık sık mah • Onun _ıfad~r~e gol'e, gfıya bizi tanı. müstemlekeler biZi Jiyip yntmuştux. pehlivanlar 
bugün de Akdenizin etrafında ve ~en ~r~b ey1ıemektediıı. Mücahi • yan bir mecliste, benim Trablus ya. B_unların biri.si de Trablusgarb<lir. Bu GAZAZ AHMED 
üstünde cereyan etmekte olan mü _ dın Vazife& yağmura harb U~n eyle. zılanmdan konuşulurken mevki ad. zat ve hatamızı bir iYi cümle ne 
cadele, hep ayni davanın yeni bir mek ~ onu. d~feylemektir. Geçen _ larınm_ yaztlışmdak!. ~~ ya~lıkl~l'lifa<ie için diyebiliriz ki Türkler, maa
tezahürüdür. lerde 4id~etli bir yağmur yağnıağa dole.JL'ile, benden ötönı 6Pap. evla_ !esef, temsil kudretini ancak na. 

Gün doğrusu menzilinde ilk taşı 
diken pehlivand1r. Fatih Mehmed 
asrında l O 3 7 gez yete ok atmıştır. 

Akdeniz. bütün tarihte bh ha _ bo.şla.mış, Bobhagmal bir tepenin ü • dı Arabdandır. Ol'adaki adların doğ_ dir olarak. gösterebildikleri halde i..en 
vuzdu. Ferhadm külüolclerile çöl _ zerine çı~p Y"'~~n~. teı.~;n .. eylemi' l"U8UllU ~~· Amma g~ mii~ttibler dilexi her tarafta ve bilhassa. Arab _ 
leri delmeğe t~şebbiiı eden Fransız Ye kllıcı ile onu u:rki.ıtmuştür. Yağ • yanlış diziyoriar» denmaş. la.ra fazla fazla t.emessüJ. etmi.şler _ 
mühendi.tnin lca:ı.andıiı muvaffakj... m~ korlcup kotk?nadığı hakkında Mahud mecliste bulunup da benim dir. Türk temes.süı ettikçe sadece nü.. 
yetten !'!Onra Akdeniz bir havuz o-1- malumat verilmemekte ..se de müca- «e'riiıdı Arabıı dan olduğUl'lla aöyli • !usundan değa, nüfuz ve kuvvetinden 
mak.tan çıh~ak bir yol oklu. Me _ hid adamakıllı soğuk alınış lle şiddet. yenler ştipbe yok ki beni !l.erre kadar de kaybe~. 
deniyetin ve servetin yolu. Bugün- li bir zatürree ~ üç gin aon. tan.ıyamamı.ş kimselerdir. Çünkü «ben Gene görülüyor ki, Türk cez.bden 
kü Avrupada ve yığılmakta olaa ra "fela.t eylemiştir. ~vlooı Arab> dan delilim. Eler evladı ziyade def'a. meyyaldir. Yani içimiz. 
muazzam servetler, hep bu yol üze· f? J .Arabdan ol.saydım. şimdi burada de - den ve kendimizden olanı kol~ylıkla 
rinden tatınmt~r dernekte möba - oynuzun zarar1. ğil, onların ifade tarzı.uca 11mema. • yabancı diye belleri?I. Azerbaycanlılara 
lağa olmadığını zannediyonmı. Btıçok dok- ı;ki ~ab• da oolaıuıroıım. Acem dediğimiz gibi .. Ha.tta .Azerbay_ 

Akdeniz, böyle bir Akdenizdir. torlar ara&anda Evladı Arabdan olmak :ena bir şey canlı, yani halis Türk olan niee a • * apandis ckı:ıilen olduğu ~ dem~, amma ben 1im, edib ve şair'ler vardır ki o.nlan 
Halen harbin en mühim sahne _ harMk parça _ Ara~. deği~.im ve herkesin en büyük Fars tanımılJZ ve öyle bellem~. Bun 

lerinden biri de bu denjzdir. Onun sının lin!um ve fahrü muba.hat m~ttnu, ancak dan dolayı çok ayanlar g5rdük ve 
bu büyük ehemmiyetidir ki. içmek ademi lüzvrrua kendi ırk ~ kendi mı1liyet1nin teşkil hfila da görnıekteyiZ. 
ve etraf mda, ay)udanhcri deVilT'll ötedenhıeri mü- etıneı.'li icab etti~ mütalea.smdayım. Yalon bir miaal olsun diye (Ali 
eden mücadelenin g;ttilı:çe şiddet • ~ edilir. Ni! baba ?e ne de ana cihetinden lta. · HaydaT Emir) i zik:redeceğim. Bu muu 
lenmesini mucib o}uyot. Akdenize Filvaki apen • nımda :zerre miktarı Arabhk olmadı. terem edfüle akmba değiliz. Kendi& 
rakibıRz ve tam ntaınaaile haJrim ola- diati nrd.atm: • ğı gibi biı'Wk ba.tm Tiirk &iytrm belli esasen bahriyeli olup zamanının e _ 
mıyan İngiltere için, harbi ka:;ı.an - hğ-.a uğrıyan olduğundan, ben de her halis Türk diblerindendir. Bu sebeble ilk dil kon. 
makta mana yoktur; Mihver de Ak- bir lcimse ameliyat gördiik _ gibi kunetli Turan ırkımla ve Tuna.. gresine daveti düşünülmüş. Fakat 
denizi kaybettiği takdirde harbi lı:a- ten sonra umumiyetle hiçbir dan SOOdtç~e kadar olan yer?erin sa- At.a.~rk, bunun adının Emlr olduğu. 
zanmıya muvaffak olamaz. Her iki aııu hiMetmez. Fakat insan vücu- hibi tı1TI. Türk milletimle irtiha.r ede_ na dikkat ederek Ara.b olduğuna hük 
taraf da bunu iyi biliyOf" ve OD\2n dwKlaki her azaya bir vazife venn.iş ~· .'Ö'ste1lk benim ulu ecdadım Kay. ~e~şlerdir. Halbuki bu zat. benim 
için. Akdenizin ü<rtünde, alımda ve olan tahiabıı lüzum.uz bir u2uv serıilitl 12,5 kilometre kadar §imal gıbi, diler bir Türk v:Emir oğullan.. 
etrafında dövüşüp duruyor. meydana li:erirmiş olması da akla batı.s:tndaki Erk\let'de yaDi Anadolu- ailesinden olsa. ıerektd. 

Akdenizin ~ srradaki vaziyeti- mülayim gelmiyor. Bu sebeble bu nun gb"beğ;nde ya.tarlar. Biz oralıyız Aatürk beilim de «Emirelmü"mi _ 
ni an;lamak için, haritllya Mr bakı - uZ?nn hakiki mahiyeti anlaflla- ve oralı ~L"llakla da hwmsi bır haz du n~!:t siülJesinden gelme bir Arab oı_ 
nız: ltalya ile Tumıs ara.ındaki dar madıiı için t-erecidüd hasıl oluyor. yarız.Benı twı.ıcb!darım söyiiyen o ma dugumu, hazır bulunmadığnn, mee _ 
geı.;id. bu denizi ikiye ayınr: Bir ta- Bazılarma gÖTe apandi.3 lüzumludur. hud meclise benim (evladı Arabdan) Iislerde defaat1e. b&his tm!nııu etmek 
rafı ~arki Akdeniz, diğer ta"1fı Fakat vücuda hizmeti malUm değil- olduğum zannını ~ren. eski My adım zahmetini ihtiyar etmiŞlerdi ve ha~ta 
garbi Ak.deniz. Her iki r\ltdenix dir. Ba~nua göre de hiçbir lüzu- «Emin olsa gerektir. Filvilki biz Erki_ diyebilirim ki, :mahz&. Emir soy adla.. 
kompartımanı da dünva deoizk-rioe mu yoktlK. Nitekim hayvanlann letli Hacı Emtr oğullanndanız. Bu rımız YÜZiinden, Ali Haydarla benim 
birer kapı i1e bağlı İ?ulunuyor ''e bu boynuzu ela buna benzer bir müna- sebeble benim k'iinyem H''lisnü Em1r - hakkımdaki Arabhk rehablannı dii_ 
kapıların üzeriı~de lngiliz ba.yraiı kaşa mevztıU oluyt.>ıdu. Ahiren ya- dir. Fakat Emiri değildir. Adlarımıza zeltmeden gözlerini dünyaya kapa _ 
dalgalanıyor. Italya, Yuıl&Aiatan pılaa bazı tecrübel~r boynuzsuz i- birer (i) arabi nisbet edatı katmak iL mışlardL Halbuki Anadoluyu tanı _ 
taarruzunu şarki Akdcnizde deniz nek1erin boy~uziulardan daha fazla !etinin bize nereden ve nasıl geldiğini yanlar ve Tiirklüğim İstanbuldan 
ortalarına kadar i!erlemek için çı - süt verdiklerini meydana çıkarmış- bilemem: Farabi Ali bin İbrahim Da. ziYade Anadoluda kaynadığına TA. _ 
k~rdı. lngilter~ •. Akdeniz~ en mil- tır. Buna aid tecrübebr Holandada ği.stani, Ali Çelebi bin Hüsrev İzni • kıf olanlar, orada uEmir oğulları» a.. 
hım kuvvetl~rını, oradakı kapı ve ya~qtır. Onda on tane ~nuz- ki, ŞerefeWn Davud bin Mahmud dında pek çak halis Türk ailelerinin 
köprü mnzibrini müdafaa etmek .uz inek alınmış ve nMbeten zayıf Kayseri, Ali Bmiri ve ilfilı gibi. Fara- bulunduhnu bilirler. HMM bizim 
için topladı. Şimali Afrikadaki mü- bir rner'aya bıruılmı,m. Ayrıca on bi veya. Ali Emir, herhalde bozulma- Kayserinin ~ bile bizimle yakın_ 
cadelenin 2aye9i de Akdenizdir. Al- boynuzlu inek. tc otu Fazla bir mış bir Türk auı.fma Parabi veya J.ıkları olnuyan diler bir Emir oğulla-

(D~vaını 4 iincü sayfada) (D~mı 4 üncü sayfada) Ali Emirl'den çok daha 'Iilzel gelir. (Deftllll 6 ncı sa.yfada) 
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OKCUSİNAN 
Bu menzilde 72 gez fazlasile 

1109 gez yere taş dikmi~tir. Yer ile 
bir bir küçük mermer taştır. Fatih 
Sultan Mehmedin ustalarından idi. 

BENLİ KARAGÖZ 
Bu menzilde de 1 J 61 gez yer~ 

tat dikmiştir. 
SEYt.ş MAHMUD 

Seyis Mehrnud adındaki pehli
van bu menzilde 1201 gez yere ok 
atmıştı. Halbuki kendisinden evvel 
ayni menzilde pehlivan Sinan Su
başı daha uzağa atmış amma taı 
dikmemişti. Seyis Mahmud yalvar
dı: «EgeTçi bir pehlivan bizden a
şuru atmış. Lakin taşını dilememiş. 
Bu fakir bu tarikte bu kadar zaman 
süründüm. Namuradım. Evvela ben 
taşımı dikeyim, sonrA o dı"k.sinıı di
ye iltilnas etti. Sinan Subıışı kabul 
etti. Köşk karataş denilen taşı dikti. 

SINAN SUBAŞI 
Seyis Kemalden 3 1 1ıez fazlaya 

atmıştı. 12 32 gez yere de bu peh
livan _!aş dikti. 
HAV AN DELEN SOLAK BALİ 

ikinci Beyazıd devri pehlivanl«
nndandır. Gün doğrusu menzilirun 
beşinci ta,ından 7 gez ileriye taş 
dikti. Kemankeşler arasında uzun 
karataş diye maruftut. 

Havan Delen Bali. Bevazıdın so
lakhı.nnclandı. Yaya .yürümekte 
nam salmıştı; yaya olarak Edirne
den İstanbula bir günde gelinniş. 

BURSALI ŞÜCA 
Bundan sonra, bu ·nenzilde. peh

livan Bursalı Şüca ile Tozkoparan 
pehlivan arasmda bu menzilde, taş 
dikinceye kadar birçok kavgalar ol
muştur. Kih!irdan, yaycı ve okcu 
v-e bazı halktan kimseler iki tsraf 

T A KV iM 1 STER i NAN, f STER iNANM Al 
ŞUBAT 

Rumi ııeııc 15 Arabi~1e 
ıab6 1860 

Şahat RNıni se:ıe -K..m 
~ 1941 100 

CUMARTESİ 

GONEŞ Muharrem LY.SA.\.. 

.s. u. ~. D. 
7 57 18 ti ı'l 

1 1.J 11 Hl) 

llwıdi Akşam YQt&ı 

Matbaaya bir adam geldi. E:olunı.m &!tında t.aşınıakta okhığıı bir paketi 
Çikardı. Göır.lerimizin önüne iki kostümlük kumaş serdi 'Ye bozuk bir aı. 
manca ile derd yandı: 

- Ben Polonya musevisiyim. Kaçarak buraya ~im. Gelirken de para. 
~emlyeoeğim ~ biritaÇ parça kumaş !etirdim. Gümrüğünü vererek 
memlekete aot.tam. Bunlardan bir ikisini ahraanu: sefil bir ınuhaeire yar-
dım et.ml§ olursun.uz. , _ 
Adamı dinlerk.en blr .saniye bil~ fÜphe et.med1k: öniimöze sürdüğü ku. 

maş Polony&dcı.n delil. P'altat ' bir Türk fabrikasından geliyordu. Fakat 
malın menşei onun satışiie takib cc'ilen hedefi değ~rmefl. Adam yaban_ 
cı bir memlekette aç kalmışt.3.. Herba.ngi kfu~üt bir .. sanlma.sı. kanunen 
yasaktı. El açması da nefis izzeti için ağırdı. Şöyle veya böyle hayatını 

kaanmaya ~du, kimbilil' belk · günün birinde ~ etmenin yo,. 
lun.u da bulaeaktı. Adamı dinledık, ine.nmıt göründük, Türkü Avrupelı-

dan ayıran esaslı 1aritlardan bitinin merbamet.i oltluğuna bir daha şa _ 
hid okluk. 

Musevi muhacir gitti. Onu bir vatandaşuumn, bir ll"ktaşımızın müra _ 
caa.ii tak:ib et.ti: 

- Ben yüksek 'tahsilimi yapzyorum Birçok güçlüklere göğü.s gererek 
yapıyorum. Fakat işte §imdi büsbütün aeiz kaldım. Posta müvezziliği yap_ 
mak i.stedim, bir daire<W küçük bir iŞ bulmak i&te<Hm, ilk mekteb hocalığı 
yapmak istedim, olmadı. Acaba siz ba.na bir ~ yapmanın yolunu sfute
rebilir m~iltiz? 

Bir saniye içinde hatırımuıa birinci ziya.retçinin ha.ya.tını kazanmak için 
tutmuş olduğu yol geldi. Bir yol ki, sonu hükfımet kapısına çıkmaz, ma. 
aş kap~ına açılmaz, ınü.stakildir, beklemeye. yardım istemeye bağlı 
değildir. Ikinci müracaatçinin aradığı yol ise dayanılıp yardımile yiirüne 
cek bir bast.ondan ibarettir. İki dü.şünceden ba.ngi.si doğru? DiZ bu sua.İ 
üzel'indil düfinmeye mahal olma.d>ğına inanıyoruz, fe..kat q ı>kvyucu sen: 

v. 11 :;;s 
s.IJ. s. ıJ. s . .J. 

16 ~ 18 ~ 
9 Sil ll 

s. l). 

30 lR 
3l 
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.. 

Hastabakıcılık kursu 
Eminönü Halk.evinden: 

Evimizde 14/ 2/ 104•1 tarihinden it.i • 
baren bir bastabakıcılık kursu aÇll .. 
mıştır. Pazartesi ve Cuma günleri sa.. 
at 10 dadır. Devam etmek isteyen ba
yanların üçer vesika fotoğrafile büro
muzda kayıdlarını yaptırmaları rica 
olunur. 

olmuştur. Bursalı Şüca tarafı hayli 
kalabalıktı. Yeniçeriler de T ozko
paran tarafında idi. Atada büyük 
dövüşler oldu. Bir seferinde Müez
zinzade gibi u* bir okcuyu dövdü
ler. Bu vak'a lstan.bula azim hava-
dis oldu. Nihayet Bursalı Şüca 
12 7 1 ,5 gez yere taş dikebildi. Bir 
müddet sonra Tozkoparan pehlivan 
da 1 O gez aşırı 128.5 gez yere 
taş dile.ti. 

TOZKOPARAN PFHL1V AN 
. Tozkoparan pehlivaı:ıın asıl adı 
lskender idi. DevJirme oğienlardan
dı. Atıcılığa çocukluğundanberi 
meralı: sarmıştı. Bir giin bir yaym 
kabzaauu ~vk ile ,öyle bir sıktı ki 
toz parmaklarına yapışıp koptu. O 
mecliste hazır bulunan pehlivanlar- . 
dan Yıldırım Baba adında bir ihti
yar vardı. cıBu delikanlının adı Toz
koparandır nncaklıı dedi. İskender 
hu isimle lakablnadı. 

Tozkoparan Fatih devri keman
k.eşlerinden Hüsam peblıvanın şa
kirdlerinden olmu~tu. 

Bir vakit te gayet ile bas çe
ker Ac~mden bir kimse zuhur edip 
1stanbul pehlivanlarıINl galebe ey
lemek kaı;dile yola revan olduğu 
şayi oldu. Beyazıdı sımi Şeyh Ham
dullah efendi ile müşavere etti. 
Şeyh efendi: 11Padişahım .. pehlivan 
Tozkoparandan memu4 olunur ki 
idman eyledikte galib olacağında 
şüphe yoktur.» Bu11un Ü'ıerine miri
den pehüvan için tayın veri1di. Çe
kişe çalıştı. Acemin .k.allabının ya· 
nına bir yay daha zammedip iki9ini 
beraber çektikte Beya.zıd Han ta
rahndan azim ikram olundu. 

T ozkoparnn oehlivan kaptanı 
derya küçük Davud Paşa ile donan· 
mada Akdeni% seferine gitti. O za
manlar adet imiş. Tiran<laz olanlar
dan on nefer adam, kaptan pa~ 
gemisinde kaptan paşa ile beraber 
gidip taama dahı kaptan p:"\~a ile o
tururlarmış. O sene Tozkoparan ' 
cümle tirandaz1ara baş oldu. Yoldıı 
düşman sefinelerine rasgelmdi. Mu
harebe ve mukat~leyc başlandı. 
Cenk esnas.mda bir düşman ceng&
veri ahlıp pa::ıa ~emisi kıçına çıkıp 
albn baslı sancağ çalıp deryaya dü~ 
şürdü. Pelıliv.ını cihan T ozkoparal' 
bu düşmanı bir ok ile vuruo deryR
ya düşürdük.ten sonra kendisi de a
hhp onun başını kesip ve sa nr.cıı'.it 
d.enizden alıp kaptan paşaya t~sf."JJ'I 

e tti . 



~Subat 
SON POSTA 

~NGtLtzLER ı Devlet Demiryolları 
P~~~~tJçt K~yseri, Si!as, Ye11~k~yde 

e Bir tahmin 
buldu 

sübut 

İNDİRDİLER bırer otel ınşa e ı~ıyor ç·;;:~;:~.;;~~:~~~.; 
ı Devlet Demlryolları idaresi onumuzdekı ınşaat İtalyan ordularının bariz; bir surette 

İtalyan tebliği para
iÜtçülerle bir çarpışma 
olduğunu bildiriyor 

Ankara 14 (Hu.!1;1-5 ) - e Yerköydc birer otel i~n ettirecektir. Bu 0 - gösterdikleri ;taf karş111ında hayret 
mevsim.inde Kayserı, sıvns h v iz olacaklcı.r ve mevcud ihtiyacı karşılnyacak_ edenler az olmadı. Daha bin dokuz 
teller her türlü konforu a 

yüz otuz beştenberi Avrupanın mu-
Jardır. hakkak ve mukadder b;r harbe doğ-

H beşi.standa ve Alman askerleri :ı:y:ür~fı~::~!ğiAk~~::1'h~;:~Bl~rd; a mühim bir RmiJ sayanlar az değildi. 
R ı ı Er·ıtrede ·ıngı·ı·ız Avusturyadan Hatta bazı mütehassıslar çok ileri 0 tna 14 (A.A.) - ta yan or- giderek onun l"unusta tedafüi, Mı-

duları umumi karargahının 2S2 nu- k d .. · · · h b' 

tn ralı tebliği: d "ışgal"ı gen·ışl"ıyor italyaya ge?. iyo. r ;~~iılt~aşa~ab~i:cae~~~: t:h~n n;o~ 
Yunan cephesinde iki taraf ev- lunda yazıl r dahi yazmaktan çe -

?İyeleri büyük bir faaliyet göster_ - ._. edil F k b h h k" - 1' u· umumi Londra 14 (A.A.) - Mustakil Fran &.ınm er. a at u USUStt\ ft ı-
tni lerdir. Bu faaliyet düşm~naal:; Kahire 14 {A.A.) - ng ız sız aJımsına Alman hududundan ge_ kati en iyi görebilenler Fransızlar 
tayiat verdirmiı. ondan esırk _ tararglhının tebliği: len bir telgrafta şöyle denılmekte _ oldu. Ne de olsa Fransızlar lıalyan-
\'e esliha iğtinam etmiıı olan 

1 
1 !a~ Er tredc Kere'nin ~galini iStlhdaf d lar gibi Latin ırkındnndırlnr. İtnl -

lırnızın lehindedir. Tayyare emnız, ed 
1 

hare' kat. devam etmekte, dığer ırVıyanadnn gelen haberler bütun yan birliğinin teoekkülüne tnkııd -
~ÜŞtnanın bir deniz üssünü ~otın - enft kıt'alarımız Arr~aya doğ - Avusturyada mutemadıyen Alman in. düm eden z.amana aid hatıralan 
oa d · d""pnan .-ı na - tara an - . 1 k .. AJ • canlıdır. Bu hirlikten ıonra vücud r ıman temııı ve u f k de mütemndı ıler eme - tnatı t.cıha.şşud etmekte ve man Pi- I 
tıntn tahaHüd merkezlerine u a ıru sarp arazı yadessinln İt.alyaya geçmekte oldu_ bulan ve talyan kraliyeti ismi al -
Çapta b b t t tır Avcı tay- tedir. d tında devletler manzumesine daha om a ar a mıo ~· k t _ da a.tanperver Habeş ğunu teyid ediyor. 50 yaşma ka ar o. k k b 

