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Balkanlarda yeni karışıklıklara mani 
olması beklenen bir sulh eseri 

ur i e ı 
·ıza a ı arı e annaıe Maynlerle kapatılan Rumen .. billerinden bir görünüı: Köatence 

Balkanlarda ~ 
son vaziyet Askeri vaziyet 

İki hükllmet lıer türlü tlı.arruzdan içtinabı Almanya bu hafta 
harici siyasetlerinin değişmez bir esası . 1~1~lgadristaknı ·ş 

l Akk . d. l ıs ı cı e ece mı 
olarak te a ı e ıgor ar lngiliz gazetelerinin 

Almanya ve 
Balkanlar 
.----- YAZAN: -

Emekli Geıwral 

H. Emir Erkilet 

• 

lk 
lntıbalar 

Beyannamenin imza
sından sonra Hariciye 

V ekilimizle Bulgar 
elçisi neler söylediler? 

Ankara, 1 7 (A.A.) - Türk -
Bulg r beynnnamcainin imzasın -
dan sonra Hariciye Vekili Şük -
rü Saracoğlu :ntibalannı Anudolu 
ajansına gu aözlerlc ~ü)f,sa etmiıle -
dir: 

«Bazı zamanlar küçük sebebler 
büyük iıler ve iyilikltr yaratmıştır. 
Bugün imznlııdığımız miltevazi e -
er de Balkanlarda yeni karışıklık-

1 ra belki de m • ni olacaktır. n 
Bulgıır elçui Kirof cenııbları da 

noktai nazari rıııı şu suretle telhis 
etmişlerdir. 

aHükGmetim namına Bulgaris -
tan ve Türkiye arasındaki m_ütelta -
bil i timad ve dostluğun bir delili o
lan bu beyannameyi imza ettiğim -
den dolayı şahsım bRhtiyarım. \J 

Nihayet Hanciye Umumi katibi 
büyük elçi Numan Mene -
mencioğlu beyannameyi «Yı -
lı:ıcı bir yangın havası ara-
aında esen hafif ve serin bir ıüzgarn 
kelimelerile tnvıif etmiştir. -

Türkiye ve Bulgarİ$lan hududlannı gö ııcrir h rila 

oeuannameni metni 
Ankara 11 (A.A.) - Bu - leketlerle mün'akid taahhüd -

gün Hanciye Vekaletinde saat Ieri haleldar olmamak üzere, 
1 3 de aşa~.dalci beyanname, atideki mütahedelcr ü:ıerinde 
Hariciye Vekili Şükrü Satac- mutabık kalmılilardır: 
oğlu ile Bul~nri!ltanın elçisi Ki- l - Turidye ve Bulgari• -
rof arasında imza edilmiştir: tan her tüdü taarruzdan içti -

Türk ve Bulgor hükumet - nahı harici siyasetlerinin de -
)eri mütekabil menhatleri ve ğişmez bir eaaııı olarak telSkki 
iki memlek~t arasındaki itirnad ederler. 
ve dostlugun tam olarak m:.ı - 2 Jk h ku b' b' • - ı ü met ır ırıne 
hafazası bakımlarından hari - ltarşı en Josllm.. niv~tlerle 
ci siyasetlenr:in ver.,esini tayin mütehassis olup i;i ko.mff,uluk 
ve ifade içm müteaddid dda- mün ııebetlerinde mütekabil 
lar yapmış olduklPr: fikir tea- itimadı muhafaza etmek ve da-
tilerinden r.lde edilen mes'ud ha ziyade ınl.:i~uf ettirmdc az-
neticeleri müşahede etmiş ol - mindedirler. 
dukları cihrtle · 3 - İki hükumet memle -

Türkiye Cümhuriyeti ile Bul- ketleri arasındr.lci ticari mii -
garistan krnll ğı arasındn bo - badelelere, .ktısadi bünyeleri-
zulmnz sulh ve samimi ve ebe- ne uygun olan ıu:nmi inkişafı • 
di dostluk cıı:i olacağını tesbit temin edecek vasıtaları tahar-

tahmin ve iddiaları 

Alman gazeteleri 
Bulgaristanm istilAsma 

Yugoslavyanm muvafakat 
ettiğini imaya başlamışlar 

Bir YugoslaıJ nazırının beya
natı: «BCJfıJekilin Almanya 
aeyahati. YugoslaıJyaya ııulhü 

temin etti» 

(Dün akşamki Radyo gazetesin • 
den) 

Balkanlardaki vaziyet bütün dUn -
ya. efkQ.n umumij'eslni en ehemmi -
yetli mesele olarak !Şgnlde devam e
diyor. Balkan vazlyl'ti bir kaç kisma 
ayrılır. 

Evvel!\, Yugoslavya başveka ve ha. 
r1c1ye nazırının Berhtesgaden'e yap. 
mış oldukları seyahat, Yugoslav mat 
buatı bu seyahate aid yazılar yaz _ 
maRa başlamışlardır. Gerek gazete -

cSon Posta. nın asker! 
muharriri 

B alkenlara doğru çok -
tanberi §iddctli bir fırtı-

na, bir bora havası esmektedir. 
Her geçen gün, aiklonun yaklaş
tığını hiHetmemek kabil değil. 
Son 24 saatte gelen haberler 
tehlikeyi pek yakın göstermek· 
tedir. 

Yunanistanın f talya ile sulh 
yapacağı hakkında Alman lcay
naklanndan yayılım bir haberi 
Yunanistan hemen tekz.ib etti. 
Bu haber, Almnnların Balkan -
lnrda takib ettikleri V!! edecek
leri hedef ve maksadlardan bir 
tanesini ve en müstncelini gös -
termesi itibarile üzerinde durul
mağa değer. 

Evet, Alman istiyor IU Yu -
nnniııtan ltalya ile ıJUlh yl\p • 
mnğa razı veya m~cbur olııun. 
Almanlann Romanya ve Bulga
ristandaki ha%1rlıklan ve Yu -
goslavya ile müzakereleri hep 
bunun için, yani Yunanistanı 
sulha icbar içindir. 

( Devanu 5 inci sayfada) 

Bulgftr elçisi Kirof 
lerin neşriyatı ve gerekse yarı resmt ıı."' ___________ _., ... 

makamların beyanatı mübhemdir. -------------
----------------Görüşmeler hakkında .sarılı mnlfı -

PO-tekiz ve mat vermemektedir. Devlet nazırı 
A Kulovek, radikal sosyalistlerin yap -

Yunanistan 
sulh şayiasını 
tekzib ediyor 

tıkları b1r toplantıda bu seyahate te. 

1. yada mas ederek demı.,ır ki: span «- Yugoslav devlet adamlarının 
bu seyahatleri ehemmiyetlidir. Bu se. 

mltbl• il yahat Yugoslavyaya sulbü temin et. 
~ mlştir. Atına 1'7 CA.A.) - Atina aJansı bil-

Mnruf Yugoslav ga:ı:et,es:. Vreme diriyOr: 

llrtıDala.. Yoıoolavyanın sulhperver emellerin. Nevyork Tıme.t gazetesinin mevsuk 
A (0...emt 7 ~ir membııa atfen ileri sürdüiil ve 

ıta1ya ne Yunanistan arasında sulh 
akdini temin içln Almanyanın YuM... 

Sahillerde beş mil 
uzunluğunda dalga 
duvarları ilerliyor 

Birçok yerler harabeye dön
dü, yüzlerce ölü ıJe yaralı var, 

bir ıehrin yaruı yandı 

Macaristanda da tugyanlar 
büyük zararlar yapıyor 

nıstanla müzakerelerde bulundutu 
Bu sabah ge e haberler hakkındaki haberi resmen ve ıtavı 

olnra.k tekzı'b ederiz. Yunanıstan hlç-
7 mcı sayfadadır blr devletle bu nevi bir müzakereye 

· w~~ glriŞml.§ delildir ve İtalyanın tendl
<DeTanu '7 ncl .. :rfada> 

Adliye taşınıyor ı 
eden dosth,ık misaklanna sa - riye amade olduklarını bevan 
dık olarak: ederler. Madrid 17 (AA.) - Biltün İspan. 

Postahanenin yarısında sıkışık vaziyette 
çalışan adliye, dışarda kalan hukuk mahke

melerile birlikte gümrük binasına yerleşecek Y ekdiğerınin emnivct ve 4 _ iki lıüklımt"t t rafeyn yada çok büyük şiddette bir fırtına 
masuniyetine mütekabilen Tia- matbuatının, y zılnrındn, yeni- e.mıektedlr. Bir çok noktada müna-
yet neticC3iııde en müşkül za- den mi.i ahedesi i~bu be\•anna- kalnt kesilmiştir. 
manlarda sutJ.ı ve sükunu te - menin mevzuunu te~kil eden ŞiddeUi fırtıınıı, San-Sebastfan.Bil-
mine yaramı~ olan bu itimad - dostluk ve mütekabil itimad - bao demir yolu üzerinde vahim bir 
kar siyasete birbirine karşı de- dan mülhıom olacai(ını ümid tren kazasına sebebiyet vermiştir. U. 
vam arzusilc: etmek isterler. rona nehri üzerinden geçmekte olan 

Hfıdiscle:İn ı~ığında yeni Ankaradn, 1 7 Şubat 1941 tren köprüden gcQerken, fırtınanın 
bir fikir teatiıı!nde bulunmağa tarihinde iki r.1iııha olarak tan- şiddetinden durmUf ve vagonların 
kuar vermi&ler ve haııka mem- ?'İm ~dilmiştir. bir kısmı nehre d\işmü~tür. 25 kiŞl 

~ ölmüş, 125 kişi yaralanmlı§tır. 
e Santıınder limanında yanmakta o. 

Amerikadaki 1 • ı • """ 1 """ ııın petrol gemiSlnin yangınında da 

Şçı erin Sag ıglnı gene fırtınanın şiddeti korkunç bir 
• • mahiyet vermiştir. Alevler, lima.nda-

ltal yan 1 ar ltalyanın • e e (Devamı 7 inci sayfada) 

akıbetinden koruma ve ış emnıyetı Türk-Bulg r 

endişeye düştüler nizamnamesi dostluğu 
Yazan: uh~ttin Birgen 

[Bugün 2 nci sayfada 1 p0~cvyork ! 7 (A.A.) - Nevyork 17 (Husu.si> ...._ Hıfzıssıh-ı ıerince müştereken hazırlanan işçi. 
Atne3keteeb ııslen ltalyan olan Ankara 179 uncu maddesine lerin sağlığını koruma ve iŞ emniyeti 

n te aaı.ıından Luigi Criı •
1
ha ka.nun~nun d S hh t Vekalet (Devamı 1 nci sayfada) :::::::::::::: 

<Devumı 7 neı sayiactıu iStinııden Iktı..n ve ı a • 

.. 

Sirkeci gümrük binası 
• (Yazısı 4 üncü sayfanın 2 Tt 1 inci dtmılanDcl&) 
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r Hergün '"D .Aı8Simli lYla.'kale ı §=:; Fay dalı kitab, zararlı kitab Gayrı sıhhi 
müesseselerin yeni 

listesi yapıldı 

--- -f 

Turk - Bulgar 
Dost.lap 

\,, Mubitttn ..... ;,;,;J 

D ün öğle üstü Anttamda 'l'thit 
ve Bulgar hükiımetleri nnmı

n a biT beyanname imza.hın'lıı. D~ 
tarafta metni olrunacak ote.n bu be • 
yanname, iki Jromşu memleket ara -
smda çok uzun bir zamandanberi 
meveud o]#ın do.rtluk münasebet.leri -
nin bir kere daha hatırlanması ve :ii:i 
tarafın dn birbirlel'in1! karşı ~ ruh 
iç'ndc durmakta olduklarının teytd 
edilm esi arzusundan neş'et et;m;ş ol 
duğunda şüphe yoktur. 

Bir adam her.kesin 1'MttlDa ge1emiyecek bir usul kulla.na.rat bir cina-
yet yapın~. 

Kitnb faydalıdır, deriz. Ge~ekten dünya herşeyi ona borçludur. 
Fakat her kitab faydalı değildir. İçlerinde olgun 00nıyan dimağ üze. 

SJıhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti, I ktuad Vekaletinin 
de miitaleasını alarak, gayri 
sıh.hi addettiği müesseseleri 
üç srnıla ayırdı ve bunlar için 

yeni hükümler koydu 

Sıhhat ve İçtimai M uavenet Ve
kaleti, İktısad Vekaletinin de m ü -
taleasını a larak gayri sıhhi m üesse -
seler istesin i tadil etmiş ve alakadar
lara göndermiştir. Hıfzıssıhha ka • 
nununa göre, üç sınıf olarak ayrılan 
gayri sıhhi müesseseler listc~irıe ye
niden bazı ilaveler yapılmıştı r. 

BulgarıStanla Osma.nlı İmparator • 
Juğu arasındaki hayat ihtilA.fı Bal -
kan Har bi denilen muharebe netice • 
sin& h alledild i. Ben o <ievri dikkatle 
yaşa.mış ve iŞleri içerlden görmüş o -
Janla.rdan biriyı.m. O zamanki İttihad 
ve Terakki hükillrıeti, adları üstün~ 
İst.anbulıstıerle snlh yapma:ğa karar 
verd ği zaman, bu sulhün bir mftta. -
rcke dcğıl , hakikat.en samimi ve dai
mi bir dostluk senedi olmasını iste • 
mişlerd l. Aradan ~n yil'Mi sek 
sene içinde, ne Türklerden Bnlgar -
lara, ne de Bulgarlardan 'Pürklett 
karşı hiçbir dü~anlık hareketi gö • 
riilmem iş olduğunu kaydetmek, o 2a. 
man da, bu zaman da BulgaTmla 
Türkler arasında dostluk hüküm .sür
mesini ist\yen bir Türk - Osmaalı de. 
ğil - muharriri için ha.k'lı::l bir ııeTk • 
tlr. 

HAkim '90l'U~rdu: 
- Bu usule müracaat et.mk ııeı:eden hatırına gei<li? rinde :aehir tMiri yape.n.la.r da vardır. 
Suçlu hıç teredciid etmeden şu cevabı verdi: Okuduğunuz kitablara, bilhassa çocuklarınızın eline verilen kitablara 

Mezbaha, soğutma tesisatı olmı
yan banıak, et ve sakatat iı,ıletme 
Y.erleri, ispirto ve ekmek mayası fab 
nkalan, hayvani ve nebati uzvi 
madddeT ve sÜprüntü biriktirme 
rerleri, tuğla, kiremid, kireç, alçı 
ınıalatha.neleri, büyük odun, maden 
kömürü ve kok depolan, sellüloz sa
man kağıdı fabrikaları birinci ı:.ınıf 
gayri sıhhi miiesaese olarak ayrıl • 
mı şiardır. 

- Bir romanda okumuştum. dikkat ediniz. İyisini kötüsünden ayırd ediniz. ... .. ·---·····--.............................. ·-· .................... _. ................ .._._ ..... _, ·-· ·-·· .. ··••····· --------,··---····-··········· ... ····· ........................................................ . 

İçinde yasadl'ğımı,; sma.n, sinirıle. 
ri son ha<lle'ine kadar geren bir s;ntr 
ve bilhassa dedikodu devridir. Amı -

Türk spor 
tarihinden 

birkaç yaprak 

Eemankes 
panın bir buçuk senedir devam eden ' 
yeni büyük buhr.anı esnasında iki pehlivanlar 
memleket i birbirine bağlayan bu dost. 

CZÖRAAT::J 

Kahve yetiştirmiye 
ehemmiyet verelim! 

luk duygusu hayli büyük dnti.han:lar-r ,/'"······················-·········································--······ .. ····-···············-.. 
dan geçti Buna rdmen, h-ec iki meın Üslmdardan kenclis;ni suya abp ~ Küçük mikye'$t;a da olsa ~ıkın ilk tecrii.beler memlc>ketimizfaı l 
1eket h~kiimetinin de bugfuı ~~ni yazı ya-. yaza Sarayb.rauna ~ ceJtub ç~!teı?nde ka~·~ af,acının yetişebilecP!}ini qöırter~~ti!" S 
bağı aynı sala~ muhafazaya ıti - kadar yüzen --U:..- .c:..- h : Bu. tecnıoe?en duktı gemş çapta tekrarlıya-rn'.;;, çay zirnatı.muııe ! 
n~ etmek azminde .bulunduklarını \. ın::uuvan v:-Y : o!du::fu gibi me$\ı.d -oe mii.<ıbet air rıeticC"ye : 
gormek, Bulgaı· ve Türk milletlerine - -1 : / . i 
ayni d~rece<:te memnuniyet vericl ı,,tr _ 4 _ : varmamız çok muhteme!a'ır. : 

h~,!~~':~~:i.r"""" ın. Yazan : Reşad Ekram '-·c-;:·sOO .. İ>osta,, nm ziraat·;;.İİİ;~;~;;-ya·~~-y~·j"'' 
bir buçnk senedir devam eden buhran Yıldız menzilinde ok atan 
devrinde ne zaman BulgariStan ve pehlivanlar - 3 !.... (•) Brezilyada mahsul.ün kalite.sine gö.. 
Türkiye münasebetleri bahis mevznu Bu T k t lod YıdJ:m Tür'tiyenin yJlda altı mil • re, kahveyi ı, 2, S, 4 No. diye sınıfla.-
oldu ise, bu sütunun muharriri, dal- me ... ""lı'mdenzşı .1~ adya eh~ d!~s yoodan fada harca.dılı ta.ıı.e, fİİı>- ra ayırmışlardır. Gerek mü.stal'.sil, . .. ...... n e ırnner p nvanın ı.&-

ma Bulgu milletroiJı aklına ve teeıru. tiği Deliklikayıı namındak· t~ be.sis bJliratniz, sıcak iklimlerde Jeti- gerek tüccar mahsulün devşirilmeJ.ln. 
beslne karşı itlınad gösternıiştir. lrr- Bu men:zikle ilk ak. tan d 'ş· . d fen bir ai9em mabıRılüdiir. den piyaaaya sürüıme.!ine kadar her 
tık eskimiş ve t;eerübeden geçmiş bir pehlivan olup 107ô gez ;t<r:km:~a NebaUa.nn (Rubiaceae) fasilesine safhada bu standerdı gözetmJye mec. 
dostluğun bu yeııi teyidi beni l:ıilhaasa taşı dikmiştir. meMUb o1an t::ah9e ağacı, mesaid bur tutulmuştur. Diğer memleketler. 
memnun eder. Çalıskanlıtına.. sükii- ŞEYHOGLU HAMDULLAH yerlerde '1.8 metre kadar ~mr. de d9' ufak t.efek faTklarla ayni stan-
ııetlne ve tecrübeli!iğine kani l:nılun- PEHLlV AN Yapra.tda:rını yas kış ılmıniyen b1l dırnHzasyan kabul edilrı:ıiŞ gibidir. 
duğum Bulgar milletinin, lrend\ dai- ağaçlar, uzalı:tan pek ~ görimilı - Baı standarda rta,-etıe peyderpey toP-
ıni men fa atlerini dalına Türk dosthı- Ondan sonra meşhur ha-ttat , ler. Hele yaprakb.rm hemen d.ıbinde lanan kahve mahBulü, ev"Yela kurut. 
ğunda göreceğine eminim. N1teki.m Hamdu11ah pehliva11 kı Şeyoğlu açan beyaz renkli çiçekier ile, .sonra.. ma ameliyesine ta'bi tutulur. A~ık ha.
bizim tara1'ıml2da. da başka bir duy~ denmekle mar:ıftar, ağaç okile 35 ,5 dan· bu çiçetierin ~ pe1(!a ol&.n vada kuruya.ııı kahveler, daha nefis 
gu ve ma.ksad yaışama.dığım temkı et .. gez aşın atıp ta~ dikmişfu-. Babası 1 kırm.w.kı:nnm mey-nılan ona bir kat olursa da, t.emtn ettiğı sür'at bakı,. 
mekte tereddüde mahal yoktur. fi olan şeyh efendi. atıcıların şeyhi ve daha güzellik 'ftlirler. Dalında belki mından hUS\18i vesaitle kurutma usu-

Neşredilen beyanname, iki. taraf reisi idi. Cümlenin üsta?ı idi. "!" oz- al~ aydan fazla duran bu Jrumm lü tercih edilir. Her iki şekilde de iylce 
matbuatına bazı vasi~ler gösteri • kop~an da onun sayesınde cihan meyT&lann her birinde karplıtb otu- kuruyan k'ahve mahsulünü, mütea.. 
yor. Son Post&. bu va:zifeyj öiedenberi pehlivanı olmuştu. Şeyh efendinin ran iki çekirdek 'bulunur. Blmn ınll.. kiben dış ve ~ kabuklarından ayık _ 
tabii ve zaruri tel§.kki etın~. onun ı. aslı Amasyal1yd~ ... l~inci Beyazıd yonlarca kilosunu kavurup öğüttü - !ayarak, kısmen bir seçim ameliye -
fasına billınsu. dikkat etmiş bir ga- Y~ yaz:trken dr~•Jtım .tutardı. Keon.- ğümüz taneler itte bu C}ekirdeklerdir. sinden geçirir ve sonra. ~va.llayıp pi_ 
2etedir. Bu sıfatla çok samimi olarak dısı?e ~mı.dec dıy: ~ıtab eder<li. Kahve a~açlarında. mahsaliiın ke. ya.saya sürerler. 
temenni ederi:m. ki ilfr taraf matbu- Validesmden <lua ıshmdad ederdi mlle geldiği meıywılarm morumsu * 
atı, ayni imparaorİu~un kazanı için- A~a~yada Beyazıd ile görüş~_P. mü- bir renk ~e anlaııplır. Bu renk Kahve aiac.ı.nın umumiyetle çe _ 
de ayni mukad<ieratla asırla.rca bir ~~1b1 ol~u. ~.ey~d t~t~ culus e- içlerindeki çekirdeğin de iyice yetiş- kirdekten üretmek adet olmuştu. TO
arada !ltaynam.ış olan iki milleti, bu_ f m~~- 0 ya musa 1 1~çı dı. Şeyh e- tiğine alamet olduğundan ou sırada humluğu;n intaş edebilme.si i~in gayet 
günkü milliyet asrında birbirine da- b:n ; · '' az~Jctzmay ve ok atmak tıopla.nması;na girişilir. K:a.h-.e apç_ kemMe gelmiş, taze tanelerden inti
h a 51kı bağlamak vazifesini ifa ba _ fır e~ce gı "': _ azı yazmakta larında bıı ~emile geli.ş keyfiyeti, babı şarttır. Dalından koptuktan 
kımından , dana miisbet ve faal bir era:;yı ta.;;ıam gıydı~~~n a7k~ dulların alt taratın<lakilerden başl:ı. sonra çok zaman beklemiş, bilha.i.sa. 
rol oyna.sınlar. ş:c h etegıne .. Yaı»~. . »R. ercıı. mak iizeı'e faaıl.alı bir suTeıt.e vuku- d:ı.ş kabuğu ile. iç gömleğinden so _ 

. /1 / , , l"D, ed~rle~ay~t /)u~~eç ım:ış. ıv~~e~ bulduğundıtlfl mahsulün top!anma.sı yulmuş taneler intaş edemezler. (Bu 
UCulı t:l:tiıı. U...JU!a.IJH ki - skı:.dard~n ke?.dı'Jlm çok uzun sürer. Dalında lüzumu ka. sebeble soyulmuş ve kurutuıniuş olıı.n 

"iF suya atıp yaZl yazara"' ve :yttterek bekl M'l-!ooa · • 

S _..ı.. 1. d. hl b 1 dar e"""IQ"Cn meyvalardan ıyı piyasa kahveleri ek.ilmiye gelmez) . 

