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Avrapada 
alAkave 
akisler 

Sof ya, Ati na, Roma 
ve Peştede tefsirler 
"Balkanlarda sulh 
zihn-iyeti gösteren 

bir vesika" 

<ıBu deklarasyon günün en 
ınühim hidiıeıidir, aklı 

selimin bir zaferidir» 

TÜRKİYENIN 
AÇIK SiVASETi 
Radyo gazetesinin 

bilhassa işaret 
ettiği bir nokta 

«Taarruzdan içtinab,> ila
dui yalnız iki memleket• 
münluurr olmayıp mutlak· 
tır ve bütiin Balkanlara 

f'UJIİl bulanmaktadU' 

Falih Rıfkı Ataym maka~esi 
Dün ahamki Radyo aazete • 

ainden: 
Balkanhrdaki vaziyet dün -

ya siyaı;t'.linin ön pl&nıncla ol -
duğu bir ıırada, TUrkiy~ ile Bul-

Sofya 18 (A.A.) - O. N. B. gariıtan uaıında bir be-yanna -
aian11 bildiriyor: me imzlıllandt. Du beyanname 

Sabah gazetel~ri Türk - Bul- her tarafta büyiHt bir alaka ile 

J 
gar dostluk ve .... demi tecavüz karıılanmııtır. 81Jna dair müz:a-
dekl&rıuyonunun yalnız Bulga- kerelere birka~ ay evvel ba~lan-
riıtan ;çin değil, bütün Balkan mıı bulunuyordu. 

<Den mı 3 üncii sayfada) (Dev.mı 7 inci şayfada) 
~ 

Pasifikte 
harb tehlikesi 

Japonya Holanda Hindiıtanı
na taarruz ederıe Amerika 

harelıete ••çeceı 

Nevyork 18 (A.A.) - Herald 
Tribune gazeteeiniu Vaıington mu 
habiri bildiriyor: 

Vaşingtondıı hic: şüphe edHmi -
yor ki, şııyed Japonya Holanda Hin 
distanına tnnrnız edecek olursa bu 
memleket son kuvvetine kadar mu
kavemet eder.ekti?'. Hol~ndahlar, 
Japon diktatörlüğünü kabul etmi -
yeceklerini ve Japonyanm kendi 
tartlarını kab•Jl ettirmek teıebbüsü
ne karşı koyııcaklannı l:ildirmişln
dir. 

Tir kire 
Bot azlar 
mabalızı 

Londrada tefsir 
ve tahminler 

Almanlar Bulgaristan 
yolu ile ilerliyecek 

olurlarsa ..• 

e<Tiirkiye her tiirlll yeni 
tcuı"uza kartı kale olarak 

luılmaktadır» 

Londra 18 (A.A.) - in -
ailiz matbuatı: 

Mihver propaganda ıerviıle
ri Bulgariıtanlct Türkiye ara -
aındaki paktın imzası dola}'ıai
le Türkiyenin Almany.l ile ha -

(Devamı 7 nd sayfada> 

Amerika hariciye nezar~tinin neş
rettiği rakarnlnra göre geçen sene 
Holanda f lindistanına silah, cep -
hane ve harb levazımı ihracı için 
lcıymeti 32 milhon dolar u:tan, ruh
•atiyeler vermiştir. Bunun dört mil
Yon dolarlığı daha şı:eçen Kônunu• 
evvelde teştim edilmiıtir. 

Amerika ayinı İçtima halinde 

Almanların 
Amerikalılara 

cevabları 

Amerika ayanında 
heyecanh 

müzakereler Amerikısnuı vuİyeti 
Nevyork 1 S (A.A.) - <0 P. M.'I> 

gazetesinin sahibi fngersoll, Pasifik 
(Devamı 3 ünciı f.ayfada) 

"Modern tarihte dünya "Harbetmek reti 
diktatörlü~ü vesikası hasıl olurs:a~=rb 

General diyor ki 
Türk - Bulgar 
münasebetleri 

..--YAZAN: -
Emekli General 

H. Emir Erkilet 
cSon Posta11 nın nskeri 

muharriri 

malumdur,, edece"'. gız,, 

Bertin 18 CA.A.) - D. N. B. bildiri
yor: 
Vaşlngtonda fıyan meclisinde Al _ 

manyaya karşı yapılan iftiraları ba. 
his mevzuu eden Hamburger Frem • 
denbaltt gazetesi diyor ki : 

Büyük Almanya ve Almanyanın 
bugünkü ihtUt\fında hedefleri ha.k _ 
tındaki fena niyeUi şüpheler, tam 
sallhiyeUer kanunu projesinin ayan 

(Denmı '1 nci sayfada) 

Nevyorlt 18 (AA.) - (ngilte
r~~e yardım projesinin ayan mec -
hsınde müzıtkeıesi esnaııında mec
liain hiasiyatının şcıyanı dikkat bir 
tezahürüne şah~d olunmuştur. 

Dün demokratların reiııi ayandan 
Alber Benkley, ıu beyanatta bulun
muıtur: 

<ıHürriycti tahrib edilmekten kur 
tarmak için Amerikanın evladlarının 

(l>eftmı '1 nci sa.yfada) 

T ürk - Bulgar münaae - Çok g •b b • 
luda .. kb:.~·:~.:~:1::.7.:~";.';; ar l ır 

Petrol 
ve ticaret 

ollslerl 
Her iki ofisin meşgul 

olacakları işler 
tesbit edildi 

Ankara 18 (Huıuıi) - Petrol 
ofisi şu işleri<? menu~ olacaktır: 

Halk ve milli müdafaa ihtiyaç -
lan için lazım olan her türlü petrol 
ve rnüıtaklarıııı aahn almak ve 
satmak, memleket haricinden satın 
aldığı petrol ve müıtak!arını ithal 
etmek, memleketin muhtelif rna -
hallerinde petr'>l ve müıtaklart 
ıtoklan Tiicuda getirmek. 