1 1 Yarelerimiz, düom~?ınBool uz aise Ha~~ ' !:aryetimiZle iş bir. lan ihtiyntıar öniımuzdeki Cumartesi ziyade zora i ·ıı u o unan coğ -
Y.a~eaini dü~iişti.Jr.. ~~ ar8ın ~ay- ku~tıerı, b.zım 'u altındnki günü Mkeri makamlara müracaat i. rafi ve siyasi teşekkülün. milli taaz-
r hatlanmtza daşmuştur. u • liği halinde, kontro arı n· çin emir almışlaıdır. zuviyeti kafi bir kudretle meydana 
Y relerden birinin mürettebatı t'«lr ınmtakaları mütemadi surette ge ıŞ. Kıtaat ve bllhassıı. para.şütçuler her getirememiş olduğunu pekala bili -
ed11lrni,tir. l i !etmektedir. f hararetli bir surette talım yorlardı. Bundan dolayıdır lc.i bin 

talvan ve Alman tayyare er • Diğer cephelerde vaziyette de~iŞ!k. ~:ı:tedirler. Gnrbde hizmete ay - do.kuz yüz otuz ~okuz harbi başla-
t-.1altanın deniz ve hava üslerim bom lik yoktur. ınn erlerde ·eni model bir gaz 1 dıgı zaman yetmış!e~ fazla İtalyan 
b d -1f Al an avcı nlm~ 0 . ~ . fırkasına karşı tnbıatın de yardımı 
ar ıman etmişlermr. • ?1 do'"rt • maskesi'le eçhm ed\lmışlerdtr. Cons. .1 \l "dl . . k hd d L' 

t . t ındc 1 e gıtse t 1 ı e f p geçı erını pe mn u ır YYareleri, Hurrıcııne ıp " H'ıt er nerey tnnce gölü kıyılarında ıhrnç a ım - k ti t t b' ld·ı o .. ta l d' . uvve e u a ı ı er. nun, muta-
Y}'are düşönnüş er ır. b I 1. d • ıeri yapıldığı haber verıtınektedlr. k t k dd" d .. 1 d 
Alman hava kuvvetlerine mke'ndsuk. karsısına ngi iZ emz re eye a a um e en gun er en .... __ s· . e 1 d istif...:le eder•k mümkün mt-rtehe 

::-;ryareler, dü•manın ırenaı ' k k -, · ıt eye yar 1 m l k n Va iislerini •iddetle bombardıman kuvveti çı aca ,, ngı er f fazla ,Arazi işga elnkıe istemesine 
" k kahramanca bir mu avrmetle mani 

etrni~lerdir. Hangarlara ve bam a -
14 

(A.A.) _ News • • A • " d oldular. F rıtn<11zların ftalya hakkın-
lara isabetle endnhtlar yapılmı• ve ChLo~dd1rn aazetesi. Akdeniz harbi - proıesı Q an an daki bu kanaatlerinde hakları var-
tcrde bulunan birçok düşmım tay - ronı e ."' . ti hakkında şu sa- .J dı. Hatta 1935 yılında Entrnnsijan 
l'ar~si mitralyöz ııte§İne tutulmuş.- nin umumı v:ızıye • Q ~azetesinde ltalyırnın Fransaya karşı 
tur. tırları yazmaktadır: w ka a - geçı y r bir harb açıp a~amıyacağını tetkik 

tıı::,. denizinde bombardıman tay- Hitlerin Sicilya bogazını kP. • eden Maurice Montarbe "'ayanı hny-,., ı L'b den k ve Afrı"kayı ayakta tutma ıçın Nevyork 14 (A.A.) - İngatereye " "are erimiz, yekdi~erini ta~ı c ma ed - . 1 1 . ret bir göriiş isabetile şu satırl:m 
dalgalar halinde Hanva civarında mücadeleye devam epegı dan ~'1 

- yardım kanununun dun ayan harı • yazmıştı: « ltıılvanın bütün hesabı 
bir hava üsünü bombardıman et - makta İ8e de orada kda d" ~j 'h . a - ciye encumeni tarafından kabul ed~l- kısa zamanda hir zafer istih,ali ih -
tnişler ve yerde bulunan. dört tay - 1 ·;de olduğu gibi en ısı e ı tıras- mesi üzerine Ayan meclisinden de su. timaline İstinad etmektedir. Bu hu
Yarevi tahrib eylemiş)erdır. b 1 aı arasına deniz girmektedir. Ken- ratle geçmesi için Uizım gelen bütün susta giz.li bir planı olduğunu da 

Dü manın tayYDreleri. 1 3d Su at di~nden evvel gelip geçen birçok tedbirlerin alındı~ını gos~ren de~il - kabul etmek lazımdır. Mussolini 
aabahının ilk ııaatlerinde Ro 09 a - f t'hl r gibi onun da karada kuv - ler vardır. Umumiyetle ıannedildı • memleketinin uzun bir harbe da -
dasına bir miktar bombe. atmı~lar - :C:i ::ıevcuddur, fakat Avrupada ~ine göre, proje, ftyan mecl~<;ine Pa • yanmak imkan\anndan mahn:m o\-
dır nereve aitse karııısına ergeç lngiliz zartesi günü tevdi edilecekken şimdi d w b"l kt d' B'lh 

c_ , • Af "k d K n mıntaka - J "" ugunu ı me ,. ır. ı assa ma -
vıır,.., rı a lt ere b' d niz kudreti çıkacaktır. Hitlerin si- hariciye encümen·ni~ truıdiki üzerine yf mahrukat bdkımından birc;ok 

ıında düomanın yapmış olduğ-u ır e il 1 . k f k t derhal heyeti umumıycye tevdi edil - i~tiyatlar meydana getirilıni!ltir. 
t yaseti .m. i et .. erı ayırma tır, a ~ mı""tı·r. Butün formal'ıteler·ın 14 gu··n 
a&rrtız ~üskürtülmü"*Ür. k h t \ 1 dal " Benzin ve mazot ihıiyatının nltı ııy ;ı• K tahak um u yasına enge 0 an - süre<:eğı tahmin edilmişken "İmdi on 

10-11 c._bat .,.ecesi diişınan. .a- I naz .. kifayet edeceği tahmin olıır.ahilir. 
1 ~ .. t ga arı ayıraı • gu .. ndc biteceği zannedilmektedı:r. h b b l ·ı b b abriya ve Lucanie mıntaka:"ın.•. mı - Fakat ar in a~ nması ı e era er 
:r lyö7 ter, el bombaları ve ınfıla~ e- d k • R Demokratların tahminine göre, ka. ve bu müddetin hitamından evvel 
dici maddelerle mn .. eııah p.ıraşut - Londra a ı umen nun projesi lehte 69, aleyhte 21 rey. birçok aciı ihtiyaçlar baş göstere -

"{ · } h t •• le Ayandan geçecektir. Amerika ta - cektir. ftalyan hazinesinin ihtiyat al-
ç~ler indirmittir. Bunların ../azı {,

81 mas a a guzarı rafından ingütereye yapılacak yar _ tını 3-4 milyardır. Bu para harb ih-
rnllnakalatı inkitaa uğratmak ve ğu ı"stifa etti d~ ?~klon.o. a .. Am. erlka eflı:An umu. tiyatıdır ve hiç bir maksadla buna 
ınıntakadalci su tesisatını hasara u. - mıyesını.ı1 duşundu~üne gelince, Oal- el sürülmemektedir. Askeri ihti -
tatmak idi. Nöbette bulun na. sen·ıs· Londra 14 (A.~.) - Royt_e~ ~- lup enstitüsünün .son anketine naza. yaçlar her oeyf'! takdim olunmak -
lerirnizin <riiratli müclahalelerı saye~ . cliplomatık muhabırının re.n 29.000.000 Amerikalı projenin ta. ta, diğer ihtiyıu;lara daha sonra sıra 
•inde d" b".:: ..--.. ütçülen ıansının R bulü 1 h ' d - h.. 1 ı_t d' B b k d harb uşmanın u ... n .- '"> f .. w ndigine göre omanya- e ın e 10.:ıOO.OOO kişi de aley f(e me&. e ır. 11 a ım an. • 
esir edilmialerdir. Bunların istih~a reamen odgrde aki maslahatgüzarı Flo- de rey vermişlerdir. ltalvayı gerek malume, gerek mu-
etrnekte oklukları hasarları da ıka nın Lon ra · M harib kuvveti itibarile hazır bula • ·1 R en matbuat atoeat ur 
etmelerine meydan verilrr~~miıtir. resu cuBu'~kere• umhu'' kumetine istifalar.mı Gem,. kaf ı" lelerı· ne caktır.» 
Paraoütçülerin e9ir edilmelerı earıa - .. Bu muharririn görüsiindeki İ.!n -

h fız g . bundan Londrada harı - b ·· d w •ı b'l 
Slnda bir çarpı,ma olmuf: m~. a vermtt ve . . haberdar etmişler - t 1 bet. ugun, avnen egı se ı e u -
efı.attan biri ile ahaliden bır kışı ya- "ye nezaretını aarruz ar mum! hatlarile hemen tamamen te-
talanmışlardır. cı. Sefaretin Londradan yarın tay- eyyiid etmi~tir. ~u farkla ki hrırb 

dır. ı ı olan altı memuru malzemesi :tibarile de. muharib ba-

l are ile ayrı a~ai< Berlin 14 (A.A.) - Alm·ın or- f d h ., ·ı· 1 • ·sıı· a"' y • r bir ihbarda bulunma - J 1 kımından d<& hizzat talvtdıı a i n g 1 iZ er 1 n 1 uzunhvadke lt edebilen tali derecede QU arı haJkumandanlığının tebliği: inkisar uvandırmı tır. Bu hu!!u~ta 
dan are e Dünkü tebliğde bildirildiğ. veç- Marf'!sa1 Grazianinin raporu ileri ııü-

1 1 memurlardır. ,. I • • • hile, Alman harb gemilerinin ciün 1 b'l k b I""' "kaclır 
l·man arına Fi •'"U Aunl .. rı soy f'!.mı•tir. Al"' "k b" d rü e 1 ece en e ıg vesı • ore.- :: .. " • t antı te ır üşmon gem: kafile- s m ı;; 

Adına •otaliter denil~hn ~ahsı vfe sine yaptığı hücum esnasında, diğer 6/im UC.a~ttf. Gm#ÇJ 

k 1 · · nı muva - bir silahlı ticaret Remiıi dııh batı - ır ı-yeni a ın arı diktatörlük tejimının nı rılmıştır. Bu suretle bu hareket es -
fakiyetinc inanmıyorum. nasında batırılan vapurların adedi Yugoslav Başvekili 

Almanyadan avdet etti 
londra 14 (A.A.) - İngiliz ha- k ff 14 eve mecmu tonilatoları 82 bin 

·a kuvvetlerine menaub bom.bardı- Smdırgı zirai oop~ra 1 1 tonilatoya baliğ olmuştur. 

Sayfa 3 

Ankara 14 CA.A.) - Memnuniyetle l lük ünvanı tevcih edilmıştir. 
haber aldığımızn göre, Yüksek Zırnat Memlekettmizde yiik.sek tahsillerini 
Enstrtüsündeki n.m ndamlnrmnızdan ynptıktnn sonra Avrupada ıht.sasla _ 
bazılarına 2291 sayılı Yük.sek Ziraat rmı ikmal ederek donnıiiş ve uzun se.. 
Enstitüsu kanununun koymu,ş oldu. nelerdenberi mensub oldukları ıllm 
ğu §8.l'Uara göre blrinci sınıf doçent. şubelerinde çalışmış olnn genç alın 
likteki kanuni müddetlerini muvaffa. e.damlarımızdan profesörlüğe terfi e. 
klyeUe bitirdiklennden ve kendi ilim denler şunlardır: 
kollarında ehliyet ve liynkat gfuter - Ziraat Fakültesinden Dr. Kerım ö. 
diklerinden dolayı Ziraat ve Tabıi İ. mcr Çağlar. Dr. Ekrem Rüştıi izmen, 
!imler Fakültelerinin ve Yüksek Zi • Dr. Balfıhattin Bntu, Dr. Esad Ah _ 
rnat Enstitüsü divtmının kararı ve med Bozknya ve 'l'abıi İlimler Fa 
Zirant Vekilim~!n tasvıbıle profesör- killtesinden Şevket Ahmed Bırand. 

ispanya Krah 
saltanat haklarını 
oğ:una. terketti 

ingi:tereye 40 
Amerikan muhribi 

daha verili yor 
Lizbon İ 4 \AA.) - Sabık Js - Nevyork 14 (AA.) - D iin nk-

panya kralı on üçüne~ Alphonse bir gam reisicumhurun harbiye naz.ırı 
beyanname neşretmiştir. Bu beyan - Frank Knox. ile görüşmesinden son
namenin başlıca parçalan şunlardır: ra yakında lngilıereyc 40 ve hatta 

Bugün mevsuk haberlerden ve daha fazla torpido muhnl.ıi göndL"
dostane vesayadnn ı:eaaret alarak rilmesi çok muhtemel addedilmek -
kendimi biitün lspanyollara son te idi. 
defa olarak hiıab etmeğe mecbur Bu lıab.?r, Nevyork Herald Tri
addediyorum. Memleketimin siya- bune gazetesine Va~ingtondan tel
ıi bakımdan yeniden tanzımi ıçın graflo verilmiştir. 
düşüncemin sarahatle ifadesini el - Bu telgcaft:ı tamir ve tanzim e -
zem -addediyorum. Bunun müna;oib dilmekte o:ar. 146 eski muhribin 
zamanda tarihi an' an eye veni den lngiltereye teslım edileceği tasrih e
dönebilm'!si için faydası oldul;ıınn dilmektedir. 
kaniim. ttu an'ırne, asırlarca müd - Ruzveltin tebliği 
det İspanynnı :ı vahdetini ve deva - V~ington 14 (A.A.} - Dün nkşnm 
mını temin eden saltanat an'rıncsin- riyasetıcünıhur tarafından ncşredl. 
den ibarettir. len bir tebliğde, İnglltere;>·e dnha faı. 

işte bu zihniy,.tledir ki o~lum la d.stroyer verılmcsi hususundn Ruz 
prens Yuan'ın tarihi veraıct kanu- veltle bahriye nazırı albay Knox ve
numuz. mucibine• tahta çıkıı.bilmes•- yn Wılkıe aro.sındiı h içbir noktai na. 
ni temin içm salrnnat haklnrımdan I znr ihtilAfı olmadığı 'bildmlmektedir. 
feragat etml'!k iı.tedığimi memlekete _ 

bildiriyo:-um. t .. panva i terliği :ıa - B lgar ·ııet·ne 
man o~lum bütün İspanyolların kra- U m 1 1 
lı olacak ve saltanat müesst-sesini b • . ht 
cıahsında temsil edt-cektir 1 r 1 ar 

Londrada tefsir 
ve tahminler 

CBa tıırafı l inr.I savlada) 

ketlerde olup kral Borls'e düşman • 
dırlar ve Hıtlerin dinde rııet olabnir
ler. Almanlar, Bul~ar.stanı istılA et -
sinler, etmesinler, B:ılkanlar:laki baş 

(Başta.rafı 1 inei sııyfadal ııcn gayeleri. İtalyn ae sulh akdine 
fı telfıkki edılen guru: zıhnıyeltle ta. icbnr etmek için Yunanistanı korkut. 
ban tnbana zıddır. I maktır. Almanlar, bu noktadn bit' 
Bır ta.rattn.n nasıhat veren Tımes, psikoloji hntnsına düşüyorlar. 

diğer taraftan Japonyanı:ı ne dere -1 Daıly Herııld'ın diplomasi muha 
ceye kadar naz! Almnnynsının in'i • biri, yazıyor: 
klsı olduğunu sormakta ve ou nıem-ı Almanlar, Balkanlarda dehşet ve 
leketin istıklfllini muhafaza ettiğini bozgunculuk tevlıd etmeğe uğroşı 
veyahud Almanların elinde bir oyun. yorlar zira Balka.nlnrı elde etmek 
cak haline geldiğıııı ancak hCıdi.sele. husus~ndaki arzuları ne olursa ol _ 
rln ~bat edece~ini yazmaktndır. sun bunun için harbetmek nıyetin _ 

Japonya zarlan fincan içinde de 'değildır.ler. Almanlar, Balkanları 
sallıyor evvelA blöfle kazanmak istiyorlar. 

Londra 14 (A.A.) News 
Chroniclc ~azetesi de ou aatırları ya-
zıyor: 

Japon emperyalistleri Hindis -
tan, Malezya veyah•Jd Avustralya} a 
tecavüz etmek suretilc yeni bir har

Faşist rejimine karşı 
serbest İtalyanlar 

harekete geçiyorlar 
be atılmış ve Mussolininin harbe Londra, 14 (A.A) - Faşlst rejimi. 
girmesi kadar sebebsiz bir harekete ne karşı serbest İtalyanların bır hn. 
giri~miş olaı:aktır. reket vücude get.inniŞ olduktan ve 

İngiliz Commonwealth'i hiç bir İngaiZlerin bu hareketi miısnmaha 
tahrikte bulunmamış~ır. Cinde çok ile karşıladıkları haber alınmıştır. 
oynamıs ve kaybetmış olnn Japon- Zira İtalyan milletine karşı mücade. 
ya şimdi ı;teri kalan kaynaklarını son leleri yoktur. 
bir zar talihine yatırınnğa karar vt'r- -------
miR görünüyor. Tnhokküm veya fe
lnket bu 7.arın neticeaine bağlı ola -
caktır. Japonya şu r!akikada zarları 
fincanın içinde sallamakla meşgul
dür. 

Elenlerin mühim 
bir zaferi 

an tayyareleri. bu akıam f ranh'.'.
2 yıllık kongresi Atlan tikte ve deniz aşırı mınta -

hili boyunca iııtilli limanlarına _ı..ı- katarda fa::ı.liv .. tte bulunan Alman CBaftarafı 1 inci s:ıyfad:ı) F ., 
um etmiolerdir. Calais istikametın- ınd (Hususi> - 3<r2 numaralı deniz kuvvetleri, şimdiye kadar dukları Östertcichischerhof Otm~ - ransa - span ya 
e oök .. .. 'nfilaklardan avdınlan- S ırgı ı-t kooperatifi 9-lO hcsab dü~ana aid \'eyahud dü!lmana ya- b'ıde bir müddet istiıahııt cttiktt:n d 

(Baştarah ı inci aylada) 
Yunanlılar, bütün noktalarda he

deflerine varmı~lardır. ftalvanlar, 
bütün mevzilerinden çıkarılmııtır. 
Bilhassa üç noktada çarpışınalann 
neticeleri kafi mahiyet göstermiotir. 
Bu noktalardan birisinde, araların
da birçok sübay bulunmak üzere 
yedi bin esiT alınmııı ve pek çok mik 
tarda harb malzcme.i iğtinam o -
lunrnuştur. ikinci noktada ltalyan
lar çok uzağa püskürtülmüş ve gerek 
ikinci ve gerek üçüncü noktalarda 
ayrıca birçok esir ve harb malze -
mesi Yunanlılu l"line geçmiştir. 

.. yuzu ı : fjtSk Sındırgı z •.. . • b • • • ""' • 
ış ve Jngiü.z Mhillerindı=n ın - vi umumi top!nntısını z,_ rıyan cem'an 670 bin tonılato hac - sonra Berghofa giderek saat 16,30 arasın a iŞ ırııgı 
rın gürültü.U ititilmiftir. devre.si s~ne tanm kredi kooperatif - minde vapur hl\tırmııtır. da Hitler tarafındıtn kabul edilmi~ 

15 bin 1 tal yan esiri 
Hindistanda 

raat Ban ~ı Ü .şuıcr!ı özgorün işti - Peterheadın sarkında. bir gemi lerdir. Clermont - Ferrand 14 (A.A.) - Ha 
leri ko~:::klardan SaH\hattin OÜ- kafile~ine muvaff.ıkiy,t),. hiicum e - Berghofun antresinde Bitler mi- vas Ajansı bildiriyor: 
r&kil~ . rnde Halkevi salonun - dilmiş ve dağıtılmıştır. Bombalarla .afirleri samimi surette selamlamıı Fraı:wz matbuatı r.1akalelerini Pe. 
venç ın nyase 

1
Z. aai kooperatifimizin Rltı vapura ciddi hasar vaoılmı~tır. ve bir kıt'a .i}ıtiram resmini ifa et - t.ain _ Frnnko mulakatına ve İapan

da yapm'ltır. 11' k. iki büyi.ik ticar,.t 51;emi~inde yangın miştir, yol devlet reisinin Fransa üzerinden 
B bay t • (A.A.) - 200 ü 40'l ortağı vardır. Bu ortaklar ha ı- cıkarılmıc ve hunların yanc\ yattık- Görüşmeler üç saatten fazla sür- seyahat.ine tahsis et.melttedirler. 

om 3200 Jtalyan e- .... 1 m"·tahsı'ld'ır. Bu kooperatif 939 yı_n .. ··1 . B 1 f 1 d • ı..d . l ak üzere ... ""' d lan goru müıtür. müştür. ir Ara görüşme er,. 11111 a Pet.6t Journal, lıer ıki.si c .ru. cnıZ y o rn lm;..ttr Bu suretle 27 ooo ı · a .... n~n •·ıltnda t 
i Bomh.1• ge ~··L . lında · ır '" '"" ' b 6 g~mi battı verilerek çay içilmiştir. Görüşmeler· devleti olan, tahdidatın tesir ve ız ıra 
İndiıtanda bulunan nalyan e91r - 65 000 lira ortaklarına ikrazatt.a u - Funchal 14 (AA.) - Mader adn.sı: de Alman devlet rei,inin tercümanı bı altında .Amerlknnın yardımına 
RQİn ad.eli 15 bini bulm~ur. Junm\14 ve muhitte ikt.s:ıden faydalı Reutrr: orta elc;:i 5chmidt de bulunmuı-tur. muhtaç bulunan Fransa ıle İspanya. 

adımlar atılmasına amil oımu.ştur.. Mader ile Asor arnsında. Flmafo doğ Yugoslav devlet adamları Berg- nın sıkı ve samimi bir ~ beraberliği Devle\ Demiryo1'arında 
Bulgar·ıstanda kundura Y8 oün geçttkçe koylü ve ~a.sabalı zur ru seyretmekte olan bir Ingiliz gemi hofu saat l?,4S te terketmi !er ,.e yapmaları için mevcuct sebebleri say. d" t d 'h . 