Fransa - ispanya 
münasebetteri 

Bern 17 (A.A.) - Ha.vu: 
Gazette de Lausannıe, Moo:tpellier 

gcirüşmelerini bahis JMft\IU edıerek 
diyor ki: 
Fra~a. ıma.:ı:eya1. Petain'in şahsın. 

da yuksek bır dıplomata maliktir. 
Fransrz - İspanYQl görüşmeierin.in ya 
pılış tarzında gösterdiği meha.ret, bu_ 
nu isbata kô.fidir. Mareşalin general 
Franko ıle sağlam dostluğu ve halkın 
kendili~inden tecellı eden heyecanlle 
yarattığı hava, ne Fas'da, ne diğer 

bir yerde herhangi bir anla.şmamaz
hkla kar11ılaşmamak iç.in, zamanı !§e
lince iki memleketin karde~ne bir 
i§ bi.rliği ya,pableceğini gös~mekte • 
dir. 

Yugoslavyadaki Almanlann 
vaziyeti 

aıayuurnuna gc ıp p .. ışa a u uş- b' k h 1 - · t ... k 
1 ır a ve a ınam1J'llettgı ıÇ n , w - Tohumluk çekirdekler ya doğrudan 

muş a;c,ORZ SİNAN S'JBA 1 katli. müstahsiller Jmıırfile gelen t.a- d-Oğruya 2.3 metr~ fas.ıİa ile a&l yer-
. .. Ş . . . nelerı . aza.r_ azar toplamak su;retile lerine; yahud da önce fidan yeti§ti-

Ondan sonra Sinan Sübaşı ıkincı hep bir kararda mahsul devşirmiye rilmek üzere onar santim aralıkla 
t~şta~ ~ 4 gez a~ırı yer.~ üçüne.? taşı çall§ır:lar. Ve şüphesiz \>u hattketleri yastıklara ekilir. Her iki türlü ekimde 
drkmıştır. Bu Sınan Subaşı, subaşı- sayesinde mahsulün yalnız kaliı..esiui d~ çekirdekler' ki.fi der 
lıktan SiliRce kalesi dizdarı oklu. de""'1 milrta..,.rıı da ar~·.,..._ <>hı.r- ~"'.,·ten "'ft~ı.- nı.. ecede ~a 
c..:ı:a. . K ·1 ld • e;u, --.,.. ·~~ vı"".... ~ g~e !'lle?eCK dal 
JIJlllteyı araman og u a ıglnda, ıar ve 18,.... .. , la .'. .._. · 
F "h S I M h d k 1 · : .-a .... ar orw:1.11ye dahi unut 
I a~ kutan 1 e m~ A a Y!. v.e:r-en- lYi bir kahve çaltirdeğinlın yeş.ile nıamalıdır. Tohumlar çiınlendikt.e~ J.;;.k at t~J Jemde ttJ. lıcı li1 arze- çalan koyu bir rengi ve insana yağ - .sonra, genç fideleri üç hafta kada r 

ı ı tLle a o ur. uö. .,. , hymıs hissini veren tombul bir ,ekli sulamıya devam etmeli, ondan ilnJll'a 
BEN ICARAG _'7. PEtU..ı •AN vardır. sarımtırak ~1 renkteki ç.e. örtüleNı:ıi biraz yiHcselterek, 0 u da 

Benli Karagöz pehlivan, bu men- kirdekler, ekse11iya iyi yetilmenıi~ o • .>eyrekleştimıeüdi.r. uy 

zilde, üçüncü b.ştan 5 i,5 gez aşırı la.n kavruk tanelerdir. Böyle ta.nele- Genç kahv fidanları -ev~lee de 
atıp taş dikmiştir. rin fazlaca karışık bulunduğu "ahve. ~ret et:t·ğ· e 'bi .>1 

SINAN SOBA.Si PEHLİVAN ler, daima daha az kilo çektitı gı'bi, 1 ım g, - go geye muhtaç 
· ek.şimtırak bir Ç81)1lide olduklarından oklu'lı::larından yanlann.a mutlaka 

Ondan sonra, 13,5 ıl !Z aşırı yere ucuz fiatb. satılırlar. (1) bqka şeyler de ek!ihnek ister. Bu mak_ 
Si.ran Sübaşıı taş dik.miıtir. Sıimm sadla kahve memleketlerinde muz 
Sübaşı, Hasaa Çelebinin babası ua- . n.n gibi, tatlı nohnd <İnga DülciSl gibi 

o_ L • lcu (•) ilk JM1b\r 4 ve 11 ı;ı--· ..,,_ ta oantıyar o ile atmlfb,r. ,,,_ nebatlar kullanıhnQ,ktadır. PEHUV tarihli sa.ydannuzda.. . 
AN DEVE KEMAL (1) Jlall'N aııtıtmus memlekete Kahve fidanları flk senelerin.1 ekse-

Betinci ta,tao 17,5 gez atırı acp iihalitaıılıltın. "'-~ nis~tiatl~ riya biraz nazlı geçirirler. sonra_soıı.ra, 
alamet dikti Tirit illl&b _.;'.k.J'~ıt ko _ birbirleııine verecekleri siper ve göl-

HA V ANOEJ...EN PEHLİVAN n.Cduiunıılaa, nriiddeıti ifinde lıu ka- geyle çarçabuk serpilirler. 

Belgrad 17 (A.A.) - D. N. B. 
jan.sı bildiriyor: 

Altıncı ta.şta.1 1 l ,5 ı:rez aşın atıp dm" 'f.'irk maliını -~ ltb&IM Yemen kahvesi fC<>ffea Arabica ) 
A _ Havandelen pelılivCL'l taş dikti. Bu taeidıeri. na del& hesabı denk goe,,, fidanı, befinci ya.şmdan iitibaren mey. 

ta§ın dilrilmesi şöyle ~tur: Usta tiınınek için ini unsa 'ftlden kah~ert va vermiye başlar. Fakat soğuğa ve 
Bahtiyar, Havaadelen Solak Baliye abnak medttariyetmde k:almışianltt hastaiddara motawmeti olma.dı#ın _ 
bir yonulmachk., üoftii k.tbuklu ok ki, 'f'Bkit Tak.it iÇ'tiğimiz kaavelerde dan bu çeşid gittikçe rağbetten düş.. 

verip: <<Su ı•ku kandilin"! kol Kula- cla.rn:a.imma aksedett ---- ta.dm mü.ştür. Liberya kahv~ (Ooffea Li. 
('l)eftnıı 6 :acı sayfada) sehbi Jiodur. (Deftm.ı 6 ncı sayfada.) 

Söz Arasında 
Kadınlar incilerini 

küçük bir kurda 
medyundurlar 

Dünyanın en kıymetlı mücevher
lerinden biri olaa inciai.n bir hasta
lık mahsulü ol -
duğu herkesin 
malfunudur. Ay 
ni zamanda lıı • 
cileri meydana 
getiren:İlı de is -
tridye olduğu %, 
artık anlaşıhnış ~I 
bir hakikattir. ~ 
Fakat istıidye • rı 
1er inc:ileri yal
nız b~;ılanna 
yapmazlar. Onlara bu hususta. yaY
dnnc1bk yapan 'biı diğer mıahlUk 
vardır lci bu da bir nevi deniz kur
bağasıdu. Bu kurbağıı. istTidyelere 
musallattır. Onların civarında me
kan hıtar. Bu. kori>ağaların hazım 

cihazında, tıpkı insanlarda olduğu 
gibi tenya nevi.ıden bir kwd var
dır. Bu kurd, bir kolaymJ bularak 
istriclyenin kabuğıuuı deler. İstr.4d
ye de buna kaqı bir müdafaa ted
biri ohnak iizere delile husule gelen 
noktayı, bir nevi kiı-eç ifraz ederek 
kapamaya ve kurdu böyle bir iriTeç 
tabakası içinde hapsedip boğmaya 
çalı ır. ~te bu yuvarlak hapishane 
bir incidir. Fafak mi"n:lafu ve hü
cum ameliyesi g<lyet yavd'.:_I oldu
ğundan inci.'"lin büyümesi de pek 
büyiı"lc bir betaetle ilerler. .. 
Boğucu gazi ilk kullananlar 

Harbde düşmana karşı boiucu 
madde veya zelıirli gaz kullanmıf 
olan i~ kumaıı
danm !cim ol -
duğu hakkında 
ötedenberi ihti
laf vardır. Ve 
iddia ederler ki 
bu usulü ilk tat· 
b>k eden Roma
lılar ohnuştw. 
Bu hususta e -
sash bir şey söy-

İkincj sınıf gayYİ sıhhi müessf'..e
ler, hah yıkama ve dövme yerled, 
boya yerleri. çamaşırhaneler, bar • 
saktan tel imali. deri kurutm:ı.; den 
ve barsak depoları, havagazi. kok 
ve lcatran fabrikaları, su bendlcri, 
peralr.:endecilerin küçük odun, ma -
den kömürü ve ık.ok c!epolan, baltk
haneler, sun'i yün fabrika ve atel
yeleri, tereyağ, peynir, süt, tuz ve 
konserve fabrikaları, un, eknıek ve 
çeltik fabrikaları, matbaalar, pa -
çavra depoları, kullanılmış ve kır -
pıntı kağıd depolan, tuğla, kire • 
rnid, lr.:ireç, alçı ocaklarıdır. 

İspirtolu içkiler, gazoz, soda ve 
sirke fabrika ve atelycleri, fötr şap
ka ve keçe imalathaneleri de üçün. 
cü sınıf gayYİ sıhhi müessceeler ara
sında sayılmaktadır. 

Birinci sınıf gayri sıhhi müeae -
seler civarlarında ikamet eden haJ... 
kın sıhhat ve istirahatini ihJru etme
mek İç.İn hususi meıtk.enlerdcn ta -
mamen uzak olacaklardn. 

İkinci sınıf müesseseler hu..S 
meskenlerden behemehal uza1<. ol -
mamula beraber tesisine müsaade 
edilmeden evvel civanna zann ve.r· 
miyecek vaziyette olduğunun anla
şılması İcab etmektedir. 

Üçüncü aınıf müesse_,eler huSWIİ 
meskenlerin yanında kurulabilecek, 
ancak daimi bir kont:Tola tabi ~ 
lacaklardır. 

Fiat Mürakabe 
Komisyonunun dünkü 

toplanhsı 
Fiat murakab~ komiııvonu, diin 

vali muaviııi Ahmed Kımğın riya • 
setinde toplanmı·ıtt:. Komisyon son 
defa meml<!ketıillİL~ gelen 3 700 a • 
ded otomobil lest;ğinin tevz!i ~ek .. 
lini görüşerek te.sbir etmiştir. Bu la~ 
tiklerden % 70 i İstanbula. % 30 u 
da taşraya veriiecf'ktir. Bu lastik
lerden İstanbulda tevzi olunacakla· 
rın mühim bir kısmı hususi ihtiyaç• 
lara ve Ankardd -ı tevzi t>r!ilecek)et 
de daha ziyade resmi müessesele • 
rin ihtiyaçlarına göre dağıtı lacak • 
tır. 

Komisyon btm.-far. başka iki muh
tekiri de adliy~y~ vermiştir. İshklal 
caddesinde tubıfi}rr..c i P. KonaralC 
20 kuruşluk iileti 40 kuruşa ve LB
Jelide bakkal M,,hmed Abha~ da şe-
keri 43 kuruşa saltıi,'tından dola]ll 
evraklarile bırlikt~ rrtüdderumum1li· 
ğe tevdi edilmbkrd!r. 

Lutfi Aksoyun teftişleri lemek mümkün değilse de met
hur Gelya muharebelerinde Ro-
ma Jejyonlarıilın Franlar k Belediye Reis muavini Lütfi Aks()f, 

böyle bit h reb a ar- dün sabah Kabataştaki yol ve rıh • 
şı mu a e ve tım inşaatile, Vallkonatı önündeki 
muhasara tarzı tatbik etmi§ bahçe, Şeh7.a<ieba.şında.ki in~aatı ve 
oldu.klan tarihin mazbutudur. Fil- ı Aksaray parkını teftiş etmiş, alfLka. 
vaki Alezya civarında harbi kaybc- da.rlanlan izahat almıştır. Lütfi Ak.. 
den Franların ve onların şefi Ver- soy, inşantm süratle bitirilmesini a • 
senjetoriks Rornanm tazyikine mı.r JAka<bı.rl~u bif.dinni!}tir. 
kavemet edemiyerek AJezya şehrine Kabata.ştaki yol ve rıhtım inşaa.il 
kapanmakla kendilermi kurtarabil- bir aya kadar ikmal edam~ olacak.. 

mişlerdir. Şehrin kales: gayet muh- ~: .............................................. . 
kem duvarlarla çevnlmişti. Roınalı
lar bu kaleyi hücumla zaptedemjye- TAKViM 
celderini 'ilnlayınc'l duvarların dı-
şından içeriye doğru tünel1e:- kaz-
mış ve bu tün eller vasıtasile zift 
boba.rlan, kuş tüyü ve saman yala- Rumi sene 
rak dumanlarını sevketıni§ ve böy- l8bl:> 

lece müdafileri teslim olmaya m ec
bur etmişlerdir. 
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IS TER i NAN, STER iNANMAl GüNEş Muharrem tMSAK 
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Diin bir arkadaşımıza bir tebrik mcktuhu gelJi. T ebri ki icab etti- mektub 42 g Ün evvel postaya ven1miş .. <cAcabct Ame~kadan mı geli-
recek hiç bK sebeb olmadığı :çin arkadaşımız hayrette idi. Zarfı aç- y or? >> diye soranl<\r oldu. Zarfın damg;ısuıı da okuduk: An -
tık.tan sonra hayYelİ büsbütiia arttı, içinden çıkan kartı bize de gösterdi. kara ... 
kartta. bir clo&W, yılbaşını ve bayramı tebrik ediyordu. Biz h§diseyi oldu~u gibi yazıyomz. Fakat ey olwyu!Sl aen bir mek-

Zarfıa üzerindeki damgaya baktık. 5-1-9-41 tarihini tafıYordu. Yani tubun Anka!·adan 42 g:inde gelebileceğine: 
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Yatsı 

Yugosla vyanm Alman ır.la.Da men_ 
sub 400 binden !a.z.la nüfu.sun ikamet 
ettiği kısımlarında bir te!tiş seyahati 
yapan Novlsad valisi, başvekil Tse -
vetkoviç'in etnik gruplara hakları 0-

lan bütün faydaları temine azi~ 
karar verm.ş olduğunu beyan etnıi.ş • 
tir. Hfıkıimetın bu ltaı:an uzak gören 
ve asırlar için sa.rlh bir hattı hare _ 
ket tasavvur eden siya.setinden mü_ 
L-evelliddir. Kültür sahasında ve mil
ıi saha.da serbest inldşafla.rından is
tif ade eden etnik gruplar de't'Jetin 
müşterek himayesine mazhar olacak.. 
larciır. Alman etnik grupa ayrı bir 
~ olarak: tanınacaktır. 

1 S T E R i N A N, i S T E R INANMAl v. 
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Telgrd, Tele~on Ve Telsiz Haberleri 
Alman işgali 1 Amerikanın 1 Alman ve İtalyan 1 

altındaki arazide yardımı resmi 
açlara yardım Beyazsarayda mühim tebliğleri 

foplanhlar yapılıyor italyada bir mahal 17 (AA.> -

İtalyan orduları umumt kararg~ı • Eski Amerika 
.VaıinKton 17 (A.A.) - Ruzvel- nm 255 numaralı tebliği: 

Afrika da 
son vaziyet 
Mısır, Sudan ve 
Kenyada İtalyan 
askeri kalmadı 

1 İngiliz tayyareleri 1 

dokuz saat 
havada kaldılar 

Londra 17 (A.A.} - Hava ne
zaretmin tebliği: 

Pasifikte 
harb 

hazırlıkları 

Japon kuvvetleri 
muhtelif yerlerde 

toplanıyor Cümhurreisinin 
hazırladığı plan 

tin hususi mUmcaaili olarak son za- Yunan cephesinde dü.n bilhassa ıı ltalyan Somaliıinde /ngilizler 
manlarda lngiltereye ~ir seya~~t inci ordu mıntakasında muharebeler büyük iaıe ve harb maızeme
yapmı§ bulunan ~opkins, ·sb~gun devam etmtıtlr. Hava müfrezeleri _ ıi •tokları ele ge~irdiler 
Bcyazaarayda harbıye nazırı tı~ - miz düşmanın muvasala yollarını ve 

Dün gunduL saatlerinde tek tek 
hareket eden İngiliz. bombardıman 
tayyareleri düşman İşgali altındaki 
ara.ııde bazı hedefleri bombardıman 
etmışlerdir. Holanda HindisJanındaki Ja. 

Holandadaki Hollevötsluis de ponlar memleketlerine dönÜ· 
bombaların rıhuma ve snhılc bağlı yor, Singapur,da muhtelif hü-
bır vapura isabet eıtığı gôrulmuştur. cumlara karr:ı tedbirler 

Nevyork 17 (AA.) - Dün akşam son, bahriye nazın. Knox, h~zı~e müdafaa tesisatını şlddeUe bombar. Kahire 17 (A.A.) _ Ortaşark 
radyo lle neşredilen nutkunda. sabık nazırı Mor~~:ntııu: zır~.·~. ı:~zın ~ıc- d.ıman etmişler ve askeri tahşidatı, İngilız umumi karargiıhının teblığı: 
l'eisıcümhur Hoover Avrupada Alman kard ve butçe dıre.ktorunun ıştıra - nakil vasıtalarını ufak "apta bom Lib d L. • d · d 

· b" k f h " - ya a ve ı:.rıtre e vazıyet e -lar tarafından ''""al edilen arazideki kile yapılan ır on eransta azır balarla bombardıman ederek al"alc ı -· li b · d K Holiı.nda sahıli açıklarında va - :ı: 
purlar 'lie Ebougye ılr: Mıddelbuıg alınıyor "'ile " • gışmenuııur. a eşıatan ıı ur -

ahaiınin iaşeslne ald projeyı izah et. bulunmuıt~r. . E 1 b tan mitralyöz ateşi altına alımşlar _ muk.'un 14 ~ubattıı duıımesıle Mısır, 
iş Ruzveltın sekreten ar y, u dır B' dr.•ma t l dü .. il S ~, nı tır. h kk d b t b · ır ""il n ayyares §Ur l • udan veya Kenya topraklarında ar 
Bu proje şunları derpiş etmekte - toplantı a ın a §U eyanat a u- müştnr. tık esirler müstesna olmak üzere hıç 

dir: lunBmu§tur:I k' I .. d .. ı ç 15 - 16 Şubat gecesi bombardıman 1bir ltalyan kalmamış.ur. Condara 
1 - Evvela Belçikada yapılacak u tkop antı, ·ır~ ıı~a. ~e .

0 f~ 1 • tayyarelerimiz sarih neticelerle Mal- doğru hareketimiz tekrar baılamış-
bir tecrübe ile istUA. edilmiş nıemle. vedrmb.el ~nunt proJesı kc;u;rt 

1
d ili ta'da kdln Mikabba hava meydanına tır. Rudolf golurıı.in gnrb mıntaka-

te~r ahalisinin 4u veya bu taraf as- te ır derın kabınml ası mb~ sa .1 ek e- isabetler kaydetmişlerdir. sında kıt' alanınız nutu:darına de -
kert b1kımdan bir menfaat elde et. vam e ece u unan ır serı on -1 kt d. l 

1 feranstan bir tanesidir. Kanun pro- Alman hava kuvvetlerine mensub vamj etme e ır ~r: .. 
Jneden i!liesinın mümkün olup o amı- . . "b d"ü . k d b" k avcı tayyareleri adanın .seması d talyan Somaluımde duşman kuv-
"aca1r.ı t tk k -"' 1 ektir Jesı tasvı e 1 .ncıye a ar ırço · · .. n a vetlerı· •ı"mdı" Juba nehrı' hattına ka-
., & e ' C\,!I ec . anlaşmalar tesbıt olunmuı ve tat - Hurrtcane tıpınde 3 tayyare duşur - d .. "1 1 d" B d Ki 

2 - Tevzı edilecek yiyecek madde. ü 1 dlr ar surti mu"' er ır u ara ıı s -
bika hazır bir vaziyete &iımıı b-.ılu- m ş er · . v • d 

1 
' 

leri chalk ~haneleri» marlfetile pi - j , maya nın zaptı aıraeın a a ın n top 
~mlş olarak dağıtılacaktır. Bu su. nacaktır. . . . . Cerabub de 12 ve l.f Şubat günle. ve dığer her neva harb malzemesi 
tetle, gönderilecek gıda maddeleri - -· Ayr_ı.ca B~azk=ra~dand ?ıldkıldı- ri düş~an makinelı vesaıtıni ge - tasnif edilmek~ ve sayılmaktadır. 
ntn Almanyaya sevkine mA.nı oluna.. Raıne gJor~J· -~~ ınsı? bıınh a ·ıamt n.~dmlıkya.ııta kullanarak hususi bir Nairobi 17 (A.A.) - Cenub 
oa.ttır. uzve t ı e gorU§mesı ıııı a ın aaa ş .... ete taa.rr~arınn devam etm~ Af "k hava kuvv ti k "h 

ikisine kadıır devam etmiştir. se de bu taarruzlar kahraman kıt'a: rıtasbılı···. e en ararga ı-s - İki milyonu çocuk olmak üzere • . . nın e gı. 
üç milyon kiŞinln ~esini temin için Hopkınıın avdetı larunızın mukavemeti karşısında e _ Cenub Afrikım bombardıman 
icab eden tedbirler alınacaktır. Nevyork 17 (A.A.J - Avrupa rimiştır. tayyarelen son günle:- zarfındakı ha-

4 - Bu büyük iş ayda 500 bin ton vaziyeti hakkında tetk:katta bulun-! Alman hava kuvvetlerine mensub raretli faaliyetlerıne devam etmi _ 
yiyecefe ihtiyaç hissettirmektedir. mak üzere Huzvclt tarafından hu - tayyareler, düşmanın hava üslerini )erdir. 15 Şubatta Juba nehrınin 
1'unun yarı.sını hububat, yarısını da ausi mümessil olauık göndorilmış o- yolları, nakil vasıtalarını ve maki ~ ıark sahili üzeıinde bulunan Gelibe 
et, yağ ve daho. ziyade çocuklara lan Hopkina dun Clipper tayyare - neU vesait gruplarını şiddetle bom • bombalarla ~ıddetli bır taarruz ya
lllahsus gıda maddeleri teşkil etmek- aHe Nevyorka dönmü~tür. bardıman etmişlerdir. Bir Almnn bom pılmışbr. Bombardıman tayyarele-
tedır. Harb hakkında ııe düşündüğü bardmıan tayyaresı dönmemiştir. rimiz dalgalar halınde taarruz cde-

6 _ Almanya yardım edilecek ı~aline Hopkını şu cevabı veımış -1 Eğe denizinde Oirld ada.';ında düş- rek ora?aki koye ve duşman kışl~-
tnemleketıere gönderl:l<!cek olan bu tır: manm bir hava Ü..'!SO büy(ik ve kü larına bırçok bomba atmış! rdır. Bı-
YiYeceklert müsadere etmemeği taah. Hit!er~n İngilizl~ri nıağlub ~~e - çük çapta bombalarla b~mbarduna~ n?la~a _bırçok tam isabetler kayde -
hfid edecektir. bilecegıru zannetm~yo~un .. lngılızler edllmiŞtir. dılmııtır. Yangınlar çıkarılmıştır. 