Muazzam bir lnıt1iz 

Yunanlıların 
yeni ileri 

hareketleri 
ltalganların iki 
şiddetli mukabil 

hücumu akim kaldı 

bomhanlnlıta ..,,.... 

M11•sza• 
askerlldr 
tanare 

Amerikaldar 129 askeri 
bütün tachizatilı naldeda· 
c k bir tanare inşa ettiler 

Memleket dahılinde bütün petrol 
ve müıtaklannın fiatlarırıın tHbili, 
bütün pet:ol ve müıtaklannın tev
ziatıntn tanzimi, memleket dahilin
de vücuda getirilecek bilOmunı -pf"t
roJ ve müst:ıkla:ı ııtoklarının cins 
mikdar ve mahallinin tesbiti husu~ 
sunda T:icar~ Vekalteine teklif 
yapmak ve lüzumunda petrol ve 
müıtaklarının se\•kiyatı itlerile meı· 
gul olmak, petrol ve müştaklannın 
iddihar ve nakline mahsuıı tank ve 
her türlü kap ve nakil vaıııtalannı 
inşa, ~übayaa, icar ve isticar et -
mek ve bur.lan icabında satmak lü-
z.umunda ve ir;nk~n~ niııbet1nde taıı- Londrıı. 18 (A.A.). - Atina radyosu 600 kaJar ntiJ..ntlÜİll lserift 
fıyehancler te1119, l!ltira ve isticar et- matbuat nezaretlnın aıağıdakl beya. de 4 Nllfl(f.,. ı--•- --1.-.&.1-
mek ve bunlan i~letmek ve bu mak natını DCll"etmektedlr: ı nı.u ~ııp-•I 
aadla ha'll petrol 8atın almak, muh- Yunan kıt'aları İtalyanların fid _ bu fG77'1'W~ A....nwdar 
telif ihtiyaçl:u:ı göre petrol ve müt- deUi mukavemetini kırarak cephe _ ((HitWüt ~» 
taklarının terkibini değiıtirmek ve nin merkez kı.aınında yenıden ilerle. d.....,,,etlirı.r 
bunlara icRb eden diğer maddel~ri mi§lerdir. 1.600 metre yükseklikte 
kanıtırmak vr: bu makeadla J:izum- bulunan bir İtalyan kaza~at.ı Yu - Va§ingtoD 11 (A.A.) - lnantere ı. 

(Devamı 7 n.ci sayfada.) nanlıların eline geçml~tir. ItalyanJar çin Ameritada Japllila&tta oıan yen 
ric'atleri esnasında n~ır zayiata uğ -ıtayyare ttpleı'i. arumda cDoql&J 

A'·den·ızde b·ır ramışlardı.r. 1911 ismi verilen 90t bilytlt bir bom l\ Daha şimalde hücumlarına devam bardıman tanareıl bulunmattadı; 

Al b
• . 

1 
eden Yunan ileri kıt'aları dllşmanı\ki buna WUerln bat belta da de man ve ır ıta llan ba.zı. müstahkem mevzilerden tardet... nilme~~İl. Bu yeni tanare en bil: 

.l mıştır. yük Ingilil tbombardıman tanarele.. 

b t f d 
İlp.lyan.ların yaptıği OOk şiddetli rinin :iki milli bilJtlklQilnde olup vapuru a ırı 1 iki mukabil hücum skamete uğramışjdünyanm. ... •"'iMie ....... 

.. (DeYaDU '1 nci sayfada) -c»eb- ı ._ ıa71ada' 
Londra 1 8 ( A.A.) - lngıli.ı: a

mirallik dairesinin tebliği: 
ltalyanlar t1tıafındı-n iaşe gemi

si olarak kufü,nılan takriben 4000 
tonluk bir Aima':l ticaret vapuıu or
ta Akdenizde lngilız harb gemileri 
tarafından batırılmıştır. 

Keza 6000 tonluk bir İtalyan iaşe 
gemisine de lngıliz tayynreleri t11ra
fından muvaffakiyetle taanuz edil
miştil". lngili'z: tavyareleri taa,.ruz 
yennden ayrılırken vapurun arkası 
suya batmakta ve vapurdan büyük 
bir duman bullltu çıkmnk.ta idi. Mü
rettebatın tahliııive sandallarile \•a

puru terkettikl~ri ı:rörülmüıtiır. 4000 
tonluk diğer bir ltalvan vapuru ile 
bir ltalyan muavin harb gemisı tay
yare taa::nızhırı neticeııinde hasara 
uğramışlardır. 

Amiral Darlan 
Laval ile tekrar 

görüşüyor 
Pariıı 16 ( A.A.) - O. N. B.: 

Amiral Darlan, bu~n öğlt!den ıon
ra Pariııe gelmi' ve fevkalade bü -
yük elçi d~ Brinon ile görii~müştür. 

Umumiyetle iyi haber alan muh
fellerden ö~renildiğine göre, Ami
ral Darlan, Panstek: ikam-:ti e.,na-' 
sında, Lava] ile de buluşacaktır. 

ilalyan lar 
· Habeşistanda da 

çekiliyorlar 
Kahire 18 (A.A.) - Yakınşarktaki 

Bir doktorumuzun 
muvaf f akigeti 

Kasımpaşa Deniz Hastanesi bakteriyoloğu 
Sabri Eliuz, kansızlığa karşı, Avrupadaki 

emsalile hemayar yeni bir ilic keıfetti 
Kaıımpa~ Deniz hastancai bak

teriyoloğu Dr. Sabri Eliuz tarafın .. 
dan kanııızlıia kartı müessir bir ıllc 
formülü bul•ınmuıtur. 

Memleketin umumi sağlığı ile bt.y 
nelmilel tıb alemim ehemmiyetle a
li.kadar edecek olan bu formül et
rafında kendiıile görüşen bir mu -

harririmize doktor !abd Eliuz, a -
şağıda.ki izahatı nrmifdrı 

- Son aamaıaluda. karaciierht 
habis b-chklarla eliler pek Çok • 
kan hutallkliıında nafiz ve mu -
vaffakjyetli neticeler tnlid ettiii tec 
rübelerle teehit eclilmiftir. 