ın tendi başına tütün t>kmelerınde lmfilesinden 6 vapur. snnıldı~ınn gö_ bir nıüdd .. t sonm Salt:bumdA.ı Bel- dıktan sonra şoyle diyor: ış e avı anesı 
kumaş SatlŞI menedildi rvae ziraat yapmalarındn faal bı~ .r~l re. dün sabah rrkım bir Alman de- grada harek~t c,~)",...,;"J.c•dir. Evet Frnnse. ve İspany:ı iş beraber- Ankara, 14 (Hususil - Devlet De-

•· eratl!illl z n Resmı tcbhi l ·ıo.· k b · t· d dl 1 F _ D. N. B.: nıyan ve aerllyen ~oop ' 1
• nizüstü kors:ın gemisi tarnfından ya. c; 1 1 14 (AA) _ Resmi 151 yapma mec urıye ın e r er. ran miryollan idare merkezinde modern 

Sofya 1 • (A.A.) . hn _ oy ded" hergün artmaktadır. Zı. pılan bir hücum neticesinde batmış _ bl": 
1 

>urg · · ko ile Petain'in bu hususta gôrüşmuş bir diş tedavi muayenehanesi 'teS~ 
Bulgar ticaret. nez.a. retı t•~1• ün ortak a ... : .. 1 ajans müdürü Necati tır. Bu korsan genıi.,inin bir ceb ?.ırh. te 

1~h: L .. B h f Al olduklnrı muhakkaktır. ettirilmektedir. Bu munyenehnne 1 • 
ı ey t Ban .. ..., Fu r~r. mıgıın. erg o ta, - .. .. 

n ne,redilen bir emrrnaıne raa t o!Or Şükril Özgörün hsı olduğu muhtemel lıulunn1:ıkta - man hariciye nn1-ırı von Ribbentro- Franko dondu dnre memurlarının ağız hıfzıs.sıhhe.. 
&f ve ber nevi kundura ~hil Erdote.nla ko~ r ·n kişafı hususunda 1 dır. pun huzuru ile, Yıııı:ocl.ıv başvekili Madrid 14 (A.A.) - Havas sı işile m~gul olacat ve ıdarcnin İ4 -
·ım~. Bunlann sat~fl dığ~r tooperatifımiZı~·~a. ve faaliyet müs -ı Batan gemnerden birinin Yunnnis. Tsvetkoviç ve t("hk::ıtindeki hari - General Franko ile refakııtindeki çisi acnenln muhtelif za.ıruı.nlarında 

kararname ile tanzim edıkcektrr. göSterdiklerl a. a ıonaktadır. tanda mukayyed olduğu ~an1lmnkta. ciye nanrı Cincar Markoviçi kabul zevatın bu gece Madrid'e d:>runcsi bek dcmıryolu ı.eŞkilAtı balomındnn bU -
le memnun bıra 1 k'".. yıl kezlerc niderek mu. 

1 P V. • dö dü tahsili ço senelılc hesabat dır. etlY'.l... tir. enme ...:uir. yük sa an mer 
reşa eten IŞIJ8 n Toplantı sonunda . · <le 1 Korsan gemi.ı;i, gemi knfüesine tak iki memlchti alakadar f'dl"n bazı Bir İspanyol gazetesinin Berlin mu nyene ve tedaviler yapacaktır. 

" _ dilmiş ve seç~ ~:~ırcs;~ıi · _ riben ya•ım saat kadar :ite etmiş ve me .. t-l•lere tahııis olıınan görfüme • habiri, yakında Franko - Mussolini Dişleri e:uısıı tedaviye ihtiyaç gös. 
lchy 14 (A.A.) - Franko ile mu.- devre! ıtahraman nyası: e, d üt.eaknben ufukta kaybalmu~tur. 1 ler .. iki millet arasınd:l mevnıd mü- göril4m~i baklanda bir resmi Alman teren diğer mahallerdeki memurlar 

n dönen mareşal Petain bütıin Yusu id Erol. tsmail örs, Ahllle 

1
; filenin bütün gemlerı korsanın a.l nMebetlerdeki ırn'anevi do•tlult zib teblili ncşredilmesının milır'tUn ol - iSe mezunen Anknraya ı;elerek teda. 

seyaba~ ettikten sonra bu sabnh seyın Cah . U Mul<'llr "ıiare hey • a 
1 

e cıeva.b vermiştir. nİyf'!tİ '-:inde cereyan etmi~tir. di.ı4unıı b.ilıi'rmektedir. Tilerini yaptıraeakt.ır. 
Pellier'den Vıchy'ye muvasalat 

1

vuuel ve ısma d teş n 
etinde kaluı~lar ır. 
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[ Şehir Haberleri JI 
. ingiltere ile ı Şehir Meclisinin içtimaı l 5.ooo lira ihtilas 
tıcarl mübadele eden veznedar 

Ankara borsa•• 
14/2/1941 aç~ - kapanış fiatları 

ÇEKLVJt 

Hergün 
(Bqtaraf ı 2 JICİ sayfada) 

man tayyarelerinin Süveyş üzerin" 
yapbltlan taarnzlar, hep ba kaı:n • 
lardan birini kaps.mak ve bkaınak 

l'e kapanış içindir. Cebelüttank ~bu ia • 

•tt•k rt .. Azadan Şeref Ôzer, Zeynebkamil hastanesinin f k.f d"ld. 
QI 1 ÇS a ıyor kar11 yakadaki 60 bin kadının doğum ihtiyaç- ev 1 8 1 1 

5.24 pcyı a<;1k ve saKla.ın tutmak mak•· 
New-Yort 100 Dolar 132.20 dile vücuda getirilmiştir. 

cenevıe ıoo bviı;. fi 29.8875 ln~Itere, Akdenizin şarkına ta • 
AtiDa 100 Drallml 1) 9975 · maınen hakimdir: Sü-Ye:n kanah 

Ticaret anlapncmmn imm 
edildiii ayda lft6iltneye ilrra
catamı.z 2 milyon kiisur' lira 
iken l HO aenninin 9t>fl ayın
da 9 milyon liraya luıdar 7iile
uldi, yakmda lngiltereden 

lüzumlu birçok maddeler 
ıel.ecelı 

İngiltere ile Türkiye arurndaki 
ticari mübadele &ittikçe k\l~vetkn
mektedir. İngiltere ik ticari ulat -
ınanrn imza edildiği Şubat 1940 ta
rihinden bugüne kadar ihracat ve 
ithalatımm:la bariz bir artıt kayde
dilmiştir. Anla~manın imza edildiği 
ayda ln~iltereye ihracatımız 
2, 1 73,000 lira iken anlllşmanın },i

rinci ayında S, .) 41 .OOO lir~ya ve 
19 40 senesinin .on ayında ela 9 
milyon liraya kadac yükselmiftir. 
Keza bu memleketten olan ithali -
tımızm anlaşmanın imza edildiği ilk 
ayda 397,000 lira iken bitihare 
3,0-0-0,000 liraya ve r 940 aenui -
nin ıon ayında 7,400,000 lire.ya 
yükselmiştir. Miihadeledcki her nevi 
güçliiklere rağmen ticaretin artmJŞ 
olmuı daha gem. mik.yaata bir it 
birliğine doğru ik1 memleketi de 
aevketmekted!r. D;ier taraftan Lotı 
draya Ptıniı olan Lord Glen Kon-
nere vekalet etmek )çin memleke -
timize gelmiş bulunan Lord Bir -
mingham da Ankıı.rada alakadar 
dairelerle temaslarda bulunmakta -
dır. Lortl Glen Konncrin Londrada 
daha sıkı şekilde mübadele imkan
ları halduıı4a hük.Uınetine rapor ve
receği zannedilmektedir. Bu vaziyet 

dahilinde önümüzdeki ay ic;.eriıünde 
İngiltereden memleketimize İç pi -
yasalanmız için lüzumlu birço:k 
maddeler getirtileceği gibi, ihrasa -
tımız da bir misli daha artacaktır. 

( Küçük haberler ~) 
e Vali mua~ Ahmed Kı.nık dün 

Maarif Müdirii Terlik Kutla birlikte 
Şileye gttmiştir. Vali mual'iAi n lııla -
arif Müdürü şaede inşa edihnekte 0-

lan okullann vaziyetini !.etl'.ik etmiJ,. 
lerdir. 

e İlkokul ba~ölretmenleri dtin öf. 
leden sonra Eminönü HalkeT'ınde ay
hk t~lıqrrtılanm yapmışlardır. Bu 
toplantıda. ilkokulları alakadar eden 
muhtelit me.~h!ler ~örüJ(Umft.ftür. 

larına cevab veremiyeceğini söyliyerek 
Sofya. 100 Len. l.lt225 bozulmamak şartile. Garbimde d• 

Cibali tütiin fallrikaaı vezne- Madriı.1 lOO Peçeta ıu375 kapıYl sailam kilidlemiş ve anahta-

masrafsız tevsiini istedi 
Belıtad ıea Dinar 3175 

darı delterlerJe oe evroltta Yomhama 100 Yeıı. ~n:ı3'15- nnı c:e-bine lcoymut bU vaziyette -
tahrifat yapmak nıretile muh- Stokholm IOO İsveç ~. 31.005 dir. Fakat, garbi Akdenizin sahiUe-

Şeh.ir Meclisi, dtiD .ikinci reia ha~. alınarak naZJm pla'.! csasab telil ~anlarda zimmetine Altuı. 23,50 rinde kontrolü mevcud olmadığma 
velôli Faruk Derelinin ıiyawtinde clahilinde yapılmıı oldugu ve yol r--------------11.dikkat edebirrriz. 
top~tır. Geçen ceheye llid za- genişb1deri ve serheat sahalar ına - 5000 lira ge'İrmif E8lıam ve Tattvılir Acaba, Bay Frank.onun Mussora-
hıttan sonra, azad~ Sera.fettiıı Ö - halll ihtiyaca uygun olduğu bildi - Tahvillt üzerine muamele ni ve Petain i!e yaptığı lonuşrııamll 
zerin verdiği takrir okwımattur. Ba rilmi§ ve plinlarm tasdiki b.eyeti u- İnh.i.aarlar idar~i Cibali tütün ~~ır. garbi Akdeniz vaziyeti ile bir ali • 
takrirde lstanbmun Anadolu yaka- mumiyeye arzedilmiştir. fabrikası veznedan Ahmed Günçer k 
RDda. Üsküdar, Kadıköy, Beykoıa. Azadan Cemil Ce!D söz alarak bu dün ihtilıiıs suçundan adliyeye veril- ası var mı., Su suale, VeTttceğ-imiz: 
Şii K J L ı 200 bin · ti' 1 1 cevab, şüphesiz, muııbettir. Fakat, 

e, arta &anı arının ri yola muarız olduğunu, tehrin en ~ r. R A D y O 
fu1111 bulunduiunu, bunlardan 60 güzel bir caddesi olan Taksim _ Veznedar, abyhinde.k.i iddiaya bu alakanın lmduda nedir;t Kl"Sa -
bininin ~ocuk yapabilecek kadın ol-· Dolmabahçc aras,ndalı:i yolun ma • nazaran, defterlerde ve evrak fö.e- •------------- feti ne o hı bilir? Ameli tar.1Fhtn .af 
duğunu, Üsk•.idarda meveud 50 ya- nasaz ivicaçli bir hale getirilme.i _ rinde tahrifat yapmak surctile 5 bin CUMARTESİ 15/%/l!Hl mıdır) Bu :suallere ancak hadiseler, 
taldı Zeyneb K1mil hıutanesinin nin doiru olmadıi:mı söylemiftir. lira parayı ınohtdif mnıanl.arda ih - 8: Saat. ayarı. 8.03: A.ja.n.s ha.ber • ileride cevab verecek.tir. Şimdilik 
doğum vak.'aJannı tunamile karşı - Bu planın tasdiki etrafında uzun tilasen 2İmmetin•~ geçirmfJtjr. BiJa - leri. 818: Halil parÇ9lar. IU5 • 1: şunu kaydedelim: Akclr.nizin insan
layacak halde olmadığını bildirmit münakaşalar olmuş, azalardan bir hare, badiae meydana çıkınca, maz-1 Ev kadını. 13.30: Saııt ayarı. 13.33: 
ve Zeyneb Kamil hutauetıinin 100 kısmı söz alarak fikiTlerini söyle _ numm mnde nbttaca ani bir ara _ Türlcçe pliUtlar. U.50: AJıms haber - lar elindeki çilesi dolmamıştır! 
yataia çıkanlm.ut, bu. 9UTetle mem- mişlerdir. ma yaprlmış Te ihtilas edilen para - leri. 141..05: Türkçe pl:1.lclr. M:.20: R'i - cJf,, J, . t![3, 
lelcete büyük bir hiT.met yapılacağı Plan etrafında beJed:ye fen i'1eri nın bir kısmı evde bulmrmaştur. ya.setidimhur Bandosu:. 15: Caz • .-u tt.f{in İ.t!9tıH 
ili.ve oh:ınmaştUT. müdirü Nuri, imar müdürii Hü.nü Kendisi de yapılan isticvabı ıı - ba.nd. (Pl.) 15.30: Konser. lB: Sa.at .................................................... . 

Takrir okunduktll,1 sonra söz a - ve imar müdür muavini İbrahim ra!lftda b.idiseyi kıamen itiraf et - a;ran. 18.03: Radyo Caz Orkestrası Söz arasında 
lan takrir sahibi hastane.n:n geniş - izah.atta bulıınmu1'br. fazla masraf rru,tir. fibrahinl ÖZg1ir idareSinde.} 18.40: 
letilınesi için yeni in.,aata ve mııara.- gitmemesi için volmı bu ~kilde İvi· Ahmed Giincer hal:kmdali tah - Halt Tttrttt Ye Oyunları. 1~: KonUŞ.. 
fa ihtiyaç olmadıiını, hastane binası eaçli olarak kabul edildtj;ni söyle - lcilı:at evrakı ile birlili.:te dün geç va- ırıa. 19.15: Tanbud Cemilin Saz se -
içindeki depo, hademe, yemekhane lı:it adliyeye verilerek, nöbetçi sulh matteri. UUt: hat ayel'ı, Te Atam 
kwmlarmı vanıad'l 6000 liraya »- miş}ımHr. Azalardan bir kısmı da ceza hlkimi tarafmdan sor~a çe- haberleri. lt.45: Radyo P'Mıl beyetl. 
timlik edilecek avrı blı hinava al- çok masraflı olan bu il i.izcrinde chı kildikten sonra temf edümiştiT. 2015: Radyo gnetesr.. 20.46= !Carı -
malt mü~iin olduğunu ve 7500 li- rulmamuını, 'buraya ~rf,..dikcek Tahkikata bugün d~ " üncü sorgu şık prtılar. 21.15: Xonuşma. :U.30: 
ra bir JJUU1'afla basta.nenin 100 ya - paranın ıoehrin diier v .. ıı.,.,.._,. har- hikimliiince devam oknıacalt.tır. Radyo Salon orkestrası. 22..30: Saat 
tap çıkarılabileceğini söylcmi'°1. canm1191nı ileri IÜrmii•l~r~; ,. Bit' ııyu~ Atana baberl~i Bar.ııa.. 22.SO: 

Takrir tetkik edilmek üzere ri _ saat kadar devam ede., m·i-· ltaq - K k 1 k d Konuşma.. 22.50: Müzik: Cazband.. 
yaect makamına havak edilmiş n lar sonunda bu planm bir tı-...,.. .. daha IS a"IÇ . Jl!ZUR 8R 

(Jlqhrafı ! nei sayfada) 

mer' aya salıveril~ ve aradaki. ıtw:la 
farkına rağmen boyımuuz ineUetia 
vua.d olarak afuade 18-20. hoynıuı
hılann ise 12-1 S litre süt Vfldikleri 
zj)rülmüştür. $11 halde boynuZSU% 
hayvan boynuzluya müreccah ol
mak lazım geliyor. Tıpkı diğer bazı 
mahlôkatta oldu~u gibl. 

rusaamedeki müza.kerata v;eçil _ tetltl"k edilm~ içm encümene iade- ftİS2ftlfS1Rf yaratınn genç KONGREYE DAVET 
mi.tir. Ruzn~edelU muhtel;f tek _ si kıı.rarlaııtmlmtııtır. • 1- Kızıla)' CemiyM& llelflktaş Şuf)e • 

1 lifler aid ı>lduldart encümenlere ha- Müteakiben zahıtai belediye ta - düR yakalandt sinden: Gaib Aranıyor l 
vale edilmit. Cihangir, A:vaspa~ limatnamesinin işçi ve esnafın mua- · Umuml nizamname hükümlerine •-________ ....;.._ __ _._ 
ve civan olanlannm tasdiki hak - yenelerine a:d maddeleri müzakere Evvelki gün, Kar.t.gümtiikte kıs - tevfikan kaza şubemizin Jlllıt. kon _ Heybel!ada, 0 -
kında nafia "f' muhtelit encümen ve bazı inütal .. alardan sonra kabul ~~ç)~k yüz.ünde~ bir cinayet itlen - gııesi 22/Şubat/941 Cumartesi günü lnçbaşı sokağın • 
mazbatası okunmı:~tıır. Encümen olunmu•tur. Medie bundan sonra dıgmı, RahmJ sa&t 15 de Beıiktaşta Akaretlerde da 27 numara:b 
muhatuınds 'bu lcısımd• arazinin Salı günü ~oplanm•k üzere içtimaa adında bir lca - ~l ~ Halla!Ti aalommck a.ktıed~kUir. Bü. e.Tde oturan zev-
to)'.)oerafik L~killler naz.an iti - mhant vermiştir. sab çırağının Pt~~.ı;.ı tün lanm tefl')fleri riea oluı.ur. c~ C:~~~bkd:a 

kendisine yüz gundur .-y-• ır. 
Ali Rıza Çtıvik emnivet 

işleri etrafın-' a Vali 
He görüştü 

Bir ihtilas maznunu 
mahkemede iftir-ya 
uğradığım irl dia etti 

Şehrimizde bulanmakta olan em Memurlarm mühih VI! imzalarını 
!Wyet umum müdürü Ali Rıza Çe - talclid etmek wretile 9') 7 liravı jh
vik diin öğleden eVYei vili.vete ~ f tili.s etmekten .uçlu Fatih malmü -
lerek vali ve belediye reisi dolrtor dürli.iiü zat maaflım mutemecli Hü
Uitfi Kırdan ziyar~t etmi~tir. Em - aeyin Alt90yun duru,masma l inci 
niyet umam miidiirii emniyet itleri apcezada dün ~le~. 
etrafında vali ve belediye rei'5ile bir Suçlu, mıı.hkemed~ hadiseyi red-
ınüddet ııörüşmüş ve bu sırada bazı detmiş ve: 

"1be müdürlerini de davet ederek <<- Malmüdürü bana düşman 
kendilerinden JUbelerine aid itler olduiu için, bu iftira}'l attı. Yoksa, 
etrafında izahat almıftır. bu itle hiç bir li.kam yok, rnasu -

Aakerlllı işleri: 
mum.,. 
Dem~. Duıu~a, ~hicllerin 

celbi için, talik edilmiıtir. 

vermiyen eski 
nişanlı11 Nimeti 
müteaddid yer
lerinden bıçak
lıyaralı: yarala
dığını dün taf -

ailatik yazm1.1-

tık. 

Vııık'ayı mü -
teakib, hadise yerinde lı:anh bıça -
ğını btrakarak lı:ı.çan Rahmi, dün 
aktam cinayet mMMt memurları ta
rafmdııın Eyühdeki evinde yakafan-
mııtır. 

Akıbeti hsktmda 

MARMARADA ' :!~~~ c:ıı. 
SiL VIA SIDNEY 

G 
tt 
R 
A. 
il 
K -.A. 

cukl.nr..mla;, ftfa 
bi= nziyette yo 
lunu bekli~ 
Nerede okluğunu bilflıler "lal'S&, in • 
~t namı,na )uikanda.tı adre.ae 
bildirmelerini rica ederim. 

Zevcesi: Hatice Ok 

Hakiki San'at eseri: 
(CEBELUTTARIK CASUSU) 

mm uaıramam 

ERICH VON 
STROHElM 

e Elektrik. Tramvay -re Tümel u. Hazırlık krt'aıma 
Defterdarlık JMmur alıyor 
Defterdarlık kadrosunda münhal 

Zabıta tualından dün eorııuınr 
yçılan R•hmi, suçunu itiraf eder4:k 
bu ip. laska.'tçlık yüziınden yaptığını 
söylemiştir. Kaldınklığı Ha.eki ha.
tanesinde evvellı:i gece kendisine a
meliyat yaprlan Nimetin aıbht va -
zjyeti aüzelnıeğe yüz tiıtmUlftla. R 

L 
.a. 
B 

in titretici faciası: 

M 
1 
L 
L 

mum Müdürü Mwı.tala. Hulki iaen sevkedi~ekler 
Nafıa Vekil.eti •irketler >.omİSf'ri M~ ı EminöDi Yeril ~ ŞaMtia tafa Arifle birli~ yarın aqam An.. • bulunan bazı vazifeler için lise ve 
karaya gideeektir. Tramvay wmun den: orta kul merunı da ü' tl 
müdürü Ankarada tek bilet Te ak _ ,._ l'e daha. enelki ders yıllarmda 0 al ~ arın n ere i me-

Dün ;ııdlive doktoru hastaneye 
giderek yarah lozı ınaavene dmİş -
tir. Diğer taraftan vak' aya müddei
umumilik de el koymuş bulunmak -
tadır. 

FIRTINA de 
. . . mur ınaeaa.ı.ır. 

tarma bilet taı'tfelerinıU tudiki ifile a.sterlif\ne tarar verilmiş ·ıe bugttne . . .. . . 
meşgul olacaktır. . . . Talıblerın musaba.ka ı.'1ltıhanları ba 

.. kadar .sevkedılmeltUf olan kısa hiz • a.ym 2fl sinde Hut.tık Fakülteai birinci 
e Univer.!ite Tıb Fakiiltesi H:ıseki metli ve a.&kerl tam ebliyetnameli er- sınıf de?8hane.siııcle yapılacaktır. 

hastanesi tedaTi kliniğine 1akfüte he_ ler 1 Mart lMl taflıinde Yedek Sü.. 