8 _ İngiltere ve Almanya bu yiye- kadar mukavemetlı b~r halk. yoktu.r. Şarki Afrikada Keren mıntakasın. Bir ~u~ evvel, bom~a~dıman tay-
oek llladdelerlni ~ıyan vapurlara Amerikanın yar?ımı ıl.~ Jng,lterenın da ikJ taraf arasında topQU faallyeti yareler~mız ~uba nc:hrıru.n şarkında 
hücum etnıiyeceklerine dair teminat harbi kaz~na~aiına juphe etmem. olmuştur. taarruza ~eşıf hareketlen .yapmış -
V&receklerdlr. Bu harb hı~ bır ~rafın galıb ~c~me: Kenya mıntakasında mevzilerimize l~rdır. Duıımaıun. bır makınelı nak-

7 - Bu plltn bitaraf bir te§kilUın mcaile . degıl, lng~lterenı~. galıbıyetı yaklaşmaıla teşebbüs eden kuvvetli liye koluna tam ısa betler knydedıl-
nezareti altında tatbik edilecektir. ile netıcelenecek.ur. Jngılızler «ç~~ bir kamyon koluna kar.şı derhal mu- miştir. 

yudıma! muht~~tır. Bu yardımı go- kabil taa.rruu geçllmiş ve kol, insan 5 Şubatta diğer bir cenub Af-

Afr l. kada b·ır rec_;:;ıek~e cNnım. kt d - ve malzemece dır zayiat vererek .ı.ası filosu Habeşistandakı Me -

V 
. op ms . e~yor an .. ~gruhca gerı çekilmek mecburiyetinde kalmış ganın 30 kilometre kadar şimalınde 

aşıngtona gıtnıış ve reısıcum ur tı hulunan Elgod civarında düşmanın 

Leh Ordusu Ruzvelte rapoııınu vermiı•ir. r. 1 ~ir motörlii nakliye kolunu bom -
Hava müfrezelerimiz kara hare <ıİnıilterey(! t>rzak da vermeliyiz» A - bardıman etmiştir. 

kcıtına iştirake devam ,etmektedir. l te k· ı ı Nevyork 17 (AA) - ·ı anın • Nairobi 1 7 (AA.) - talyan 
ş 1 0 unuyor mıı yüzden fazla Amerikalı, reisi _ Alman tebliği Somalisinde ehemmiye• itibarile ü-

Kah· I 7 (AA ) R cumhur HuzveJte imzaları ıle bir Berlln 17 <A.A ı _ Resmi tebliğ: çüncü gelen Ki mayanın zo.ptı ile 
j ırel) t k.t k •. -h _?Yterha- mektub aöndcıerck Jngıltcrcnin bes Bir denizaltı cem'an 11 000 ton hac Britanya kuvvetlerinin eline çok mu-
ansının r aşar a l ususı mu a- l . . . l d" B k b . d " h" b . mı'ktaıdıt ı"a•e ınaddclerı" ı"le b' . b"ld" . . enmeaıru. ıstemış er ır. u me ·tu mın e duşman ticaret vapuru batır_ ım ır y 

~ı:ırd~yo;k kuvvetli bir Polonya 1 memlcketın. her tarafında ~ütün va- mıştır. Daha evvel cem'an 20 bin to- harb malzemesi geçtiği resmen bil-

d k~l d'I kt d' B -ı tandaşlara .ımza ettırılecektır. Bu su- na kadar düşman ticaret vapuru b:ı. dirilmektedfr. Büyük aahil müda -
or usu te~ 1 e ı me . e ır. u 0~ retle retscumhur. milli bir tırmış olan b . - faa topları düşman tarafından sapa-
dunun nüvesi müstakı! Polonya lı - müracaat mahiyetini nlncaktır j vaffak' ti . :""ka bir denızaıtı mu. sağlam bırctkılmıştır. Kismayanın 
vaaının bazı cüzüt~~la.ndır. Pol~n-ı Mektubda deniliyot ki: . nu.,tır.'ye erını 24 bin tona çıkar - müdafaa .sistemi kuvvetli idi ve tank 
Ya ordusunun İngılız ımparator.uk Hitler, §İmdiye kadar torpillent:n K "f . tuzaklarile derin bir dikenli tel sa-
orduları için büyült bir yardımcı vapurların b:r mukaddemed "b eh~! tayyarf"lcrımiz Cr~at Yar- hasından teşekkiil etmekte idi. Mu-&. • .. . .• h . d" • en ı a- mout un 'Iİm 1· d h h 1 l b .. uvvet teşkil edecegı şup eı;ız ır. ret olduğunu ve yakmda ne olacağı .. k b" . a ın e om a ara u- harebe Juba nehri boyunca cerryan 
Bu ordunun subay ve erleri hergün hakkında b:r fikir verebileceğini yu .. ır tıcaret vapurunu ağır hasa- etmi§tir. 
artmakta oluı> bunlar Polonyada1! aöyliyerek iftihar ediyor. Bir insan ~:h:ra!.~~ş, lrl~nda~ın garbinde de -------
Ve Avrup:ının muhtelif yerlerındekı ne kadar ct'sur olursa olın•n ınuzaf- 1 kduc;uk dıger bır vapur batır - Yunanistandaki 

· k 1 d k k b' · mış ar ır eeır amp arın an açara: uzun 1
:. ferane harbcdebilmek İçin miida - .. ' .. f "l" h k 

yolculu~u Ve bu meyanda foros dag faa ettiği aile ocağının aç kalmıva - Dun dogu-cenub lngilteresinde ngı ız ava uv-
larını gcçmok gibi bir i~i başarınıı • cağına emin olması lazımdır. Bi _ ~a~a .meydanlarile kıtaııt tecemmü- vetlerinin faa' iyeti 

ve Denhelderdekı hedefler de bom
bardıman edilmiştir. 

Cumartesı gecesi bombardıman 
tayyareleri Polonyadaki Katovıç ve 
Cracovi bölgeleri üzerıne beyanııa
me atmışlardır. 

Londra 17 (A.A.) - Dün gece 
Polon.>adaki Cracovieye kadar l! -

çan Jngılız askeri ta) yar~lerınin do
kuz saat fasıl.ısız hıı.vad t k.tldıkları 
tahmin edilmektedir. Böyl• bir u -
çuıı harbin bic!ayetindeııberi Jngil -
teredeki uslerdcn ılk def olarak 
yapılmaktadır. :-.ıesafc i gal altın -
daki arazı ile düşman raz.isı üze -
rinden 2560 kilometredır. 

Alman tayyarelerinin faalıyeti 
Londra 1 7 \A.A.) - Alınan 

tan areleri, dündenberı İngiltere ü
zerinde pek tazlıı faaliye~ gosterme
mişlerdir. Pazar glİr.lİ guncş battık
tan sonra bır tek Alman t yyarcsi, 
§)mali şarid sahılınde kain bir şehre 
Lırkaç bomba atm~'tır. Birkaç ev, 
hasara uğramıııtır. Olcnlerın ve ya
ralananların mıhları cuz' ıdir. 

Jngılterenın şarkınJa bazı nok -
talara da bombalar atılmış ise de 
hasarat ve nufusça zcıyint yoktur. 

Hua nezaretinin tebliğı, gece -
nin sair aksamında ij"ara değer bir 
hô.dıse vukubulmctmış olduğunu bil
dırmektedir. 

Maltad:s 
Malta 17 (A.A.) - Resıni teb

liğ: 
15-16 Şubat gece yarısından 

biraz sonra bir di.ışmnn tayyaresı 
Malta üzerinden aşağı bombalar at· 
mıştır. Bir ev vıkılmıo ve bir kişi 
hafifçe yaralanmıştır. 

Dün sabah ada üzerinde keşif u
çuşu yapan bir düşmım ta} yaresi 
tayyare dafi toplarımızın atcc11ile 
karşılanmıı;tır. Daha sonra birçok 
ovcı tayynrclerinden mürekkeb bır 
düşman filosu ada üzerıne bir keşif 
taarruzu Yllpmıştır. -------

Ramanyada yeni 
bir isyan şayiaları 
Bükre.ş 17 CA.A.) - Rador njnnsı 

bi.ldırıyor: 

lardır. Bunluın tele bir gayesi var - naenaleyh Amerikanın demokrasi- ~m, lın:ı.•n tesisatı ve bir ıilah fab -
dır: Almanynyı rrıağlub etmek. l )ere yalnız silah fabrikası değil bir rıkası uzerine muvaffakiyetli hü -

Carb çölüııiı.1 münasib bir ye - kiler olması için de icab eden ted- cumlar yapılmıştır. Bir tayyare mey 
rinde teaİ4 edilmif olan bu Polon - birlerin ~lınmasını rica ederiz. d~nı. Ü~erinde tayyareler tahrib e -
yalılar kampım gezdiğim zaman 1 dılmııtir. Ağır çapta bombalar ma-

Yeni bir isyan hakkındakı şayıalar 
üzerine başveklı.let bunun mümkdn 
olmadığını memlekete temın ve halk. 
tan huzur içinde yaşıyaro.k d~mo.n. 

Atina 17 (A.A.) - Yunanis - lar ve bedhahlar tarafından yayılnn 
tandak.i İngiliz hava kuvvetleri ka - şay·aıara ehemmiyet vermemesın! ri
rargahı :arafınclan r.eıredilen teb - ca eylemektedir. 

herkcate görJüğüın yüksek kuvvei H b · t d k" 2QQ b" lcine dairesine ve bir montaj atel -
mancviyenin ve neı' enin teıiri altın- a eş ıs an a 1 m yesinin hangarlar na dütmüttür. 
da kaldım.. Filistinde ve Mıııırda ltalyan ile Yunan Peterheadın doğu •İmalinde 6000 
~~lar~ . talı."! gördükten sonra. en • • , . • tonluk bir dütman vapuru tam isa-
Jyı 1ngılız eılahla~ı ile teduz :dılen esırlerının vaz.yell bet kaydı üzerine birkaç aaniye için-
Polonyalılar bugun harbetmege ha- de batmııtır. lngiltere ve Norveçte 
zır bir .}ıalde bulunuyorlar. Atina, 17 (A.A.> - Papanın mil _ harekatta bulunan aava, tayyareıi 

Bugune kadar Polonyalılar Tıab dahale.<Ji üzerine Habef~tanda bulu. grupumuz bu ıurctle cem·an 150 
luagarbe ~ar.'1 yapılan büyük taar - 1 nan 200.000 İtalyanın tahliyesi için bin tonluk dü,man ticaret npuru 
ruzda ~a.al bır rol ovna~a~ıılar, fıt;- 1muzakereler cereyan ettiline dair ge. batırmıt olmaktadır. 
kat munakale hatlar~ uzerınde çoıt len haberler Yunan efkArı umumi _ 16 Subatta ·ıı· t p)ar 
f d 1 • ı ö ·· 1 d" p ı nya l U7un menzı ı o •>: a ı ıı er ıc rmuş er ır. 0 0 

• ye.<Jinde bfiyilk bı.r alaka uyandırmış. ngilterenin doğu cenubunda mühim 
lut aları, '>undaa baıka ltalyan caır- ~... aıı1-ert hed fi · h b d et 
1 • • f d ..,.. · ııı: e en om ar ıman -crını.n mu.ha ~a~na. a memu~ e .-ı l!:stia gazetesi, efkarı umumiyenin mi~tir. 
dilmışlerdır. 1 elorcül~·le çevrılmıt bu münasebeUe İtalyanlar tarafın Si ''-d Al l . b" 
bir tecemmü kampında Polonyalı - . , - renaııı: e. man tayyarf' erı ır 
J • 1 ·1 . 2'.i 000 dan Epırede ve Arnavudlukta tnkif çok dü,man kamyon ve otomit -
,~r1ın neu~~ta oötdınlla ven mı.t • ectaip rehine olarak götürülen Yu • ralvözü tahrib etmit ve benzin de· 
na yan e•m g r m. lıl aerbest b 

Müıtalı;l Polonya livasına men - ~~~ . at~ . lt'atılmaları !çin polarite çadırları tututturmuştur. 
_ _ ,_ . d ._ • 1 .1 .. .u14iliz huk:funetı nezdinde tefebbuı A 1 M 1 .. 
ıuo pıya e v .. topçu &it a arı e mu- tıe btıl u1ın • vcı arımız tarafından a ta u-
hendiılerden mürckkeb hir erup .. k unl asınıı ve mevzuubahis zerinde vapılan bir uçue ~anasında 
Pındi hemen harbe girecek vaziyet- md uzaö!~n e

1
r a:aaındla bu. ~eselenin düşman Hurricane tipinde üç tay -

d . e r 1 U9" mesıni ta eb ettığını yaz - yare kaybetmi•tir. 
te ır. . maktadır. .,. 

Birçok Polonyalı p,lotlnr da Or- ------- Bu gece, Alman sava' tayyare : 

taşarka '?elmektedir. Mısır Kralı sarılıktan lerinden müt~ekkil Rruplar Bin~azı 
bölgesinde kıtaat tahşidatı üzerine 

lngiltere Bahriya Nazırı kurtuldu muvaffakiyetli hücumlar yapmışlar-
dır. 

hUQ n b:r nUfUk SÖyliyecek Kahire 17 (A.A.) _ Sarılık hasta. işgal altındaki arazi üzerin~ bir 
h ts bulunan kral Fa _ akın yapmak t·ıı~hhi; .. i;nde bulunan 

.Londru 17 (A.A.) - Amirallik lığ~n~ş~aiŞt~. ız ;ı.; rlii~man tayyaresi Manş sah:line 
daıresi birinci lordu Alexander, ya- ru ı varınca cere}·an eden hava muha-

n1 n .9renwi~h ·~ati ne .. taat 20 de, Konyada nafia faaliyeti rebesi neticesi"de diişürülmüotür. 
ngılız bahrıyesının son uç ay zarfın- Bu gece Alman toprekları üzeri-

daki faaliyeti hakkında radyoda bir Konya (Hu.susi) - Vilayet nafiası ne hiç bir taar:ruz yııpılmamıı•tır. 

liğin tam mecni: . Bülaqte nonnnl hayat avdet ediyor 
lngil~z bom'Jardı~an tayyareler! Bı.ikreş 17 (A.A.) - Stefani a-

l 5-16 .::;uoa~ gecesı ~ ıyy:ıre ~ dafı jansından: 
toplar~n!n ııddetlı ate ıne .. r~.gme.n Hükumet merkezinde asayiş ve 
Brendızı ~llva meydanını buyuk bır sükünet avdet ettikten sonra şehir 
m~vaff~kiyetle bombfardıma~ ~t - hayatının bir dereceye kadar nor -
mı§lerdir. HanK•rlıu ve resnıı bına- mal bir şekilde devam etmesine mü-
lar üzerinde bomb•ların patladı~ı d d'l · t"r,• .. I ı_ l saa e e ı mış ı • 
ıörülmuı 'Ve baz. yangın ar çı11.arı - Yirmi gündenb~ri saat 22 den 
mııtır. Laı:eıetto adaıının karşısın- sonra hüklimet merkezinin sokakla
daki sahada çok ıiddeth bir infılalc: rında dolj\şmak menedilmişti ve 
olmuıtur. aat 2 1 de bütün umumi müesse -

Dün dii~r bombardıman tayya- I k kt "d' o· k 
l · · f k 1 · d ııe er apanma " ı ı. un a ~am-re ennuz re a at erın e avcı tayya- d .. b · h'"L·· 1 " 
l b 1 d • h ld A -'I lı. an ıtı aren yenı u .. um er mer ıye-

re er u un ugu a e ı nıavı.ı~ u - . · k kl d •· f 
T d 1 · ı· d k B . te gırmış ve so a ar ı.ı. ııeyruse ere 

ta epe e enın ııma m e ı uzı k d •· d d') 
L d d.. ·ı . .. gece yansına a ıtr musaa e e ı -

mınta&.asın a uıman mevzı en u - d·w• "b" • ü 1 • d · "d ._ "f h l ıgı gı ı umumı m easese enn e zenne yenı en &.esı ucum ar yap- l3 1_ .:ı k 1_ 1 1 • · 
l d B "d k" k • b' l 1 .saat e ııı:aaar açı ııı:a ma arı ıçın 

mış ar ır. uzı e ı as erı ına ar a . . .1 • t' 
't . . b l • L '! ıztn verı mış ır. 

t<jP mev.u enne tam ısa et er 'Vaıu 14 $ubat akşamına kadar hü _ 
0 mulft~r. l b l . kumı-t merkezinde 3545 lciei ve c

Laytızaya atı an bom a ıır nak!•- al•tlerde 4377 kışı tevkif edilmit-
ye vuıtal.uının toplanmıı oldugu v 

yerle büyük bir a1ker tecemmüü tir.Rwnen lejyonlarının bir hakkı 
kampı araıınd:ı patlamııtır. Bunu daha iptal edildi 
müteak.ib düıman aıkeri kıtalaıı ü- Bfikrea 17 <AA) _ Rador ajansı 
zerine ve ocomobillerA cok alçaktan .., 
mitralyöz ate~i açılmıştır. 

Günün en muvaffakiyetli hare -
ketlerinden biri Klisura ile Berat 
arasındaki yol üzerinde ric" at halin
de bulunan diişman kolları ile nak
liye otomobilleıin~ yapılan şiddetli 
bir hücumc!ıır. Alınan fotoğıaflar 
İngiliz tayyarecilerinin nı,ancılığını 
iııbat etmektedir. 

bildiriyor: 
Rumen devletinin bir m ili lejyoner 

devlet haline glrdığl ve lejyoner ha
reketinin tanılan yegane hareket ol_ 
duğu hakkındaki 15 Eylül 194.0 tarihli 
kararname yeni bir kıırarname Ue ip
tal edilml~tir. Yeni bir nlzamno.me 
neşredillnceye kadar her türlü siya -
s1 harekftt memnudur 

Londra 17 (AA) - Tass: Ti
mes gazetesi yazıyor: 

Jngiliz Malezyasında ıı"keri ted
birler alınmıştır. Singapurda ltüku
met dairelerini bombnya knrşı hi -
maye İçin tedbirler alınmış, yangın 
karşı mücadele ve acil imdad ekip
leri teşkil edilmi tir. Malaccada Pen 
nang adasında ,.e diğer Mnlezya 
devletleri dahilinde do.fi batarynl rı 
muharebe vaziyetine konulmu!lltur. 

* $anghay 17 (A. ) - Müstakil 
Fransız ajansı muhabiri bildiriyor: 

Çunkingde çıkan Central Daıly 
News gazetesi, Pasifik denizinde 
toplanan Japon kuvvetleri hakkın
da şu tafsilatı vermektedir: 

Kııntonda on dördündi, on se -
kizinci ve otuzuncu fırkalara men -
sub unsurlardan müteşekkil iki fır
ka, F ormoı:da da dört fırkn asker 
bulunmaktadır. 

imparatorluk muhafızları kıtaa -
tına mensub bazı cüzütamlarla on 
birinci ve yirmi sekizinci fırkalar ise 
Hanoi'ye ve Hayfong gönderil -
mişlerdir. 

Ayni gıtzete ihtilafın gayri kabili 
ictinab olduğunu \'' Amerikanın İn
giltereye Pasifikte acilen yardım et
mesi lıizım geldiğini kaydettikten 
sonra şöyle demektedir: 

Pasifik denizinin istikbali Ame
rikanın elindedir. Eğer alakadar 
devletler İcab eden müdafaa ted -
birlerini müstacrolen almazlarsa Pa
sifike hakim olmak için ,faponyıı 
müsaid bir vaziy~te sahih olnc kur. 

Diğer taraftan, bir Japon nıcm -
bamdan bildirildiğine göre, Siyam 
hududunda tah'lid edilen lngıliz kuv 
vetleri 20,000 askerle 150 tan 
reden ibarettir. 

ToLJ'o 17 (AA.) - D. N. B. o.
jansı bildiriyor: 

Tokyo Asabi Shimbun gazete -
ııinin Bataviadan istihbar ettiğine 
göre siyasi V_Jziyetin inki§aflarını göz 
önüne alan Holıinda Hındistanındn
ki Japonlar ailelerini J aponyaya 
göndermek üzere bir takım tedbir
ler almaktadır. Cenub denizinde iş
Jiyen Japon vapurlarının bütün mev 
kileri ta Nisan ortasınn kadar şim
diden tutulmu' bulunmaktadır. 

Holanda Hindistanındaki Japon
lar bu memlelcetle Japonya ara -
sında cereyan Pt"'a\.t.,. olan iktı@adi 
~ "izakereleri büyüle bır alnlca ile ta
kib etmektedir1er. C..:unkü buolann iı 
tikbali bu müzakerelerin neticesine 
bağlıdır. 

Hinrlistan dominyonlar 
hukukunu bekliyor 

Delhi 1 7 (AA.) - Radyo ıu 
haberi vermiıtir: 

All f nrli.ı Hindu iıımini taşıyan 
teşkilatın icra komitesi umumi vali
nin bazı mümtaz Hind şahttiyetleri -
nin kabulü ile mezkur komitenin ge
nitletilme,ini istihdaf eden projesi 
lehinde bir karar ittihnz ctmistir. 

Karard•. halen yap•lmakta olan 
mücadelenin, demokrasiyi &adece 
Polonya ile diiter Avrupa memle -
ketlerinde yeniden tesiıı etmek ga
yeııini talcib etmediği. ayni zamanda 
harbin nihayetinde Hindistanda da 
müstakil dominyonlnrın haiz oldu
ğu bütün haklara ve hntivazlara 
sahih mes" ul bir htik\ımctin kurul
ması gayesini de ; .. ıihdaf etti~i te -
barüz ettirilmektedir. Bıı vuiyeti 
hazırlamak İçin mPmleketin anımi 
derec~de ask,.nlestirilm,.ııi ve •ana
vil,. .. tirilme~i ~azım geldiği ele kay -
dolun.,..,.lrtıHhr. 

Wil'kie Çine ridiyor 
konuşma yapacaktır. faaUye:tlne aeV.am etmektedir. Kıon. Flandre sahili üzerınde bir ka -

Y ile Kayişhan arasındaki bozuk şo. rakol vapuru bir düşman tayyaresi 
ugoslav Başvekili Nişte 1

1
: ıçin 81 bın liralık bır tahsısat ayı- düşürmüştür. 

Kısa hir hava muharebesi esna -
sında bir di.işman bombardıman 

tayyare i hanra uğratılmıştır. 

Ne,;york 17 (A A.l - .AsSoc ted 

K t k k .. \ · ı • Press' n mevsuk bir memb'.ldan ö~ • 
arS a aya QOS 0rl eri d"ğ,·ne gore wendcll Wıllk e Cı -

ren ı • . 1 edil 
Kars 17 (AA) ..-- Dün buradn halk nın Japonlar tarafından · nk -B s 1 · kn•nr vermiştir Faa 15 Şubatta "'ündüz havn dafi bo-elgrad ı 7 (A.A ) n N B bildi rarak tam rıne "4 • - "' t 

riyor: . - . . . • ryete bugünlerde başlanacaktır. taryaları sahil bölgesinde bir ngi -
1 

E ~r · tasyonu ile liz tayyaresi daha düşürmüşlerdir. Yugosıav b:ışvekUi Tsvetkoviçı dün Diğer taraftan re 
1 

iS Bu suretle düşman 1; .Şubattan 16 
tayYare ile N.ş'e gltmi§tlr. Niş, T.:;vet_ kasaba arasındaki şose .!olun ?a. par- Şubata kadar ı B tayyare kaybet -
kov.ç'in dolduğu .... h:•d=... k:e ile dÖ4enmesi takarrur e. tmıştır.~u.. 1 

B Y'" ... .. ı·" b tahsıSai miştir. 5 Alman tayyareai üs erine 
te a.şveta rnuavlnl Macek '1e Zağ- nun için 21 blıı lira.... ır do""nmemiatir. 

be hareket et.ml.ştir. konmuştur. 