(.,.._ ... ..,...., 
Anıt - Kabir proje 

için serbest bir 
müsabaka yapıhyor 
Vaziyeti hazıra dolayısile beynelmilel ltir mlsabakan11 

yapılması imkAn dahilinde glrUlemadi 

mevzudur. Bu münasebetlerin t • dı dalına iyi olmasını istediitimiz azm ınat avası 
gibi, iyi olmalannıı bir.mani gö- İngiln umumi kararglhının tebllli: 
remediğimizi ıie hemen daima Habeo&stlinda: Habeş vatanpervoer-
tekrarlamı~ızdır. Bıından baıka Diş doktorunun hizmetçı·sı· ef d. . . k d. - lerinin faaliyeUeri. neticesinde İt.al -
Bulgarları, en müterakki bır en lSIDI en 1 yanlar Oojjam bölgeainde Dangela 
Tür1t - Tatar kavmi olarak her sini dişsiz bıraktı diye mahkemeye verdı· yı ve diler mühim karakolları tahli = 
vakit takdir ve tebcil • ederiz. ye etmiflerdir, 
Onlar her ne -kadar, Jslav dil ve Ik' - 1 h k k mahk I Diler bütün cephelerde vaziyet de d' . Bir ı gu·n· evve u. u . em_ e. vin sahibi diş doktorudur ve bu ae - 1'-;a,.,.,em=ırtil'· . -
ınmi kabul etmis bulunduk .. b d b b ta t. b bl a....... "lfU 1 · !erinden ırın e garı ır zmına e e de, hizmetçinin kandırılmasına 

anndan, lslavla,mııı zannedilir- davasının görUJ.mesine ıı,aşta.nmıatlır. 1 lmll olan tartlar içinde kadıncağızın -------------
t.r•e de, ırki vicdanları nasılsa İddiaya nazaran davanın mevzuu dişlerinin yapılması da birinci ptll.nda "e ...... u~-sa~b ... --..ah~g._.e ... .....-.ltın~ 
1 
ır gün kaynayıp taşarak asıl- şudur: ı gelmektedir. 
arına riıcu eclerekl~rdir. Çünkü uzun zama.ndanberi zengin bir al.. Dişlerinin )'apılmasmı müteakw 
o~ların asılları ve kardeşleri bu- lenin nezdinde hizmetQilik yapan Ha .. evlenmek kararında olan Hatice, biL haberler 3 Uncu 
gun idil ve Unılda oturan ve tice adında .bir ~n,-··:l>ir müddet ev. hassa bu tekliften son derece mem _ 
j8~Yan Türklerle b'lümum Türk- ıvel dlğer·ıbir aiijW-iararın#n bir t.a -lnun olmuş ve bu aileye dört elle .sa .. 
er en ibarettir. - kır:. vadler iler!# aür~lerek kandı •

1

' r~rak ~alış.maka naşlamıştır. Nite. sayfadadır · 
\.._ <De\'a.JIU 8 inci sayfada) rılmıştır. . , ~· · • kiın Hatıcenın bu fevkalAde hizmet. ------------...J) Haticenin ~ni kaJ,danacağı bu e. (Den.mı 8 ncı sı:.,f.ıda) ~~~ 

Ebecli Şef Atatürkı;n muvakkat kabrini ziyenıt ı ... ..._ Wr mim 
Ankara 18 (AA) - Batveka- bir pro;asinin milaabakuı hak-

letten Lcbliğ olunmuıtur: kında bastiae kadar ,...ı • 
1 - Ebedi Sef Atatürk için mıo olan tetkikat ve t ... bbüeat 

yapılması mukarrer anıt - ka- U...... 1 - ~ 



l 

2 Sayfa 

Hergün 
-·-

Uza/qarkta 

" llldliWtl ..,_ ...J D iiaya haıit.a.ına Ötl.ü.D~ ko-
y11p bu ba.rbin bqmdanbe

Ji cereyan eden ~tı tetkik c -
derseniz göriinfuıij.z iri Avmpanm 
röbeiinde Pllt1amat o&an barb, ya.
vat yavaş, kanal.ardan uzaklaşa:tak 
istikametini detôzloe çevirmiııtir. 
Birinci Cihan Harbiain aksine ola -
rak, bu defak.i bıub, neticeyi dClllİ> 
ler<le elde edecektir. Almanya, İa
gilterenin erzak ve mühimmat al -
masma mani olabilecek mn Bu sua
~e ueveb cev bı fiilen Yerildiği gijn 
lngiltere h'll'bi kaybeder. Almanye 
yakında başlıyac.ak • olan bu hare ~ 
kette muvaff k olamadığı takdirde 
de harbi kazanmak şan~lannı elin
den kaçırnuf olur. Şu holde, bgil
tere ile Almanyil arasmdalci müca
delenin neticesi de.mlcrdc alma -
caktır. demek, bazı lcaytcl ve .-rt 
altında, yan}q bir hüküm değildir. 

Fakat, hu herb<le denizin oyna
dığı mi:ihim ro!, yalnız IMsndan iba
ret değildir. Dünyanın bii~ük mil -
le tl eri ara Sln d ft !'ftC'\"Cttd ffiH Ye na
zari mücadele, yani harb ve siyaset 
mücadelesi, gittikçe engin deıüz ü
fuklannn doğru inkişaf ediyor. Bu 
vlikıayı, yalnız Alman - )rtgİ}ft'. ınii
cad elesind~ ~önn"'·omz. Avni hiı
dise, son zamaniuda, Ü:taktaar,kta 
da bariz bir su:ette Riize çarptyor: 
Geçen harbde, micadele ccğrafya
sında ismi geç.miyen Büyük Okya -
nus, eon zamaalarda düayanın 
dört köşesinden haber getirer. tel
grafların birçoğunda dnima zikre -
dilen bir ısaha f:>ldu. Avrupada Ok
yanuıı, Uzakşarkm Biiyük Okyanus, 
dünyanın ~n büyük dnwnınııa. bin 
harb, di~eti siyaset bakımından iki 
büyü!.: ~nesi lıeJ;ndecKrler. 