Saçlu Rahminin bugün adliyeye 
aevkedilmesi muhtemeldir. 

sabına yeniden 15 yataic ilave&ni ta 
1 Dü'nkü 'lır t f ı· ti' 

rarla.ştırmıştır. - bay Okuluna se.Udilecelrlerdir. 19/ .. ı aca ~ ıye ( T İ Y A T R O L A R ) 
.. 21941 Çarşamba gününe kadar vazi. Dünkü ihracatımız 250 bın Hradır. _ . e Belediye, Turk. Oku~ Kuru. .,_ . . •--bi• et••- k _ Muhtelif memletetıeıoe çesidli ınal ih. 

muna yardım lma.k ·· . yewııı::rını .,... .. wı uıe uıere IDezun 
.. . .o . uzere yıenı .teJH! oldukları mektebleri gö.;terir ve.sıka raç edilmi.ştir. Bu mepmda Yımanis-

butı:uıne 5 bın lıra tl.ı.baisat ko)'lll _ · 
masını Şehir MeeliWıe wtlif etmiş ae fllbeJe müracaa.iJ.arı. gelmiyeııler tana fazla mikta~~ a~a. balık, AL 
tir. - hakkında kanuni tuiOat yapılaeağı manyaya hurda ı~r. Italya~a taze 

. torik; Bulgar~tıına. balık, Jsviçreye e Kadı.köyünde, Yeldeğirmeninde ilan olunur. tütün gönderilmiştir. 
Yeşilay .90kağınd& Mazhara aid iki 
kaUı a~b evden dün yangın çık. 
mı.şsa da itfaiye ta.r:ıfından derhal 
söndürülmüşıtür. Yangının ne suretle 
çıktıtı zabıtaca ara.ştırıımaktadır. 

r-----------~ ..... nwr......-.v··M.·A-~ 

Orhan Ural 
Konser ft temail 

Emilllinü Balke'rinden: 
1 - 1sn11941 cumarte& akşamı 

saat 20.30 da İ.itanbul Konaervatua. 

istlklt.l 

Şebir ~
Tepebafı.nda ~ram 

lcı9mmda 

Akşam aaat 20,30 da 
BMİLİA GJ\U)'l'Tİ 

- SOS BAFl'A -
caddesinde Komedi kıamıncta 

OOndüz aaat 14 de-
ÇOCUK OYVNlJ 

Ak.şam saat 2G,30 da 
Kbuuıt ODA:LAll 

Karikatür Albümü rı şehir armonisi, şefi Cemil Dölener ~amd LAl ı- A'-~ ş h . . 
id----'~ ....,_ "'--·- -~'- ~J , e ı, ....,...,,.y, e reınını 
c:u=ıuue, uu _, • ....,... ... Teree ..... ~. ve Topkapıya otobüa temin edibıt:iftjr MevlOdü şerif 

Divanı Mı.&hueh.t azalıiındaa 8 
rn ü tek.a.i.d kıy metli maliyecileTSniz_ 
den merhum Hasan Zeki Aı>alua 20 Sabat Patembe 
ruhuna ithafen ~rınki Paz&J" •ü- pnii çala)JOJ" .. 
nü öğle namazını ınütealnb Eren- a 
köyünde, istasyon b.rflBIJldaki Zib- ~ 
nİpafa camiınde Hafız Bürhan ve ~ 1lir kapak ~e 
arl:adaşlan tarafından mevlôdü te- ~ llDHilmtir ... 

rif ~k.unaeaktlf. ~erhurmı. eevenleı 1 9..-~._,llllıııııl""~""".-..ııı..-ıııı.ııııııı\ııııııı\.-ıııı..-ıJ 
ve mtıyenler teşrif r.debilirler. 

2 - 16/%/1941 Pazar akşamı saat 
20.30 da. muharrir İsmet HulQsi tara- DIKK.A T. 
fmda.n (Türk sahnesinde kadın) mev • 
zuunda bir konferans •erilecek ve L 
vimiz temsil şubesi (Geçimsizlik) to. 
medisile (Saadet Perde&) piye&ni 
temsil edecektir. 

Bu konser ve temsile gelmek isti • 
~nlerin giri.j kartlarını büromuzdan 
almaları rica. olunur. 

19 Şubat Çar,amba günü 
941 in en büyük filmi: 

BiR KIŞ GECESi 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

( PİERRE BLANCHARD) 

MARMARA'da 
bqlıyor ! 

da bütün latmbulu 
tekrar teab.ir etti 

2ac1 nım: 
Bir dünya harikası : 

OGLUMA KARI 
ARIYORUM! 

ANNA BELLA 
~-ROBERT YOUNG 

A 
L 
E 
M 

Aynca: 

MARGARIC ve 
CEZAR ROMEO 

~ MADENLER 
l ŞEYTANI 

Bugün S A R A Y sinemasında 
WilliAM POWELL - MiRNA LOY 

ft k.öpelLeri ASTA n Minimini BABY Nicm Jr. 
BütliiıD ~ zabıta filmlerinin en mij1Dali olan 

BiR ADAM KA VBOLDU 
( ANOTHER THIN MEN) 

Şaheserinde bir cinayetin tevlid ettilt he,eam ve helecana 
rafmen seyircileri kahta.ha ile ıiildiirüyorlar. 

İ11veten: FOKS JlJRNAL son harb ve dünya ha.berkıri 
Bugün saat 1 ete tıeımllt&:J ..tine . 

...-T AKSiM SiNEMASINDA--. 

- Hasan bey gazete • 
lerde okudun ıno .• 

• .. Bir Alman firmlıll ... ... Memleketimizden es
ki paba.~ Unata geım;ş ... 

Ha.san bey - Mih'N?.in 
pabucu dama atılan or. 
tatma ,eni bir pab11ç ıe
minine çalJtıyorlar pli • 
ki 

B6Jiik bir ~ ıiiılteden ff ikinci haftuma ..... anan 

6DROID1iYEn ıoaroın AUOEli 
Ba7ük clehşM, keau ve esrar fllmin.deld 

iialenm .•• fa.kM ıai~ ~AıVABI ıönnek mme Wnleree k4i akı& etlİY•
Basb Da& 1 ele .. n"itıll -.u .. 
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( Bilgiler - Eğlenceler ) 
Güneşi yerinde 

Re•imli Jıilıay• 

Babnliin 
oyuncak atı göremezsiniz 1 

Güneşe baktığınız zamıın, gün~--------------, 
•İ2isı glSrdüğünüz yc:ıdc değildır. 
ÇOnkıt güneşin 2iyası bize 8 dabka 1 
36 saniyede gelmektedir. Bu k":d~: 
zaroan içinde giıncş, kutrunun ıkju 
kadar bir mesafe katetmiıtir. 

* Suda yanar gazda yann:az 
Sodium su içinde yıınan petrolde 

1•nmıyan bir madendir. 
+ 

ll<i kere iki her zaman 

SON POSTA: 

I' MONOLOG 1 

ABLAMIN SAÇLARI 
( 13 - 15 yaılannda bir ku ağ:ıınd an ) 

Bairsiniz sayı.,ız hnstalıklar bir 
çok ta hastalar vardır. • 

Salan cbu bacaksız da b~ımıza 
doktor mu kesildb gibi bir şey aklı., 

ı
nıza gelmesin. 

cLfıf kumkumnsı mı oldu, da de
ı meyim. 

Ben ne dokturum, ne de &.l.imim, 

ca~. ~-----~~~-

1 

1 

1 HAdiseler Karıısında 1 

Taksimitreye ba mıyanlar 
Meraklı geldi: 
- Merak ettim. 
Dedi. Güldüm: 
- Znten merak etmediğin gün 

ıolmaz. ki. 

- Hergün buraya geliyor mu
yum? 

- Gelmiyorsun, hele hir iki haf
tadır da biç göründüğün yok. 
-:_De~.ek oluyor ki, mernk et

medıgım gunler olmuş. Faknt ... 
- Fakat. dedin kestin. 
- Kesmedim. SöyJiyeceJderimi 

toparhyordum. 
- Ne 8Öyliyceektin' 
- Merak ettiğimi. 

Çabuk :ıöy)e neyi merak et-
tin) 

Ben Cağaloğlunda otunıyo-
rum. 

Niçin Cağa)oğlunda oturudu
ğunu mu merak ettin? 

- Canım höylc bir ft'Y merak 

- Neye utanıyorsun, utanma, 
bir de kibrit çak. 

- Ya taksimetre, şoförün söyle
diğinden daha az ya:ı:dıyşa L 

- Daha iyi ya ... 

- Jyi olmasına iyi Amnıo, yalan 
söylemekten çekinmeyenlere, ya
lan)ıırını yüzlerine vurmaktan ben 
utanınm. 

- Öyleyse şikayete hakkın yok. 
Ne derlerse onu ver. 

- Peki amma memk ettim. ev
velki akşam gene T epeba=ından 
taksiye hindim. Evimin kapısındıı 
indim. ccKaç kur.ıı» diye sorduğum 
zaman ıoför ne dese beğenirsin) 

- Ne dedi, iki yüz. kuruş mu) 
- İki YÜZ kurU4 deseydi, belki 

hayret etmezdim. 
Üç yüz mü? 
Hayır canım, elli altı kuruş. 
1 1 1 1 1 1 edilir mi> ••• Ben gündüz taksiye 

binmem. - Merak ettim, benim gıhi tak-

dört etmez 
l l

esta~furullah. Yalnız size saç has~ 
olan ablamın saç hastalığını anla.ta_ 

Gene bana .ablanın kel başından 
bize ne?a demeyin. L-------------- Ablamın ne kcil lği ne de saçkıran. 

- Gündü·zleri taksiye h:nenlerin simetreye ba~\'lJl şoförürı dilcdi
niçin bindiklerini mi merak ettin iine inananlar, bu yüzden her tak
ya işl~r~ va~dır, işlerine çabuk yeti~ siye binişlerinde kaç kuruş kayb~di
mek ıçın bınerler: ya işleri ı:r\içl('.ri yorfar? 

iki litre - İki litre alkol içine 
aüt katılsa ne eder) 

- Dört litre. 
Di'-·onanız. • • 

J il ilci litre Hayır. iki fürc alko e 
.. \_. h' . k t ldıg-ı zaman hac -aut ,cır ırınc a ı 

tni 3 8 litıe tutnr. Dunun sebebi h_erl 
• . . b' 1 cnnesı e ilti mayi zerrel~nnın n c,,. .... 

L ~ • •• d d" t nı'sbetinde ku -ııacnnn yuz c or 
çülmes1dir. 

* Guzel b;r eğlence 

G " l h 1· dek' tekilleri kesi -
o ge a ın ı ld olan -

niz. Evvela sağda ve s~ a fla _ 
lnn, düz olarak kcstiğinız tara 

b. b. . • " ... etinnek au -
rıııı ır ırının yanın.. .,, .. . 
retile bulqtirip siyah <lört koıcıun 
Ü2.crine koyunuz~ .. 

- Ne ol da gördünüz ınu ~ ğıda 
Simdi de, yukanda ve aşa . 

olanlan ayni tarzda birbir_leril.e bır-
'- ınü-lcttirip gene siycıh dört JLnşen 

z.erine koyunuz. 
- Bunu da gördiinüz mü~ 
Meğer o gölgelerin e!ası ney -

rui;~ ················-... ,............................. ' 
~ Geçen bilmecemizde 
f kazananlar 
ı Geçen bilmecemizde .ka~a .~ 
f narılnnn isimleri Paznrtesı gunu 
i çıl:acnk sayımızda i15n edile -
E cektir. Hediye kazannnla.rdan 
i lstanbulda bu!unnnlar, hedıye -
i )erini Pazartesi ve Perşembe 
f günleri idnrehnnemizden ala • 
! biJirler. Taşrada Lulunanla.rın 
i hediyeleri po~tn ile ndreslerıne 
i gönderilir. 
i Bilmece hediyele:-i hakkında, 
: bir dile~ini:r., bir şikayetiniz o -

•·~ )ursa bilmece cevabını ~ön -
derdiğiniz nrftan ayrı bfr 7a;f 

Jir seyyah, küçük zenci Bn -
bul' e oyuncak bir tahta at ver -

mi§tİ. Babul t:ıhta atını alıp sah
raya çıktı. 

Bir aslan yavrusu Bahulle a -

tını görmüotü. Hemen atıldı. A

tı pençeleri nruma aldı. 

Aslan yavrusu ntı yakalayın -

ca Babul de bir aiacın üzerine 

fırlamıgtı. 

- Hele aslan yavrusu atımı 

bir ısırsa diye bekliyordu. 

Babulün hakkı varmıı. Aslan 

yavrusu tahta atı ıSJrıncn )'Üzü 

çarpıldı. Çünkü di§ler: çok ncı -

mıştı. Atı orndıı bırakıp kaçtı. 
Babul tekrar atına kavu~muıtu. 

:: i,,.;nde <YÖndemıeli ve zarfın bır ..... ., . . 
:.~ kenarına "idnı e» kelimesını 

yazmalısınrr.. 

'·· ........... ······-·-··-···-----······ti 6' 

Hem atı da olmasaydı kim bilir, 

belki aslan Babulu yakalayıp parça

lıyııcaktı. 

aSou P05ta» run tefrikası: 22 
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NA~LE.DEN: ME13nt.JRE SAMI 

8 
'-':ı.•ar ses 1 rar.nk, sırayla, birer birer not hıra 

• .. , , <CSC J " • Demin sız oyıe.ken, d'"" . günü bastıktan sonrn, avucuru•ı açtım, 
inler, ses nğl rl» de .ı~ınızesiniz i- kuvvetle vurdum, ahenksiz kalın 
dilfündü

0

m, Bu, hele s~ın bs' Y• plok diye bir ses çıkarttım. 
.. 1 mı" ır şe . d" d" çin ne doğru soy en 'JI 1' » Ve Penye on um: 

«Kadrin anlamıyanlar alır e ıne.,. _ l"te birinciden çok, ben bu 
derken, buna öyle derin man_e a~~ ikinci ~rkımı beğenirim.:· Hill~ da 
Ö,,•le- acıklı bir titreyiş katıyor kı g . 'n a•k ve ıefkat sesı oldugu.nu 
~ . . . . . yara- ıesımı " . . d w•1 i> dıye 

zcl sesınız. şef kat ve sevr.ı ıç.ın "y)iyemezsınız, egı m · 
ı .ı: . . 1 ıo 

h m;ş i~ scsınız •. •. güldüm. 
Kahkahalarla guldum. • Peri: w• • 

- Aman Peri... Benim m.ı ~ ·: • _ Hayır, bu hissimi degı§tıre-
Benim mi sesim, scfkat ve SC\'gı ıçın di . dedi. Gen~ eevab vere-

k h me ruz... · • 1 · yaratılmış[ Söylemem artı • eve- . f k. t birdenbire sınır erım 
ıimi kaçırdınız. . . . dedim. cektım, • ~ den fırladım, ıadcta 

')d' yerım 
Sonra birden, kelime ve mana- gerı ı, k odasının aralık 

1arı birbirini tutmu, saçma, ala- titriyerek ycmıe . ko~•um ..• Ardı· 
r b . d . d"'"'" kapısın\ ~ b' ik. ranr,a ozuntusu, yen: mo a tat112 gör ugum . eri girdim, ır ı 

türkülerden birini tutturdum. Bunu na kad~r.dc;.~ım, ıçOda boıt ... Tek· 
bitirince de, sağ elimi tuşlann bo- adım yurü u·~d.: bahçeye bakan 
yunca, bir baııt•n öbür baıa kaydı- rar salona don um, . 

lığı vardır. «Peki bu hastalık nedir?. 
diye biriniZe sorsam! Soray:m ırı? E. 
:aıin olun bilemezsınlz. Vazgeçtim, 
kızarır. tıoznnrsınız. 

insan ömrünün yarısı uyku . yansI 
şununla, bununla, şurada, burada 
geçer. Ablamın ise yarı ömrü uyku 
ile, kalan yarısı da saçları yüzünden 
aynanın karşısında geçer. _ Bana bir bardak saç getir. 
Sağa döner bakar, soıa döner hıı-j Annem: 

yoktur, takside ~örünmc..lc iı;in bi- - ! 1 1 1 l l 
nerler. M k · -r L • - era crt.im. ı a.ıtsımetrenin 

- Sen mi söyliyeceksın, hen yazdığı ne İ!le, yolcusuna onu aynen 
mi? .. Simdi de onu merak ettim. söyliyen tabi şoförü bir tek kip 

- Pekala, sen söyle... midir) 
-.- Cağaloğlunda oturuyorum, - r t l r r r 

dedım. çok gezmem, gec.cleri hazan M k · '"· k · · 
Şehir tiyatrosuna giderim. Döoü le - era ethm, oıt te kışı ol-
tramvay kala"h ıık 1 T k ~ f masaydı, herhalde T epebasından c-

a o uyor. a sıye · k . .1 dd'~· d'~ biniyorum vıme ta sı ı e g :gım ıger gece-
kar, yaklaşır, uzaklaşır. Başlar .saç_ _ Kızım ne yapıyorsun? 
ıarına şekil vennete. Tarar, ~ağıtır, D.ye sorunca 0 sırada rad~·oyu a.. 
ay.rır, toplar, kıvırır, bozar. Kiı.h asa.. . ' 

Oh' h 11 h lerde de «tak!!imelre elli altı kuruı 
- • 

0 maşa a · ·• d d' f" 1 d-f 
D 1 • ( k J"ıız ı ıı ıv<'n ııo or ere tcsa u c-

- ur r.anım gene klllmı eı- d d' d ··ı '? 
me ... T epeb.ı7ından evime takai ne er ım egı mı bt, kA.h ncş'eli pozlar alır. Güler, so çıyoraa. 

mnrtur. Saatler geçtlğlrıtn fıı.rk.ın~ - Radyoyu açıyordum, filfmca ~ 
varamaz. tasyonu bulup birkaç çeşıd tango 

yazar? r::J /, I 1 l ... . 
- Ben ne bileyim, senin bilmen tim.• d-1-u. Uctı. 

. dinliyeceırtim. 
Nihayet her dalı::ıkn değ.şen binblr y . . 
'd b b"" erıne. 

lazım. 

İşte ben de bunu bilemedim Süıculer senelil< 
çeşı den irıni q;Cnir. Bu son §ekli 
hiç bozulmayacak gibi, tellerle, firke- - Saçı açıyordum. Saç lstMyonu_ 
telerle bigudile;ıle sağ1amla.ştırdık nu bulup birkaç çcşid ondülft.syon 
tan :;c;nra aynaya son defa olarak dinJtyecektim. 

ya .•. 

Vah vah... İOplantılartnl J8pftfar 
Hakikatt•n vnh vah der.ilc-

e k b • ·r k · · · d Dün saat l 5 te sütçüler birlı':;; e ır şey. a sı evımın ünün e .... 
bir daha bakar ve istemeye ıstemeye Dediği çok kere vakıdlr. durduğu zaman şoföre kaç kuruıı senelik toplantısını yapmıştır. İdare 
aynanın karşısından ayrılır. Ablamın bu saç merakı öyle bir yazdığını ~arım. Bazan Paltmı; heyeti ve mürakib raporları okun • 

dört.> cevabını alırım. Ba:zan nyet- duktan sonra, J 940 senesine aid u
miş a1ıııı, hazan «s~ksen iki"· mumi heaabatın bilançosu tetlcik ve 

Ondan sonra saçlarına kazara do- derddir ki kendi nnsıı tahammül e. 
kunmayagör. Kuynığuna basılmış der bilmem. 
kedi misalı basar çığlığı. Aman! Bir bayan gormesın, gözleri - Desene taksiye göre, yazdığı tasdik edilmiştir. Ruz.namede bu • 

da değicriyor .. . Meşhur sözdür: Her lunan muhtelif meselelerin müza • 
yiğitin bir başka yoğurt yiyişi olur- keresini müteakib yeni idare heyeti 
muş. Onun gıbi her taksinın de bir intihabına geçilmi, ve idare heveti 

Rüzgarlı havalarda sokağa çıkmak hemen saçlarına takılır. Atıp tutma. 
istemez, hele yağmur yağsa hiç ~·e_ laı-ı dinle artık. Yok ne sakilmiş, yok 
rinden kımıldamaz. ondüle.si berbatpıı.ş, yok .sapkadan 

Ablamın dimağı saçlarile o kadar t.aşmamalıyımış, daha neler neler. 
m~guldür ki... Konuşurken bu ;;üz.. Dünyad!ı yalnız onun saçlan iyi, gü. 

başka hesabhyışı oluyormuş. azalıklarına lbrahim Görgülü. Mus. 
- Merak ettim nasıl olur} tafa Gürakın, Mustafa Zeki Cengiz.. 
- Canım taksimetre bir alethr. Mustafa Karabacak, Yaııar Konak 

den saçmaladığı olur: zel, mükemmel. Eğilip bak. ve Kamil Dikici müttefikan seçil • 
- Dün .sokıı.ta gıttlniz mi? 
o·yecekken, yanlışlıkla: 

- Dün saça gittiniz mi? 

Hizmetçiden su istediği zaman: 
- Bana bir bnrdnlı: su getir. 
Diyeceği yerde: 

İki ak babl\, ilci 
ördek gördüler. 
Onları ~ akalıya -
cak, Darçalayıp yi -
yeceklerdi. f'l\kat 
ördf"kfı!~ çok akıl -
lıydılı.u. Gizlendi • 
ler. İvi dikkat eden 
c>nlan bu rrsimde 
bulabilir. Dikk11t e· 
diniz, arayınız. Bu
lur anız oldukları 
vere birer işarf't 
koyunuz, ve tesmi 
gazeteden kesip bi· 
ze gönderiniz. 

Doğru bilenlerden bir ld§iye dört 
liralık kitab, bir kişiye, hüyük bir 
eulu boya tnkımı, bir kişiy1: bir Şir
ley albümü, diğer otuz kifiye de 
ayrı ayn güzel ve kıymetü hediy~ 
ler vereceğiz. Bu bilmecenin ceva
bı 28 Subat Cuma gününe kadar 
idarehanemize gelmış olmalıdır. 
Bihnece cevabını gönderdiğiniz zar 
fın bir kenann ccBilmece» keli -
mesini, ve bilmecenin ~azetede çık-

pencerelere gittim, birer birer iki
sinden de uzanıp baktım sonra '~ 
f ' • aya açılan kapıya koştum, onu oa, 
yemek odasınınki gibi, hızla ardına 
dayadım... Fakat • ne sofoda, ne 
bahçdee, ne de yemek odasında, 
varlığını kuvvetle 11hısu seıtiğim o 
sırlı mevcudiyetin bir izini bulma• 
dım. 