Amiral Darlan Parise 
gidiyor 

Paris 17 (AA.l - O. N. B.: 
Amiral Darlıı.n'ın yarın Paruıe 

ınesi beklenmektedir. 

• ' 1 mıntakalnrda vn -
okul talebeleri ve jandarma kıt'a • mem.lş bu ~~:ı.n ksadıle bir eyahııt 
sından ayrılmış, 250 kayakçının ka - zıyetı tetkık mıı d d 

yapmak tasavvurun a ır. 

ya~ü~~kteee~1:::~~~;b edilen bu Wıllkie'nin Pasıflk denızlnı tayyare 
&el- gösterUerde vali ile müstahkem ınev- ile geçme~ niyetinde olduğu 116.ve e.. 

ki komutanı da ham bulwımQftur. dilmektedı.r. 
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( ] KÜÇÜK 

POLİS Şehir llaberleri bor ası 
... 

Ankara 

insafsızhğa bakın: 
295 kuruş~uk 

mal 7 50 kuruşa t 

.Adliye-taşınıyor ! 
Postahanenin yarısında sıkışık vaziyette 
çalışan adliye, dışarda kalan hukuk mahke

J elatin ihtikarı yapan melerile birlikte gümrük binasına yerleşecek 
bir tüccar cürmü meş
hud halinde yakalandı 

Ayasofyadaki mki adliye earayı 
yandık.tan sonra, İstanbul adliyesi -
nin maruz kaldığı yttaiı:lik denli ni
!layet M.Uedilmek üz:eredir. Sul -

Zabıta dün, bir cürmi.i mqbud tanahmcdde yıkılan hapiııhene bi -
•onunda, mühim bır ihtikar lıidi - nasının ;yerinde ınşa olunacak ol.an 
sesini meydana ÇL~armış ve failini yeni adliye earayın:n bütün planlan 
ya~alamııtır. luu:ulannu§. fakat ınalUın olduğu 

Fincancılar yokuşund'l, Rızapll· üzere in~at harh aonuna bırakıl • 
a caddesinde 35 numaralı mağaza· mıştır. 

da kimyevi maddeier topt?1ncılığı Fakat, lstanhul adliye teşki.IAtıru 
yapan Raşid SiVllın, mohtelif mad- Yenipo tahane binasına B.Jğdırabi) -
deler üzerinde ihtiıdmı. knlkıştı\(ı ve nıek. bilhas münferid bakimlikle
?u. ~~ya?dn 295 kuru~ malettiği I ri~ c-oğaltılmasmdıın zonra büıbü • 
Jelatmı pıyasada nıevc11du kalma - tun imkan dı'1na ç..ıkrru~tır. Müddei
dı~dan, talıbicrc . 75~ k~rı;ı~tan umumilik adliye mekanizma ının lA
sattıgı zabıtaca t~bıt edılm~ır. zım ~elen şerait içinde ve fenıh bir 

Kıyafet değiştiren iki mt'mur dün şekilde çabmasını !e.'llİn için iki ee
bu mÜell.Seseye ~duek kendilerine n..,denberi birçok tedbirler almıştır. 
Anadoludan gcle.ı tüccar süsü ver - Bu arada lwku~ rnahk~meleri ye
mişler ve mühim nı:l:tntoa ielaci~ al- niden tamir ve tadil edilen Babıi. • 
mak istediklerini söylemişlerdir. lideki e~IC T:omrulc dairı-sine nakle-

Ticarcthane sahtb; a l t şüphelen- dilmiştir. Fakat, bu t-edbir dahi ~h
mediği bu memıır.ar! '· jelatini kilo- tivacs tamamen l-arşılıyamamışbr. 
su 750 kuruşlan ve faturasız olarak Mahlı:emde.r:in iki ayn binada top -
vermek üzere mubb•k kalmıttır. lanma~ı bilhaaea avukatların ve i 

Bu maksadla, 150 1.dlo jelatin ay- ıa~iJ:>lerinin vazivetlerini viiçleırtir • 
rılmış ve bedeli o:a:ı 1 125 fo-a da m~ftjr. McseJe. İstanbul barosunda 
bir çek halinde ~üesseşe sahibine ?1un.•~ evzuu v olm~ş, a~a~at!ar 
verilmi§tir. Bu uretl" GÜTmÜ meş- ıılcnmn sektev~ ugradıgıru, ıkı ?ı. -
hudu muvaffakiyc!!c ikmal eden nada. d~va takih etmek 72~r~~ 
memurlar, Raoid .S-viJe hüviyetlerini ~e~I.~nn~ za~n kayhettirdıgını 

Diğer taraftan Po.sta Telgraf ida
.-esi de, tıpkı adliye gibi Postahane 
bfoasının ancak bir kısmını hgal et· 
mekte ve birkaç 11enedenbcri çok 
ıııkışık bir halde çalışmaktadır. 

işte, verilen bir kararla letanbul 
adliyesi yersizlik derdinden kurtul
muş olaeakur. Bulunan yeni çare, 
moııeleyi adliye aarayı inşa edilin - • 
ciye kadar kökünden halledecek • 
tir. Bu da lstanbul ıadliyesini bütün 
teŞdlitı ile birlkite Sirkecideki güm 
rük binasın nakletmekten ibarettir. 
Bu İş için icab eden temaslara ge -
çi)miş ve yapılan bir keşifle binanın 
bütün adliye dairelerini istiaba mü-
aid olduğu anla lmıstır. Hal~n bir 
kısmı yolcu salonu bulunan, bir kıs· 
mını da lı::açakçılık i,1erine bsı'kan 
asliye S inoi <eeıra mnhkemesinin iş
gal ettiği ~ÜmTük Mna11 yakında 
yalnız adlivev.- trıh•i-1 edilf"'Cf"lı:: bii
tün c,.ra mahkf'me\eri ve müddeiu
mumiltlr t~kilatı ile birlikte, forı, -
lar '!V~ Tomruk daire.•indeki hukuk 
mahkemeleri de bnraya taııınacak -
tH. 

Müddeiumumi Hikmet Onllt -ile 
adlive tı-ftiıı heveti ri~ 5f.rai s:1g~ 
ve Adlivoa Vekaleti tlmıusi ke.l"m 
~ürii Saldr Akııu. dlin gümriik 
binMına triderek, tetkiklerde bulun
muıılardır. v~ vazifelerim anbtnJşlar ve ken - ılen aurmutlerdır. 

disini yakalamıtlaıdır. -----------------------------

Dün emnıyel ıuii:hirliığünde ur- Avukatın düşUrdügU ikiyüz SUrpagopfa kurulacak 
~ıı;;h:;p~:~,1~~· ;~~~ cü.:::; lirayı bulan kadmlar asri mahaHen·n p'Anlart 
etmi tir. Suç meo,zuu olıuak müea - ara· IJOr h J d 

17/ 2/1941 açılış - kapanış fiatıarı 

HABERLERi ÇEKLER 

104 kilo demir aıırmıılar Londra 1 Ste~~ı::' n ta5~nış 
Evvelki gece g~ vakit iki meçhul Nev.Tort 100 Dolar 132.%0 

§alısın sırtlannda kiil.Uyetli miktarda '-
d 

. ··k- Cenevre 100 .ıniç. Fr. 29.6875 
emır yu u ile ve şüpheli bir vaziyet... Atina 100 D.rahml 0.9975 

Denizyolları ve limanlar 
Umum üdürlükJerinin 

tevhidi haberi 
te Ramı onrından geçtikleri mahal. Sofya ıoo Leva 1.6225 
it zabıtası tarafından görülmüş, bu Madrid 100 Peçe:.a 12 9375 
adamlar yakalanarak karakola geti • Belgrad ıoo Dinar a.175 

Vttilc.:a haberler doğru ise, f rllmişJerdir. Yc;kobama ıoo Yen 31 .1375 
Denizyollar,1e. Limanlar Umwn A"'vıuısarayda .a+·"'m··"*-"'-p""a ma · 
M

.. l >.J aw• W>W1uı ..,, Stokholm 100 Isveç Fr. 3Ul05 
udur üğü gene birlqtiriliyor • halleslnde Hamam .sokağında 24 nu. Altın 

mtlf·· Görülen innri lüzum üze- 1 maralı evde oturnn ve isimlerinin Hn. - _ _________ '2_3_.5_s_I 
rine, ayni heddc miıtcvccdh san ve Hüseyjn olduğu n.nlaşılan bu Eshmn ve Tabvı1it 
gayeler için çalışan müessese le - 1 adamların ıwa bir t.ahkı1ı:atı m\itea. :o.os rİn te?hid edilmeleıind .... gatib- lob 104 kilo ağırlığında olan bu de- Ergani 

eeneedı::, tmkitl edilecek bir mirleri bir 1malft.thaneden çaldıkları ~-------------'' nOkta yoktur. Ancak hu i~ ya · tesbit edilmiştir. r------------ı 
pı , mü.ıbet neticeler alına - j Suçlannı itiraf eden her iki hırsız 1 R A D Y O 
mamıt, t.çkr r ~ski hale rücu e· da bugün adJlyeye teslim edfieeek • .,J ____________ _ 

dilmi§ ve bunları l aprrak i~n }erdir. SALI 18/ 2/ 941 

bulunursa, ayn! harekete tekr31' Bir yangın ba~langıcı 8: Saat aynn, 8.03 : Ajans haberleri, 
de avuç oolnsa para bftrcanmıtı 1 

tCTClılÜI edild.ği ı.aman pıma- Pangaltıdn. Yağcı sokağında Vo.t 8.18: Hafif müzik CPU, 8.45: E·ı ka-
n t ~.:ıden gdmez. ,rohiye aid 128 numaralı evden dün dını, 1'2.30: Saat ayan, 12.33: Türkce 

Maliımdnr ki, Dcnizbank za- yangın ı:ıknıış, itfaiyenin müdahalesi- pltıklar, 12.50: Ajans bnberlerl, 13.05: 
marunda bu iki umum müdürlük le büyümeden söndürülmüştür. Türkçe plftklar, 13.20: Karışık müzik 
~ilrni§ti. D"nabank infi- l Yangının ne suret.ı.e çıkt.ığı uıbı (Pl.), 18: Saat aynn, 18.03 Cazbnnd 
aııha uğradığı zam.ın<b iki işin ı taca araşt.mlınnktadır. (Pl.), 18.3(): Konuşma, 18 45: Çiftçi.. 
birleJtiriLınıiyeceği düıiirıcesi bi- ı iki nin saati, 19: Piyano resitali, 19.30: 
rinci plin.da rol o)'1lam1', tekrar otomobil kazası saat ayarı ve ajans haberleri. 19.45: 
Denizyolları ve Limanlur Umum 1 Ana.c;Lasın idaresindeki. 3699 numa Ra<lyo fasıl heyeti, 20.15: Radyo ga
Müdürlöğü ih.n ed1imifti. Bu İt ralı kamyon, dün Beyoğlu ca.dd~n- zete..ı;i, 20.45: Radyo kfune heyet4, 
de pek kolav olmadı. Türlü se - ' den geçerken, 7 yaşlarında Leon a - 21.30: Xcmuşma, 21.45: Radyo ,şalon 
~terle tıat·m sayılır md>li\ğlar dında b 1r QOCu~a çarpmış, 'TÜcudü • otkestrrun, 22 30: S:ıat ttyan, n]ans 
sarfırılun::fo. Simdi, tekrar bir jnün muhteEf yerlerinden ağır suret. haberleri. borsa, 22.45: Radyo salon 
teVhkl teı~bbijsii kar$1S1nde bu- . te yaralanmasına sebeb olmuştur. orkestrası, 23: Cazband (Pi.). 
lunduğumuz hRberini al·yo::u:z. Leon tedni altına alınmış, Anas - ---------------
Birleşıneleri lazımdı . niı;in ay • tas yakalanarak hakkında takibata Bakırlcöyüne su veriliyor 
nldılar? Aynlınalan laZ1mdı. baslanmıştır. Belediye Sular İdare3i. Karabiik 
timdi niçin hir~ştiriliyor 7 İman Oauıçe~ede oturan Salih adında fnbrık.ala.n.na külliyetU miktarda bo-
gayri ihtiyari bu 5111\nui ıorduk- bir ~hıs da dün sarh~ bir halde Fa. ru ısmarlam~tır. Bu borular yak:ın
tıuı :sonra ırunlan d" dlqünm~k- tih cadd(>..sinden geçerken, şöför Hik. da gelecek ve Beşlktaşto. Yenimn.hal
ten kendini a\mnıyor: metin tıiarecı!ndekl otomobilin sadme le ile Bakırköyüne şehir suyu verüe. 

8a sefer kaç lira masraf side- sine uframıştır. Ru çıarpma netice .. cektir. 
cek? A(aç memur açıkta kala - sin<!e b::ı.o;ından yaralanan Salih, te • 
cnk? Netice ne ol.ıııenk? davi edilmek üzere hastaneye kaldı_ Yeni araba vapurları 

Üç sene ıİçİnd~ iki mii~se • rılmı.ş, Hikmet yakalanmıştır. Bir tının eski yolcu gemilerinin De 
nin, iki def:l ayrıltl), iki d .... fa nizyolln.rı fabrika ve hnvuzlarında 
L:..1_..:_-ı.ııaıni ilk defa g·o·rmn. Yl\kalanan eroıin kaçakçıları 

Dün ad~e ;cra Yemesinden para Belediye tarafından o.sri bir mahal. --~"uu"''" -,,. tada edllerek araba vapuru haline 
almak üzere, çek kestirmekte olan le haline geUrilınek istenen Sürpa • • olacaiız. Tahtakalede, K~bcı h9.nındaki konulması için, faaliyet devam etmek-

dere olunan jelci~inle: dün geç v.a· 
1 azır an 1 

kit adliye emanet da:1ce;11~ yollan • 
rnıştır. 

Raşid Sivil h~;:n mali korunma 
kanununa muhal~f"!l •uçundan müd 
deiumumili~e tesJiıı: ~emecektir. 

k t ..,..._.,. bi d ı nı ~ ı k =.· Ol ~ l k
1
urnbede oın_ran sa'bıkalılardan sey. ıeaır. 

a~n a vua.ıu r a gı •&a ge ere lgop mezarlık sahMlnın vazl}'tl.tl ta • ur mu ... 
\çinde 200 llro para bulunan eüzda. - ayyün etmiştir. Bu sahadaki '"'l1lJ : • • f ntn son gunlerde işi eroin knçak • Haleb vapurıından sonra Basra va-

b! d d"..A - tü .. - \. J çılığına döktüğü teslht edilmiş ka - d k d b ~ıft nını cıc n en u.,, ... rmuş r. verJ ·ıe d·~e a ıar . 
1
. 1 .. k. . 1 ............................................. .-' k 1 k ...:. • puru a ya ın a ara a vapuru .,.... • 

İ.şin farkında olmıyan avukat bır bir 1 16 r • rsa m 18 .'mu 1 1 ça çı ı uuro.'!\ı memurları tarafın - rak hizmete almacakt.ır. 
• müddet sonra muhasebe dairesinden tır. aya kadar ,t;mal t"damış olacak - Top oynarken arkadaşmdan dan ta~ib ve tara.c:sud altına alınmış. Denlzyollan Umum MüdftrU İbra -
lkbsad V ekitinin o.yrılmış, ceza mahkemelerinin bu ., tır. him Kemal Baybora. dfin havuzlara 

du 
.. nku·· tetkı·kıen· ıundu~u torldora çıkmıştır. Şehi~llik miitehassı.<ıı M. Pr<m. sa- tekme y'yen çocuk Dtin Küçükpazar civarında şüp - giderek, tetkiklerde bulunmu;tur. 

Bir ara elini cebine atan avukat hnnm ımar plAnlannı hHU'hımakta. heli bir vnz.yette dolaşan Seyfi, ba _ 
Şehrimizde bul11D&n l.ktı.sad Vo eükrU, ~üzdanının yerinde olmactığl. dır. .. hastanede öldü zı khnselere eroin ~at.arken. kendisi. TEŞKKÜR 

kili Hüsnü Cabr ddn Sümerbank m görmii.ş, ~la tekrar kra mnha-1 Surpngop sa.hssının istiml&.ki işi ni 'kollayan memurlar tarafından 
·· I--'-.:ı :_.ı...:ıd . ı.. __ ı sebesinc gelerek cüzdanını aTaşt.ır • biter bitmez be1ed(ye burayı şartlı Evvelki gün N~ntaf!ncla Mcpu- cürmil mcşhud halin~ yakalanmış • Kızımız ~e.ğeni:nrlz Gfıne.ş Ku;ak:fr.. 

mneasesc cıJDQC ~l erme ı=pn • mağ ba :ı tiyct mahallcainde bir çocuğun ö)ü- tır. reğin cenaze merasimine bizzat iştt-
Illlfbr. Vdtil, -'tıbcıh ut.> l O dan 12 11 Te soruşturma • ş amıştır. olarak satışa çıka.roeaktır. Satış işi. mile neticelenen h1r kaza olmuştur. C'TS.latada Necat."bey caddM?'nde 169 rfık etmek, bilvasıta taziyede bulun • 
ye kadar S1lI1lel'La-ıt Yerli ~allar Bir müddet devam eden bu tel~lı ne yakında ba.şlnnması i~n icab e - Bu civarda bir arsada evnlki nmnaralı evde oturan Abdullah a • mnk ve çelenk göndermek surctilC 
Pazarında m~~ olarak. Yerli Mal- ~m.alar sırasında eshabı mt11a.1 den munme~ler ırltrnle ikmal edil • gün futbol oynamakta olan çocuk- dında bir esrar kaçakçısı da dün ten. teessürürmüzü paylnşan büyükler~ 
1 P , ..ı • • 1 . .• . d lıbden bir znt muhasebe memurlann- mekted. 1 d 16 la ar azannın .Kı'lU ~ erı uzenıı e dan Şahaba müracaat ederelı:, az ev. ır. ar an yaş nnda Mustafa, oyun di.!ini takib eden memurlar tarafın. ze, ahibbamıza ve meslekdaşlarımıza 
!.~ekr yapnuctv ;'tiM·s~ Cakırp • veı vezneden para almakta olan ildi Sürpagob sahasın<!a ar.sa alacaklar esnasmda, ayni yerde 64 numaralı dan suçüstü yakalanarak Emniyet ve uzun hastalığı esnnsında tedavislle 
og den aonrab . . , .. edd a ar 1 a 1- genQ kadının yerde bir cüzdan bul • ı belediyenin gö.stereceği .,eJtndc hışa - evde oturan 1 3 )'a~nda Mehmede M~~ürlüğfine getirllm1~ir. bilhassa lOtut ve ihtimam esirgenıi .. 
zarın a geııe ır mu et meşgu o • telc:me atmıştır. Uzeri ara.nan Abdnllahm ceblerin- yen sayın profesör general Sürey)'ll 
mu§tur. Bu tet~ '..le:- neticesinde Sü- duklarmı Te efudan ellerinde olduğu at ynpmağı evvelce taahhüd ede _ 

b k y l" '.\ıf tla p .__ halde dairede dolaşarak sahrbinl a. ceklerdir, Burada her inşaat lbölfimü. Mehmed. hüsyelerine isabet eden de mühim miktarda esrar bulunarak Hidayet Serter, bay profesör Abdül-
mer an er ı • a r ez.anarmın yıp ıı<>rtıitUrdukla.r:ını aöylemiş _ bu tekmenin tesirile baygın bir hal-1 mliss.dere edilmiştir. Kaçakç-ılar dün kadir Nuyan, Yakacık sanntoryomu 
f~ali>:et anhas~ı-ı geniıleti~nc.k. ih - tir. • nun arası, ihtiva etıtiğl saba kadar de yere yuvulanmı,, bir müddet geç vakit ullye beşinci ceza Müdde. başhekjmj İhsan Rifat Bay.ar ve dok· 
tımal!_ mcvcudot::: ~ckilm bn:zat Bu ihbar üzerı"ne, vaziyetten ha _ açık olacaktır. oldıığu yerde kıvranmL'!tır. Hii.di _ lumumiliğine t.eslhn olunmuşl:ırdır. Wr Ferid Cnnsevere bilt.nıı G.ilenin 
yaptığı tet'kıider u.zc-nnl' bu hususta ..._..ar 01 n avukat Ş"k..r.. be-be ,- . ""'- __ .:ı h , . d __ -'·t · b minnet ve şfi)".ranını an.a kıymetli 

""""'" ... ı·u. .... - r KU Uk h b I 1 •coen aocr ar ccı• en 7a :ta, ifade r , 
1:ı~z1 yeni .1c:arar~ıı• .. verııoceğı 2:"nne- r.ınde adliye polisleri olduğu halde, l ç a er ar J nnniye muktedir olam1yan çocuğu 1 T 1 y A T R O LA R J gareten1ztn ta~t.unu rica ederiZ. 
dilmektedu. Husnu Çakır ayru :ıı:a - icra dairesinde blr müddet bu kadın- · · '- Emmönü !haym:tka.mı ... ...ı: .. A:p, d }ilt • hakkı imdadı sıhhi otomobilile Si~li h111ta- = 06 .... 
m~n a .İı> •• tıwz•.,.tı nda da laTı araştmnı da, meçhul ksdın. Beledtye bütçesinin Şehlr Mec- nesine kald1nnıl\, Mustafa yalnlan- ·ı Şeblr Tıyatrosu M. Kem&I Öb, Sadi Ataman 
alakadar mue:t5~~lerdc· tetkiklerde larn tesadüf <>lunamanuşbr. Jisinde görüşülme.sine bugun başla • mı tır. Tcpebaşında dram 
bulunacaktır. K!Sa bir tahkiknt.ı müteakıb, az ev. nacaktır. Gerek vilayet. gerek bele ·• ,..,_ d V E F A T Kendisine dün ha tanede anıclı- ~ım a 

vel vezneden para. alan bn kadınla - diye bütçelerinin 'Jlrlizakeres1 Mecli ı 

Ayakkabılara Umum., olarak 1ıti l b d ......&-A ~Ur' • yat yapı nn Mehmed, bir müddet MEŞA.LELER Ada.na ........ tından merhum İbrahiın 
nn •i,ıetleri ve a.dresleri tesbıt e • 6 n u eTr<:>•mn.ıe .ui ılecelı:tir. ......-ıonra ölmü~tür. lb~ Rasih efendinin kızı Tarsus ""'rafın-
dilmiştir. Şimdi bu kadınlar aranmak Yazan: Hc&ıry ~tallle ........ kar nİSbeti koymak tadır. Oemllerimlzin muhtelif aksa - Kam etrafında zabıta ve adliye dan Dıırmu.ıı zade Ömer Tevfik ErgiU.. 

mi'e gövde saçlarının Karabük fab. tahkikata de1'am etmelttedir. RAŞİD &IZA TiYATROSU soyun eşi ve Sümer Bank Bur.sa Me-
mUmkUn olamıyor s . d d .. rikalarında imali hususunda yapılaıı rin<l6 .fabrikası mtidürü Durmuş Er -atiye ava sına un tetkikler ve tecrübelerden mü.sbet Hava Kurumuna '2l Şubat Cuma ginsoyun annesi Bayan Hııslbe Ergin· 