Bu dcfold Cihan Harbin; hun -
dan evvellci!inden aytran mW.im bir 
!karakter !urlu dn bur.:ıdtıdv; o• 
karakter fatkı sıııde bir coğrafya 
farkı değl{dir: nyni znmanda, hu 
fark, bu rtl'fnki ftarbin ne kadar 
bütün diiny ya mi! bir möcadde 
olduğunu gö&erlr. Bvvelki harb, 
Avrupnda bir mücac:l'Cledcn ibaretti. 
Bu defa 'ci harb ise biimr> dfuıyada 
bir mücad~leden ibaret bulur.aJ'OT. 

* Çok ko!a;r nnht•ılabilir ki L:ı de-

SON POSTA 

Resimli 1'1&kale: Haklı ve haksız gurur 

fran.dar arasında çele söylenen bir hikaye vardır: - Buyursunlar, demiş. 
Bir utek meşhur bir lokantanın direktörüne Kitmit. 23 vilayet i.- Bazıları cedlerinden intikal etme asırlık aaa.lederile iftihar ederler. 

miai arka arkaya aaydiktan şonra: Şüphe yok ki, temi? geçmiş, cemiyete ve millete hizmetle geçmış, 
- B.gi.ıa loltaatanız.a· gelerek öik yemeğini burada yiyecekler. temiz, püriizaii7 bir mazi İyi bir şeydir. 

d~. Birçok bakımlardan birçok ahvalde bir manevi garanti vcıine ge-
Lok.anta direbörli ge-b:ek olanlar bir sürü aıdaradır, aanmıı1. Fa- çer, fakat hu mazi ile ~ürunek bir insanın yapabileceği bıxlaiabldann 

kat neticede anlamış ki bu kadar kalabahk ~inı ecciadile öğanen b~r en başında gelir, insat'.ın bayatta öğüncb.ileceği, hakh bir gururla · ilerj 
tek fspaD:ıYol aailzadesinin ismidir, gülmüş ve: sürebileceği bi: tek eser vardır, o da kendi e:>erjdir. ..................................... ·······-......................................................................................................................... ······-· ... ····-· .. -----· 

Yabani atlar ve 
yabani eşekler 

Yalıani eşeklerin erkekleri pek vahşi ve 
tehlikeli oluyorlar. Bunun için onları "yük 

hayva1 ı olarak kuU3nmak imkansızdır 
Vazaft: Landra hayvanat hahçesi müdürü O. S. Smith. 

ingalzlerin Al • 
manyaya yaptık. 
\arı hava akınla
nnın veçhc.silill 
kıyın eden başlı -
ea amiJJerden bi. 
t\ İngiliz hava. 
iislcrlnin, Alman 

İktısadi 
b.arbiD 

kınlarının en :faz
ta ehemmi7et ver 
dikJeri noktalar _ 
:tan blr1 de, döş. 

m~ lıava 

siliılıım ve ha.va 
üalerm\ ıırorıet -

Ta meydnnlarmn ,eni• mektir. Ahnan ha 

sa'Jlayi merkezde. 
rinden n!sbl u _ ve tayyare tabri 

ımklığıdır. Bu va şekWeri =~~~ 
ziyet karş1S1nda. bebi bununla i 

İngiliz uzun me- Y A Z A N mh edilmektedir. 
!nfe ağır bombar A İngiliZ ha.va 8 _ 

dunan tayyarele~ Hasan fi Ediz tınıannm bir hu 
ri, usun mesafe - snsiyeti de, ba 

Şubat 19 

Sözün kısası ----
Ağır laf etmiş! 

Cene höv'~ bir gece. o kürekte. 
ben dümend~, Küçüksuya doğru a
çıldık. Bilirsiniz ki Vaniköyünd<'n o 
taraflara p,itmek için mecıhur Kan
dilli ~kıntısınd:m geçmek lazımdır. 
Yolda, pek nbenktu olmtyl!n scsile 
bir türkü tuttumn nrkndnsımla tam 
o hizaya geldiğimizde. ~Rhilde, rıh
tım üze.rinde keyif süren veledin bi
ri, - belki r:le tnkdir kastile- : 

faki hal'be hu mabiyeti -.eren u01tur, , 
Japonyadır. Altnu küaur milyon 
niifusile, üstünde oturduğu vulka -
nik, dağlık ve dar adalam sığmıy"3n 
Doğu İmptu"atorluğu, C.in t~Ü -
süne- çıktığı giinden itibaren bgilte-. 
re ile Amerikn.)a karşı k3t't ifa re
kabet ilan etmiı: bulunuyordu. Fıı.
kat Japonya, bu hanodceti ik sade' 
bu iki büyük de'4ete kanı eleği!, 
ayni zamQnda Rusyayn kaTt:ı •ln ra
kib mevkiind"' bulundu. P · iç.in, 
gİrİ~tii{i i" rr':ıli'< olclui!-• ~ vctlerle 

ler katcdemiyen a?Cl tnyynrelcriniD zı mıntakaların oldukça sey _ 
himayesinden mahrum bir halde akın rek, buna karşılık bazı mıntaka.. 
lar yapmak mecburiyetindedirler. Bu tarın pek sık bombardıman edilme _ 
hnl. İngiliz. akınlarının umumt~Ue sidir. Meseli İngiltzıer, Almanların 23 
gece yapılmasını icab ettinne.ktedir. mıntakasın.ı 10 nar de!a bombardı 