Yine de içim rahatlamamı~tı: 
- Kimse yok 1 Çok gnrib. Hal

buki bann öyle gddi ki ..• 
Lafımı bitirmedim. Perinin tatlı 

tatlı şakn ve alaya ha~lamH.ına ku
lak asmadan yeni bir şüpheye ka• 
pılarak, salonun eırmn i•lemcli ağır 
bit kııdife perde ile örtülü, üçüncli 
kapı!lna atıldım. Bu kapıdan hiç 
geçip işlememiş olduğum, birden4 

bire aklıma gelmi§ti ... Tokmağı çe
virdim, zorladım ... İki kanadı sars
tım amma boşuna. Kapı açılmadı. 

O vakit, i;fkeli, somurtkan bir 
yüzle, hiçbir şey demeden geri dön
düm, geldim bir koltuğa oturdum ... 
Hatta galiba, içimden ağlamak ge-
liyordu. 

Arkadaşım kendini tut;ımıyor, 

güJ.ü1ordu. 

Saç, aaç, saç derken saçmalara, - Eğili" hakacağım ammn, ne mişlerdir. 
bileyim... Utanıyorum. Hem de 940 scneainin umumi bütçe vcı 
gözü alışmamış kimse karanlıkta kadrosunun tasdiki yapıldıktan aon 

saçmalamağa başladım. 

AJlahtnn ablamın bu 

• 
ecemız 

rakamları seçemez. ra toplanbya nihayet. verilmiştir. ·····-·-·----..---.... -----·----·-········· .... ---·...._.. ___ .._ __ 

Evli bir ~rkek okuyucumdan al
dığım ~ktubu hülisatcn buraya 
naklediyormu: 

uf ki senelik evliyim. Knrıın çok 
sadıkım. Nitekim o ela bnnn kar{ı 
öyledir. Fakat anımızda sılt sık kıs
kançlık kavgnlan çıkar. Bu kavga
ların ciddi hiç.bir sebebi yok. Kanm, 
benim kadınlara baktığımı hüyük 
bir kabahat addediyor. Ben sokak
ta gidreken, tesadüf etti~im kadın
lara, bilhassa güzel olurlarsa çok 
dikkatli bakarmışım... Bunun ken
dim bile pek farkında değilim ... 
Belki bir itiyad olacak. Nihayet ba
kıp geçiyorum. Karım yanımda iken 
ayni hal vaki oluyor. O müthiş su
rette hiddetleniyoT. B'ana birço1t 
şeyler söylü.vor. J .. te bu yiizden a

b 

§ıkJı ve güzel erkeklere dikkatli 
dikkatli baksa, onludnn r,özlerini 
ayıramasa okuyucum, kansının bu 
halini hoş görecek midir? Hiç ihti
mal vermem. Kanın, erkeklere bak
masının sebebini, «gözüm alışmı~ 

farkında olmadan bakıyorum. tar
zında bir müdafan ile savuşturmıık 
isterse okuyucum: M demki böyle 
alışmış, bundn hiçbir mahzur yok
tur, mu diyecek.'? •. Okuyucumun ıli
ynd dediği hali, fena bir itiynddır. 
Mademki kendi bile kadın) ra bak
tığının farkında olmadım bokıyor
dur. Bundan sonra dikkatli hareket 
etsin ve rasgeldi.ği kadına bnkmn-

tığı tarihi yazınıL. Bize gelen bazı 
bilmece cevablnrında okuyucuları -
mız adreılcrini pek kısa yazıyoılar. 
Adresler açık ve bir mektub o nd
ıeae yazıldığı zaman muhakk k 
okuyucumuzun eline geçecek fe 
kilde olmalıdır. - ramızda kavtta çıkıvor.» 

mak için gayret etsin.. aı znman 
sonra rasgc)dlği kadınn baknınmnyı 
da itiyad haline getirebilir. Bekur 
gençler için bile kadına bakmak jtJ
yııdı, ayıb sayılır, evli bir erkek için 
ise bu daha hüyük bir ayıbdır. 

Adreslerin böyle olması, bedi -
yelerimizin okuyucularımıza ulaştı -
rılmasını kolaylaştıracaktır. 

- Peri, gülmeyin ... Vallnhi de
min .•• Eminim diyorum size ... Hem 
neye bu knpı k palı? Şimdiye ka
dar hiç aklıma gelmemişti nmn.a, 
söyleyin bakayım, bu kapının ark~ 
aında ne var) 

- T elli~lanmnnız.a, heyecanlıın· 
manıza değer hiçbir ,ey yok... Ev 
sahibi burasını olduğu gjbi kiralar
ken, bu odayı kiliJledi ... Herhalde 
oraya kendince hususi bir kıymeti 
veya hatırası olnn bazı eıyahnnı 
koymuv olmalı ... Anohtl\rını da al
dı götürdü, ben bunu gRyet tnbii 
buldum... Bahçeye çktığımız. vakit 
pancurlan daima kapalı duran iki 
pencere vardır, !aıketmediniz ıni? 

Baıımı hayır der gibi iki ynn1ı 
nllıyorum ..• Ben ne vakittir hiçbiı 
tc)'in farkına varıyor muyum ki) 

Peri, ayni durgun sesilc: 
- Haydi, haydi nkılhtnın bnka

yım, böyl eçoculq;a hayalleri bıra
kın. 

Amma ben gülümsüyorum. 
- Ah beyaz. ablam, bilmezsiniz: 

bir zamanlar, - çoculduğum:ı aid 
ıcbir zamanlarıı demek istiyorum! • 
babam, gittiğimiz ycı]erin birinde 

Okuyucumun mektubunun bu 
kadannı naklettikten sonra, onunla 
konuşabiliriz. Knmı s1>k kta gör
düğü genç erkeklere hilha yakı-

bir ev tutmu~tu ... Bütün odaları bi
zimdi, 6ftde amal sahibinin odası» 
denilen bir yer vardı. Burn11 gibi, o 
da hep kapnlı. kilidli dururdu. Ora
da, tarif olunmaz haz.ineler, ne bi
leyim, h rikulade ıseylcr klıdır 
diye düşünür dururdum .•• Bilme7.sİ· 
niz, o kapı benim jçin ne demekti 1 
Ona bakardım, onu gözetlerdim ..• 
Amlanıp açılıverecek diye umar4 

dım. Sonra babam başka bir yere 
tayin edildi, gitmek lazım geldi. Di
lim vanp, kapalı gi7Ji oda için kim
seye bir şey sormağa cesaret ede
meden taşındık... Bir türlü orava 
giremedim Peri, içinde ne vardı iö
remedim I 

- Bereket versin t Y okua r,İr
aeydiniz, karmnkarışık, toz toprak i
çinde bir odadan başka ne görebi
lirdini7. 

- E"·et öyle •.. Buna hen rle r. 
minim ... Hem o vakitten beri mn· 
.al l-4azine1erine inanmaz oldu~um 
için, bu merak huyumu bıraktım ... 
içime şu kapıyı 7orh.mak, ~şiğinden 
öteye geçmAk isteği gelmiyor beyaz
lı ablam 1... Deminki delilii(imi af
fedin .•. Şu uki ~arkılıu g:ıliba biraz 

TEYZE 

ba~ımı döndürdü. Yoksa burad1 

kim beni dinlemeğe... Gizlice din
lcmeğe kallcı~cak? 

Biraz evvel: uKinı, bu evin aahl
bih> <liyc sormak üzere idim. Am
ma değil mi ki bir şey sormamağa, 
bilmemeğe karar vermiştim, su tum. 
Hem sadece: - u Büyücühı deyip 
gülmiyeceği de ne mnlum. 

Ne diye aranıyorum? Ne diye ü
zülüyorum) 

Sıhhatim daha iyice... Amma 
hala ela halsiz "e çok renksizim ... 
Yalan değil, suratımda sade iki ko
ca göz var ..• Bir de çepcçevr,. saçl. 
Bu saçların yiikü başıma övl .. ağır 
geliyor ki . .. • Bir de yürer{im,. basan 
ağır, çok daha ağır bir şey var ... 

(Arkası 'nr) 

,I" •••••••••••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••• '~ 

30 sene evvel 
Tobruk. Derne, Bir gazi · 
Tefrikamız. bugÜn münder;rat 
çokluğundan neşredilememiıtir. 

Özür dileriz. 

\ ............................................. ,,J' 



6 ~ayfa SON POSTA 

(Memleke Haberleri] 

Tütün mahsulünün 
mühim bir kı5mı satıldı 

ı Çankrıda hangi ziraate ı 
ehemmiyet vermelidir? 

Dilekler 
ihtiyaçlar 

Muğla CHusuıd> - Tütün satışları 

nlb&:ret bir iıstttrar bnlabadı. HUkü - işe ha•lanacak olursa evveli bugünkü baX.lan, 
JnetiJı tam Jetinde müdahalesi ve nd Y 2S 

Biga köylüleri Kaıaba 
hayvan pazarının çamur

dan kurtarılmasını 
bekliyor sunhk vatifeetni görenlerin iyi hare - bahçeleri ve arıcılığı ihyava ç.ahımak lazımdır 

keti PİYllMlYl wtmu.ş Ye iyi bir vazi • -
)lete reti~. l}u da muhakkak iti Qanltırı (H~u • 
lk parttde acele edenler ıarar etmtş_ ıl) - Çankırı Zil'a • 
leroir. atine .bu sene e • 

Bu gıbiler bilhassa t6çük zürradır. hemmıyet .. verilece.k 
Bu ti.it.unun bitün hizmetlerini ten. ye şayet boyle bir a. 
.dilert görenlerdir. Halbuki bliyük zür- ıe baflanılacak o -
ra büyük tütün partileriRi elde t tan lur:ıa.; ballarının 
ıa; dayarumtlar ve ille defa. piy~ay~ bahçeleri~in ve arı. 
clil.şürmek iÇln 711.pılan propaganda _ cılığını~ ıhya~ı. yo • 
!ara kulak asnıam14lar ve fimdi,Ye ka luna gı~.llmelıdır. Ve 
dar yuksek fiat istemekte devıım et bunlar on plf1nda ol 

• 
1 

- malıdır. .Bu en ye 
mış erdır. Muğla ya akseden haberlere I . d bl 11 • 
göre Muğlada gO.ya tütün kalmamış.. ~ ~t r areket 0

-

8u, tamamile yanlı.t ve menfaatleri a~ ·,~r. b 
tonıyan muzır bir propagandadır. ug n . akım 

Bigadan yazılıyor: Burada 
hayvan pazarı, çay kenarında 
Uç yüz metre murabbaı bir arsa 
üzerinde kurulur. Eu arsanın si
yah ve sakız gibi yapışkan olan 
toprağı, ufak bir y::lğmıırda ek. 
§imiş boza hamuru gibi kabar _ 
makta, artık orada. gezinmek, 
alış veriş etmek mümkün olına. 
maktadır. Süt emen kuzucuk • 
Jar, körpe buzağılar, küpeli keçi 
oğlakları, dilber taylar, bir haf
talık malaklar, analarlle birlik_ 
te hep bu çıamur deryasının i • 
çinde haşır ve neşir 0lurlar, hep 
b~ balçığın içinde Eatılırlar. M~lada büyük partilerin hem de ~e v~ri~ıZ b'r hn • 

en neris cinsten olanlarının n.Uhiın bir rae ~.eunış ole.n •Ka
umu durmaktadır. Aldığım en kat'l . koprüıı bahçele • 
malüınat 9udur: Muilada ıo bln bal- rı evvelce yetiştir • 
ye, Yerkes?kte 150 balye, Ulada ıooo dijti en güzel mey -
balye, MilAsLa 30_40 bin kilo vardır. vaları. sebzeleri ile 
Fiatlar da. 50-80 arasındadır. Muğlada iyi bir şöhreti haiz .. 
en nefis, en mühim partiler müşteri dl. Fazla mahsul a
beklemektedir. Deferini bulursa veri. lınıyordu. Vadi bo .. 
lecektir. ifte haklka.t budur. yunca saatlerce ıki Cankm babçelerindf'n bir gorunuf 

taraflı uzanan binlerce dönfün arazi Çankırının o eskl arıcılıtı da sö:-ımliş 

Insanın ayakkabısını ayağın _ 
dan söküp alan bu çamurlu sa
hanın kum ve çakıl yanıbaşın_ 
dadır. Biz köylfiler her hatta a 
vuçlar dolusu hayvan rüsum~ 
vermekteyiz. İsteriz ki belediye • 
miz bizim de imirahatimizi temin 
et.sin. Bizi çamur iÇinde yaşat • 
masın. Sırası geliyor da bu sa _ 
haya döşenecek kum ve çakı • 
lın parasını belediye bir h:ı.ttada 
rüsumdan çıkarıyor. Şu h&.lde 
binlerce köylünün çamur içinde 
alış veriş etmeğe mecbur hıra • 
kılması doğru değildir. Çay ke
narından oraya nakledilecek 
kum ve çakılın nrabas1 beş k:u_ 
ruştur. Oraya azamı bin araba 
kum ve çakıl gidecektir. Bu ufak 
himmeti bütün köylüler, iŞ bUir 
belediyemizden beklemektedir. 

Bursada yinlerce parça bahçe b~l verime ma~ 1 gitm~tir. 
llktf. l"akat sonraları; -her neden.I Gerçi bugün bunlar tamamile vil~ • 
se- bakımsızlığa duçar olan bu bah_ yet içinde yok olmuf şeyler değildir. 
ç~lerden bugün vüs'atleri nisbetinde 1 Fnkat hepgi de verl.tMiz bir haldedir. 
hıç. mahsul alınmıyor denebilir. İç • Verimsizlikleri i.se bakımsızlıktandır. 
lerınde bakım görenlerinin verdl~i Meyva a~açları kurumuş, ke.cıilmiş, ih 
fazla mahsule diğerleri uıaıamıyor. tiyarlamıı ve bu 8uretle azalmıştır. 
Niçin? Bakımsnlık. swıuzlult .. ehem- 'Toprağa iyi bakılmadı~ı için verimini 
miyet v~ermeyiş yüzü.ndr.n... 1 kaybetmiştir. Su işi de eaki fazlalığını 

Damızlık hayvan 
getiştirilme5i ışı 

Üzerinde çalışılıyor 

Buraa (Huau&i) _ Son yıllarda Bu guzel bahçelerın blr kmr.ı -ki kaybetmiştir. Bunlarla beraber bu 
Jiluraa köyfü.ünli bllyOk bir merak evvelce mamur oldukları vergi ka • b::ıhçelerimiz bllhas.sa fakir ve çalış -
Te al lc.n ile meıgul eden meaelelu- yıdlarından anla.yılıyor- s•ıf •Pa~:ı· ıamıyan kimselerin el:ndedir. Ancak 
den biri de damızlık hayvan yetiş _ arkı suyunun kesilmesinden kuru _ l ısafa. bahçesi halinde telllkki olun. 
tkmek o&muttur. muş, sönmilf, bozkır olmuştur. Hal_ maktadır. 

ICöyliiııNQtin bu alakaıını göz ö- buki fiındi bae bu arka bir iki yüz il-! İfte bu vaziyetler gözönüne alına -
nUnde tutan V:alimiz Refik Koral -ıra il~ su get<rmek mümkündür. Bu rak bunların kurtarılmll3ı zirat ba • 
tan. köy kalluaması ve milli servet :akdırde bu yerler eski halini pekdld kundan neye vabeste ise yapmak ve 

A.khisarda 

bakımından .hemmiyeti inlcir edi _ ıktisab edebilirler. bahçelerin verimini yükseltmek şüp _ 
lemiyen bu ite fazla. ehemmiyet ver- Çankırı bağları da bu haldedir. he yok ki memleket lkt.sadiyatına. en 

Manisa valisi kazada 
etraflı tetkikler yaptı 

bıJf, bu huaueta tedbir almış bulun- ıOnar. ba~la~ı~~~n, birinden sene • büyük faydayı temin cdeeektir. . 
maktadır. Valimizin, bilhaslA. ve - de 3~ at yukü uzum alınırken tim - Bunun için 10.zım gelen mücadele Akhi.Sar .11 (Hu.<;~s~> - Son ya~ -
'rimli bir memlelcet davası olan hay dl ikı yuk bile alınmıyor. ve ıSlahata hemen girişmelidir. mur!arın ıka. eylediğı z~rarları n:a -
va.ncılığın daha fazla üremesi ve i- Arıcılı~ımız da ~yled~. - Umumi Meclisten bu yıl ziraat işle. hall~~de tetkık etmek üzere . ~11ayet 
lerlemetıi yolunda çok is.betli inanç Çankırı balı eakıden bütun yurd - rine bütçesinden genit taW.İ.'lat ayır - dahılınde bir geziye çıkan v~liDlıZ Fa-
ve ıararlarile şehrimizde rnevcud ay da .•~hret b~uş ve her tarafa gön- ma:ıını memleket namına dilemek is_ lk OUrel, kazamıza da gelmış ve ya~. 
gır tleooııu için geçen seneki mev _ derilırken bugun hiçı de bol değildir. teriz. murlardan h~ara uğrıyan kenar 
cuda ilaveten Ziraat Vekaletinden mahallelerle koy ve kas:ıba yolların-
daha beş baş lngitiz aygırı aıdırıı - Muradhda inek ve zahire Konyada bı'r hakkı teı·ıf dan bazııarını gezmiştir. 
masını temin etmiştir. Ayrıca 940 Faik Türel, tetkiklerini bitirince 
huauei muhasebe bütçeeinden ay - htrStz'art davası yanında kaymakamımız Hikmet Ak • 
rılan tahsisatla da iki baş aaf kan man olduğu halde beledıye bln~ına 
arab aygırı, bir bas puaton merlceb Muradlı_ (Husust> - Hayrebolunun Konya (Hususi) _ Burada Konya giderek biraz Jstlrahat ettikten sonra. 
aygırı, varım kan bir motafon bo _ Arzunu koyünden Ahmed oğlu Halil muharrirlerinden Mltat Şakir Altan hOkOmet caddesinin en güzel yerinde 
ğaııı alınmııtır. Yaşarların ahırından iki ıne~i çal • tarafından mıntaka ticaret müdürft Y?niden inşa olu?an .Akhisar tütün_ 

Köylü bu hayvanlardan büyük iı· mıf,Sa. da hırsızlar hayvanları kac;ır- Zeki Anşin aleyhine bir hakkı telif da- ciller bankası. bınasının küşad res • 
tifadeler temin etmietir. Bundan ma~a vakit bulamıyara.k Muradlı vası açılmıştır. minde ~azır ~ul~narak kordelftyı 
baı.ka. kazalar ihtiyacı için de Ka- mer'aaında bırakmışlardır. İddiaya göre Zeki Anşin Konya Bor kendi elile k:~mıştir. . 
rac.bey harasından beş .~aş y~rım Diğer taraftan Muradl.ının Yukarı. sa ve Ticaret Odasınca masrafı te - eA;~::ı re:_~~n:: kayma~am, beledı.
kan Mqntafon, 3 baı bu,ıle bogası, sırt köyü eski muhtarı Ismail Özka_ dlye edilen ıKonyanın iktfsadl bün y • P . . Halkevı başkanları, 
ayrıca da ordu ihtiyacılll daha iyi . . . . - · ıemnlyet ~mırı, jandarma kc.mutanı, 
1_ 1 L k t t• t. . . nın gece vaktı evınden üç teneke yat yesıne bır bakış. adlı eserin mukad •+A ve Ziraat Bankaları müdu"r ve me 
&.artı ama&. ve a ır ye ış ırmeıın1 - .1.-9 -
temin için 200 lira mulcabilinde Zi- ile altı teneke buğday çalınmı,tır. demesini bi.r başkasına yazdırmış ve murları, resmi ve hususi teşekküller 
raat Vekaletinin müsaadesile Çifte- Failleri aranmakta.dır. altına kendi imzasını atmıştır. reisleri, bütün tacirler ve kesif bir 
lor çiftliğinden yedi baş yarım kan halk kütlesl hazır bulunuyordu. 
puaton merkeb aygırı daha ıatın a- Bigada tayinler Adanada lig maçları Akşam belediye binasında bir ziya_ 
lınmıttır. Bu damızlıklar 941 Ma - fet tertib olunmuş, mütea1<ıben Tay_ 
yıa ayı içinde tamamen Bursaya Biga CHususi> - GÖ!:ülen lüzum tı. Adana (Hususi) - Pazar ı:Unü ıe- ya.re sinemasında hazırlanan milsa _ 
gehniş bulunacak, buradan da ia -ızerinl B,ga fenni mezbaha baytarı Ce hir stadyomunda lig maçlarına denm mereye gidilmiştir. Orta okul türkçıe 
taayonlara ıevkedileceklerdir. Bu llı\l Bıı.şbuğun vazifesine nihayet verilA edilmiştir. Maçların ne~lcelerirıi ya'llı. hocası bayan Paklzenin ince bir itina 
1Uretle tohumlama itlerinin bu al'!ne miş, yerine emekli vet.erlnerlerden yoruz: ile hazırladığı bu müsamerenin safi 
tlaha verimli hareketlerine başleınıl- Münib Erclyeş tayin edilmiştir. Milll mensucat Gençlik k.lübü, De. hasılatı . h~dudda bekleye.n. ~P.hraman 
mış olacaktır. mlrspor klilbüne 6-0 galib. aske~~erımı'le terkedileceğı ıçın bu ge. 