Ayukkabı fiatları etrafında fiat devam edildi ne~ıceler elde edilmi§tlr. • Bakırköy Milt.i,yııdi &nema.sı .soyun Bursada vefı:ıt ettiği tee&.iirlc 
mürakabe bürol!tlnun muhtelif mü- T . • h • f d • nüntü ihracatımız 'IS bin lira. yapılan teberruat AŞIK LAZIM haber alınmlştır. Tanrıdan rahmet 
esseselerde yaptığı tetkikler neti - emyız um~mı eyetı t!ra ın an Yl bulmuştur. • Komedi 3 perde dileriz. 
celenmek üzeredir. Son olarak deri nalc:zedilcn Satıye yolsuzlugu dnva-j Alman'8}'a balı Yunanistana ar- Hnva Kurumuna tficcarlar tarafın_ 
ithalatçılar birliğinden de ayakkabı ıına 1 ~ci. ~ğırcezada dün de de- pa, putırma, ÇekosIOftkyaya bar • dnn yapılan teberrüat de"V'am .etmek- .4•••••• 
imal fiatlarile busı:ünkü ve harb - vjlm edıhnıştır. salt lhraQ edilmi4tlr. tedir. Dün de. Halil Ali Bezmen mü _ • 

Emsamz bir musiki festivali... 
den evvelki deri fiatlan hakkında Dünkü celsede !luç.lulor ve v~kil- esseseleri 6500 Hala Ali Bezmen :fab 
tanzim edilmiş hir rapor s:clnÜ(ttir. 1cri de müddciuınuminin tal~bi veç- ta Beyoğlundn Melek sinemasının . '. • 
Mürakabe bürosu. bütün bu tetkik- hile na.kız ka.ranna mahkemenin itti- önünde Mo!z adında bir musevlnin nka.sı lOOO, I.brahhnzade biraderler 
)eri hüliuıa ederek bir rapor hıılin- ba etmesini istemişlerdir. Mahkc - cebinden para çantasını aşıran Ah. 800, Terlik ııe,,ir Tatarı 500. Çubuk· ı 
de komisyona tevdi edecektir. Zan- me, bu ciheti kısrara bağlamak iize-- med asliye sekizinci ceza mnhlteme- çıyan 500, Emek Rahmi Köseoğlu 
ncd.ildivinc ı?Öre. yalnız mandard re, duru~ayı talik etmiştir. sinin kararile 1 ny 15 gün hapse mah. Vehbi 500, M. Varon :ve Bahar zama 
tip olan ayakkabılara bir kir yÜz-

1 
köm edilmiştir. nn 500, Fahri KığiJi 500, Karakin p..: 

desi tayin etmek mümkün olabile- latanbul ve Oaküdar hapiıa- e Münba.İ bulunan ihracat bq - ;pazynn ve şeriki 500, Sıvacıyan Yet. 
J~tir. Brne tad:r gelkk r~rr- neleri teft' ! ediliyor kontrolörlüğüne, ltontriilörlfik mua - var:t ve Nuba.r 5(){) S.Nevru.s 4-00 zare 

b~r 1~!1 Y~ ndız _tel b~t~ !.~ ı..•'!_ ala· Ceza Ye Tevkife;leri umum müdür 1 vinl Hu~ Korol tayin edilmi;tir. Mezb,,.,..,.a.n 400 ' Yervant Hanı' ıvnn 
ır ıı;ar yuz eııı es ı ı munııı;un o - H 'd K l b .. _.. •tibar ~., ' ,,_. b 'J V• 1 ıl J la m vini Satib Oüran .Ankaradan şeb arşı oro, ugu ..... en ı en ye. 400 Pc.hm' 
ı ecegı an aş mı tır. smar ma a- rl brıe 1 . ti S kib Oü İst:ı n· nzlfe.!ine başlnyncaktır , ı ve Hakla Asapoğln 350, 

vak.kabılara gelince bunlar için hir m g.e mış r. a ran n.. 1 
• o "d Sed ka SOO -

fiat tayinine imkan' görülmemi.Ur. bul ve Usküdar haplsane ve tevkif - e Neşrettiği bir karikatürden do. avı e lira teberruat.ta 
Yalmz .bunların umumi olarak ta - hanelerinde esaslı tetkik ve teftlş - layı asliye 4 üncU eczada evvelce mah bulunmuş-larö __ ır_. _____ _ 
yin edilebilecek olan iın.al masra _ lerde bulunacaktır. küm e<lJlen sGençlik» gazetesi sahibi 
fından çok yüksek fiata satılma _ Bu tetkikat sonunda lüzumlu gö _ ve neşriyat müdürü t Orhon, bu de-
malarına dikkat edilecek ve her za- rülen tedbirler alınarak ve 15lahat fa nakzen yapılan duruşması sonun. 
man kontrol edilecektir. yapılacaktır. da beraet etmiştlr. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey, vallahi 
bilmem bu i§in sonu ne 
olacak? 

. . . Blzln1 kız bir m fıd • 
det\e.nberi ..• 

Çaylardan çaylara 
dol~ıp du.nıyor. 

~n bey - Yn .. de. 
mek yü.Jwek taw.ae de -
vaın ediyor! 

Asherlik işleri: 

Tam ehliyetnameliler 
aevkediliyor 

Beyo~ Yerli Askerlik Snbeeinden: 
ı - 940 Te daha enelki seneierde 

ııse ve muadili okullardan mezun o. 
lan tam ehliyetnamelUerin 1 Mnrt 
1941 ta-rı"hinde sevkedUeceklcrdlr. 

2 - Bu gibi tt.!lterliğine karar •e -
rilmiş olanlann muameleleri tetkr.t 
ve ikmal edilmek üzere şimdiden mü. 
racaatlan. 

3 - Bıı ilan daveti)'e yerine kalm 
olup ayr.ıca namlarına davettye gön_ 
derllın(yccekt.ir. 

Vektinde icabe~ etmeyenlerin ceza-
lı asker e<lilecciı ilan olUDIU". : 

MARiA CEBOTARi 
1arafından temsil edilen 

LASKALA de MILANO 
'fe CLAUDİO GROLLO ile ROMA OPEKA RUVAYA.L'ı orkestrası 

ve tep.nni heyeıierı tarnfuıdan paı(ak bir taımla )'al'&tlhın 

VERD/'nin en meşhur OPERASI 

LA TRA'liATA 
Bu Perşembe 

akşamı SABA Y Sinemasında 
"lllıi••••••• arli.stik bir hidise teşkil edocektir. ••••mm••IF . 

Şaheserler daiına büyük kucın,umn birleşmesinden ynntılır. 

Meşhur Rejisör "MIC..HAEL CORTEZ,, 
Amarlkada - İ D E A L S E V G İ L İ ismini alan 

EROLL F L Y N N'a 
KeŞI .&layı n Va.tan Kaduaıı ArıdAn gÇbi filmler çev"ırtmlşti. 

Burıün de güzel J O AN B L ON DEL L'e 

BAKiR ADAM 
haribsmı baurlatb. 

Üç kudreti bir auya toplayau bu film 

Bu Perşembe akşamı L A LE' de 
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Askeri 
vaziyet ~ılU.I =-ın;.~ öirôe:Bi;liil\ K A D 1 N 

Trablnsgarb vakayiinde 1 8:~!~~ı-:n 
1 ~ • .ıer· KU'fUIDda 1 
ŞU VE BU 

(Baştan.fı l inci yfada) 
Yunanistan ::zaten nihayet istiklal, 

ıercf ve tamamiyetini koruyacak bn 
•ulhunu elde etmek gayemle har -
bcttiği için elbette makul ibir be. -
r~ razı olur. İngiltere de kuvvet -
lcrini daha baftka ve esaslı yerlerde 
teksif etmek imkan ve faydıı9lllt 
elde edeceğinden Yunanistanın razı 
olacağı makul bir •ulha elbet mü
manaat etmiy~cktir. 

rol lan Tnrk ve yerli 
sergerde tipleri 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 
Fakat Almıınyanm düıündüğü 

ve anladı~ tarzda makul bfr . sulh, 
şayed söylendiği gibi. Yunantstanı 

Bulgaristalna ve Yugoslav~~a mem _ 21 gelen ha§i§leri (e.<ırann arabca!ıdır) 
leketler, talyaya üıler ter.Üne mec- Ramazan Stevi Mısıra kaçırmak işlle uğra~r. Fakat 
bur edecekse, üstelik Yunanistanı Mısır bududundalt.i e\.laa• Aliden 
.b. h" 1 k h Ü '- k Evv-tk·ı yazılarda tarif ettiğim b" . . b" . 1 ·ı· d ta 1 ır mem e et a ne a.oyftca sa ~ ınsı, ır g;ı~. on:ı ngı u: evrİyt-•i-

elbette böyle bir eulbu kabul ede - Kasr Bu Hadi ve Tavurga muhare- ne haber vermi,. Devriye de, Ab-
_ ı_ Y • d b" ._ 1 be ve va'-·alannın kahramanı olan d··1 A. . ,_ d . . d CCK unanıstan a ne ır ıua . ne &. u tının a.ar eşım pusuya üşüre-

de memleketi hakik ten tcmısil e - Ramazan .Ştevi aslen Kuloğllan.nl- rdc öldürmÜ§. Bu vak"a üz.erine Ab-
d k h b ı d b. T·· ktu-r· fakdt tamamı e d··ı A • ,_ · · h b ece bir ükumet u unmaz. an ır ur • u tı nemen oraya gıtmıı, a er 

İııte ancak bu kuvvetli son ihti - yerlil~mi~r. •. b ! vereni bulmuş, onu ve aibsiııi eı.le 
· male karşıdır ki, Almanyanın Ro - Onun ne derece mutca.'sı dve öldürerek heriffo ocaKınl söndü:--

manyada Bulgaristan ve Yugoslav- hunhar, fak21t buna mukabıl ~e. :-ı müştü. 
ya hududlarında büyük kuvvetler rece kurnaz. cüretli ve ~c:cerı~lı hır Bu vak'a esnils~nd:ı fr.ciliz dcvri
tnhsid ettiğinin mnna.sı anla,.ılır. adam olduğunu evv~ ıc.ıİa~ıle ~e- ycsi imdada yeli~tiğinden de\liyl"
Yok•a Yunanirı•anı. biitün düny:o - raber anlatmıştım. llerıde. ta v~n •- nin kumaodınilc dn"ı-ı bir iki .lekeıi 
nın makul addedeceği hır sulha nn Trablusgıırb i!ı""<: Vt• i:_t la h~re- vurmuş ve kendisi bumund:ın yara
imal• ic:in Almanvnnın Romanya - katı meY"&nı,nda .. anlataca\"lllll ~.a~r lanmıştır. "ur7un burnunl"n üst ke
dn '30 tümne, A50 uçak gibi büyük el Hani vak ası ııe ba$lı~·an aksula- mimni fırlattıgwı için yarası ıy' olduk-

b ı R b.. ""k r· V8f <>" I l.uvvetler toplamasına ''e un arı melde amızının uyu ro u - tan sonra or11.-ıı kesi!: ve çuicuı ı..:al-
Bull!ari•tan ve Yuırotlavva üzerin- dn. mışhr. 
den vürütebilm"k için 11arfehnekte Kan' Hani vak'ası Libde mu~nr.-be!İnrl~ eol elin-
oldu~u birc;ok me!Bİnİn hiç birisine Malumdur k: ftalyanlar, Trl\blu- den vunılmuş ve kuuun göğsünd~ 
ihtiVJ>r voktur. su bombardı:nan ederek haraya as- ki dürbünürı ade!clerin: larn•na ba-

• 

Bizde culalt 
ccAdanuıı biri mübalağacıya: 
- Benim ukaLm çok çabuk çı· 

kar, sabahleyin tırat olurum. Öğle 
vakti gene sakallı görünürüm. 

Demi§. Mübalağacı gülmü~: 
- Bu da bir ıey nü azizim, sen 

hele benim sakalımın ne çabuk çık
tı.ğını bir bilseydin ... Berbere gid&
run, berber evveli yanağımın bir 
tarafını tıraı eder. Öbür tcuafı tıraş 
ederken ilk tıraıı ettiii tarafta, ba~ 
kalannda olııa ilci günlük denilecek 
derecede aakal Çt!unıı olur.> 

Harbiyeden tramvaya binmiş
tim. Pencereden dıfll.Jl baktım. 
Caodenin aıfaltlanmaaı daha !henüz 
bitmifti. 

Tramvay Tabime doğru ilerli
yordu. F ranınz hastanesinin önünde 
asfaltlanmamış bir saha gözüme iliş
ti. Tramvay biraz aaha ilerleyince 
asfaltın ıekli değişti. Yer yer bozul
muı. parçalanmıştı. Taksime yakla
flYOrduk. Asfalt o kadar bozuktu 
ki... .... 

- En az ot-Jz •ene evvel yapıl· 
mıt. yinni senedir tamir görmemiş. 

Denilebilirdi. 
Halbuki be.'l çok i}i biliyordum. 

Daha bu kıı,ın başında caddeyi Tak· 
sim cihetinden 11sfaltlnmaya başla
mışlar. Am,.,\iveyc Harbİyt>ye <ioğ
nı devam etmişlerdi. s~şlanalı kaç 
ay olmuştu ki. 

Buna da müb;ı)8.ğa denilemez ya: 

- «Bizde a!falt o kadar çabu 
bozulur Jci... Bir kHometre aürm 
yen bir caddenin asfaltlanması blt 
mcden, jlk ol.uak aefaltlanmıı Ju
.sımlar bozulmuı olur.» 

* Bokı lrarm 

Dünkü gazetelerden birinde IU 
acrlevhayı gôrdüm: 

«Boke kursu açılıyor.ıı 
Kendi kendime: 
- Sanl.i açılmam'§ mıydı, de 

dün. Sab-1ılan. ;ı1'.şamlan tramvay 
durakları birer boks kursu halini al
mıyor mu~ 

. . . Vapurlann hardct-.tlerine bir 
ltaç daltik.a le.ala açılan gi,clcrin önii 
mükc.mmel birer boks kursu adde
dilemez mi? 

Serlevhanın altındaki yazıyı o
kudum: 

«İstanbul bnlı:s ajanlığı bu •pMa 
meraklı olanlamı d-tha iyi bir te
kilde yeti~meleri rnakaaclile bir kon 
açmaya karar vcrmiıtir.» 

Tramvaya binerken, tünele gİret
ken, giselerdeu bilet ahrken ban 
görmemiş boksörlerden yediğimiz 
muştalar kolamuzu, böğrümü7.ü •
atlerce a~ntmaya Kafi iai. $imdi 
bunlar bir de kurs görecekler. 0&
senize bundn:ı böyle kolumı:zu lla
racak, çenemizi Tlatlatacak, b:zi pca
til halinde vere de serecekler. 

0 .s ,,._.t jJuJA,.ri 

C Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
Haİbuki haber alıyoru2' ld Al • ker çıkar.nak tt"~bbüsüne giriştik- tırnmtı. Karın ·ıua!1. bir mudze 

manya. }.; .. müdaf'!la kuvveti olan feri zaman merkezile Tuıblu<1la l:ru- kabilinden olarek. cerrah doktor 
av ucak filo)nrını, taarruz Eilahı ~ - lunan bmm aakeri fırka geri çekil- Rıfkınm :nm•affakivetli anıt"livatile 
lan bom'h11rd•man filolnile tal:vıye mişti. Fakat o ı•rada, fırkanın - iyi olmusııa da sC'll eli sakat k-.-ılm·~tı. 
etmi~tir. Pivade. mntöri .. ~. m"ka - kanı harb rf'isi binbası Fethi Beyin Sonra, Sırtta, <liğer bir muharl'bede 
nik ve 7.ırhlı ol•.,.sık Romanyada gefm,..ı<İ üz•rine ~ erlill'r mukabele ııağ eline bir kurş-.ın İ•Rbet f"derek 
tah~id l'ttiiYi ve hiı.la ta\viye ve ik - ve mücahedeye t~v1k edilmi!I ve bu e1 de ~akatln.nmıştı. Buna rağ
mal halinde buluntlui:u 'knca bir bu davete hcme:t ;lk icabet eden men. eğri hii~rii efterilc tüf e~i ahr Yeşilimsi gri renkte olan bu tay • 
orduvu cenubıı C?oaru hıırf"k"t ede- Ramszanın knmanda~ınd"H Mısra- ve ni•an alar ı~ atardı. yörun altından giyilen jile deve tüyü 
cek "t>kilde vaymağa bnşlcımıştır. talılar olmuştu. Hem de bunln.r :;i- Cok katil bir ~dnmdı. Fakat hiz- rengindedir. Btçtmi klfı.siktlr. Renkle. 
Topra1danndıın asker geçirmek için. yecekleri, içec.eklı-ri ve devel~n1e metlerine mebni binbuı rütbe!İ al- rm meydana getirdl~i orijinal ahenk; 
Öted"nbı-ri, 'Ru1ır:ıricıtana yaptığı beraber gelmisler, T11n•rayl\ baskın mı•tı. Ona Arnb şivesiic «Abdül Ati yen,ı ve şık görünmesi için U.fldir. 
tazvikleri şimdi de Yugoslavyaya yapmıılar ve soma Tacurnlılnrı ela bek ıı dl'ndil:i zaman koltukfn..,.ı kn
leşrnil etmistir. Biitün bunlnr Al - harekete getirerek Ka"!r Haııiv: de banrdı. Malumdur k; Abdül Ati Ce 
tnanvarun Yunani,tana. hukuk, i'- buarak l,ur daki Jtalvan müf .. eze- rem. (9) numn~ıtlı va:mrı1da, ta•if 
tildal. hürrivet v,. tamamiyctini sini imha etmiıılerdi. demek oluyor ettiğimiz veçhile. Nun Pataııın 
lcahramanca korumaqa sava•Rn ve ki Rıımazan, iralyanlann tecavüzü oaheser ~hin ve tertibi Cı\irc.,inde 
ınuveffak olan lruçük bir d~vlete, ve karaya ask"r c;ıkarma!Jrı Ü7"rl- v,. O"tın kumındamırin cerevan c-
8T"'.1J!!ile ubul ettiremİVl".f"f'~i birçok n"· Carbtrıthlıtımnrh ba,lıynn ıın.u· den ftalvanhrnıı kat"i n.a~lfıbi;•eti 
öldiirücü mutları zorla dikte ettir - mi 118şJtınlık Te şuriş sıra~ınrlıı ha· ile netice!rnen Sani\•et B"ni Adem 
ıneğe ve bu suretle müttefikine gfi- mİyet. ceearet ve diret dolu hare- muharebesincl<?. iki el; sakat olr:lu~J 
Ya yardım etmeğe azmettiğini göe- ketlerilc kırılan maneviyatı Uİİ7.t"lı"n halde ve hinha:ıı riitbesll-: c;rırk tA
tt"nnektedir. ve İtalyanlar,, 1-.Rr•• n•Ür.,.d•I" ve buruna ~uıraı•da etmict• . Bu t>Mk 

Tavanı yıldızh bir mağara 
Yeni Zclan. ' 

danın, seyyahlar ' · ~ ' 
içjn en cazib gö- ~ : ~~ 
rünen yeri, Vai· ~ ~ ,, 

ht mağara•n güzelliği, bütün m&. 

ğaralar karanlık olduğu halde onun 
aydınlık olmasındadır. Aydınlık 

aun'i değildir. Haneden de gelmez. 
Mağaranın tavı:ıru ate§ böceklcri1e 
doludur ve onlar taYaru yıldızlı gök 
yüzü haline getinnektedirler. 

O halde Alrnany"nın B llc"nlar- mücahedede, knhill'~ile 1Jiılik•c. ilk taburu, Barka (:eni B:nı;ı:azi evale
da şimdilik •nkib ettiği hede.fi tcs - misali tcş~l eden adıımdır: ondan ti} nin kuvvetli vr muhıuih kal,ile
bit edebiliriz: aonn cfa r:ördük ki Rama7an mü- lerini tC$ki1 ederı Braım. Hassa '\"e 

Bu hedef, evvf.Ice de yazdığımız cadele,-e devamdem bir an ızeri dur- Dorsalılaıd m mürekkeb 100:300 
gibi Yunanatnnı nalya ile sulh yap- _] k d F l b 
ınağa zorlamaktan ibaret olabilir. mamıt 'Ye cü ·et, <lİre~·et ve ze &sı miic-ahid kuvvt-cİnrle i i. a ·at u 
Köstenc,.de toplandığı hahcr veri - Nyeşinde b·i,,.ü:C i•leı ı::ör:mÜ!!tÜr 200: 300 ki .. ; birkac hin ltalyana 
len bazı kuvvetlerle vapurların her Abdiil Ati Cerem bedeldi. Çünkii bu göniillü müca-
hangi bir clebarkman hedefleri Ol - Bu 'Ylll'D n eergC!'d,.vi. evvelki hidler ilk 'frablu11 muharcbesin.ie 
rnasına gelince buna maddi bir ih- yazılardan ve ıhiJhann Libd11 tanr- Enver Bevin maiyetinde bulunmus-

k • k Al nn:ırndan tamtır.. ftalynn i~tihki\mı- lar, iyi ~lım ve terbi'"" gö.,.r!üktl'n timal veva ~m an yo tur. man - , 
- la el h 1 -1 nın içim~ t(ir:ne.Ye muvaffak olan ve ba .. ka bir l'ttrii muhıucbeleı,lt> de yanın Balkan r a mu teme Dl • 

yakın hareketi oraulannı Bulga - iltinci istihkimt npta gidt-rken ağır yeticmi!!lerdi. Bu !'el ehi~ şark tahn-
ristanla Yugoslavyadan gf'ÇirC'l'Ck surette yaralanan mücahid işte bu ru Trablue ahvalin~ göre fevkl'lliıde 
ArnavudluktJ\k; Yurran ordusunun idi. idi. 1 te Sa niyet ~ .. ni ,6 dt'm muha-

,. y · Abdül Ati Cerem. vazmaa• ve o- r b · d N · p k manda-... ~rilerine düımek ıuretue unanı.s- "" e esın e, un a~anın u . 
t ,_ d l • t _ı_ten lı:umaııı olmıyan bir Sırt!ıdır Ve" l ln- ınnda olarak Rir •1 Ademden Sanı-anı ıten i arzu arına rame mctL 
·b • sun kalnlesinin şeyhl,.rindendir. yet Beni Ademin cenubundRki kum 1 arettır. ~ (Şeyh reis G•mt"kti .. ). K~ndisinin +e.,elerinc ilerliy"'n ve buradan, Fın-

-~ ~·~·- veri Kasr Sırtın 'i0·60 Km sar'l.·n- dık bin C~r istikı>metinde t.tt'lrruz 
da Sultan mevk~indf' (vRbnncı iha- halinde bulunan 'tl'llvanlann ıı.ağ 

. • ' "'1 d" 1 s 1 lk ....- ritalarda :" e ınet-e - u tan diye ya- yanına hiicuın eden kuvvetin be e-

Hind· s•ana yor anan 
ltalya l esirleri 

Bombay 1 7 (A.A.} - 360~ 
Jınlyan hatb esirinden mürekkeb dı· 
ğcr bir l:afib daha Bomb ya mu
'\ asalet rto:ni-ıtir. 

zılıdır) ikamet eder. miğini Abdül Ati Cnemi.1 bu Fhrk 

Kız çocukların 
giyimleri 

------
Adanada spor hareketleri 
Adana <Hususi) - Adana.dakl spor 

khibler nın hesablarını tef.kik edecek 
olan beden terbjyesi genel direkt.ör_ 
Jiığil hesab işleri reisi Nafiz Ergencli 
şehrimize gelmiş ve teft;!şlerlne baş -
lnmıştl?'. 