İngilizlerin gece atını yapmaltuını man ettikleri halde, Hambnrg. Bre : 
icab ettiren bir başka amil de, tay - men gibi bazı nı.ıntakaiarı 30 ar dela 
yare lbaknnmdan az zayiat VerJ?CS. bombardıman etmişlerdir. Bu da şu _ 
ni istihdaf etmektedir. Nıtekim Ingi,. nunla iah edilmektedir: İngiliz tay 
lizler her 'taarruzlarında, Almanlnnn yareleri mnn mesafeden gt'!ldikleri 
verdiği 1a.yyare zayiatının ya üçte için beher gelişlerinde pek mahdud 
biri, veyahud yarısı nisbetinde ver - mıntataıarı bombardıman edebamek.. 
mişlerdir. Fakat bu gece akınl:ı.rınmıtedirler. Bu vaziyet carşwnda, biz _ 
b"!1ıı:' mahzuru, hedef tayin!lldcki zanırc, hücumlarını dağıtmıyarak, en 
miişkulAttır. Fakat bu saha.da Ingi • mühim noktalara teksir etmek z::.111. 
lizlerin, henüz mahiyeti malfun olrnı.. retini hissetm<!ktedirler. Yani İngiliY.., 
ynn ve hedef tayinine yarayan bazı ler, beher uçuşlarının mahdud mın -
aletler kullandıkları da muhak.Jaıt _ takalara inhisannı teıar· i,.: • 
tır N·tek· ·ı ·1· k l ' ,...n, nynı 

- Uuuçl Baba torik! diye bağ:l'
maz m1? 

Ancadasım cel:i11i idi. Ö~el ni -
verdi; ve kürekleri bıraktığı gibi, 
müteamzı paylamak ıc;;ın ayağa 
kalktı. Sen misin bunu yapan~ Altı
mızdaki ecel be "ği suğa sola yaJpa
ladıktan sonra. b:ışını aümtle çe,ir
di ve akınhya kapılnrak. gerisin ge
riye ve ba~ döndürücü bir hızla 
Rumeli yakasını tuttu. 

ikimiz. de bitmiştik; betim iz 'ben
zimiz kül olmuştu, Eve döndük.. 
döndük am!lla, ben bilirim .•. arılabilip başarılam1yncağ, çOk 

şüpheli görüne.1 bir harelc:eıti C.iR 
gibi geniş döny" ticareti b::tKr.rnn -
dan mühim biT ~.:hav• kendi inhi -
sarı altına ahnıya teşehbw <".tmek, 
.Japonya içm o kadar l.üyül:, zah
m etli ve miiskül ı.,;.. iidfr ld. hunun 
içinden n~ sı:retl-: c-•kc.bileceğini 
kavramak:, bugitn i<;in d:Jü bizce 
miimkün dr:ğ~dir. 

Yeni haıb ba§Jıyalıd.mberi siyas1 
• hadiselerin ınki~f !arzı, Uzakgark

taki ıarı politl!ta,·a d"'ha Viı;.ı;th bir 
istikamet verdi. r ol..yc,, tedrici su
rette Moı1'ovayla a'll:.tımıy-a ve 
Aaglo-Saboi.l di.ınyaauua kn~şı [rit
tikc;e daha ~er: mr tavır dlm?ya ba~
ladı. Jnpoııva, belki bazı hesa-blar
dan dolayı, Amerih •,oc btgiltere ile 
harbe tutw;mak istemi,-or veyaltud 
vakit kazanma~a çalışıyor; fakat, 
bir taraftan Almanyaru11 d.:ı yard,
mı ile, mütemadiyc.ı Rüiye ile an -
1aşmıyn g&vrct edcrİter. ~ tr.raf -
tan dn f ngiltcre ve Amt-rik11. 1.av~ı -
11ndaki !llİyu.:tindc sailllHl'I ve ~a
hit duruyor. 

Bu cıiyaset n~rc..ye 1'.i~ar g;der~ 
Rusya ile dı.h:::. sıkı bir anl&!!mn 
mümkün mii<lüı';\ Jaı><>nya emelleri
ni harbsiz elde ed-.-bjlec~~iııi zan~
der mi} Japo.ıya ile Aır.erik.ı at'~ 
eında bir harh c;ıkar reıi Çıkarsa ne 
vak.it~ Bu suallere uzaktan co=vab 
veremcyi2'~ Fakat, ııun;.ı s~ehili -
riz iti sarı 6iyaaet, Uzal..'8rlta yeni 
bir tebellür üzerindedir. 

* Son günlerin lkak'1lrk Hd:,eıc -
rine bakınız: Japonyar.m Çinde.'ir.i 
bütün hulul h~reketleri t•dnı.:cn fi-

lden u:zaklapral: c-envba doğru 
dönüyor. Japon filoau denizlerde 
daha fazla hareket hal:Udedir. Çin 
Hindistanı, J"alıiland meae-Werile 
daha çok me guklür. Sin1ıapur ismi 
telgraflarda daha ok zik.rediliyor. 
Zengin Holanda müıtemlckderi et
rafındaki dedikodular ~ittikçe artı
yor. Uzaktaı1ttak.i hadiseieı böyle 
bir istikamet takib eckrkea Japon
yanın Amerikaya göndeıdiği yeni 
sefirin ilk temasları münasehetlcrdc 
bir saliih peyda olduğu a1Ametlcciııi 
vermekten uzalıttr. Amerilanır. yeni 
deniz programı büyölttür. JaPoDya, 
kuvvet Y•ntmcla Amerik..t iılıe uzun 
beylu bir rekahet.e Riritcn1e7 .. ı\ca-

(0. 1 ., - ..,, • r) 

• 1 ım ngı ız gece a ın arının, bir mınta.kaya bir çok defalar hücum 
daima muvatfakiyetli nctöccler ver -jetınekte bu suretle 0 mınt.akad . 
meleri, atılan bombalardan büyük bir lalanlar;n ~niden yapılnuwnn n ! 1~ 
kısmının hedeflerine i.mbet etmeleri, olmaktadırlar. manı 
bu faraziyenin doğrulubnu isbat et. 
nıektedir. Yukarıda da söylediğimiz gibi, ingi-

İnglliz hava akınlanrun mahiyet,; l~z ~v& akınlarının en büyük husu -
- ni tayin eden başlıca amillrı Alman- ! sıyeti. bunla.nn geee yapılmalarıdır. 