İnh~arlar İdaresi satış memurluğu. raklb' 
1 

z· t ce buyük bir alll.ka ne bekleniyordu. 
İdmanyurdu, o ıın raa 

na tayin edilen lise mezunlarından m kt b' tak h ' k 
1 

Salon ağzına kadar doluydu Milsa 8. M. M. Parti grupu 
reisi Adan"da 

1 
e e ı ımı sa ayıı çı ınadığın d B lkls -

Sabri Gökkaya ile idarenin ziraat me. dan hükmen gallb sayılmıştır • mere e a •. e • adlı piyes temsil o • 
murluğuna tayin olunan Reşad Kuru. M 

1 
t " .. · lunmuş, oğretmen MatlO.be K;pay ve 

_ a a ya Mensucat klubu}-le, Sey _ Halkevli gençlerimiz büyük bir kabl 
Adana (Husus!> - Eüyu' k Mıllet oğlu ve Yenice kazası orman ınuhen- hanspor ~nçlik klübü 1 1 bcrabe e . "At d' . -

d l·~· t ı dil H l.l d ı· - r lıyet g= er ıklerlnden sık sık alkış 
ileci.si Partô Grupu Reis ..-~kili Hilmi 

1 
..s 11!'.'ne ay n e en a ' e ge ıp kalmışlıırdır. lanmışlardır. • 

~ran şehrimile .ge.lmi(,:r. Hilmi Uran 1 vazifelerine başlamışlardır. Mühendi.9 . Erkek lisesi çok güzel bir oyunla, Vali Faik Türel, müsamereyi sonu -
lhrkaç giin şehrımade .etltlklerde bu. Halile, Biga orman işllrine bakmaklbirincı devre birincisi olan Öğretmen na kadar takib ettikt~n sonra gece 
lunacaktır. liçin do.hl salf1hiyet verilmiştir. okulunu 2_0 mağlüb etmiştir. lyarıst Manisaya dönmüştür. 
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-~,~~ı:~ 
Yasan: V al~ntin Williama 

Tona)' bunun, t>ldı-n de dolaşan bu-ı ve çok kuvvetli bir taklid kabiliyeti 
cUnkü modern ıilıihlann c;;oğunda vardı. Birkaç dakika ıonra, bir ke
olduğu gibi eilence için yapılmıf narda ve somurtuk bir halde 
l>lr kama olmadığını söyledi: bu, a- ıeuizce duran St•phen müstesna, 
•rlardanbori 3ilenin elinde bulunu-' bütün dinleyiciler gülıneğ.: baeladı-
1ordu, hem de bir dü~manın gırtla- lar. Birdenbire holde bir zenci mü
tı onunla ltestlmişti. Onu vikonlun %iği gürültüıü dııyuldu: Bu, gramo
elinden almalt iııtcdi. fakat vikont, fona l>ir pla" koyan Phyllis idi. 
onu elinde .. Ilı yarak ve Offt>n- Vikont bağırdı: 
hach • ın nakarAlını yük~ek. sesle söy- - Bakınız, timdi ıize Martinique 
tiyerek holde dolaşmağıı baoladı: adalarında yerlilerin nasıl danset-

/şte kılıç, i~te bhç, işte kılıç ... tiklerini ııöıtereceaim, dedi. 
işte kılıç, babamın kılın. Kamayı muarıın iizerine bır11.ktı 
Sonra, bfr örtü alarak ıırtına ört- ve odanın içinde dolaşmava bı:ısla-

tü ve melodramatik bir tavır takı- dı. Genç kız ilkönce diz çöktii ıon
narak Corneille.derı bir paııni oku- ra o da delikanlıyı taklid elti': çok 
mağa ba,ladı. Comedie-França.iıe zarifti, rakiın tempmıunu çok iyi 
artistlerinin tel&ffuzanu taklid eJi- ltavramı~tı ve her ikiııi de, ynnv:ına, 
yordu. yürilyorlar, ııçrıyorlar ve döniiyor-

0" Arenne'in çolt ıen bir tabjatl lardı. Berg ve arkl\dnşlarının aİkıt-

larına kadar rak.s devam etti. - En iyi haskılı kit:ibların çoğu-
Birdenbire başhizmetçi yüzünde nun satılmış (\lmaııından dolayı Ü

çok sert bir ifade taşıyarak içerı gir- zülüyorum, dedi. Fakat onlardan 
di ve şato sahibine: daha birkaç tane var. 

- Hükumet mümessili ıizinle Garrison: 
görü4melc istiyor, dedi. - Kitabl!lrın az ehemmiyeti var, 

$ato sahibi dı~arı çılc:tı. Plak ta diye cevab verdi. Sizinle konmımak 
bitmi~ti. D0

Arenne ve Phyllis lcen- için bu yalanı icad ettim. Bu adam
dilerini bir golukt:ı divanın üzerine lar burada ne vapıyorlar} 
attılar. Genç kız ona yühekten ve ha-

Berg ve arkada<ılatı bilardo sa- karet dolu bir bakışla baktı: 
lonuna ~ittiler ve Vfrity de, Step• - Ya ıiz} diye ıordu. Siz ne 
hen'in Flora Mac Reav'e: hakla bizim nile İ!flerirnize karııı-

- Rnna kütiihh~neyi gösterir mi- yorsunuz) 
siniz, kitablar heni daima alakadar - Ben llncak !İzin menfaatiniz.. 
eder dediği:ıi İ!litti. le meşgulüm. Br.n bu d' Arenne de-

Philiope kn,Iarmı k"ldırdı, zir'a nilen adama daha evvel de ratln
Garrİ!On, taırnıtıklarındanbcri ona dım: Serserinin hiriııidir. Nasıl olu
bu zevkinden hiç bl\h!letmemi,ti. Ru 

1 
yor da karde'1iniz böyle bir adamb 

anda, onun. Mi'l!I 0l"an'ının yııot•ğı dost oluyor} 
gibi bir bask.ı<ıil,. flört yapmakta Genç kızın Yİİ:r.Ü karıştı. 
olduğunu qörmekle çok memnun Sinirli ve yük!lek bir sesle cevııb 
oluvordu. verdi: 

Amerikalı ve genç kızın karanlık - Birbirine hen7.İyen ins:ınlar 
ve ıessiz odaya girdikleri zaman bir araya gelirler dedi. 
Stephen kapıyı kapadı. Flora elin- Amerikalı ona baktı: 
de getirdiği yeni 4amd-ını masanın - Sizi hiç anlamıyorııın, c? .. di. 
üzerine le.oyduktan ııonra etrafına Kardeeinizi sevdii?inizi 7annelı11ekt• 
bakındı: hata mt ettİnl) n~İn l\ktaWI, llf!lllÇ 
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Fener - Beşiktaş 
maçı üzerinde 
dUşUnceler 
YAZAN-

Omer Besim 

1 
1 

1 , 
Şu&"t 18 

Ben Arab 
değilim! 
CB:ı.ştarafı 2 nci sayfada) 

11 ail~ "rdır. 
'l\a.bıuıı mübürünü Halil bin MıısO. 

~ir dıye kazdırdığı için benim de 
künyem Hüsnü Emlr olmuştur. Fa • 
kat bundan ne çıkar diyeceksiniz? 
Maalesef biz halis 1'ürk adlarını bir 
yana bırakıp bunun yerine Hasan 
Hüseyin, Mehmed, Emir ve ilflh Arab 
i.simlerini aldığımız gündenberi mil _ 
liyetlmizi kaybetmeğe başlamışız. A. 

İstanbul lig maçlarının geri ka - rab dini, ve Arab adları Turk mllleti-
1 1 ne, Ruslu~ıı ve Sl§.vhğa kolay temes 
an oyun arına yarın Fenerbahçe ve "l t . • 
Şeref stadlarında devam edilecek, :;1 e mez:ıesı hwıus.unda, hayli yar. 
gelecek hafta da lig maçları bite - un ve .. h~et etmışseler de milyon_ 
cektir. larla Turkun Arablaşmasına veya A-

lstanbul lig maçlarında büyük rab tanınması~a _ sebeb olmuştur. 
bir fevkaladelikle karşısına aldığı 1Mllyonlarla Turkun Mısır, Garb 
takımlan yene yene sona kadar hiı)Trablusu, Sfı~an, A~abist~n, Yemen, 
bir mağlubiyet görmeden ilerlemiş ı r.r~k ve S~rıyedc müllyetınl ve di _ 
olan Be~iktaş takımı, yarınki maç- lını tamam~le kaybederek Arablaşma_ 
ta Fenerbahçeye ikinci defa galib sı~a ve Turk nüfu.c;undan tamcmile 
gelecek olursa değil İstanbulun, bü- ı silınme~erine saik olan sebeblerin ba_ 
tün memleketin en şerefli bir dere _ şında Islamlıkla beraber Arab nd _ 
ceııile şampiyonluk ünvanını almış ı larının da ka~ulü, sonra Arabl9şmak 
olacaktır. 1 modası ve nıhayet milliyetçiliğimızin 

Bizim karlar, hatta bizden daha f:s!am.cılık yanında zayıf olması ge. 
iyi bir şekilde bu YMiyeti çolc:tan lır. Nıteklm bir nefere sen DPSln so _ 
takdir etmiş olan Beqiktaı;, İşte böy , rulduğu zam~n e;hamdülillfıh İsl~ _ 
le bir maneviyatla, Fenerhııhçe kar- l mım der ve bır Turk olduğunu ya ak
şısına çıkacak ve 0 kat'i azim iJe lına. getirmez veyahud bunu o kadar 
oynamak üzere sahada görünecek _ tabii addeder ki anmnğa lüzum gör. 
tir. mez. 

Hepimizin takdir ettiği bu haleti Bizim seri halindeki yaztlarunızda 
ruhiy.c.,.içindeki Beşikta"J takımı ne meşgul olduğumuz Grab Trablusu _ 
demektir, onu bilen bilir. na vaktile bir çok Türkler kabileler 

Fenerbahçeve gelince, ilk dev _ ~ileler ~eya münferid şahıslar ha : 
rede kaybettiği puvanlıır yüziinden, 11?de, gönderilmiş ve i.~Un_ed!Jmişler. 
şampiyonluğa veda etıniı ve bu ma- d'. .. Bunlar oraya sürfilmüş dahi ola. 
çı kazansa bile ikincilikten ileri gi - bilırler; meselA Karamanoğulları ve 
demiyecek bir hale gelmiş bulun - ya Kuloğulları gibi... Ne suretle o. 
maktadır. lursa olsun Trablusa gelmiş veyn 

Hiç bir takımın yenemediği, bir g~_nderilıni.ş olup da orada yerleşen 
takımı, Fenerbahçenin venmesi kim Turkler tedricen Türklüğe nid neleri 
seyi hayrete düşürecek bir spor ha- varsa tamamlle kaybettiklerinden on 
diııe'i değildir. lara dair bugün ancak pek gliçlükle 

Bununla beraber, karşısındaki ta- bazı izler bulmak kabildir; bu dıı, o_ 
kımın bu colc yükııek ınl\nevivatını rada kabileciliğin hfikı.im sürmesi sa
hesaba mecbm olu'ludur ki. 90 da _ ye.sinde mümkün olmaktadır. Meselll., 
kikalık oyun. B .. ııikta!ltan zivade Fe yerli Arablar Kuloğullarına bereket 
nerhah<'evi dii~ündiirecektir. v~rsin vaktlle ıKurogliyeı d'emlşler _ 

Büvük bir çekiıımr.ğe vesile ola- dır. Bu sayede, onlar 7.amanla dille. 
cak Fenerbahc;~. Beııiktn!l mıır.ı, bu- rini, kıyafetlerini, ahlf1k ve ddetlerl
günkü ~artlar içinde ı;tÖrt"hileceğimiz ni kaybettikleri halde, yalnız bu bo
ıon biivük zevki verecek bir oyun o- zuk k\abile ııdlarından !kendilerinin 
l~ft ... ı,tır. oralı olmayıp dışarıdan gelme ya _ 

Galatasaray • f stanbu'spor bnncıınrdan ıbare.t .bulunduklarını bi 
lirler. Fakat bu bılgıleri o kadnr nok. 

Galatuaray için bu maç. tabii sandır ki sonra ve bilhassa mücade
kazanılacak bir bir oyundur. Jstan - le zamanlarında gOya uyıınarak ken 
bulsporun.v~saııen fe~la .. bir. puvn!°' dilerlnl 11Kör~ullarındo.nıı sanının _ 
beklemedıgı çoktan a,ıkar hır hakı- lardır. Halbuki Kuloğulları adını Ku 
kattır. rogliye şekline koyup dejenere eden 

Bununla beraber, fetanbulspor iki bizzat Arablar veya Berberilerdir. Bi. 
puvan alma~a mecbur vaziyeti göz zimkiler ise, maşallah, Arabın tak 
önünden ayırmıvarak oynıyacak. tığı soysuzlanmış adı mübarek bi; 
Galataıııaray işi ihmal ederse zararlı tevcih imiş gibi kabul etmişler ve za_ 
çıkacaktır. manla tamamile yertneşmekte asla 

Vefa - SUleymaniye mahzur g5rmemi.şlerdir. 
. Fakat biz, Arab dini, Arab adları 

Mı~li küme yolundaki bütün gay- veyahud Arablığa özenmeler yilzlin
retlen boşa gidetl Vefa için, Siiley- den yalnız nüfus kaybetmek!~ kal 
maniye ... maçı.nın. ifade etti;ii tek ma mamı.şız, medeni ve killtilrel şöhret: 
?a alel~de hır lıg maçı oynamaktan ilerimizden de çok ziyanlar ı>t.mişiz. 
ıbarettır. Bunun acı bfr misalini göstermek ve 

Kırılmış bir maneviyatla sahaya bu bahse son vermek için FArO.bl'yi 
çı_ka:ak. Vefa takımı oyununda ken- tekrar zikredeceğim. İşte bu büyük 
dılen bıle zerre kadar heyecan duy- Türk feylesofu, mahza adının kuyru. 
mıyacaklardır. ğuna, o vakit moda olduğu gibi bir 

Fener stadı maçları : •i• Aırab n~'Jbet edatı takmak, arab. 

B 
...,
1 

ca kitab yazmak ve Halt>b .,e Şama. 

eyog uspor • Topkap gidip or~d~ ölme~ yüzünden, dun. 
Beyoğluso:>r bu maçı kazanama- yanın bliyuk ansıklopedilerinden biri 

dığı takdirde, lstanbulsporun milli o~an olma?c~ Mayer:ı Lexlkon'da ken 
kümeye girmesine yardım etmiş o - dın~ •e~ ~üyük Arab feylesoflanndant 
lacaktır. dedırtmiŞtir; çünkü o doğduğu Tür. 

T okpaın hu maçı kazanması cid- kistanda hal~CJ bir Türk vllAyeti olan 
di bir sürpriz addedilmek li\zım - c:arab> a nisbetle kendine rFarablı> 
dır. dıyecek yerde, halis bir Arabmış gibi 

Beykoz - Altmtug 
Müıııavi kuvvetlerin, birbirine ya

kın oyun tarzını Beykoz, Altıntuğ 
maçında görmek mümkündür. 

Jki takım arasındaki bu mitç bu 
hava içinde mümkün olduğu kadar 
heyecan taşıyaca!c, gnlib gelen ta -
raf fazla dayanmuı sayesinde üç 
puvan alacaktır, 

(Ebunas MehmedelfArAblı adını tak. 
mı.ştır. Filhakika bu ad da bir ada _ 
mın Türk olduğuna bin şo.hld ister •• 
Ne yazık!. 

Arablarda, ilk evlAdın adını soy 
adına takmak Adeti mevcud ve mer
gup olduğu için bizim Ftirlıbi feylesof 
Mehmed <ıEbunas. olmuş ve, belki 
Türklüğünü kaybetmemek için, •FA. 
rAbi> lAkııbını takınmıştır. Amma, 
Ftirab, Türklstanda halis bir Türk 

Ronaldın ölümünü hatırll\ttığı için vilft.yeti olmasına ,.e bizim Farfiblı 
gayda çalan ııdttmın müziğini mene-,bUyült feylesof bu vlltiyetin Vaziç şeh 
den siz değil mi idiniz~ rinde doğmuş halis bir Türk c;o _ 

- Evet onu durduran ben idim. cuğu bulunmR.Sına rağmen kendini 
Çünkü aCumbn an Aona Maic'sıı ıbir Arab feylesof olmak yanlış telli.k
mukaddes bir şeydir diye cevab kisinden kurtara:namıştır: tıpkı 1171 
verdi. O en şiddet1i ıztırab dalci- yıl sonra, zavallı Ali Haydar Emir 

kala lnd dl. ı l"d' B ve bendeleri hakkında rlduğu gibi. r a n enme ı ır. ory onu 
R d 1 M R · · J H. F.. Erkllet on a ac eay ıçın ça manın, 
mukaddes ııeylcre hakaret marıaııı 
taşıdığım bilmez. 

Stephen ona şa"'llc~nlıkla bakı-
yordu: 

- Fakat o aizin biricik erkek 
kardeşinizdi, diye mırıldandı. 

Maimum bir tavırla cevab ver
di: 

- Evet, o benim kanımdandır 
ve onun doğduğu ~ün, Mac Reay 
de Torrny'ler için çok menfur bir 
giin olınugtıır. 

S&ai birc!cnbi:-e kc~;ldi, ıonra 
hiddetle hıtyluıdl: 

-- Rorınie olmaıra\•dı bu:•da bu
iuna0ll)'60lr. tuw·, Mö•yÖ Curİ.e•n, 
dedi. 

fA~ı Yu) 

Mektebler şampiyonası 
1"1tanbu1 l\lektebleri Fulhol ı.ı, He

yetinden: 
15.2.1941 Cumartesi gfinli Şeref sta. 

dında yapılacak maçlar: 
Darüşşafakn L. - Vefa I,, saat 13.30 

hakem Hüsnü. 
Haydarpaşa L. - Galata.saray saat 

14 45 hakem Hüsnü. 
Hayriye L. - İstanbul Erkek L. sa. 

at 16.15 hakem B. Uluöz. 
17.2.19.U Pazartesi günü Eminönil 

Halkevl salonunda yapılacak maç • 
lar: 

Boğaziçi L. - İnönü L. saat t4 ha
kem S. Açıköney. 

Ça.a.ılı· a L. - Ş.şli Terakki saat 
ıus baa.eın a .. ~ney. 
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Hububat hakkında 
hükOmetimizin 

mühim bir kararı 

Mini Mücadele tarihine ekle· 
necek bir yaprak 

<Baştaıratı ı iaei saıyiada) ı (~ ı iM sa~> 
K:aysen, Kırşehir Kütahya Mar • .bJd)er yenyor. Miidiri uınmni millı ha. 
~' Niğde , Sivas', Urfa ve 'yozgacl reDte Dlubali.f olanlardandır. Başı -
~ayetleri: Bilecik YiJiyetinin Bozö- na gelecekleri anlayan M:ı.na.stırlı 
Yii1 kaza$ı Ç ank.m viliiyetinin mer- Hamdi Mustafa Kemal Paşanın ver. 
tez :kazası: Tokat vilayetinin mer - dili ~ktA!leıi bav1 telgraf kftğıclla. 

ez kazası ile Artova Erbaa ve 'Z.i- aızma atarak yutuyor. _Ta~ . bu 
le kazaları, Konya vil&.,.etinin mer-~ ~ ınüdiri umunu gıı-m.ş • 
~ ~ ile Akşehir, Benehir, t.r. 
~hcy1:i, Çumra, Eıeifi. ~ - 2 - . . . 
~1!'hanı, Karaman, Karapmar ~ Aladan beş dakika ge~b ]..,, 
Seydışehir kaz.alan. kapı açıldı, içeri pürteliş, redın~t-

~- •ımıeler lu ~ bir adamla memmla_r gır -
BeYllnnamden:le iti hulın.Lırr by- diler Reıdintfotlu zat emrettı: 

dedilec.J_.. · A-~ kalk! 
1 ~r. --- ~---

- Hakiki .... udar jçiB banni K.Jktmı. 
halkı ve işçilerinin ve btihni fll - _ Adm ne? .. 
llısl~r İçin müesse9e idaresi il~ idare Söyledim. . 
enınn-de müstahdem amelenm ne _ Vazifen nedır? 
tn:ilcdaT yemckliğe ihriyeçlan bulun- Anlattım• 
duğu, Yemeklik beyannantflrlin dol- Miidİrİ 
durulduğu tarihten itıôaren Urfa, 
Mardin ve Diyarbakır viJAye~kun
de 1941 ~1nm Haziran ayı niha~ 
tine ve diğer vil~etlerde 194 l Y1 -
lının Ağustos ayı o-rtasına ~~1' 
olan zamana miinhasır olmak m.:ere 
buğday ve çavdar ber!\ber bir aylık: 
bir müddet için beher nüfmıa 1"115ad 
ekmeklik ola?"alc yirmi kilo ~ ye -
rneklik olarak 1 O kifo ki cem •n o

umumi 
istiyor 

telgrafı 

f:ıtt kilo henb edilecektir. 
Yemlik arpa 'ft yulaf 

2 _Yemlik arpa ve yulaf, be: 

_ Beni tanıyor mwııın? 
_ İlk defa gÖrüyorum. 
_ Ben müdiri umumiyim! 
Sel§.mladım. 
Tok bir sesle~ 
- Mustafa Kemalin telgrafını 

Yeri 
Dec!i .. 
inkar ettim: 
_ Bende böyle bir telgraf yok 1 
- Saklama, doğruyu söyle .. 
- Yalan söylemek adetim de -

sanın çekmelerini altüst ettiler. Ta
bii bir feY bulamadılar. Çünkü U
ğıdlar midemdeki hazım faaliye -
tine çoktan i~ti:rak etmiş bulunu -
yorlardı. 

Vazifeden azil 
Redingotlu müdiri umumi. asa -

b1 bir halde odanın içinde dolaşı -
yor, ikide bir: 

- Pekala, pekala! 
Diye mınldanıyordu. Bir aralık: 
-Yazr 
Diye bağırdı.. Memurlardan bi -

ri kağıd kalem aldı. Müdiri umu -
m1 beyefendi dikte ettiriyordu. 

- Manastırlı Hamdi V ' ! kendüi -
le temasda bulunan aTkada~lannm 
vazifelerine nihayr>t verilmesi .• 

Müdiri umumi kapıyı vurup çı • 
kıp gitti. Biraz sonra merkez mü -
dürü beni çağırdı: 

- Hamdi efendi, yaptığın işi 
beğnedin mı? 

- Ne yaptım) 
- Daha ne \'apacak!!m, çapul -

cularla birlik olup, onlarla iş göıii
yorsun! 

- Ben hameh vataniyemi yap
tım. 

Anadoluya geçme 
teşebbüsü 

İşimden çıkanlmı§bm. Geç valcit 
Üsküdara geçtim. İhtiyar anam -
dan başka kimsem, cebimde de on 

Bir doktorun günlük 
notlarmdan 

Kızamığa 
Dair: 3 
Şimdiye kadar tafsil ettiğimiz 

kızamık arazı normal bir kıza • 
mığın seyri şeklidir. Kızamık be:r 
zaman böyle seyretmez, :naalesef 
ağır. ihtilatlar da yapabilir. B11 

ihtilatların en belli başlısı akci -
ğerler~ husule gelen zatürree 'ft 

kasabat denilen hast.alıktn. 
Kızamık zatürree& bilinen za • 

türreeden farklıdır. Daha ağırdır. 
Ve diğer mikroplar da Iıe kan§. 
tığı için lm'iyet çok bitkin bir bale 
düşer ve nihayet kalbin sulrutile 
ha&talar kaybolabilir. Kız~ 
gözde kulakta ve dığer yerlerde 
de ihtilltıar yapabilir. 

Sonra bazı çocuklarda da ne -
Jı:ahat devnne girdiği zamanlarda 
gene az çok her aqam ateşln ha. 
Iif hafif devam ettiği ve ölcsü • 
rük.lerin kesildiği görülür. Bu da 
verem başlangıcı demektir. ~te 
böylece gerek hft.d deYrinde ve 
gerekse nekabat devresinde ço
cuğa çok iyi bakmak lflzımdır. 