Trablus harbi cıkmadan biı: sene taburu te"'kil ediyorou. Bununla bc
evvel, Cidadife hhilelf'rile Hasun- raber Ahdül Ati Cerem birinci Trab 
lar arasına bir Jiişmanlık ~irdi~in- lus harbinin sonunda v~ birim a.
dt>n hunlar V'ITU<C!Tl&Yf\ başlam• Jar. İc:er. T:rablustdn reı1men çekiMilcten 
Evvelki Tazıkrda izah ettiilitniz ve Nuri Pa~da pRrıı ve erzak ka1-
veçhile, Mrtıratar.m 1 20 Km. kadar madıktan eonnı Nuri Papya !!Rda
ccnubundaki rll"Ü.lı< böl~ed>; otumn lcatinde devRm 

0

etmemi!I ve h:ı~tft 1-
C.idadife bıb:ldeti 2000 tüfek c;.ı- talyan vasıtalan olan Aı.;ap v~ Fn~- l0..l3 yaflarındak.i kız çocuklarına 
karabilecelt derece-de. kuvvetli idi- run adındllki meşhur ve aZ11ı şakı- ara ma genç kız elbiseleri t.arzmda 
ler. Hasun l·a'biles; ise anca\ 400 lerin 01181ly1 vurmak yolundaki ter- bir etek bluz giydirmek artık ~ocuk 
tüfek kuYvetinde idi. Bununla be- b°blerini kolavln•tırmak huııuııunda elt>iselerinden ıbıtmıya başlıyan çocu. 
~aber Abdül Ati Cerem kumandasın bazı hareketleri bile ~örü1miictür. ğun zevkini oqar. Muhitine de blr 
dııki Hasu'llar c:cladifn-~ yıldınnı~- H. E. E~:ıe' yeniliğin hoş te61lrini yapar. 
lar '\'e onlsrdan çoL: ııdam öldür- Sayın Bay f5lim F. T~ - GCJzt~ Şömljie l>lue:, kloş etek bu tarzın en 

Diğer taraftan Kay.seri Sümer ~or 
takımı bugün Mcr&ne gıı.mek üzere 
buradan geçmi.şt.lr. Kayseri gençleri 
Mersin n<f.ert ile iki !ut.bol mnçı 
ya}>3caklardır. 

müıılerdi. Buna mukabii kıondileri Göndermek li'tfnnda buhı~clugu- güııellerlndendir. Renkler arasında. te
de, hemen Y•"ı kuvvetlerini zayi et- nuz: çok ~ıyıncl'li hahRtln vcsıka ve r.ad yapılmalı. muz herhalde ya be_ 
tiler. fotograflaTa cok teşekkiiTle~ . cu~ar yaz ya açık .bir renkte olmalıdır. 

Abdül Ati Ceremin knrd~i ise ve daha vuıh i\drcsinizi dıll'Crıd. ipeİtıi veya yünlü olması zevke bağ
şarkta, Barkada (}"ani Bingazi eya- (Adresim: T e"1'ik:ye, Çınar a · lıdır. 
Jetinde) lıulum.ır ve Yunaııistandan ~ 1. t .. l,.fnn 8{)2f. 7). 

• son Po ta» wa tefrlk.ası: 2 5 

N A\<.LEDEN: ~El314URE 

tiıtlerindctıim, dedi . 
Dch1tanlı mutlaka tatnmll oJ.. 

malı 1 Ciddi bir ecsle: I 
- Çok gl'l.rfo müpbeheder o u

yor. Af flnızı dilerim, <ıbanıınefen
di» dedi. 

Amma r.enc d~ pek inıı.nınl)'&D 
gözlerle yiinine bakıp duruyor. . 

1 d ki d - Arasır11 tiyatroy:ı gideri~. sı-
B h · e karanlık bir lr.öıe- Kar_şısm a · «sayı::;ısız a ama» sert- ld -

n çenın n . b. b k L:- · · zi sahnede hiç görmemi~ o uguma, 
sindeki yerinden kalkıyor, ga~oya çele ır cdva ~=r= v~~~-"" ~:ı-ı~· doğrusu pek eeef ettim ... cıHanımc
doğru yürüyor, tembel, istek&lz .ı o- çı ak~~ an . d DJl~ u kp :.ur;;- fendin. 
dı l .. ··yerek. merdivenlcraen me ıçın mı ur ugunu, en ı e Mı"ne bu yersı"z ı"hifattan kızaTJP 

k
m arını suru pek bilmiyordu. Fakat "saygısız a-

çı ıyor. bozannıyor. .. .. 
Taraçaya, tUılonların ışığı vuran damıı §U c~~-rca harl"~et?ne rağm.C:n - Daha yeni girdim .. - Önu".1~~-

aydınlık noktaya varınca Mimoza o- öyle genct1~ oyl~ .bellı bır tereddud deki kı, tem a1o!rinde, uıl buyuk 
telinin «sarışın genci11 ile karşı kar- ve mahcubıv•t .çınde kızarıp boza- rollere cıkaca~ım, diyor. 
şıya geliyor. nyordu ki, Mine çabucak kendini _ Bizde Sck,pirle \ıaılandıf(tna 

Görünmemek im'kanını bulama- topladı. szöre de, herhalde size .-Ofelya:o ·•• 
dan, sade görmemezciliğe gelerek ı<Sarışın ge:tcİ!u hu 13şkın, ut~n-ı Yn de aJüliyctıı. olmak <lii•er?d k" 
h J h •· h lini hor bl\kan, alaycı s;oz- ııSanşın gencın ıı dudaltlann a ı 
ız ı ızlı uzakla§ıyor ... Fakat ıcm.:- gaç. a • '[ . b" de cürct dol- .. 1.. · t dı amma bPyaz 

bnr k k k d ı· 1 l e.uz'" dü çıne. ır n gu umse)'lq nr ma • 
e çocu. » nr asın an ge ıyor, 1 deur.e ;> • • elbi· .... ~: dikilen gözlerin İçi pml pı-

hattu yanına •okuluyor. _ 
Alık ib l 1 · · iz bir fikıı geldı ve rıl guluvor. 

gı i: A'k ına >IÇlffif • • • t" _Hayır i-..ayır· ne müna,ehet! •• 
B ı_ k h p budelaca hır ovuna gırı§ ı. . . ~ c··ı· d -:-.. onsu var xüçü • anım. e- manasız. . .. l I · w k ter- Ben komedi kı!!mınmmmı... ..u unç 

erınızı, validenizi larıyorrlum, di- Mütehnyyır goz er e, sogu ' rollere İ!\tidadım va~ da. 
Yor. biyeli bir tavırla:. b". b ttiniz Minenin canı qülme~ 1İ5tiyor. A-

- 2 - - Çaliba benı ~rmTe. ~nze - ba şu dakikad.1 oynachğ1 mana~ız 
M. b f d" Oen ~ehır ıya.rosu ar ca ıne Şarırarak, sıkılarak durdu. eye en '1.. ~ •• 

rol, hangi kısma aic:lJir? Biraz ev
vel, fazla dü~nmeden, yan §aşkın
lık içinde, acayib bir hev0$C kapı
larak. yüzüne yalandan birinin mas
kesini geçirdi ... - O kadar dünyayı 
tanımıyor, bilmiyor ki - §imdi de 
karımndaki yabanc•nın, bu çocukça 
oyuna sahiden kandığını tahayyül 
etmek vehmine kapılıyor ve aklın
ca, bir «tiyatro kadını:ıa >l yakıııır 
tarzda konuşmalar, tavırlar takmı
yor. 

Hem Miylüyor, hem de taş par
ırıak1ığın yanmda. hasır bir koltuğa 
oturuyor, bir ya:"ıd.ııl rla gülümse
yerek, Mervem hanımın verdiği be
yaz gülü -didikliyor, bir~: birer ) ap
rak1arını havsv:ı savuruyor. 

cıSanştn ~ençn : 
- Size komik rollerin u)"bbil«.e

ğini hl<:: umauızdım, diyor. 
- Sahne dıı•nd' övlc gC>nınu

rüm ... He:-kes te ızamlı. yaslı bir 
halim var !!anır. Birçok komedi 
ııan' atkiularındn bu şa,c;ırtıcı tezad-
11'1.ra raslanır... Beni S?lilünç bir pi
yeste görııeni-ı, kat"iyen tanıyamaz
sınız. 

- Buna acır•m, doi','Tu•m. 

tamo mağarası- ' f;. 
dır. Bu mağara- '' 
da ekserj mağaralarda olan istalalc
tit ve istalagmitl:r mevcuddur. Fa----··-.-·-·--.................... --... .............. _. ................. -····---· 

Bay «P. O. ı; Jstanbula uzak bü
yük §ehırleı·imizden Lirindr. oturu
yor, orta .> aştadır ve meşgul oldu
ğu i§le kendi•ıne mühim bir gelir te
min etmektedir. Esasen mühim sayı
lan şahsi bir servt:ti d-: v11r. 

Bununla beraber Bay <tP. O. l) 

mes'ud değildlı. Bunun sebebi şim
diye kadar üç defa e\•lenınİj, her 
üçile de geçinememi1' olmasıdır. 

Şimdi bende~ aoruyor: 
- Burada bekar yaşamak müm

kün değil, tekrar evleneceğim, ra
kat bu defa talihin bana tebessüm 
etme.si içın ne yapmah? 

Okuyucumun llUaline cevab ver
meyi biraz sonra ... bırak.acnihm, 
daha evvel üzerinde durmak istedi
ğim t"hemmiyetli bir nokh bulundu
ğunu görüyorn:n. 

Bay <ıP. O.ı> hem inceleyici, 
hem de konuşmayı ıeverı bır adam. 

Bana ya7.dığı mektub, çok uzun 
mektub bu te~ru!lin delilidir. Zira 
her üç kadınm da birer portresini 
çizmiş, karakterlerini anlaını•ş, ge
çimsizliğin sebebi iizerindc uzun 'U

zadıya durmu:tur, 
Okurken yazan:ı hak vermemek 

mümkün değil: 
- Ne h'!ıysuz kadınmışf diye dü

şünüyorsunuz. Zavllll· adam gene 
iyi tahammül etmiş! 

Fakat bu düşünceyi mütcakıb: 
- Birinci de fena, ikinci de fena, 

- Neden? 
cıSarı~n genç".3 deminki 1ıibi sıkıl

gan ve tutuic görünmüyor. Bir im
kemle çekerelc, artistin karşmna o
turdu. 

- Çünkü başka türlü olmak!Jl, 
bir şey kazanmaz. hatta kaybrder-
~iniz. 

- Galiba hu cüınlenin manası, 
ccşimd.iki halimie koııunıız:a gidiyo
rum» derneğe gelivor, öyle mi? 

Genç adam güli.ımecyerck, başını 
eğiyor. 

- .•• Vt! beni. böylece gii2cl bu
luyorsunuz, d~l nıi? Mine bir yol
dur tutturmuş, gid;yo~. 

- Hem de çok gtiz~ll 
- Gülüyorum niye, hiç ~ülme-

yiniz beyefendi. .. Bana bir şey öğ-
retmiş olmuyorııumız ••• Güzel oldu
ğumu o kadar çok. o kaJar <;ok eöy
liycnlcr oldu k!, ıutık ı .. yısını Alla
ha, - ya da ~ytanl'l.1 - bıraktım! 
Yalnız herkesin, kendine göre bir 
aöyleyiş tarZl var ... Mukayes.e ?'•P
mak ta, benim hoşunıa yıdıyorf 
Haydi, d08doinı .c;yleyia ~ .... 

üçüncü de fena, garib bir tesadüf. 
diye aöyleniyorsunuz. 

Bazı adamlar vardır. talihıı:izlijJ 
veya.. şeameti Üzerlerinde ta~11lar. 
Aksilik üz::rine aksilik ile katliıla,ıı-
lar, feryaJ ederler. Bakınız ben bile 
yaz.arken talihsizlik veya şeamet 
kelimelerini kullandım. ıhalı:ıkattc 
böyle bir şey :Ja ••• !ıiç yoktur, ya
hud yok denilecek dt"recede azdrr 
ve kusur, daha doğrusu tedbirsizlik 
feryad edenhı kendmndedn. 

Bay P. O. yu itham etmiyorwn. 
Yazdığı mektub kendi görüşü :de 
kendisini haklı göste.rİyor, benim 
yaptığım sadece ortaya bir faraziye 
koymaktan ibaret. 

Şimdi okuyucumt:n •orduğu wa
le verilecek cevabıı gelelim: 

Sizden aynkı112 olan kadınlardan 
her üçünün de hayatta olı:luldanm 
farzediyorum, mektubunuzda hala• 
edilmemi§ olmasma rağmen evlen
miş olacaklar.na da hükmediyorum. 
Anlamak istecliği.r.ı nokta, mes·ud 
olup olmadı.klan, mr-e'ud edip et
medikleridir. Kat•iyen görülmemek, 
sezilmemek gibi mutlak bir §art al
tında bu vııziyeti uzaktan tetkik e
diniz. Yapacağınız şey tetkikten a
lacağınız neticey:: ba~hdır. San:yo
rum ki, kendi kendinize biraz dü
şünmeniz icab edecek. 

TEYZE 

demin beni henzcttiğiniz kız., benim 
kadar güzel mi} 

Belki de bu tedbirsizce bir soruı} 
Fakat Minenin pcrvasızlağı var. Der
dinin, öfkesinin arasında, kendi 
kendine karar verdiği gibi deua bn 
fCY» yapmak değilse bile, <ıyas:ıkı> 
ve uygunsuz bir iş yapmaktan hot
lanıyor... Sa·ıed ı< tiyatro artisti» 
taklidini pek beceremiyona v t şa
yed «sanş:ın ~enç» bu oyur.a yalan
dan kanmış gibi görünüyorsa da, 
oh ne aıat 

Bu konu9mayı; aranılan, isteni
len bir tehlike gibi eğlenceli bulu
yor. Tıpkı Vicdan dadının e~zünl 
dinlemeyip te kibr:t\c oynadıgı :r:a

manlardıı.ki ~ibi, yüreği helel'."ndan 
güm güm atarak. ıztırabla kan~k 
bir zevk duyuyor. Jştı- z.ııten y~ben-

.• suna hır p· 
cı genç ıe o ganb sorgu , b 
ıırmadan, durakl.tmad:ın ce'Ya ~ 
riyor. 

Hayır hnntrnef endi, o genç 
kızı hiçbir zaman siz:ın kadar güzel 
görmedim; diyor. 

- Sahi mi~ 
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Z i RAAT: Kahve yetiştirmiye 
ehemmiyet verelim! Adanad.a 

Çiftçilerin .. yıllık 
kongresinde mühim 

kararlar verildi 

Adana (Huau.'Ü) - Adana Haleni 
~m .ser@IL<ll bugtln kapanmıştır. 
Sergi aliltıa gömıiiftü.r. Gönderclildn 
res im sergiden lN' töfeyi ~ermek _ 
tedir. 

c8oa Pesta• lllJl tıelrikaa: 28 

Ve Stepben ona ıenç kızla olan 
konuşmaauu hülua etti. 

v erity esneıuek üzere idi; kendi
ni zor tuttu : 

- Y apaeak hiçbir şey olmadığı
Dl görüyorum, dedi. On yedi 'bin li
ra .. . Eğer almak ~ılgınhğmda bulu
nursanız. bu harab ~to da ancak 
bu kadara edebilir. 

Sonra şunları ila.Ye ederek ayağa 
ltakltı : 

- Ben yatmaiR gidiyorum, sn 
ne yapacaksınız> 

- Ben ilkönce, Phyllisi bu gü
ndıun ellerinden . kurtanTIMia gKle
ceğim. 

- Sark taraftaki koridorun ni
bayetindeler. Çaydan !IOAra biraz 
orada kaldım. Cbicagodaki b~ 
larınuzı ne yapacakamız) 

Y aan: V alentin Williom. 
- Onlar odamdaki masanın ii

zerinde kaldılar, onları aramalı uu
yım ~ 

- Bu ıahmete girmeyiniz, kn 
giderim. 

Stephen azimkar bir tavırla u
zaklaştığı zaman V erity d e merdi
vene doğru yürüdü. 

Büyük salon bomboştu. yalnız 
fÖminedeki ateşle ve mumların tit
rek ışıldar.ile aydınlanmıştı. 

Phyllise, bilardo salonundaki 
dostlarının yanına ~itmeği tek lif e
den vikonttu . Kütübhanenin kapısı 
öoünden geçerlerken odanın İçin• 
den Stephen'in aesam iş.ittiler. 
D'Arenne, müst-ehz;i bir hakı.şla ya
ı:unclalci ırenç kıza b.alı:tı ve alaycı 
bir seele: 

- Nasıl) Hali barad•lar nu? 

dedi. DostıKnız Carmonun fikri 
~en zevlt dtt1'd.uğunu zannet
miyo...dum. 

Cenç kız dunn1&Ştu: 
- Benim nereye gittiğimi sorut

tıwacaktır, içeri ı.tirelinı de oma no
reye gittiğimizi .öyliyelim. 

F rausız tahlcir edici bir tavır al
dı: 

- Demek ondan k.orltuyorıu
nuz) 

Miss Dean lcuru bir seale: 
- Ne demek. iıtiyonunuz > diye 

sordu. 
Vikont omuzlarını lcaldırdı: 
- Sizin benimle konuımanızı 

menetmedi mi> 
G enç luz kızardı : 
- Bunun hiçbir ehemmiyeti yok. 
Sonra delikanlmın koluna gire-

rek ilav; etti: 
- Eğer bu salo.nun nerede oldu

ğunu biliyorsanız, !{İdelim de bilar
do oynıyahm, bu şato tıpkı bir la
birente benziyor, dedi. Akşam y e
meğine inerken ,.olu faşırdırn ve 
yanlıtbkla tablolann bulunduğu ga
leriye gittim. 

- Bu beni hayrete düıi.irıucdi. 

• 
lzmitte 

Siz. anneniz ve ihtiyar V &rity gibi 
tatonun bu t.rafında, ü.t katta ya
ttyorsunaz, değil mi} Bu koridor 
üzerin4e, uzun galeriye açılan bir 
kapı vardu. · 

Phy{lis gülmeie bqladı: 
- Görüyorum ki her yeri tanı

makta aiç vakit kaybetmiyoraunuı. 
Delikaolı iıtihza ile güldü : 
- Ben hep öyleyimdir. Tanıma• 

dığun bir evde bulunduğum zaman 
dalına nerede bulundu~umu öğren
mek a•teriru; tahii bu da faydalı bir 
şeydir. Mesela ... 

Koridorun nihayetindeki kapının 
önüne gelmişl$di, kapının üstünde
ki aralıktan bir fenerin ışığı görünü
yordu. 

D ' Arenne tekrar söze başladı: 
- Bu kapı arkasında , dün ;riya-

1et etmiş olduğunuzu söylediğiniz 
eski ~uleye giden İç avlu var; bına
da, ıol tarafımızda - elil e üzerine 
çelik çiviler çivile-nmiş alçak bir ka
pıyı gösterdi - bir menfez va r ki, si
zin oturduğunuz kata ~iden helezo
ni bir merdivenle bahçeve çıkmak 
mümlc.ilndür; nihayet, gene bur.ı
dan. yan tarafa dön.!ll aralıktan bi~ 

zim oturduğumuz babç.eye nazır da
in~1ere vasıl oluyoruz j bilardo 1alo· 
nu da en niha;rettedir. 

EUle, arkasından, k<ınuşma ıes
leri ve bilardo bullerinin giii·ültfrsü 
gelen bir kapıyı gösterdi. 

İstihza ile güldü: 
- Raoul zaman kaybetmez de

ğil mi, Phylüs'ciğim> fşte odamın 
önündeyiz; müsaade ediniz de gi
dip sigara alayım. 

Koridorun köşesine düşen ilk ka
pıyı açtı. Tavana asılmış bir petrol 
lambası, idareli surette dö,enmiş ve 
dış tarafa l\çılmış pancurları bulu
nan bu odayı, zayıf bir şekilde ay
dınlatıyordu. 

Phyllis kapının eşiğine d oğru ile-r
ledi: 

- Ama n çabuk olunuz, Stephen 
beni burada görürst: iyice kızar, de
di. 

Bu anda, uzaktan, kapanan bir 
kapınrn ~ürültüsü clu"ııl cilı. D' Arren 
ne koridorun nihayetine doğru gi
dip dinledi ve yavaşç1.: 

- Rahatsız olmayınız. Garrİgon 
ve küçük Mac Reay holden clön~ 
yorlar, dedi. 

Sonra yüksek sesle sözlerine de
vam etti: 

- Beni dinleyiniz, işte şimdi 
kimse bize hafiyelik edemiyecek ıe
kilde yalnuız, dedi. Aklıma gelen 
çok harikulade bir fikri açacağım ... 
Fakat hayır, eğer Carrisondan çok 
korkarsanız, onlardan size hiç bah
aetmiyeceğim. 

Amerikalı kadın mütehakkim bir 
tavırla baktı : 

- Ben mi Steve' den kMkuyor
muşurn? dedi. Gülünç olmayınız. 
Sizinkisi de ne fikir) 

Vikont bıışını .. alladı: 
- Hayır, emin:ın ki, o bunu ka

bul ehniyecektir. 
- Size ~ekrar ediv nrum ki , onun 

n e düşündüğiiniiıt benim için hiçbir 
ehemmiyeti yoktur. 

- Peki o nald.'!? O tamame n si
zin Üzerinizde tahrı.kki.im ediyor. 

- Hi<;bir 11ureth Dü~üncenizin 
d o"7r11 olmadığını . . , 

Vikont omu-ı:lannı kaldırdı: 
- Size bunıı sövledim. fakat bu

nu sizin m evki tathika koy!\cağın ı:zt 
sanmıyorum. 