ıa.rın ikti&adi bünye ve kuruluş _ Faknt gece akınları, hedefi görmek 
t · ıarı oldutunu söylemiştik. Pllhn.klka ~kanların.dan :4~.h~ ~ıık:1arı i-.- - ı ihtimal dahHindedir. İngiliz hava akınlarının ne gibi he _ ~ın fev~alade buyuk bır mumareReyi 

,!-t, .,ek ve emsalinde~ kala k1ııt' O devirle.de adem oğ'- deftere tevcih edad:~ine dikkat ede. iCab ett~rmektedir. Re<ref tayininde 
nıp, daha uzunca ydea ve daha ı lu atı vurup etini yemekte idi. Ay- 16 

kı k lakı ·1 t ı · _._. d d cek olursak, bu fikrin dox....·lulhmu .. kullanılan aletten başka, İngilh pi _ 
saca u .arı e ayrı ır. · .&Kı e- ni a em oilunun bir tf'.sadüflc canlı 1

""' 0 ' 
_ 1 __ ..ı _ ·L k • derhal kabuı edcria. ı •otıarının, bombaronnan edecekleri 

viınen.ıc:, \an~ten ço önce zaman- olarak bir lilY Y<'kaladığım ve bunu 
)arda, büriin Jngiltere, Asya ve Av· L: d" rı b l . . . d·w· . Resmi İngiliz :istatistiklerine naza- ıaha hakkında önceden çok emı.siı ma 

'L ent ı ef ı_: _ _ı~~;ı~'~ yctAışhr ~gını rla- ran İngiliz ta'""'relert harbin ı..,.~ı:ın lhlmat edindikleri muhakkaktır. Bu 
rupa üliı:elerinin .:eniıt ov~nnda na c;;a arrı:::ueoı mz. tm ınsan ar .,.,- ~ ~ . 

Halbulci, Kandilli nhttrnmdald 
madcaeı oğlunun savurduğu cümle-
de insanın haysiyetine dokunacak 
hiçbir şey yoktu . 

Zamanla, kanndlı derya kuzusu
nun yerine yahudi::e-dP. pİşmiı vu
murta derneğe gelen ccVoyvo>ı kaim 
oldu. 

Ve kim bilir bu masum kelime 
yüzüoden kaç kişi öLür dünyayı, ge-
ne kaç ki i de ura damı bo}·lamış
tır? 

Bugün de ıcbob.tiln tabiri, izzeti
nefsi hassas olanbrı kışltırtmağa 
baılaclı. Bobstil ağır laf telakki edi
liyor.. neresi ağır laf? Kendilerine 
bu stfah iufe ettinnek için hala CMl 

atanlar var! 

c. cJ~ll~,,. rcaıu dolaşan atlar yabar.i jdiler. Jnsanl:ıı tarafından kı.ıllanılmas111ın hu şekil- !'c~ndn~l 1940 ~~ı Birincite.~rin ayına 1 hduskustn Inh!~ı.zıere en fırıla :f~ydası 
tarafıtıda;ı ne za.ma.1 işte kullanıldı- de başladmm:ı lıiç tcreddüd etm.., .. a ar manya uzerine 928 akın yap o unan -.ıselerden biri de, Ingiliz 
.ğını l:Mhuemekle beraber, ta dev- den inaoabiliiiz. Atların eiWileşbyil- yapmı§lardır. Bu akınların 215 atnr.ıi tayyarelerinin, harbin Uk safhasında. Gelen tenekeler ihtiy" aca 
rinde onlardnn ;stifade edı1meğc mesi ve işte kullar.ılması Avrupa ve tıava meyd~nlarına, 158 ~anesi pet: propaganda beyannameler atmak 
baflandığı saD&lıyor. Asya kıt'asmda aldı yürücfü. Ara- rol ve be:°2ll1 depolarile petrol tasfı. vesile.sile Almanya üzerinde yapbkları yeti§Dlİyor 