Kmunığı ne mıretle tedavi edece. 
ğiz. Bunu da geJecıek yuunızda 

hulasa ederiz. 

1 z. ö. 
Cevab istıyen okuyucola.:ınua 

posta. pulu yol.amal'.l.nnı rtca •. 
derim. Aksi takdirde fst-ekforı 

mukabelesiz kalablll:r. 

Esrarlı bir mesele Uzak şarkta 
vaziyet karanhk (Bq tandı 1 isM:i sayfada} 

line mahswı madde ge~ ve 
Ort.aköyc:leki imeJathauesine yerleı-
tinniıtir. (lbştarafı 1 lnei sayfada1 

Hadis.e<len iki gün 9"'el. Ziya, yeni inki~flanna müteallik telgraf
BaLrköyiinde oturan bir Rum ıJı - laxı tetkik etmiştir. Genel kurmay 
babına müracaat etmit. bu yeni reisi ile Uzak.şark kuvvetleri haf -
~nden hahsedeıek ondan mühim- kumandana Brook.e Pophan vaziyeti 
ce bir p&ra istemif Ye a~r. müzakere etmek üzere bugünkü ~ 

Ziya, ayni gı.in, Cağa}oğluııda 0 _ timaa. daYet edilmirlerdiT. Harb 
turan kız karde~i Fehmiyeye de uğ- konseyinin tetkik ve teemmül ne -
ramış, 01111. cüzdanında l>ulunan mü- ticeainde elde ettiği kanaate göre 
teaddid yüz firalılc: banknotları gös- harbin çok vahim yeni bir safhaya 
tererek, artık ticaret yapmak sure- girdiğini millete bilclinneği vazife 
tile hayalın• kazanmak istediğini addediyoruz. btikbalin neler ha • 
sövlemiştir. zırla.dtğı aarahatlll bilinemez. Fa -

-Üzerinde bl: surt•tle oldukça mi.i- kat Avustralyanın emniyeti için ve 
him bir para bulunduğu tesbit olu- hazırlıklarımw ikmal etmek ~ye • 
nan Ziya, bugünlerde metresi Anna sile çok büyük bir gayret ııarfetmek 
vasıtasile Kenan isminde birisile mecburiyetinde olduğtımb%a ~üphe 
dost olmuştur. yoktur. 

AH--••--Söylendiğİne göre; Kenan da Or ~ 
Va.,ington 14 CA.A l B'ır ,_,....., taköyde açılacak olan bu nişadır · - ... __. .. 

imalathanesinde L.ya ile birlikte ça- d'cplamatikı ma.hfeller, J'ıaponyruıın 
Jı eacak.tu. Sing3pur ve. Holanda Hindi..<'lt.&Dlna 

Fakat ölüm hadise5inin vnkuun- karşı taarru-ıa huırlanınakta olması 
dan iki gün evvel Kenan, vak'anın ihtimali karşısında ba21 endi.'.jeler iz. 
cereyan ettiği Hamalbasındaki Saf- har eylemektedir. 
fet bey apartımanına gelen~lc kapı- Diğer bazı diplomatik m&hfellerde 
cıya müracaat etmiş ve bu apartı - de. Japonyanın cenubi Pa&fikte bir 
manın 2 numaralı dairesini kirala - harekete geçmesi iııtı.mali haklnnde. 
mak istediğini söylemiştir. endişe vel'ic.i haberter alındığı bildi. 

Bu suretle dair~y; kiraltyan Ke- rilmektedir. 
nan, bir k!aryol:ı v e bir yataktan Amerilm.ldara göre 
ibaret olan eşyasını tasımış, ertesi Vaşington 14 (A.A.} - Reuter: 
gün de buraya cici annem Cliye bir .Ta?onyanın cenubi Pasifikte bir 
kadın getirmi,tir. . sergüzeşt.e atumağa hakikaten hazır 

Kazanın vukubulduğu dakikaya olup olmadığı hususunda müşahidle.. 
kadar, Ziyanın m evcudiyetinden ha- l'in l'llÜta.leaları tehalii.f etmektedir. 
berdar olm•van ap :utım.an kapıcısı, Bilhassa. şu cihet kaydediliyor ki, 
o gice infilak olur olmaz daireye Almanya Ingilter"yi ist ilaya teşebbii& 
Jtoşmuş, yiiziinü a~la ı;örmediği Zi- etme?en evvel Japonya.nın Uzaqark 

Yanname tarihinden jtibaren yent 
mahsule kadar beher biiyük b~~ 
koşum hayvana içTn giindl" ~ lö
lo ve koşulmıyan beher ?üyük baş 
hayvan için günde 3 er kilo v~ be -
her küçük baş hay,vıın için beyan • 
name tabirinden y~ni mahsul zaına
n •rı:>ı kadar toptan TO kilo arpa ve 
yulaf beraber olmak Üz:e1'e hesab e
dilecektir. Yeni malisul zamanı ar
P• ve vulaf için dfl! buğday Te çav
dar hakkında kabul edilen 2Mft8nın 

ilidir. Buradan bi-1' yere aynlma • 
dım. arayabilir!l.İniz. 

param yoktu. Sıo:falet içinde birkaç _ _ _ _ _ _ _ _ 
gün geçirdik. Nemiz vat nemiz yok, 1 - - - - - - -

1 
J 

yanın burada çınlçıpLıı'k kıvran - ta Ingiliz topr:ıklanna taarruzunu 
makta oldn~~mu görmü~r. beklemektedir. Eğer Almfl.llyanm plQ.. 

Bunun üzerine mödiri umumi, be
ni ihbar eden memura sordu: 

_ Hani nerede?.. 
satıyorduk. ~ ·ı a" n Tarı.tem· İstanbul, -vatanını seven insan - ı iZ ı • 

Bu esnada Kenan. oralaTdl\ pey- m bu iSe aklın kalma.~ı çok mııhte -
da olmuş, Zrva baygın bir halde has meldir. 
taneye kaldınhrken o da kazaze - &vycller 

o ela taŞınnıştı. Kağıdlan, ma - lar için oturulmaz bir h.ıl almış, ce- ~ 
henneme beıızernifti. Benim için ya 1 Tek süt.un so.nt.iml t elenin bir hohÇ3ya sanh elbiselerini Moskovadan gcl€n haberler gö.ste~ 

~ t .............. ~ •• ..-. .. ._ ~ • 

tal la ı ·h-..-• 1o pılacak yegane şey, Anadoluya kaç 
1

, Ba-lık maktu 500 L_TDf ı 
d:i1.li ma2!ba ar sıı a ı.7'--u - maktı. f" Rll ı 
la<:aklan mümessi1leri tarafından 1 ncı sahile 400 >l ~ 

1 

15 liraya npartıman kapıc.'Rna sat - l"iyor ki, Japonlar Sovyetler Birliğile 
ınış1rr. münasebetlerini düzeltmeğe u~ra§ı _ 

Gene bu iddia ve ihbarla1n göre; yarlar. Japonların cenuba doğru bir 
,,ak' adan habeTdar edilen Ziyanın harekete gecmeden t>vvcl tehlikede 
bahası Mehm~ Hilmi Algiin ve e- bulunan yanlarını emniyete almak 
niJtesi Saban Bilgin beraberlerinde istedikleri bundan anlal!ıhyor. 

'- __ ..>! »Akil .. -.srtalarile d~i:ı:yolu O zamanlar f\1udanya hatuna i~ ah I I 
.. ~ lc.ı: fis leyen (Pajabalıçe) isimli küçiik bir j 

1 2 ncı • İ e 250 » t hatb güurphındaki e~ ya ;n o ayni olacaiıdrr. 
TohmnJuk mikdan 

3 - Beyanname tarilnııdetı son
ra bu yıl İçin ekı1mesi ma...kiin olan 
tobumhık mikdan buğday, çavdar, 
awpa ve yulaf ~in ayrı ayn gösteri-

lı:ezine nakil ve teslim edilecek- vapur vardı. Kaptanının Anadoluya ~ 1 3 ncii ıahile 200 » ı 
mer: &la lik olm kaçanlara yard1m ettiğini haber al- , • .. ncü sahile 100 » '

11 
aci admda bil' de a\.bahhrı oldu- Amf .. ilaı.nın vaziyeti 

tir. Nakil vasıt rıoa ma • 
1 

- dım. Kaptan ricamı derhal kabul 1 , .., 

an Veya bu vasıtaları temm ve te- , j h"I 60 • ğu halde hadisenin cereyan ettiği BırÇı'"° miJ.,,ahidJerin mütalca.sına 
Y d eth', (Paşabahçe) vapuruna ate..M • ır ıa ı e » , • dank edemiyen buğday çaY ar, ar- rr ı s , 
pa ve yulaf ~hiblerine aid mafüırın olarak gird:i.-n. Mudanyeya iner in - Son ıah:le SO » 1 l 

apartrmana gelnuşler. burada Ziya- göre de Japonların Singaımrn vapa _ 
nın gözlüğü, eldivenleri ve içi boş cakları taarruı; Amerikayı ha- be su_ 
cüzdanından başk"l hiç bi?" şeyin rükliyebilir. Çünkii kauçuk ve knlay 
mevcud ol:nadığ101 $;'Örmüşlerdir. tedarikatı jçin Holft.nda Hındistanın_ 

lecektir. 
4 _ Halıtiki ,ahıslar İçin hanesi 

halkının nüfu9u iaŞC9İle mülı:eHef ol
duğu işçinin adedi ve çift ltayvan -
)arının ııayıaı ualctör kullanahyoı• 
beygir kuvveti: Hükmi şa.hııfa; içi~ 
müessese idare memurlarile aılelt-n 
efradının ve müessesede ı:nüstah -
dem olı.w iaşeleri idareye aid bulu
nan amelenin adedleri ve çiftte kul
lanılan hayvanların aay;w, traktör 
vana beygir kuvveti ve koııul:ı.ıı.ıyan 
büyük baŞ hayvan adedi ile kücü~ 
baş hayvan adedi beyannamel~n 
löv ihtiyar heyetleri veya beledı -
yeler tasdik edetek en kısa zamanda 
en biiyük mülkiye memuru ta rafın
dan tettTiüm edilerek toprak malı -
sulleri ofisinin en vakın teşkilatına 

bvfanduğu mahal il~ ofisin demir - mez kaymak.am vekili ve liman re - ı ' Muayyen bir müddet zartnıda ~ 
yolu güzergahında bulunan en ya- isi Hamid beyi gördüm. Ankaraya 1 t te.zlaca miktarda ilan yapt.Jra.. ı 
kın merkezi ara~ıncfaki mesafeye aid gitmek mecliğimi söyledim. T eshilat ı t caklar aynca ten~llt.lı tarife- ~ 
mutad nakil ücreti naklolunan malm gösterdi. Bursada, Mmıtafa Kemal miZden iStifade edeceklerdir. t 

Bu s1Taluda apartırnanı kir<'l•yan da ve Malezya'da stat.ükonıın muha.. 
..,e Ziyanın e1bi,ıelerİ11> l 5 liraya a- fazası zaruridir. 

bedelinden tenzil olunacaktır. Su Paşaya telgraf çektim. FiTaren Bur- • Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
kadar ki. hu malların bulunduğu sa.ya geldiğimi, emirlerine mı.mtazn 1 ilanlar için ayrı bir tarife der- j ı 
mahallin tab\i istasyonunda ofisin olduğumu bildirdim. Ben Pa<1adan ~ pi~ edilmiştir. ı 
teşkilAtı mevcud olmadığı tak<lirde gelecek emri beklerken bir felaket 1 t son Postanın ticari ilftnlar:ına ı 
oO. bu istasyonlara ekip ırönder - te beni beklivormuş.. i 1 nid işler için şu adre.se :müra.. ~ 

partman kapTcısmcı. satan. K:.nan Vaşingion'un rc.mıi mahfelleri va. 
sura kadem bas.nnşsa d :ı bır mud - t iyeti sükunla kar'iılamakta ve Uz.ak
det sonra zabıta tarafından yaka - şarktaki Amerika tebaa.<:tn:ı yapılan 
lanmıştır. . tavsiyelerin bi.r f.elı\ş sebebi olmaması 

Bu ~üptle uyand•rıo vaZJy~tler 15.zun geldiğini bevan etm,kt.edir. 
karşısında büsbütün _ku"k~ya du~n Bununla beraber 'ıiıdiselerin inkı • 
Ziyamn babn!.ı Hilmı A\Rur.le, ~.'nş- ~arı büyük bir alüka ile tnkib edil • 
tesi $ahan Bilgin bir gün evvd U2.~ mektedir. 

me« suretile manan tesellüm ede - Beklenilnfyen bir felaket ı' caat ectnme11dır. ~. 
cektir. ı İline• ık K:olJ.ektif Şirketi ı 1 

Ofü ~P.t"İne sevk Bursada hürriyet ve itilafcılar ı Kahrarn:ı nzade Han ~ 
rinde mühimce bir para huluna?, o- Ja".'lnnılar l>ir sey olmıyacak diyorlar 
lünün cüzJa.omda heı: para dahı bu- Tokyo 14 (A.A l - Yab:ıncı gaze _ 
lunmayıtını bir kas.de hamletmekte- teciler toplantısında hüküme~ namı. 

Bu malların r.akil zamanları ve galeyanda .. benim casu3 olduğum ~11 _ _ ~ _ A~a-c~d~sı ___ 1 •' 
şekifieri mal :iahibleri için en kolay ileri sürülüyor. Bir sab,lh tevkif e - - -

verilecektir. 
Beyanname verenlerin tesbit e -

dilen yeme klik ve tohumluk ve 
Yemlik ihtiyaçları haricinde kalan 
buğday, çavdar, arpa ve vulaflanna 
hük:funetçe el konacaktır. Kararna
me metninin mah<\llerrnde teb?İğ ve 
ilan olunduğu ta ·iloıetn itiH11ren el 
konan buğd:ıy, çavdat. a.rpa V~ .Y?" 
lanarın toorak mahsun~ri ofisinin 
t~~kilatı olan yerlerde ofisten ~ay -
mııne satılma!lı memnudur. Su ka -
dar ki ofis te~kilahnın bulunmad1iı 
~ehir ve kasabillnrda müstahsil ZA -

ruri ve mahdud ihtiyat;ları k>n sa
h q vaoabilecektir. 

El konan mahsulünü ihtiyaç ba -
lind e acele salip paraya cevirmek 
istiven her miUtahtii malmı dile -
dii?i her zaman için ofisin en yak!n 
ajansına ~etiriı> !lıtfmakta serbe!thr. 

HulM:ı'bıltın nakli 
Hububatın naklini Ticaret Ve ; 

kaleti idare edecektir. El konan bug 
day, çavdar. arpa ve yulaflar 9ll -

hibleri veyabud köy ihriyar heyet-
leri veya beledivder tarafmclan tM-

.son Posta,.nın edebi romanı: 

ve en az zahmetli olmak üzere o- dildim. Aman, 7.aman derneğe mey
fisce tertib olunacaktı'!'. dan kalmadan beni Mudanyaya. o-

Bu kararnaıne mucibmce el ko - radan da bir Yunan vapuruna ko -
an bu~ay, l".avdıır. arpa ve yulaf- yarak İstanbula sevkettiler. Artık 

brrın ofis. merkezle~~e se~k sırasın- benim için kurtuluş ümidi kalma -
<la 0 mıntakada ınustehlık halkın mış~. İstanbıılda kim bilir başıma 
ihtiyacı nazarı dikkate alınacak ve 1 ne ışler aça.~aklardı. TevkiHmi ha -

takanın tabii ihtiyacından fazla ber alan bir telgrnfcı arkadaş, va -
mın ,_ . B 1 . . A k . -
olanı sevkeJilece5.tır. ~ya~.name er zıy7tı Pn araya bildirmi,, bunun~ u-
damga resminden v<"saık:- rtllhlm ve zer~eki aşa, ~6 ncı fırka kumanoa-

-"1 rden muaf olaca tn·. nı oe r Samı heye telgraf ('eke -
verıı;.o•e k b . k 1 . Ceular re . enım urtarı mamı emretmış. 

l 3 _ ~rek bu kareT - Fırka kumandam poli!! müdürüne 
Madclh:k.. l 'ne muhalif hare _ telgraf göndermİ'i, derhal harekete 
me u um en ·ı . h b na hı 1 ,. ve rı.erek bcyanna- geçı mış amma, Mudanyaya a er 

kette _bu h~;· t ~gun olmıyan geldiği vakit, bizim vapur çoktan 
meknne d au:ıel( suretile veya Bozburunu '{eçmi., .. Bunun üzerine 
m~l6tnat~ re~ k ramamenin tat- İstanbul teşkiliıtınn heniın vapurdan 
sarr •re. ~~e d u I ar milli korunma kaçınlmamı bildirmişler. Tabii bu 
bikatını ıs .. k .. e len_ e göre cezalan- olan biten işlerd'!n benim hiç ha be
le.an unu bu um eruıe · rim yok. Feci şartlıır altında geçen 
chnlacaklardır. hükihnlerinİn vilayet- bir vapt~r yolculu~unıı müt,.akib, 

Kararn~kme . f ına valiler me- geç vakıt Galata rıhtımına yanaş -
}erde tatbı ve 1n ~~ • . tık. 

d 'l · Jup v:ılayet hususı ıda-
mur e ı mtş 0 

• "'d"' ve me Kendi ke,rlimc: - Oğlum Ham 
!arı z;r3at mu ur - d' fi d b k re memur . · B kı\sı memurları. ı , rar an a~ a car~ yoktur, ne 

murları. z~.r~al an, '. ve eğitmen~ yap ne et kil.: :11il f' il bak? dedim. 
'lkokullar ogretmer.!, en 
1 b · 1 d i~tihd ·\m olunacakhr-ler u ıış er e . 'f' 

B 1 harcırnh ve masan ı za 
)ar. un .anhn h hükümleri dair~ Nasıl olsa bu için sonu knt civclii. 
ro..;,..,eJen, . arcıra 
.• d... fi tewive olunacaktır. kaçmasam. kim bilir ne feci akibet-

sm e o ııce 

Vapurdan firar 

Aşil la 
Oynanmaz! 

Artık aralanndaki bu anlaşamn
mazlığa nihayet vc>recek. ertesi gün, 
ilk yalnızlık dakikalanııdcı'1 istifade 
ederek Ne3rİ:1e kendisini sevdiğini 
ve bundan böyle tabii Lir k.rn koca 
hayatı siirmek istedi~ini !'Övliyecek 
ve annesini bir emri vaki kar~ı~ında 
bırakacaktı. 

Anneııine :::ır.ıvordıı. Onun cok ü
Nakiedca: Muazzez Tahs:n ~erkand ziildURünii tal:di~ eıiivordu ammR 
. .. le nı kendi keııdi .. ine _ bıle ~_tmıf ede- artık tamamile ivileşti~ten sonra bu 

N · ~in onun kalbile böy _;şken birdenbıre e'Yın bomboş üzüntiilerin ortadan yok olması ve 
e&nn u-r h t ve me....... ·ı k 

ha.ince oynamıştı? Ona aya 1 ._ olduğunu , drtık ne anncııı e yaptı - onun oğlunu m,.•'ı;d e-iirmı-k isteme-
aşk.ı yeniden sevdirJikteı1 ~o:ra b~rıe l ıı gezintilerin, ne de_ evi~ he ı ta- ı si pek tabii idı. Bu ka"nnna - ~elin 
çin hiç haber vermeden. hır d~n. :e- af süsliyen çiceklerın hır manası dünnanlığın•n da ortaclnn kalkma
~~Çlp gitmişti? Ma?,em~ ken ;aıska- k j;1

adrğını acı bir şekilde his$et- ,ı, o'llann. liç av l"vwlki gibi bir-
ğile yaptıg·ı bu tecrubeyı sonuı. . ~ · birlerini 0 evm cleri lıhımrlı ve onln· 

h tı:nı mıştı. l b b a eçen '- ) k 'f d h' da.r götürmek kuvvetini ısse - H lb ki onuna era er "' · rın arala~ını ...,u nıa vatı .... i e. ıc 
Yord\&, o halele niçin ona ;,iınid ~e.ı- . a u ne tatlı hülyalarla dolu ~üphesiz, Selim dii-ıiivordu. Bıınu 
..... : h' trnıctıi son gece, - • do piyano çalarken k h • k 1 b'l ..... ş, onu yeniden tes 11 e ~ .J' I O ay ışıgıo "" .. yapma ta .Mla ge'" n mıştı ı f! • • 

Kocasını artık: sevmiyor idiyse, o~.u i1Jı. . . ada dünv'lnm en gu- Bugüne ka~ar. k•ndi zafına mağluh 
ı. d b kendıs1 taras ·d biri kar"ısır.da · ff ıtendi.ine bağlaı'!.1ak için ne en o- alanıı an · .• . . ohrn.k 1-:.!:.."la•ı rfii,iinemcmesı a e-
t.ft.. ı_ dınl k h l 1 . . . .r t . t' ') zel manıar ..- aa detlc titredıgını 1 b. l l h ı t' 
_,, "a ı i '! erıru sune mış ı. bütün varlıgı~. n s. 1 .. daha bariz di mez ı r cı. )a a . ı. 

Genç adam şimdi Berutta geciı- . bu h1S er nı Bu kabandti lelafi edecek, yarın-
d''" d d B' bissetmış ve b ' l Ak 'ıçin odasının b ~ son günleri üşünüyor u. ır k'ld duva ı ın.. dan sonra nıe3'ud İT ömür yaşaya-
8-ha.h uyandığı zaman Nesrini ı:.or- bir şel ı_ e t,~çmak ihti,·acını duy- aklardı. s~ heyecan!: düşünceler 
~§, onun lstanbula kaçıp gittiğini karan ıgBına d "özlerini kapambı.ş, c a sabaha kadar ~öz kapatmamış-
()lL B . . ·-~h· muştu. ura. :ı, .. Jı·nliyerek ııı on • ·ı 
b~renmi~ti. u, onun ı.çın ne mu- ış 11011 , Piyanonun sııstugunu, anncsı e 
it darbe olmuştu! O gün~ kadar Nesrinin piyanos tı. 

ltl\rıaın:ı yeniden sevnıei:te başladığı- bir hülya kurmuştu. 

lerle karşılaş.ıcakhm. Hiç olmaua diıler. na bcvana\ta bulunmağa memur o-
kaçmayı denerim. Yakalanırsam a - Maamafih. miidrleiumumilik. bıı lan zata Pasifikte yakın bir muha 
kihet gene ayni değil mi? ihbann tahkikini zab!t~va hav~le et- samat şayialarına isa.ret edilmesL i.i: 

Bir fırsatını bı.ı!up vapurun kı; mi1 huhınT\11\ktadır. z.va~m ~Hr ka- ferine mezktlr zat havanın ağır Ol -
tarafına yürüdiim, akşamın alacaka zaya mı vok-ra h~r~~~·vı bır cmayete dul!unu ve muhtemel her vaziyel.e 
ranlığında, hıılat alıp, halat verme mi kurban han !!'ıttıgı .hu suretle an- , karşı lıazırJıklı bulunmak icab ede _ 
telaşı arasında, kendimi rıhtıma doğ bqlacakhr. eeğini bildlrmi§ ve şunları ilave eyle. 