(Arkası var) 
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TÜRK-BULGAR 
ANLAŞM Si 

SON POSTA 

Balkanlarda 
son vaziyet 

Amerikadaki 
italyanlar 

Portekiz ve 
ispanyada 

·ıh· f ı lar cBa tarafı ı ııırı ~avtada> (Başta.rafı ı ınci s:\yfadal mu iŞ ff ına den bahsedere~ şunları yazmakta - cuola'nm ingilt~re büyük elçisi Lord 
afı ı inci oyfada) ıdır: . . Halifaksa hitaben yazdığı bir açık 

(8q tar d .ı:ı;...r mahallere 11Yugoslav devlet adamlarıle Hıtıer mektubu neqretmektedir. 
ki evlere ve ora an uoe>" • ·· • " 
. lştır Büyük kilise ve bü. arasındakı mulakat etrafında uydur- Criscuola mektubunda e7 cümle 

Sirayet etm d dah·l olmak üzere ma bir takım haberler neşredilmek- şöyle demektedir: 
~~~-- ba:~ıa~eh~ har~b olmuştur. tedir. Bunlnrın hedefi, sulbü ve yeni Biz Amerikıtlı İtalyanlar, bu 

u un 0 ·ı on p"'setas olarak nizamı bozmaktu·.» harbden, İtnlyanın şerefinı kurtar ~ 
Ha.sar, ıs mı Y .... . . .. • 
h . edilmektedir. Binlerce kıŞı Bu mut.a.lea da kafi derecede sa • ınış olarak çıkmaımıı temenni cdi -

Bulgar Hariciye tael~ kalm~tır. Bunlar, Sardune- rih dcğ·ilctlr. Sarih olan bir şey vana, yoruz. Bu sebchle Birlesik Amerika 

N m le."ında knmp kurmuş bulunmak. o da YugQ&nyyaıun sulhc çok bağlı d~vletleri ile İngiltcrenin ve diğer 
azırının beyanatı ro dP 1 olması ve mulFı.katın bu suıhe biz _ müttefiklerin italyaya. bu memle -

ta ~drid 17 (A.A.) _Bu sabah San- m~t eden bir netice rermesidır. ketin Almanya tarafından istilasını 
Bu anlasma iki mer leketin tander'de büyük bir yangın çıkmış - !kinci vaziyet; önliyecek askeri ve iktHıdcli teminat 

' tır. İki yüzü n1ütecaviz b n~ _alevler Romanyanın vaziyetine gelince:Bu- vermrlerini ı>rzu etmekteyiz. Müt -
sulh azimlerıni içindedLr. Yangın tıakkındnkı ilk ha. rada vaziyet oldukça açıktır. Alman- tefikler tarafından zamanında yapı-
g·o·sterınekted•r beri santander belediye reisi taraf~n- ıarın Romanyayn kül~yeth miktarda lacak böyle bir tc-ııcbbüs Alman ta-

• dan imdad istemek üzere Madnde asker yığdıklarını bütün kaynaklar arruzunun aknmC"tini intaç edeceği 
Uı b. m ge d tm kted gibi İtalyanı;ı ela asla 'akdetmemesi 

L 
. yollanılan motosiklc ı.r me ur - teyi e e ir. Bunların miktarı 

Ondrada 8RtSl8F tirmiştir. Bütün Madrid, Vala~, Va - nın 300 • 320 bin arasında olduğ~ lazım gelen bir ittifaktan şerefile çe-
Sofya 18 CA.A) _ B B c· (Radyo nadolid, Bourgos, Saint..Sebastıan ve tahmin edılmekt~ir. Diin İstanbula kilmesini temin edecektir. 

Berlınl. · · · Bilbao itfaiye .servisl~ri derhal San .": muvasalat eden Ingiliz elçi.si, bu mik_ Nevyork 1 7 (A.A.) - fı • 1.;y, 
Bul H . N P f dün tander'e sevkedilmlştır. Yangınla mu tarı 350 bin kadar tahmin ett,iğini be... ltalyan ve yüzde seksen nis6 

"eyangaatrt bar1 ıcıye kaTzı~ı·k· 0
P?le 3 ••• cadele etmek için birçok askeri müf. yan et.miŞtir. Bundan başka bir <.:-<>k Amerikan tebaası ltalyan Union -

., a u unara tıı ıye ı ...._ kküll' . Bo os h"" M C 
gar·stan d d · t b" surette rezeıecıe J>(ili.s teşe erı urg - ucum ve son zamanda bombardı _ Hall' de azzini ve ooper cemi -

ı arasın a os ane ır ıl t Yn gının <>id t eı · d ı · 
yapılan tıt· t tn · i üteak.ib bir dan yola. çıkar ınış ıı;:. n " .~ man ayyar erı e ge mış.tir. Bükreş yeti tarafından tertib edilen büyük 
.. e .. , ır. ea 

1 
erm m<>lduğundan detli bir zamanında Sa.ntander'le mu radyosu, Köstence ile bazı mıntaka _ bir anti faşist mitinge işti··' 

.. &..1ara~on ımza anmış ıı . ld x · · b fe 1 yn1 d'"'. · h be 
dola t . . ha etmiştir nakalat kes mış o U15U ıçın u • arın ma en 'f;ını a r vermekte mı·Rrerdir. Profe<Jör Salvemi ı ""-

yı memmıniye ını ız r • · lmak ·· · • " 
Popof b d k1 rasyonun iki memle - laket hakkında tafsilat a mum- dir. .. velt hakkında. ihtiramkarane bir li-
ket· ~he a . . t isbat etmekte kün olamamıştır. Bununla beraber Bu tahaşşuda.t hakkında iki riva - san kullandıktan sonra demiştir ki: 
()ld ığn s A azınfıe1nn·.,t·il' b'~ Jdşinin öldfiğü, birkaç kişini11 de yet vardır: k k J t ı u unu iluve ey emı,,. . "" li... _ Hitler azanaca • o ursa ta ya 

Sofya 18 (A.A.) - Dulgar zı.- yaraıa:.ndığı malftmdur. Yan_gmın BirinciSi - ki Alman kayn~klann - bir Alman miistemleke~i olacaktır. 
}. b·ıd' ·• • manda ateş alan sarnıçlı bır vapur. dan gelmekted!r. Şeyle demektedir: İtal}·an milleti magwlub olmamıştır. 
ansı ı ı. ıyor · · t tt!JI>· nedUmekted·r • 

Hariciye nazırı Popof Türk - Bul- dan Sil'aYe e '51 zan ' :. Almanyanm In.giltere ile giriştiği mü- MağJılb olanlar kral. Mussolini, son 
gar deklaraşvon:ı münasebetile ez-\ Londra 17 (A.~:) .~ Cumart~l gu- cadelede, Rumen petro~üne şiddetle iki papa ve kardinallerdir. İtalyan-
cii ı d . -. k. nünden Pazar gunune kadar Iberık ihtiyacı vardır. Halbukt Ingtıtere bun lar serefsiz bir harbde rarpısmak is 

m e emıııtır ı: d d 8 d ber· misr - "' 
- Muht•viva!ı ne kadar müte-ı yarım a asın a sene en '. '. farı teMid etmekte, bilhassa Afrika- temivorlar. 

vazi de 0İ!!3 ... b~ deklarasyon bi~çok görülmemiş olan son nerece Şıddetlı da Wavel ordusunun serbest kaldık - c .. mivet reisi Max Ascoli'de şun
beynelmifel ' anlaşmalzı.n imtihana bir fırtına olmuşt~. ~- mı_ntaka. - tan sonra petrol mmtakasmı istihdaf ları söylemiştir: 
koymuş olan bu buhrarılı zamanlar- larda fırtına~ın müthif suratı saatte eden bi.r bare~ete geçmesinden kor - ftıılyamıı ka7amnış oldul(u hür
da T"ürkiye ile Bu4:ariı:tan ara.<>Inda- 80 mile baliğ olmuştur. ı:utmanın kulmaktadır. Iş.te Almanyanın aske- riyet ve birlik lıalvan milletinden 
ki ıncvcud dostluk anlaşmasını tak- en .şiddetli zamanında denızden beş ri tahşidatın hedefi böyle bir teşeb_ sökülüp aLnmıstır. Bu millet faşipn 
vlye etmekle ve sulh azimlerine yP.-j ınil uzunluğunda_ dal~a .. d~~a.ı:.ıarının büsü önlemekten ibarettir. tarafından aidatıJrımtır. 
ni bir delil reııkil etmektedir. ııerleınekte ~ldugu_ g.oru.ı~uştu~. İkinci rivayet - bu da İngiliz kay. Ascoli $unlrı.n ilav,. etmi~tir: 

Ha'"'llsa ıöre Tage nehrınde bıc Ingilrı denız tay naklarından. gelmektedir _ Tahşidatı 
So.fya 18 <A . .ı\.) - Havas bildiriyor: yaTesi batmıştır. Bundan başka fi ge. Almanların Itaiyaya yardımda bıı Bütün Amnikndald İtalyanlar 
Türkiye, Bulgaristanda kendi men. mi daha batmı~tır. Lizboıı<ia has_ ar_a lunmak için cenuba doğru yapacak - icin Anı:do-Sak .. onl:.na yarr~ım et 

t dd •-t d di - mek ·ve onlanıı iclealini benimse -aatıer!ni dolTrudan doğruya tehdid uğramayan ca e H' ~ na ır r. ıarı bir te..~bbüs:l.e ala.kadar göster _ 

Savfa 7 

[ J 
L r ta Y u g ilk d fa komedi 

fi mleri çevirmiye başladı 
Holivudun, en şirin, en cazib yıldızlarından 
biri olan Loretta Y oung'nn hususi hayab 

bir sürü aşk inkisarlarile doludur 

b t ı f tel f ı mek saPtİ ça1mıstır. etıniyen hadi.Eelerin vukuunda bita - Ağaçlar, Jimba, e e on ve gra mektedir. 
raf kalacaktır. Bugün neşredilmiş direkleri yerleı;1nden sökülmüş, tel - Üçüncü olarak Bulgaristanın va - AYl?lo-~"lkson hiirrivetind..,.n müs Loretta YoUft&' 

olan Türk..Bulımr :anlaşması salahı - graf ve telefon telleri ko~mb~İtaı bina- ziyetine gelince: 1:i~a:1ı:r:la~:ki~:~i!c~ürr~~:!~;da:~ Şiı:nı1iye kadar Charles Boyer, ~ -ı Arzusunun tatmin edilmedığindel 
~e~tıu- lnn.h!cller tarafından yukar - !arın kiremidleri uçmuş, a rı arın Bugün Bulgar hükümetile, Türkiye "lrlıı~ı•nu öl!retmP.ktir. bert Taylor, Ronald Oolman gibi bu- dolayı pek büyük bir hayal ink.sarı 

a ' "ekılde tcf~ır edilmektedir. bacaları yıkıı.mıştır. .. " Cümhuriyetı hükfunetı aıasında ya- yük romantik sana'tUrlar ile hissi na uğrallllŞ olan genç kız Loretta 
Sofyadaki 1ngiliz sefirinin Gaz fabrikaları, buyuk hasarata pılan bir anlaşmanın metnini oku - 1unuyorlar. İşte bunun içindir ki roller yapmış olan Holıvudun en de_ Young, stüdyolann semtine dört beş 

uğra~~dır.. . makla iktifa edeceğiz. <Bu beyanna • Hitln böyle bir taarruza te~ebbiis ğerli yıldızlarından Loret,ta Young ay hiç uğramamış idi. • 
beyanatı Yeni bır emk ırd~lerı~intlceyRe kdada: tgaz menin metni kısmı mahsusumuzda - etm:7cektir. Hit,erin bütün kuv - komedi filmleri çevirmeğe başlamış - Tekrar filın kumpanyalarına de • 

S ln . . istimali yasa e ı mış r.A a yo ıs as. dır.) h l h l tır 
n· ofya., 18. ~AA.) -. . ~ll~re- yonları kapatümıştır. Amme hizmet .. . • .. vetleri ve bil. :\ssıt tayyare eri a en · vam etmeğe başladığından az sonra 

ııı_ ~fva elçıın Ren~~· Jn~ılız ~ıya- lerinden bir çoğu felce uğramıştır. Mustaldl Fransız aJansma gore İngiltere karııısmda bulunmaktadır. Bu güzel sinema yıldızının san•at fevkalade zengin bir prodüktöre aşık 
8etı~ı .Royter muhabııme şoyJe ızah İspan~ada firtına Saint Seba.stıl.en\le Londra 1 7 ( A.A.) - Müstakil Times gazetesi bu miinasebetle hayatındaki değişiklik Holivndda bü. olmuş, bu prodüktör onu crelice .sev 
etmıştıl~ . . . . . . . Bil'bao arasında bir köp;üden geç _ Fransı~ ~jan~ı. bil_~iriyor: . TüTkiyeni.n muhtemel vaziyetini de yük alaka uyandırmıştır. meğe b~laınıştır. Bir müddet seviş • 

. gtlbz. &ı~ as~tmın ga~e~ı ~~l: mekte olan bir treni devirmiş ve iiç Salahıyetlı lngılız mahfellerı bu~ tetkik ediyor ve şöyle yazıyor: İlk olarak tanınmış komedi san'at.. dikten sonra onunla da arası açıl • 

mgaurhısatafanzıan elıtar:flık hve b.ıstik8 la1 lmı vagon nehre diişmüştür. gün Balkan· vaziyetini tetkik eeler-ı Türk milleti salahiyetli ga - karlarından, Melvyıı Doug1as ile bir_ m~ ve yeniden sinema hayatından 
mr-gc ve ı'lr ın u gar k k k" d k d 1 . h. . f d C t topraklarına ~İrayetinı mene matuf- Ekipler. hali\ arnştırmalara. devam en ço çe ıngen avranma _ta ı~- zete ermd~n ırı tara ın an umar- likte büyük bir komedi çevirmiş ir. uzakta kalını.ştır. Fakat bu defa Lo. 

t B lgar·stanın büaraflı •ı 'iıVJ etmektedirler. Fakat -yolculardan 20 lar. Belgraddan gelen ve Hıtlerın tesi gi.inü yapılan beyanatın arka - Holivud san'atkflrları ıçinde kome_ retta Young hissi macera bakımın _ 
utr. • u ' '· ı d A 1,,.~r·ıstag: nı. ' ba kadarının boğulmuş ve 100 kadarı _ Yugos]avyaya yaptığı tekliflerj bil- sında bir1e~miş bulunmakt1:1dır: ıt l ür di kısmında en fazla muvaffak olan, dan ders almış o1du. Ar•·'- A"ı'"-ne e me["e veydrıu ıı ,.u nı ar c d. ·· dd"d . · WA. .. .,,. Aa 

k y • t f h" b'. teşebbüste nın yaralanmış olmasından korkul _ ıren mulea. ı ıaporlar burada k.ıye Alman kıtaatının Bulganstana kendisini en fazla sevdi.ren Melvyn maceralara kapılmamağa gayret et _ 
h~-• maga km~ u . d ıç dı w illz. B lg· maktadır. sadece farazıye olarak telakki edil- girmesi ııuretile emniyet mm takası - Dougla.s büyük sinema yıldızlarını ko. miş ve muvaffak da olm~tur. 
_ıı,unmba. · rufylc~ın ek ebg d" hu bae- Pompelune'da binalar yıkıJmı•, ~ektedir. Ehemmiyet itibarile ha - nı~ ihlaline Jakayd kalamaz. Hazır di al t ı b kısın 

rı"tan ıtd•.ı ıgını ay e ıp ar ..,,. kim olan .h t Al k b 1 1 r· Jc" h d me ye ı.ş ıran, on arı u a sev- Komedi san•atkarlı~ma başlaması 
. b d w d d w ya Al damlar uçmuştur. Cordoue ve Alge h • d cı e .manyamn ıtaat u unma ıyız.. ar ıye azu ır.\I keden bir san'atkfırdır. a7f."~ d -- . d d 

1 
-

f(ırerse tı ogru ·İn logr~ . - &ras'd.:l da ayni felaketler olmu.ş _ ta aşşü ünü Balkan memleketleri V.. Türlc.iyenin arkacıındn da Bü- Büyük sinema yıldızı Greta Garbo .' esın e peşın : 0 aşan iiç san'at.. 
ınaı"y~~ın arzust~ 1 e 0 acadtır. k 1 tur. muka~emet etmiyerek daha iyi bo- yük Britanvarıın doğu Akr!P.nizdeki "Ninoçka» adında bir komedi çevir : kar v~:dır. B~ uç fiş:k namzrdinin 

k 1 
ngılız sefa~ethınm SofyAal a a ıp yun e_:meğe ikna için kat'i bir tesiri muazzam kudreti vardır. ltalya ta - rniş idi. Greta Garboy k d" c her bırı bu guzeı sanatkar ile evlen-

a maması ınun ;ısıran . manyanm bir şekilde tadil etmemektedir. olacagını limid e1mekte bulunma - rafından Türkiyede her türlü mü - . - il ome ' e - mek arzusundadır. 
hareketine hai?_l·d•r. . ' • Almanlar, hu anla~mayı Mihve- sıdır. Bu~ı:nla beraber mezkur mah- dahale ve imkan ihtimali ise artık ;:~~uns:v::~:;~no~~n~°:':!~:ff:k His.si ~tını, kalbini Sigortala.n:uş 

Royferın lefs ~ r ,erı rin 
1
bfr muhv3ffak1idyc~i çalarak göster- fellerqe ılave edild_iğine göre, bu ortad~n kaJ~mlmıştır.. . . olan Melvyn Douglas'dır. o_ıa_n bu ... guzel yıldu bu defa kendi _ 

me eri mu teme Ü. iinkü, onlara hal, korkutma usulu beklen~n ne - Daıly Maıl ga;r.etesının Sofyadakı d f 
göre bu anla(inıa, Alman kıt'ala1ı- ticeyi vermediği takdirde Almanya- muhabiri ise diğer gazetelerin tersi- Melvyn DougJa.s•m komedi çevir - sını mu a aaya, mubafauya azme~ 
mn Bulgari!lt.ından geçtikleri tak- nın k1taatını ileri sürmekte tert!tl - ne olarak Balkan vaziyetinde bir meğe sevkeylemiş olduğu başlıca si ·ı· miştir. Bakalım bu azminde muvat 

londra. 18 (AA.) - B. B. C.: 
Royterin diplomatik muhabiri 

Yazıyor: 
Türk ve Bu lıtat hükumetleri 

tarafından neşre<lilc;ı mühim cl~kb: 
rasyon !ndıii zatında bazı madd: 
farklarla bir adem: teca,•üz paktı
dır. İki devlet te. diğer devletlerle 
evvelce yapmı.; oldukları taahhüd-
1eri sarih Qurcttc muhafaza etmek
tedirler. TGr!Hve için. bunun ifade 
ettiği mana şudur ki, f ngiltere ile 
yapılmı -:>lan anlaşma. bütün taah
hüdatile bakidir. 

Bulgaristıir:ı gelince: 
Bu memlcketi.ı herhangi bir mü

tekabil ''lltd•rn anlamıası aktetm.i~ 
olduğu bilitımc:"ınektedir. Bu anhş
ma, Türkiyeııi.ı kendi hayati men
faatlerine k"ı •ı vaoıiac-ak olan bir 
taarruza ''arsı koymak h·ısusundaki 
kara,-ını hich:r surettt' azaltmamak
ta ve bi:H"ıın .. vh vazivı-,tini maiısus 

.Son Posta.nın edebi romanı: 91 

dirde herhanr,i bir Tür!t hareketjni düd edeceği manasını asla tazam - salah görmektedir. Zira bu gazele- nema yıldızları şunlardır~ fak oJacak mı? 
bertaraf elmeğft matuf bulunmakta- mun etmemektedir. ye göre Almanya Bulgarislana gir- Jean Arthur, Joan Blondell, Virgi_ O. T. 
du. Fakat Türkiy~ ~at'iyen böyle Londra 17 (A.A.) fn!!"iliz med

0

en önce YuP."oslevya Vf' Türki- nia Bruce ... Bu üç isme Ş'111di de Lo_ 
~ir hattı hareket ıttıhaz ctıniyecek- ma_tbuatı: ye ile an]a .. acarrını Bulgar hükmnc- retta. Young'u katmak icab ~tmek:te-
tır. . . •I . • lngiliz matbuıttı, Bulgaristenın tine vadetmişti Zira kralın etrafın- dir. 

1
. !c .;~~ı~atd olahk -~abu! ledılebı- gel~k on heş gi.in İç.inde istila e - da toplanmı' olan Bulıı;ar vatımper- Loretta Young Holivudun en naz,k, 
ır • urı<ıye en enuz ayrı an ma- dilmesi ihtiın ıl· · k le· ti" ol verleri biı ilci me.mldtetin vaziyeti - en cana yakın yıldızlarından biridır. 
r~al Cornwal, hava visamiralı Elnr 1 du~'nu yazm' ııntın <;~tt h~ttıı.:vef !attAa- nı"n sarih olmadıgıv nı bildirmekte -

kk b 
' 

.. - a;ı: a mu " ı r -:ı < Henüz yırmi yedi Y. aşıncladır. Buua 
Hirstten müre · ·e ngiliz heyetinin ı bazı gaz ·el· b . •ıA · b dir 
T 

.. L B 1 •• k 1 . d .e.. er u ısLi ımın on eıı · rağmen Holivudda en kıdı:?mli san _ 
urır;; - h·J,b~ardmudza)·ere erın en ta- ~ünden evvel de yapılacağı mi.ita- News Chronicle gazetesinin Sof- atkarlardan biridir. 

mamen a cı .~r ır .ar. leasındadır. yadaki muhabiri::ıe göre, Yunan hu- İlk filmıni 
1924 Almanlar, ~uphıtsız bu anlaşmayı Times t · · ;ıi~]poıatik dudu civarında hararetli Alman ha- enes.ı""nde me8hur 

kendi zaviyelcrindcıı tefsir ile, Yu- muharriri v:~:e e_smın ~ zırlıklarından bah 'cdeı·ek büyük bit Lon Chaney ile birlıkte çevihni.şlıı:. 
nanistana kar~ı yapmakt,\ eılduldan Alma ·aaz ~orl. • B I . t ru" başlık. altında ı(Bu]garistanın bu San•at hayatında muva:t'fakiyetl~ .. 
. . h b. d . . d ki n ..... eı;e ~P. u ganıı a " . .. ' l 

sınır ar ın e ıstışmar e ece erdir. istilasına Ytı~o··I f., ı.a- hafta istilfıva intizar etmekte oldu- rinı sur at i e elde et.m.ş olan bu gü_ 
B. .h . k" "1 l B r, ., ı\Vyanın muva <>IS. ıl 

ı ır şey sarı tır ·ı, . .,, man ar al- tine ,..,..,L-ra .. v , " 1 Jar guv nu'ı kaydediyor zel Y dızın hissi hayafı dahi süratle 
J ..J h. ·L ·ı· k w (l'•ıvenmeıre oa.« Amt.\' - · • 

kan ar1-1a ır ıntı atçı ·armaqı V! bil- dır. Bel<>r~dcl . l .. 
1

•• :ı..t· aller Avrıi gazel•' basm:ıkaleııinde Hlt- inkişaf eylemiştir. Hen"iiz un yedi ya-
h h. · · · 1- l y . ... "' n ıse >,u 1111 ~1 un . f . . . .. 
~ ı~oır nı7af 01 ~t bo" ınıhyan ~na- cıddi bir tarzda tetkik çclHmekte _ lerın talvava ınclrrılen mukerrer dar şında iken sinema part.oncrlerınden 

nıstana oçar-;ı se en ır eyet aön- dı·r Yu... ı d ·ıı t• do~ beler üzerine çabuk harekete mec - biri onu kaçırmış, cbeve~ Ilı tam vak. 
~ '- ·b· hl"k l" b" ,.., · ,.o ... av o,.. ıısu v,. ıt'lı. e ı ., _ J 

der~~ !~1 
' te 1 ~ • ır seye R.İriş- rudan doihıvn , ... ~ılarak bir taar - bur kaldığı krı.na·ıtinı göstermekte - tinde müdahalede bulunmuşlar ve iZ.. 

megı ıstemeıncktedırlet. -ıl'7;:ı ı.. k y • b rlir divacına manı olabilmişlerdi! 
"'"'~' ·ovmasr;ı azmetnıı~ u - · 

- Kaç vapu:dle geldiniz? . Fakatı yok; ta 1 tanouldan - Niyetinız seyııhate çıkmak 
Sualini Selim S'lrmuştu. Zihni sizi görmek için geldık; konuşma- galiba. 

11 inci itaf yan ordusu 
dağıtıldı 

Atina, 18 (A.A.) - B. B. C.: 
Dün gece bildinld:W.ne göre, dü~
manın 1 1 inci ordusunun Jağıtıln;ıa
sı neticesinde Yunanlılar şimdi, Te-
pedelen ve Klh.ure. mıntakaıundaki 
l:iütün tepelere hakim bulunmakta