«Tupau diye wa-en Jı.akiJU bittan, ve ııimali Afrika gibi SACak yehanelerıne, 109 tane.si şimeııdc!er gündüz keşif u~arıdır. Muhtelif ~rtilerle mıeıntek:etiml:ze 
yabaai ata son zamanlara kadM iklimli yerlerde • .ıtlar, ihtirnalki da- ıstasyonlarına, ve diğer müııaka1e Bütün bunlardan maada birblrle- gelmiş olan tenekeledn tevzii mese-
merkezi Asya.da radar.makta idi. ha ıen~blü vn daha. narindiler. Zi- vasıtalarına, 77 tan~i tersanelerE',,.. 62l rine atın yapan tayyareleru'.,, hasmın lelerin~ g~rü_şı~elt üzere Mıntaka Tica
Hatti fimdi bile Mogolistanın insan ra l_ngılız yiH'ış atlarının dedelerini t:uıesı,.tayyare fabr'.kalarına1 •• 58 ~ne taınofle ettiti hedeUeri de, mütcm_ ret Mudurlüğunde alikadarl.arın if • 
yuaı ı<Wıa.iyen yerlermde Pıeje- teşkıl eden dünyaca me~hur ııArab sı ~un 1 petrol ~e diğer sun 1 madde- melen bildikleri anlaşılıyor. Mesela tirak:lle bir toplantı yapılmıştır. Goriif 
valski atı diye adlanc!ınlan bu hay· at larııı bu iklimlerin mah.ulüdür. ler ya~n fabrıkalara, ~ 13 t~esi. li.. bu hususta bilhasla İngiliz tayyare: melerde eldeki tenekenhı ihtiyaca ki. 
vanl.a toaadüf olanuyor. Fakat bi- * rnan tesisatına, 21 tan~ı ~lektrı~ lS - cilerlnln AJmanyarun muhtelif ikti _ fayet etmiyeceği anlaşıl.m.qUr. Tan -
zirn inanı ımıı:ca s?yıtan herh~ldc Yabani esekler, ilci bariz nev' e tas~onlarına, 115 tanesı diğer mutP. - 8Qdi hedeflerini avuçlarının iÇl gibi ztın edilen listMre göre memleketin 
çok ol~sa g.ere.ktır. Bu,, yaban~ at- ayrılır. Aaya ve Af rik.a yabani e- fe~rık_ .hedeflere yapılmıştır. . bildikleri anlaşılmaktadır. Nitekim umumi ihtiyacı 280 bin kilodttr. Tev_ 
!ardan bır mı klan 190_ aenesınde şeklcri; .ı\sya eııekleriai.n de huv1a- Ingılız hava akınlarına dikkat edı- .. .. .. . . . liata en fula iht.i-ç gö.ıteren yer .. 
I ·ıt · ·ı · · L d k"ll · · . . '. • l k olursa İn il'zl · he d Almanya merlnde duşurülen Ingılız "-
ng~u~rendye g:t•dn .. ~.~şu!:, t onlara 1 r~ v~ şe ı en, ~~~!ne- benzıyen üç _ece Alm, l g ' el'ı~ r hşeyk en tayyarelerinin pilotlarında bulunan lerden başlanacaktır. 
parK.mrı a gor ugumvz orun rı, cınsı vardır. VlllUl1llJ'etle açık kes- once an an rnayı ma ru tan . . .. ••••••••••••••••••••••••••••••••-·· ···-······· .. -
boyca alemde atton ufarak. tenlde- ı tane renginde ol.rlar. Sırtlarında (petrol, benzin) mahrum etmek gn _ r:sımler, harıtalar, Alm&n1.a:_ı P:_k ~u 
ri açHı:. kahve ıe-ngi, bacakları esmer~ 1 boyunlarından, clibinder ta kuvrı.*- yesini istihdaf ettilderi görülür. Hnl- ynk hayret ve korkuya. du$Urmuştur. T AK V i M 
cedi.r. Allnlannda malum kakül larına kadar devam eden koyu. kah- buki buna karşılık Alman hava akın_ Çünkü bütün bu~larm Ingilizlerin eli 

yoktur. Sırtlarında nnıudu f ıkariJe- ve rengi bir çizgı vardır. Karın lan tarı hiç de böyle bir gaye takib et _ ne geçebilmesi, IngiliZl.erln Almnnya 
ri boyunca da koyu bir çizgi vardır. ve bacakları beya7dır. Ekserisinin memektedirler. Çiinkü Almanlar için d'ahillnde çok kuvvet!i bir casusluk 
Bu hayvanlar p~k nadirdir, ve ya- bacaklarında da belirsiL çjzgüer bu- petrol, bayati ehemmiyeti b:ı.izdir: ve eebekesi lrurdukln.rını da gö,,termek- R.-i ııe11e 
bani atların en son neslidirler. Bun- lurwr. Kiang veyahud Tibet yabani hemen kamilen, o da mahdud ve gay_ tedir. İngillzlcrln bu husnstn istifade Ulf>6 
dan iki bin yıl e-.vel lngilterede ya- ~eği çorak ve yüksek mıntakalarda ri kMi miktarda hariçten ithal edil - ettikleri elemanlar, A1manyada mik_ 
şayan atlara pel· bı..nzemeleri de <Devamı G ncı sa.yfada) mektedir. (Devamı 8 inci sayfada) 
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L.ondradan gelen bir telgraf ha beri: görüyoruz. 

GONEŞ Muharrem 
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Anıavu.dlukta Yuaa.n taarruzuna kartı mııkavemelte bulunmaya Hangisi doğru, "hangisi yanlış diye sormayacağız, dikkat ettiğimiz 
çal:şan 11 in~i lt?lyan ordusunun son muhareh-'cıde dağıtıbuş <M- bir b~ka nokta var: 
4uiumı haber v~nyoı-. ltalyan tebliği İtalyan ordusunun Arnavudlııktn ne ate haşladığl 
-. ltalyan tebiiğincie jse Yunanhların bıitün savletler:ı.ıe ra~ruen 11 in-. zamandanbcri hangi hatta bulunduiumı Jimdiye kadar bir defa o\sun 
cı İtalyaa ~ batJaruu JJerlerinc:len opDatsmlld.Jclara teminatını ta.eıih etmemiftir, 
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Makineye 1 

BIJlk 
Yanan 

taarruza 

iaşe teşkilatına dair 
koordinasyon kararı 

lifin neşredildi Nevyork 18 (A.A.) - Nevyork He • 
rald Tribune gazetesinin Vaşington 

Yazan: Selim Ragıp Em~ daki muhabir.ne göre bir Amerıkan 
, . . grupu Amerika li~anıarında hare _ 

tezahürü 

Macar ovasını 
sular kapladı 
Tuna sahilindeki 

sedler 5 yerden yıkıldı, 
12 köy tahliye edildi 

1'I eml.eıı:etımız[e komşu Bul- ketsiz kalan 27 Dtalyan vapurunun 
Ankara 113 (Hususi) - l\1emle- nin yÜrütülmesinde alakalı veka - ganst~n .arasında Balkan satın alınması için müzakereye rıriş _ 

ketin iaşe işlennin tar.zim, idare ve )etlerle irtibat, tatbikalta sürat ve sulhunun emnıyetı bakımından kıy- miştir. Bu vapurlar arasında 23.255 
mürakabesüe mükellef olmak üzere elbirliği temin edecektir. metli bir vesikanın iki gün evvel tonluk Bianco Mano vapuru da var-

Budapeşte 18 ( A. A) - Tuna
nın sol sahil:ndeki sedler son 48 saat 
zarfında beş yerden yıkılmış ve sLl
lar 300 kılometre murabbalık bir 
sahayı kaplamı~tır. 