TU fırlattım. Koşmuyor, adeta uçu - ····----------- mist.ir: 
yordum. Hem~n Galatanın dar, ka- • Birçok şayialar dolaşıyor, fakat fik 
ranlık sokaklarına saptım. Çok şü - AN 1 K 8 AN KAS j rimce hiçbir şey olmıyacakl..ır. 
kür talcib edilmiyordum. Son va - S El Avustralya basvekalet vekili Fa<l _ 
purla Üsküd.ıra fei!!Çtim, annem be - Tesis tarihı. ıssa den'lıı aPasi!ikte Avustralyanın ba_ 
ni görünce şaşırmıı;tı. Zavallı yor - f9 rış arzusuna rağmen harb bulutla _ 
P"ana. döseie kFtdar ıtl\tmıo:, dinde İdare Me-rkeı:i: İSTANBUL <GALATA) rının kararmaktn olduğu. hakkında.. 
hiç bir şf'y ka1mamıı;tı. C«"ceyi ana ki beyanatına dair olarak sorulan su_ 
oğul aç biirnç taht:ıl~r üzerinde ~e- ale mezk:ar şahsiyet şu cevabı ver • 
c;irdik. Ertesi ı:abah lstanbul teşk1 - Türkiyed~ki Şubeleri: miştir: 
latı benimle temasa geldi. cıSeni ka Japonya, iki memlelı:et ar:ı.~mda ~-

d d ') f~'}h k'k t İSTAN:BUL. Galata. -re Yenicam.1 f . çıracaP.•2 lı• P. ı er. ı a ı a eT e - ir nıübadelesile de sabit olduğu veç _ 
si sabah, M:.ıdnny;n·a harf'kde ede- MERSİN, ADANA Bürosu hile, Avustralya i}P müsalemetl)C"er 
cek vapurlardan birine beni sek - münasebetleri idame ve tevsi arzu _ 
mağa muvaifa'< oldular. Ke.ptan da Yunanutandahi Şubeleri: sundndır. 
beni bo" küf,.Jerden birine yerleş • Ruzveltin gazetecilere tavaiyui 
tirdi M;ıdanvwa kndıır küfe içinde sELANİK _ ATİNA Vaştng'ı.on 14 <A.A.) - Ruzvelt'den 
7~rhı bir seyahat vımtıl'T' Bur~.aya. 9 bütün gazeteciler toplantısında, U • 
56 nr ı fırka knmRndımı R~1<ir Sa - Her neTI bıwka ınuıı.mel• 'l' ı ıakşarkta buhınan Amerikan va.tan.. 
mı bevin vanır>:l hir girJ,.hildem ar- Kiralık kasalar servi.!! daşl:ı.rına yapılan yeni tavsiyenin 
tık bir ı~hlike 'kalmıvacaktı. bundan evvelki tavsiyenin mutad bir 

(-' ~\,,,q, V-'\ı·) ·~~.....,_._,,,._.,,,..._,~"""'"",,.._,.""'._ tekrarını mı teşkil ettiğı veyahud Pa_ 
Nıı•ret Sah C·-ıslnın sifik mıntakasındaki vaziyette artan 

karısının odul.rnna çekildiklerini 
duymuştu . 

Hatta bir ara, zihninden su sua
lin geçtiğini de şimdi vazıh bir ııe
kilde hatırlıyordu: 

- Yava-ş yavaş kalksam, karı
mın odasına g:tsem, onu kollarım 
ara~ma alaralc bütün bu geçen giin
leri unutmam:zı ve rne!l'ud olmam1-
zı teklif etsem acaba beni kabul e
der mi? 

Fakat sonradan, gece yarısı bir 
hırsız gibi karnımın yanına gitmek 
fikri ona acayib bir hicab vermiş, 
erkeklik guru:-il" bunu telif ederne
m<>İ, ayni ?ammıda Nesrinin de bJ 
hareketini hoş görmiyeceğini rlü
şünmüştii. 

Keşki bunu yapsR imişi Şimdi o
nu büsbütün ka.,,.bettikten soma o 
geceki cesaretsizlii{ine hidd et edi
yordu. 

Bunu yapsaydı, beliti de Nesrin 
ertesi günü ka;maz, sevildiğini öğ
renince onun yanında yaşamağa ra
zı olurdu! 

bir hastanın yanında yasamaktan 
bıktlğı için m;? Ru iki . iht1ma! de 
birbirinden acı idi ve Selim hangisi
ni düşünse, kalbinin üzerinden kız
gın bir demir gec;iriliyor~uş gibi 

damarlarının yandığını duyuyordu. 
Nihayet bu hay<ıta t"lhammül e

dememi., derhal lıotanbuln dönmek 
karannı vermişti. 

Ve son gün, ;mne.'li e-tvalan top
la.makla metıgulkı•n. o bir otomobil 
kirahyarak Nesrini~ başba,a gez
dikleri bütün köseleri birer birer 
ziyaxet etmişti. 

Evvela kararı şu idi: Tlcr tarafı 
dolaşacak, fakat Nesrinle ilk kaça

mak yapbkh.rı gün ~ttikleti ağaç
lığa gitmiyecek'.:i. Bu kat'i karan 
verdiği halde onu gtme bu ağaçlığa 
sürükleyen kuvvet ne idi'.I Otomo
bili uzakta bırakarak çam iğnelerile 
örtülü olan dar yoldan aoağı inmif, 
Ncıırinle beraber otardukluı tahta 

Niçin kaçmıştı? Kocasını sevme- atl'~& cKmlDQfm. 
diğini anladığı için mi yoksa aıbk . 

bir vahametin neticesi mi olduğu so. 
rulmuştur. 

Ruzvelt, verdi(fi cevabda, yp_pılan 

tavsiyenin bundan evvelki tavsiyelc. 
rin bir tekrarını teski1 nt.tiğini .c:Oyle _ 
miş 11e muhatabına arian vahamet 
gibi tlbirleri kullanmadan ı vvel ha
ticiycye müracaııtt tav.qiye <' tmiı;tir. 

Tokyo 14 ( A.A.) - D. N. B.: 
Manilla' dan bildirilcnğine göre 

Bataviadan gelen bir emir üzerine 
~~la?da konsolosn biri Hongkonga, 
d:igen Japonyaya gitmekte olan iki 
Holanda -vapurunu derhal Manilla
ya dönmek emrini vermiştir. 

Hoşi Şimhwı gazetesiııin Bata -
viadan bu husustll öğrendiğine göre, 
konsolosun bu emrinin iç yiizii ma
lum değildir. FRkat Londrava hıc -
ret etmiş olan Holanda hiikümctinin 
bazı devletlere aid limanlardan biJ
tün Holanda vapurlannm çekilme -
sini emrettiği şayialan dolıı~rnl\k -

!~~ ............. ----------
Sod PMta Matlu,a.<n: 

llelriTM Miürü: selim Ragı.p ... 
IAllİBJ.m1: s. Rag1p JDılBQ 

.. &c.a ~ 



8 Sayfa 

General 
diyor ki 

(Bat taran 1 inci sayfada) ' 
Alma,gya lüzumsuz her hareke • 

tin bir kuvvet iırafl ve her zaruıa 
l-olmıyan yayılmanın da bir zaf kay
~· olacağım elbette bilir. Bununla 
b Onber o, ltalyayı içine düştüğü 
jçamurdan kurtarmak rnaddt ve ma-
nevi mecburiyetindedir. 

Fakat glSrilyoruz ki Almanlar ne 
4toele ve ne de tclaı etmiyorlar. Hal 
~uki ortada acel<? ve telaş edilecek 
-İeebebler yok değildfr. Mesela İtal -
yan oTdusunun Amavudluktn de -
:vamlı surette gerilemesi ve Bin -
~ari eyaletinde kat'( ve müthiş mağ 
..IGbiyetlere daçar olarak esir ve im
'!ıa edilmesi, bunlardan başka İtal
jranın dahilen sarsılması ve emsali 
·eebebler Almaııvanın bir an evvel 
~arelcetini i,t:l:::a mettirmekteclir. 
Fakat her şeye n~en görülüyor ki 
Almanlar ya teenni etmektedirler 
veyahud bir •ey yapamamak hal ve 
mevkfin dedirler. 

Almanyanın itkha1uı.rdıt tatbik 
etmek iııtedjfi umum! plan1nı bil -
toek elbette mümkiin değildir. Fa
icat bu pl&nı tahmine ve aydınlat
ınağa yanyac3k bazı esaslar tesbit 
etmek kabildir. 

SON POSTA 

Model ısı 

Almanyanın Balkanlarda h(lrb 
~ıkarrnak istemediği muhakkaktır. 
ister Balkan!arı rahat rahat Jsds • 
marda dev:ım için ve istene ~ov -
yet Rusyayı koll'lmak makeadile ol
aun, bunu İlltemedi~ meydandadır. 
Onun Balkanlarrla istemediği anla -
sılan bir ııey daha v.ırdır ki o da 
italya ile harb hallnd~ olan Yuna
nistanla da, hbilse, Lir horbe gir -
memektedir. Bunun iein yeglne ça
re Bulgaristanla Yu~oslavyadan 
simali Yunanistana doğru birer -or -
du indirmelctir. Fakat bu ordulu 
Bulgaristanla Yugoslavyadan bu 
memleket hükumetlerinin muvafa
katlarile geçeceklerdir. Birçok za -
mandanberi Bulgaristanda cere~·an 
eden Alman faalıyetlerile Bulgar 
ricalinin Almanynva gidi~ gelişleri 
ve bu defa Yugoslavya baCJVekılile 
hariciye nazırın•n Alman hükömeti 
tarafından davet olunmaları hep bu 
netlcevi. vani Al~an kıt' alarının bu 
rnem leket1cı:d ~,, harb!'!iz geçmelerini 
temin İçindir. Sunu bilmelidir ki Al
manya bu hedefine varmak için her 
mümkünü y"tpacdk, ancak ne 8lı1 -
gari!ltanla v~ ne d~ Yugoslavya ile 
harb çıkarmak istemiyecektir. f şte 
bunu bil·n ln~:lter~ de bu iki küçük 
memleketin muvefakaL yolunda son 
adımları atmalttrına manı olmak 
için mümkün olanı yapmaktadır. 

t rt:RıKENDE suış YERi : ODEON MAGAZASI ISTANBUL • BEYOGLU tSTIKLAL CADDESi No. 48 I 1 
TOPTA• SI TI$ Y!RI :, SULTAN H AMA M , HAMDI a . GEÇIDl No. 48 . 156 

Alman·f:t, Bulgaristan vt- Yugos
lavya üzerinden s~l8nik - Mare!\tır 
hattında iki ordu tahsid edebildiği 
gün cenubt Arnavudhıktnki Yunan 
ordusuna l\rt•lc ric'at düşer: çünkü 
nlc.si talc.dfrde bu ordu esir oluT. Gö
rülüyor ki A1:nanva Bul~nristanla 
Yugoslavvanın muv1'fakatini istih -
sal ettiği taktirde Alman ve Yunan 
ordulannın çarpışmalanna lüzum 
kalmadan Yunan - ltalyatı meıse1esi
ni hallet:nek imkanlarını elde etmiş 
olacaktır. Bu takdirde Yunl\nistan 
Alman tazyik \'e tavassutu ilr. sulha 
yanaımazea encak o zaman tabia -
tile vurulacaktır. 

Almanların f talyıwa şimc.li Af -
rikada yardımı ancak Sicilya - Bi -
zerte yolile miimkün ve kolay ola -
cağı İçin Hitler bu yolu da her 
va,ıtaya baş \•urarak açmağa çalış
maktadır. Ftanııı,ıdaki faaliyeller ve 
muhtemeldir ki Franko - Mussolini 
ve F ranko - Petai'l mlilakatlar~ bu
nu temin için tertih o1unmuılardır. 

Fak.at Hit!erirı Balkan ve §imali 
Afrika hareketlerini İngilizlere di
ier taraflardan taarruzlarla tevhid 
ve terkib etmek istemesi muhtemel
Clfr. Bun ın İçin avni umanda Bri -
tanya ada!'!ına ve adanın deniz mü· 
va.reda.t yollarına havı ve denizaltı 
akınlarını aon hadlere kadar çıkar
maıı ve Japonyayı da ln~ilterenitı 

Uzakdoğudaki müstemleke ve üs -
lerine saldırtması ihtimalden uzak 
değildir. J aponyanın böyle bir ha
reketini makul addettirebilecek tek 
bir mütalea vardır ki o da Birleşik 
Arnerikamn gelecek sene ve öbür 
sene birkaç misli bı.iyüyecek olan do 
nanmaeı karşısınd:ı Japonyanın Sin
gapuTla Felemenk Hindini ve muh
temel olarak Avuıtralyftyı ele geçir
mek fmıatına bir daha nail olamı • 
yacağıdır. Bununla beraber Çin 
harbinden kurtulmRk çaresini bir 
türlü bul:ımıyan ve Sovyet Rusya 
ile tamamile uzlaşarak arkasını te -
min edemiyen Japonya ancak ş.i -
mali Amerikanın, henüz harbe ha
Zll' olmııd1~1 böyle bir günde, Sin
gapur, Felemenk Hindi ve Av.ıs -
tralya icin harb i1An etmiyeceğine 
kani olduğu takdirde Uzakııarkta 
lngiltereye ve bu yerlere karc;ı ha
rekete geçebilir. 

Elhaeıl Alman.anın yakın bir a
tide ulaşmak istediği hedef ve mak
sadlar Lüıük çizgiler halinde az çok 
görülmekte ve sezilmektedir. Bun
lar İtaly:ıv" :vardım ve fngilte;eye 
taarruz kelimeJerile de hülasa edile
bilirleT. 

WJ.~4'. 
~- ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--

1 İstanbul Belediyesi hanları ! 
Tahmin İlk 
bedeli teminat 

1145,00 85,88 

900,00 

1348,71 101,16 

260(),00 195,00 

6'11, 60 

M21,00 181,.58 

8960,00 297,00 

Temizlik 13leri için alınacak gepre, ka.şağı, yem torbası, 
yulaf, süpür~e sapı ve feraş sapı. 
HMıeki h~hanıeS aıneliyathanesine yapt.ırılacak su 

\sterlize takim kazanı ve teferrüatı. 
Umumi bahçeler ihtiyacı için alınacak muhtelif cins 
levazım. 

Karaağaç milıa..s.sesatında. çalışan memur ve müst.ah
demlere aid muhtelif cins çamaşır ve elbiselerin bir se_ 
ne zaTfmda YJkamp ütillenmesl işi. 
Ba'!nrköy kayınak.a.mlığı ve Belediye şubesi Müdürlüğü 
binasındaki su ırodtörü ve tulumbasının de~iştirilmesi. 
Haseki, Cerrahpaşa, Be}'Qğlu ve Zührevt hastalıklar 

ıbast.ahanesinin yıllık ihtiyacı için alınacak 1345 kilo 
tereya~ı. 

Karaa~aç müessesatı et nakliye kamyonları için alına_ 

cak 22 a ded dış ve 22 aded iç lAstik. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ~ler :ıyrı 

ayn açık eıı:satmeye konı.ılmuştur. Şa:-tnameleri Zabıt ve MuameH\t Mü
dürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 26/2/ 941 Çarşamba günü s~ajt, 
ıl4ı• de Dalml Encümende yapılacakıtır. Talihlerin ilk tem:nat makbuz 
veya mektubları _ Karaağaç müessesatına ald çamaşır yılmma işi için 
şartname mucibince _ ibrazı H'ızım geJen ve.saik-ve 940 yılına aid Ticaret 
Oduı vesikalarlle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bu_ 
lunmaları. (103iJ 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Gtlmr ttk lerdeki ~ahipsiz 

eşya satılıyor. 
Miktarı 

Kilo Or. 

3 450 
10 500 

131 aded 
341 000 
44 
11 
l5 

256 

500 
000 
500 
000 

Değeri 

Li. Ku. 

78 05 
198 75 
315 5() 

114 00 
355 52 
4.o3 1~ 

81 14 
3H> 00 

Eşya cin.si 

Yün mensucat. 
» il 

Hasır ve kAğıt şapka. 

Traş sabunu. 
Bagalitı+en tıraş sabunu ma.hfa:ııası 

Müsta.hzaratı tıbbiye. 
Bir tarafına ilA.s.tik sürülmü.ş mensucat. 
Bu.har makinesine ma.h.sı.ı.s demirle müretteb 
tik boru. 

12 660 768 99 Mikroskop üç aded. 
3 840 80 80 Deri etfai emniyet kemeri. 

220 000 101 198 Dem1rden :rnihaııiki makine aksamı. 
22 200 222 14 Ustik eşya. 

2 300 72 50 Saç yb.kamağa1 mahsus miistah.zar. 
27 000 54 00 Eşya tartan terazi. 

9 250 50 37 Am,permetre 8 aded. 
39 000 291 99 Bagalit fiş. 

126 500 8'2 86 Pamuk OOsnıa mensucat. 
O 520 91 30 Dürbin sellloitten. 

1793 000 200 41 Btçllmiş mermer levha. 
15556 000 866 66 Tebe_,ir tozu. 

132 600 1415'2 ~ Yünlü pamuklu pelu.ş. 
139 000 ,'255 40 Makinesiz demir çocuk oyuncağı. 

1461 000 121 &2 Levha 'halinde ' yontulmuş mermer. 
10 875 187 12 Yün mensucat. 
'2 500 123 90 Cam kesafet derecesi. 

900 000 483 75 Sanavie mahsus mayi aültirik. 
3415 000 1215 74 Adi demir tel mamulMı. 

ıa.s_ 

700 000 54 '20 Halile kabili iSt.imal olmıyan köhne demır mamulA.t. 
2586 000 1038 68 A~aç kı.-ndura çivisi. 
401 500 237 94 /1di demir kilit. 

75 000 62 50 Kağıt -etiket. 
72 500 728 50 İpekli P. lu rnensucat. 

9 300 115 70 il » » 
Son Telgraf ga21El'tesinin J 1/121941 günlü nüshasında i!An edildiği üze_ 

re yukarıda kilo, değeri ve cinsler. Y"zılı eşyanın satışlar 21!, 27, 28/21941 
günlerinde Sirkecide Reşadiye caddesi halı antreposu dahllinde Oilmrük 
Satı., Müdürlüğünde 154.~ s~yıh kanun htlkmfine tevfikan ·ve 2490 sayılı 
kanunda yazılı usuller dahilinde açık ~rt;tırma us ulüe satılacaktır. İstek
lilerin ihale günlerinde saat 12 ye kadar 2490 sayılı kanunda yazılı vesi_ 
kaları ibraz eyliyerek % 7 bucuk pey akçelerin! vezneye yatırmış olma_ 
!arı lazımdır. İhale günlel'inden evvel üç gün zarfında sabah s~at 9 dan 
12 ye kadar alıcılar eşyr.ıları ambarlarında usulü dairesindı> görebilir_ 
ler Bu e.,yalardan maada her~ün müteferrik eşya satışı yapılmakta olup 
listeleri salon ilan tahtasında asılıdır. Telefon 23219 (1079) 

f ST ANBUL FELEDIYESİNDEN: 
15/ 2/ 941 sabahından itibaren fran.-ıı lanın k.ilosun.a. 

fiat on dokuz kuruş olduğu ılan olunur. 
konuln.n azamt 

Belediye Sular idaresinden 
İdaremizin fen servisinde çalışmak üzere müsabaka ile bir kdtib alına. 

caktır. Aylık 60 liradır. T9lib olanlımn şeraiti öğrenmek ıçin 23/ 2/ 1941 
Pazartesi gününe kadar Taksimdeki idare merkezinde Mu~mela.t Şcfli-
ine müucaat etmeleri. tll38• 

Şubat ıs 

Sebze ve hububat komprimesile 24 saatlik 
Kalorinizi temin edebilirsiniz. 

Her büyük Bakkaliye mağazasında bulunur. 

Is tan bul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
Riyaset ve mınta.ka liman reisliklerile tali liman dairelerinin memurları 

ve odacıları içln 125/ 130 ın.kım gemicileri için 25 takım elbise ve kasket 
ile 22 aded kaputun im:ıli açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
4024 lira % 7,5 teminatı muvakkate 301 lira 80 kuruştur. İhale 17.2.941 
Pazartesi günü sa.at 15 dedir. Taliblerin bu ~lerle iştigal ettiklerine dair 
mali ve ticari vesaik, teminatı muvakkate makbuz veya banka mektub
ları ile ihale günü Galatada rıhtım üzerinde İstanbul Mıntaka Liman 
Reisliği Satınalma Komisyonu reisliğine ve şartnameyi almak isteyenle. 
rin riyaset idare şefliğine müracaatları ilan olunur. (691) 

1 
1 

Adana Kath iplik Fabrikasından: 
Mamulatımız Katlı İplikleri 

Aşağıdaki Fiatlara sattığımızı ilan ederiz ı 
No. 12/2 ve 12/ 3 Beher Paketi 5'75 kuruş 
» 20/ 2 (Griı:ot) » » '755 » 
» 20/ 2 (Beyaz) » » '705 • 

l\le-zkôr Saıttu fabrlklamızda teslim, yüzde yüz peşlndir. 

~------------------------·-----' 

rı=========l 941 iKRAMiYELERi 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesaplan 

İKRAMiYE 
PLAN 1 

ı adet 2000 liralı.it - 2000.- lira 
s » 1000 • - 3000.- » 
2 • 750 » - 1500.- • 
4 » 500 » - 2000.- » 
8 • 250 » - 2000.- • 

35 • 100 » - 3500.- » 
80 • 50 » - 4000.- • 

300 • 20 • - fOOO.- • 
Keşideler: f Şubat, 2 l\layıs, 1 A. 
ıuatoe, S İkinclteşrtn tarihlerinde 

7apllll'. 