dırlar. İtaiyanlar yeni bir hat tesis 
etmeğe çalışmaktadırlar. 

12 Ada tayyare 
meydanları harab 

Atina, 18 (A.A.) - B. B. C.: 

Aşkla 
Oynanmaz! 

başka şeylerle meı-;~uldü. Gcl<-nler dan bir. yere gitmem. - Evet, evvda Hoınanyadaki 
ona Nesriru hatırlatıyorlar; onun Halide hanımın vakLıştığ,m g(; işlerimi bitirece•;im, ondan rnnra ela 
hayalini canlandmyorlardı. r!ince sükunetle iJıive etti: biraz AVTupayı dola~-acnğım. 

- Saban s!:lci.z vapurile... - Köşkünü:r:ürı ne güzel nıanzcı- Meziyet az kalsı:ı, annesinin de 
- Kalabalık mısını.z:? rası var. Bahçe de sizin mi? Selime refakat edip P.tmiyeceğini so-

Oniki adadan ~elmekte olan mülte
ciler, ac:la•faki tayyare meydanları
nın lngiliz bombardımanları netice
sinde büyük hasara uğradığını !:Öy

lemi,lerdir. Bilhassa, Kos tayyate 
meydanı pek fazl.t hasar görmi.i~tür. - Yim1i otuz kigj kadar varız. - Evet. racaktı, kendim hıttu, tece~süsiinü 

Nakleden: Muazzez Tahsin Berhand Onları l'"::t.O..k:i çamlık.ta bıraktık. sa- B d b •~ 1 yenmeğe çalıştı. " .,.. - ur.ısı a cta İr .-oru... n-
vışıp gelr1ik. san burada kendini cennetle zanne- O sırada hi:ıınetçi çayliin ve kı- işçilerin sağhgım koruma 

ve iş emniyeti nizamnamesi 
- Siz ki;;ısiniz? 
Halide hanımın kaşları çatılmıştı, 

fakat o anda SeHm de başını çevir
miş, arkada~lannı görmüştü. 

- Sacide ile Meziyet. 
- Evet Selim, b;z geldik. Birkaç 

e.rltadaşla bugün sabahtan çarnlığı1 
çılı:mı tık, ~izin büyük bir hastalık 
~eçirdiğinizi bildiğimiz için buraya 
~dar geldikten sonra evinizi çiğne

Yıp geçmeği arkadaşlı~ımıza yakıştı
ranıadık. Nasıb•nız? Artık tamamile 
iylleQf · ·· l " ınız ya 1 Aman burası ne gu-
ze l, ne serini Çamlıkta sıcaktan bu
na mıştık. 

Stlim "k· k N . . YaL.iı ' 1 ı genç ızm esnntn en 
· · b· ar'kadaslan olduğunu bild5ğl 
ıçın ıraz ·· • l3 mutcrecıdi;l bir sesle: 

uyurmaz mıııını7 > dedi 

Biraz dinlenmiş olursunuz. Bu sı- - Tesekklir eder;m. Çl'ly içmez diyor. zaymış ekmeklen getirmisti. Halide 
cakta yokµ~ı çıkmak sizi yormuş misiniz? hanım mi.5afir!ere ikram etti: 
olacak. Elb h" k'. · - Evet m"lm'\rayı ilk dı-fa gö- - Buyurunuz efendim. 

- ette; hatta birkaç ıs uvı renler hep hunu söyli.iyorla· 
iki genç kız çck.ingen adımlıula de yeriz. - Teşekk;n edf'!rfa hanımden-

d ı Genç adamın ecsinde can sıkın- d. k ki tarasaya doğru yürü ü er. Sacide: Sacide bu sözlı>rİ, -..•np<>c<ığı tesir ı, e me er mis Ribi kokuv. or, bun-, tısı vardı. Meziyet sordu: l d b 
- Annen.ize b.izi t;ınıtmaz mısı- ne olursa olsun. bilhassa söylemfr;ti. ar an irkaç dilim yememek C"İDa-

nız? diye sordu. Ev sahibinin yanlanndan ;ıynlmas1- - Siz bu fikirde dcl,'11 mİ!'İniz? yet olur. 

A . .k. arkadaşınıı tak nı ,·.,..:,,ordu. - Ben artı• tabiatlt· h·.t~basa Sacı"d ··ı·· d . - nne, .sıze ı ı · - -·, e gu uyo. u, or.un ne'ş esi 

<Başt:ıırafı 1 inci sayfıula) 

nizamnamesı, mer'iy<>te 
Heyeti Vekile tarafından 

lerek, neşrolundu. Üç ay 
bik.ına geçilecektir. 

konulması 

kabul edı. 

sonra tat-

dim ederim: Sacide ve Mez-,yet... - Ann .• lutfen arkada~lanma ya~amaktan bıktım. Bu mavi den·;z, Selimin dudaldarına da bir tebes-
- Memnu!\ oldum efendim, bu- bire- çay emr4 cler misiniz? bu mavi gök VC'! göı;ü alan bu kuv- süm koydu. Gtmç adem zarr.~ •lar- Yunanistan sulh şayiasrm 

vurunuz. _ Manevrayı Halide- hanım anla- vetli ışık !,eni )'Oruyoc, gölgelik ve dan'beri gülümsemeğı unutmuftı:.ı. 
• Halide hanımın tavrı nazik fakat mış mıydı? ARır ağır iç .. n girdı, fa- loş )'erleri arıyorıım kahbalık şe- Biraz C\"Ve~ qeldiklı•ri zaman adeta tekzib ediyor 
sesi haşindi. Sacide i,le r~ezivet _bu- kat uzaklasmuda:1 zile bastı. birde yasamak İstiyPrum. A?ğuk ~ir t•ıvırla kabul ettiği bu (88' tarafı ı inci sayfada) 

f k d ı K l·temedı1eT Sacide hu L·ır "ıkı· sani•·elik yalnız- - O halde yakın<ia Adadan ı·r,e- zıya et 1 nun ar ın a (ı ma ~ ' n ' •• r çı P.~ yav,1s y,avaş onu. n1eın- sıne zorla kabul ettirdi~i bu harbe 
d ı ı • d 1 r hktan istifade etti. ceksiniz demek. - b J E k h " .. t rilen san mya a~a o ur u a . nun etmeg,. a• amıştı. ~s ı aya- •-dar yani düşmanın kat'i 

gos e · l'k ~ · · ··te - Se1im, ne ·.mpıo. Y. ar"nız. sizin- - Zannediyorum. h ] ·k· k ' ·· sonuna """' Soğuk bir sessız '·. · ı;n mu - ~ t~ı atır ~:a? 1 ·t ar ac·a~ını ~or1?1e- mağlübiyetlne kadar devam edecek -
eddid i~İ genç klz çe';ingen, Ha- le beş dakika yalnı~ görüşmek isti-ı - Apartımana mt? nın kendısını bu derece sevındıre-

lide h.:nım ıwınunkall ve müteyak- yorum. - Hayıt, u2aidaıa ıidccejim, ceğioi tasavvur ve tahmi'h etmi- tir. Bu karara muhalif her haber ta. 
- Fakat... çok uzaklara. yordu. (Arkllsı -var) mamile Yallll\ telfı.kk.i edilmelidir. 

kız, .. __________________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--
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Yalnız 7 son zarfında 
BU ŞA 1' ANI BA YBET 

DEÖiŞiKLiK 1 

lnanılma1ac~1r 
,_, dlyoNUn.nl 

' 

BfZZAT TECROBE 

Ancat bir hata sarfında, bin.. 
ıerce kadınlar, b0.t1ln burUfUJr.. 
iUklardan kurtUıldular ve bir 
90k sene gençlefiiler. Alimler, Jaf 
Oer!edikçe bur\lfU.kluk1ann mey
danla g~ifuıi btte~dir. 

fllnkil, ihtiyarladıkça. cild birQOk 
lccJmeUi ~urla.nnı ıea)'lbeder. 
Bu unaurlart iade ediniz; cild ye. 
alllen tueletir ce canlanır. 

iıltıe. Vip.m tıni't'eraıteaı pro. 
tııe6rö doktor ST&JSKAL'ın f&-

JMl.1 h&Jret tefti de budur. Genç 
lbaynııl&ruı hO.cerrelemden ia • 
tth.sa.l ft ıBiocBL. tlbir edilen 

Bayan D. BRAMALLE, bir haf. 
ta zarfında tecrübe ettitl b11 ye
ni güzellik tarzı tedavinin cuzib 
tesirinden hayrette kaldı. 

cildi ihya eden bu laymetli un • 
sur ıinldi, pembe renkteiti Toka
lon kreminin terkibinde mev • 
cuddur. 

Her aqam yatmazdan evvel bu 
kremi kullanmız. Bi.Z uyurken 
cildinizi beeleyip gençleştirecek ve 
burutu.klulc1annızı ıidereoelctir. 
Ancak bir harta zarfında sene • 
leree genç görüneceksiniz. Gt1:a
dlıller iÇ&n yat.sız beyaz renkteki 
Totalon kremini kullanınız. Si • 
yah be~ri eritir ve açık nıesa • 
meleri aıklattarır. Birkaç gün zar
fında en sert ve en esmer bir 
cildi yum\1.f&tıp beyıuılatır. 

DIŞ MACUNU 
Mlkrtolnrı yOzde 100 OldOrQr, dişlerl temizler parla

tir dlf etlerim besler ve hastalanmatarına mant olur. 

~ Her yerde OENTOL dlı macununu hırarla isteyiniz. 

• • a• ''' ıe -
Devlet Demiryolları işle,me U. M. den: 
l'lndık nakliyatına mahsu& D. DJ243 numaralı tenzllll tarife 1/3/1942 

talibıne kadar olmak üzere bir sene daha temdid edilmiştir. 1.88311 cll72 .. 

SfHHİ OLARAK AGIZ HOŞLUGU vEDİŞLERİN BAKIM 
:JABAH~~ G ECE YATARHENANTISEPW< R·ıoAMAHLULUNUN ~IRÇA İLE İSTİMAL 
~I HANll<I OLARAI< DiŞLERiN TEMIZLENMESINhEFIRÇAAHABIND 
Dit YANAK MUHAT! GIŞALAR I İLE BOGAZ. DİS VE DİŞ ETLERİNİN İŞB 
MAHLUL iLE ÇA L K A~ ANMASI DE BUNLAı11N HORUNMASINI TEMİNEOE 

Tekirdağ Su h Mahk !mesinc:len: 
H0/129 

!!pw.No. Ölenin isim ve memleketi 

ı Teklrdatının Kınıklar köyünden İbrahim kızı Ay~e Yaman 
ı Malka.ra.:mn. Kürttlllü köyünden İbrahim O. Şerif Canbaz 
3 Teldrtıalmuı Da.narlı köyünden Yusur O. Şaban. 
f Baray kazaamın Beyaz köyünden İbrahim kızı Halime Gögll. 
t Tetirdafı.nın Gttndüzlü köyünden Nebibe .Aktuna. 
• Tft&rdatınvı l!lrtuirul M. C>.lman lazı HUsniye. 
' TetıroaRmın B&rbu-06 köyünden Aziz oğlu Abdullah Kandil. 
8 Tekirdatının Naip köyünden Halll kızı Nebibe. 
9 Tetirdaiının Seınetli köyünden Mustafa kızı Hüsniye Can. 
ıo Teidrdağının Selçuk köyünden Hfisev'n kızı Esma BektQf, 
ıı Teltlrdağının Ertuğrul M. Recep oğlu Veli. 
il Tekirdağının Işıklar köyünden Salıh kızı Hatuş. 
ıa Teldrdağının Yavuz M. Hilmi oğlu Receb 
H Tekirdağının Aydoğdu M. Üzeyir kızı Fıtnat Şl.şman. 
15 Teklrdatının Zafer M. Osman kızı Şukran Zeybek. 
16 Teklrdağının Gündüzlü köyünden Yakup kızı Ayşe Dursun. 
17 Tetirdağınıp I.ş:ıklar köyilnde"'l Üzeyir kızı Nazmiye Keşel. 
18 Tektrdağırun Baınarlı köyünden Omıan Borm. 
19 Teklrdağının Durgut M. th.'!an ~lu Malik Zat. 
10 Hayrabolunun Hisar mahalles •den Hüseyin ~lu Etem Yayıkçı 

tı Qorlunun Ballı köyünden Murat oğlu Muhterem. 
12 Tekirdağının Gündotdu M. Halim ottu Salih Ya vuzkan . 
23 Malkararun ~vren köyllnd 0 n Hüseyin oğlu Arif Akdat. 
14 Çorlunun Maksutlu kö'Y1\nden ~hmed kızı Cevahir. 

. 

16 Hayrabolunun Emiryap köyü'Dien Süleyman kızı Gülüzar özer. 
16 Hayrabolunun Kanamış köyünden Sefer oğlu Mustafa Kocama n. 
1tl HaJt&bolunun Lefeci tOytlnden Hüseyin kızı Fatma Ayaz. 
28 Çerkez Nahiyeainin Pınar köyünden Mehmed kızı Mümine Kara can 
29 Iatanbu1 Büytıkada Meto oğlu D.mttri Bakato. 
30 Gelıbolulu l.stanbul Niyazi oğlu Mestan Deliorman. 
31 Niğde valyeti Bor kazası Kayı köyUnden Hallm O. Hüseyin. 
32 Şarçöy kazası istıklAl mahallesinden Nasuh kızı Fatma Duma 
33 Tekirdağ İneclk nahiyesinden İbrahim otlu Hasan Deniz. 

n. 

34 Tekirdağının Yağcı koyünden Mu.stafa oflu Hüseyin. 
36 Tekırdağının Yavı.rı M. Avak oRlu Kahverk Topal oğlu. 
36 Tekırdağının Işıklar köyünden Salt kızı Sıdıka. 
37 Teklrdatının Feredanlı köyünden Hüseyin oğlu Ahmet Uçak. 
38 Mallı:aranın Gamlatık M. Rıza otlu llasan Esen. 
39 Malkaranın Hacıevhat M. Mehmed oğlu İsmaa Şen. 
Tekirdağ Memleket hastahane&nde ölen ve muhallefatı Tekirdal su lh 

lı ınah.teIMSI tereke h1k1nıllğine tevdi olunan Te yukarıda 1.slmleri yazı 
it oahaın tanunt mirascılarının ta 1h" illndan klbaren üo ay ıarfın da 
llleztfu' hlklmliğe mflracaatıan illn olunur. 11192• 

. 

Devlet 

SON POSTA 

Denlzyolları 

Mudurıuau 

ı,ıatma Umum 
ilanları 

Mudanya tarifesi değişmiştir 
17 Şubat Hl Pazarteai gününden itibaren muıvakkat bir zaman için 

r..tıanbuldan Mıadan.yaya n mütekableıı Mu.tanyadan tatan'bu:Ie. hat • 
da dört posta yapılacaktır. ta 
VapUT)ar İstan.buldan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gUnleri saat 9.00 

da, Pazar rünil saat 9.60 de kalkacak Ye Mudanyadan İstanbula Salı, 
erşembe ve CUmarte.sı 11.00 de, Pazar 16.00 da dönecektir. p 

d 
Pa.zart&i Te Cuma PQ6taları Armudtuya utrayarak oemllte kadar gi. 

eceklerdlr. 
Pazar sürat postası {Sus) vapuru ile diller PQ6tala.r eaki vapU1111arla 
apılacattır. (1165) 1 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 

y 
Dantelsl:ı bir kuruşlukların yerine dantelli bır kuruşluklar darb ve pi -

asaya klfi miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 
1/Mart/~1 tarihinden sonra tedavWden kaldırılması kararlaştınlmı~tır. 
antelslz bir kuruşluklar 1/Nisan/941 tarihinden itibaren artık tedavül 
tmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal -
andıklarUe Cumhuriyet Murkez Bankası 4ubelerince ve Cilmhurlyet 

3 
D 
e 
8 

Merkez Bankası ıubesi bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubelerinco 
abul edilebilecektir. k 
Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanlarıiı bunları malsandıklarile 

c umhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerinde tebdil ettirmeleri i-
lln olunur. 1903511 d2523• 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Y'litaek vekfller Heyet,ınln 1Q/11/9t0 tarıhli toplantı.unda kabul olu. 

n an 14703 No. lu kararname ahkAmına tevfikan 28/11/940 tarihinden it.i
baren tatnt faallyet eden benzin, petrol, ve müştekkatile müteharrik 
bilQmum kara, deniz nakil vasıtaları a&hıblerinln bu vesait üzerinde !>ıı. 
unan plA.kalarını memnuiyet kararı lı:allonoaya kadar kendi Ramlarına 1 

h ıfzedilmek üzere seyrüsefer muha.sebecilil\11.e iade etmeleri il02umuına 
Daim1 Encümence 30/1 / 941 tarihinde tarar verilmiş oldutundan bu ve-
8 ait .sahihlerinin pllkaları 15 gün iQinde seyrüsefer muıhasebectıı.tıne 
t eslim etmeleri lüzumu beyan olunur. cl219• 

llıNttN 

Yıllık İlk teminatı 
kira.sı 1 aenelik 

200.00 

60,00 

96,00 

15,0ıO Çarşambada Kirmastl mahallesinin Çar.,amba cad. 
desinde 10 No. lı cedld A.bdurrahim efendi medre
aesı 0.3 sene mllddetıe>. 

4..SO ıı\l«yada Çarşı sokajtında t:Ain 10 No. Iı dükkln. 
Cl-3 sene müddetle). 

7.20 P'Jolj'Qda Çar<jı soka.ı1ında kA.in 11 No. lı dUkkA.n. 
U-3 sene müddetle). 

r 
1 

Yıllık kira bedel muhammenleri ile ll.k teminat miktarları yukarıda ya_ 
zılı gayri menkuller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık artırmaya ko
nulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat MüıdürlUğü kaleminde g~. 
illebilir. İhale 21 / 2/941 Cuma günü snat 14 de Daiml Encümende yapı
acaktır. Talib1erin ilk teminat makbuz veya mektublarHe ihale günü 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan. (860) 

Tahmin İlk 
bedeli teminat 

244,00 U.8,30 Şehremininde Denlzaptaı Mah. Ba.şvekil So. 196 et a. 
dada 93,75 M2 sahslı arsanın satışı. 

500,32 37,52 Fatihlıe Hasanh:ılı fe Mah Halıcılar Cad. 98 el adada. 
62,54 M2. sahalı arsanın satışı 

560,00 42,00 Unk:ıpanında Haı raççıkımı Mehmed Mah. Yeşil~ 

lumba SO. 48 / l _ 48150 No. !ki ev ve dükkAnın enkaz 
sa.ıtı.,ı . 

2000,00 150,00 Unkapanı.nda .Harraççıkara Mehmed Mah. Abdülazel
pa.şa Cad. 35.37-39 No. blna enkazının satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat 'lliktarları yukarıda yazılı arsahırla 

iki parça enkaz satılmak iızere ayrı ııyrı açık arttırmaya konulmuşt,ur. 

Şartnamelerı Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 
3/3/941 Pazartesi günü saat 14 de Daımi Encumende yapılaoaktır. Ta_ 
liblerin ilk teminat makbu'Z veya mektublarlle ihale günü muayyen sa-
atte Dalrnl Encümende bulunmaları. (1115) 

Kocaeli Vilavetinden : 
Viltiyetln İ.itanbul, Derince, Adapazarı, Kandıra yolları mebde ve ilti

sak kısımlarına yapdacak katranlı şose İŞ.! Martın onuncu Pazartesi gil
nü saat on birde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usullle eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli cl4429e lira 19 !kurut muvakkat teminat 
t.1082» Ura 20 kuruştur. Bu işe aid şartname, mukavele projesi ve diğer 
fenni evrak YilAyet Nafıa Müdürlüğünde görüleblltl'. İsteklilerin ihale ta_ 
rihinden üç gUn evvel vll~yet Nafıa Mudiirllitüne müracaatla alacakları 
veaikayı bir 1en memuru istihdam eyliyeceklerıne dair 1.stida ile birlikte 
yeni yıla akl Ticaret Odası vesikasını ve muvakka., teminat mektubu 
veya banka makbuzunu 24A>O sayılı kanunun S2 inci maddMindekl tar._ 
tat veçhile zartııyarak ihale .saatinden bir aaat evvel villyet makamına 
vermeleri lAzımdır. Postada vaki olacak gecik.meler kabul edilmez. (1185) 
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SELANIK BANKASI 

Tests tarihi: 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL <GALATA> 

Türkiyedeki Şubeleri: 

tSTANBUL, Galata ve Yenicamı 

MERSiN, ADANA Büro.s" 

Yunani•tandaki Şubeleri: ---- ---------
SELANİK _ ATİNA 

• Her nevi banka mu'.l r ele1erJ 
Kiralık kaaalar .ser'ri.91 

Şahat ıa 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
iıtte yüksek bir kremde 
amna.n bu me:lJiyetlerln 

he1Mini size 

Krem P rle 
Temin edebilir. 
1 - KREM PERTEV : 

Bir tuvalet müstah
zarıdır. ince bir it.1-
na ve yapılışındaki 
hu.susiyet itiba.rile 
yüzdeki çizgi ve bu -
ruşuklukların teşek

külüne mdnl ollur. 
Derlyı genç ve ger
gin tutar. 

2-KREM PERTEV : 
Btl' gfrzelUk vasıta -
sı.dır. Genll}lemtş 

mesamatı sıkıştıra

rak cifüeki pürtük 
ve kabarcıkları gi -
derir. Çil ve lekele -
rl izale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir 
ihale getirir. 

3-KREM PERTEV : 
Bir cilt devasıdır. 

Deri guddelerinin 
ifrazatını düzeltir. 
Sıvilce ve aiyah 
noktaların tezahürü
ne mAni olur. Cılt 

adalesini bealiyerek 
kuvveUendirtr. 

Kuru ciltler için yağlı ve yağlı ciltler için 
yağsız huausi tüp ve vazolan Yardır. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 
Fabrikalarımızın birinde çal~mak üzere 300-400 kuruş yevmiye ile 

poitaba.şılık yapacak kabılıyette birinci sınıf tesviyeci ve ayarcı wıtuı alı
nacaktır. Taliplerin birer .ıstida ile umum müdürlll~e veya en yakın aa. 
kert fabrikalardan birıne müracaatları. {107'l) --------

Kocaeli Vilayetinden: 
İzmit _ Gölcük yolunun 19 X OOO-Z2 X 423 üncü kilometreleri arasın_ 

daki §0.Se inşaatı Martın onuncu Pazartesi gunü saat on birde ~hale edU: 
mek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşıf bedelı 

cıl604b lira 10 kuruş muvakkat teminat cl203• liradır. Bu ~. a~d 4artna.. 
me, mukavele projesi ve diğer fenni evrak villyet Nafia Müdurllltünde 
görülebilir. İsteklilerin ihale tarihinden Qç gün evvel müracaaUa vilAyet 
Nafia Müdtirlüğtinden nln.cakları vesikayı blr fen memuru istihdam ede
ceklerı·ne dair istidayı yeni yıla aid Tıcaret Odası vesikasını ve muvak
kat teminat mektubu veya banka makbuzu ile 2490 sayılı tanunmı 
32 inci ınaddes ndeki tarifa.t dairesınde zartlıyarak ihale saat.inden bir 
saat evvel vıl!lyet makamına vermelerı l~ımdır. Posta.da vaki olacak ge-
cikme nazarı dikkate alınmaz. (1184) 

1941 iKRAMiYELERi 

T. İş Bankası l adet 2000 lıralık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 760 il - 1500.- • 

1941 Koçuk 4 • 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

Tasarruf Hesapları 
35 • 100 • - 3500- • 
80 • 50 • - 4000- • 

iKRAMİYE 
300 • 30 • - fOOO.- • 
Ketjİdeler: 4 Şubat, ! Mayıs, 1 A. 

PLAN 1 
tu.sıoe, 1 İkincl~rtn tuihlerind• 

7&Pl.ll'. 
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