Ticaret Vekalı:tinc bağlı bir iaşe İaşe müsteşarı heyetin reisidir. Ankarada imı:alanmış olduğunu dır. Kıymeti takriben 10 milyon do 
teşkilatı kuru!masma dair koordi- Teşkilat kadmsunda evvelce yazı - memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo- lara baliğ olan bu vapurların devri 
nasyon kar'lrı r.eşredildi. Kararda lan mem1Jriyctlerdt":-ı başka di)rder ruz. ilaaz ve kira kanun layihası mucL. 
teşkilatı dahil memuriyetler ve va- yüz lira ücretli iki ofis komiserliği, Günlük hadiselerin türlü inkişaf- bince İngiltereye verilecek Amerikan 
zifeler gÖ!tterilmi!'tir. T e!lkilatta bir üç yüzer lira ücretli üç şu he mü - lar arzettiği böyle bır zamanda Bal- vapurlarının adedini şimdiden ar _ 

Dört mıntakada 
şiddetli iaşe jş birliği heyeti bulunacı>ktır. dürlüğü, liizumu kadar servis şefi, kanların mukadderatile son derece tırmış olacaktır. 

Bu heyet Müdufaa, Maliye, lktısad, memur ve daktilo vardır. Bir de alakalı iki memleketin böyle bir si
Münakalat, z:ıaar Vekaletleri mü - matbuat ı:erv.i!i kurulacaktır. Bun - yasi eser meydana getirmiş olma
messillerile Ticaret Vekaletinin ten- dan başka Veka:etin teftiş heyeti ve larile göstermiş oldukları kiyaset 
sib edeceği daire amirlerinden te - hukuk mü1avidiği kadroları geruş - her suretle takdir edilmeye layıktır. 
şekkül edecektir. Heyet İaşe İl!!eri - letihniştir. Türk.iye ile Bulgaıİ.itan arasında 
...:.....------------------------------ bir dostluk muahedesi mevcud bu-

• 81;1 gece vaziyet bilhas!>a Epostag 
ıle cıvarında çok ciJ<li telakki e -
dilmekte idi. Harbiye nazırı dün sa
bah. bu kııs::ıhaya gıtmiştir. 1 2 köy 
tahlıye edilmiştir. Bircok köyleı de 
tecrid edilm:c:. bir vaziyettedir. Bir 
çok ev yıkılmıştır. 1 5 askeri tay -
yar~ Tuna nehrini Budapı:ştenin şi
malınde tıkamı'} olan 16 kilometre
lik muazza.n bir buz kütlesini bom
balarla parçalamıştır. 

muharebeler oluyor 
11 İnci İtalyan ordu

sunun bakiyesi ric'ata 
devam etmektedir 

Japonya tavassuta 
1 

Avrupada ataA ka lunmaktadır. Böyle bir muahedenin 
mevcudiyetine rağmen ayrıca ayni 

aA made ve ak•ısler mahiyette bir beyanr.a:nenİn İmza 
ve neşredilmiş olmasının sebeb ve 

İrlanda lngiltereye 
deniz üsleri 

verecek mi? 
Londra 18 (A.A.)-DailyTe

legraph ıazetesinin lizbon muha -
biri yazıyor: 

Su, Macar ovasında birçok ha -
sar vapaıak yükselmektedir. 

Tisza ~'!n~i de hasara uğramıştır. 
Londra 19 (A.A.) - il B. C.· 

Yunan m~tbuat nazırı şu beyanatta Tokyo 18 (A.A.) - Japonya hü -
bulunmuştur: kfı.meti namına beyanatta bulunma. 

- Büyük Yunan taanuzu büt~n ğa memur olan Kokoişi bu s:ı.bah 
cephe boyunca devam etmt:ktedır. gazet-e muhabirlerini kabul ederek 

Muharebeler, bilhassa Küsura • hükfı.metin Uzakşarkta gerginlik mev 
T epedelen, Pogradeç, Devoli mın- cud olduğuna. dair end~e ve tela§ ve. 
'takalarında cP.reyan r.diyor. rici muhtelif şayiaları teessür ve te-

Küıura - Tepedelen mıntakala· esrifle karşılıyan beyanatını oku -
nnda Yunanlılar tarafından birkaç mu.ştur. 
gün evvel mağlub edilmi~ olan Bu beyanatta, İngilterenln ve A • 
1.1. inci İtct}yan ordusunun bak.iyesi merikanın t.ersine olarak Japonya -
ne ate devam er-nektedir. Y•..ınanh· nın barış arzusu bilhassa kayıd ve i.. 
lar düşmana ağır zayiat verdirmek- şaret edilmektedir. 
tedirler. Japonyanın Avrupa harbinde mu_ 

Yunan tebliği tava.ssıt olarak bir teşebbüse girişip 
R Atina, l 9 ( A.A.) - B. B. C. : gi:rişmiyeceğ.i hakkındaki suale, mez.. 
esıni tebliğ: kür zat şu cevabı vermiştir. 
~uvaffakiyctli bir taurruz neti- Alakadar devletler Japonyayı bu -

cesı~de düşmanı, kuvvetli surette na davet ettikleri ve vaziyet ınüsa.id 
=hk:irn edilmiş mevzilerin~e.n çık~r- bulunduğu takdirde hiÇ şüphesiz e -

k. 300 esir ~Idık ve mülnm mık- t 
~d ~-

r a otomatik silah iğtinam ettik. Japon sözcüsü şurıları ilave eyle -
Yunan tayyareleri de düşman miştir: 

.batlan üzen~de büyük bir faaliyet Japonya yalnız doğu Asyasmda de 
töstennişlerdir. ğll, dünyanın her tarafınd;ı. muta _ 

ingilterenin iaşe 
vaziyetr 

ondra, 19 (AA.) - Ro:>ter: 
Lordlar Kamarasında yapılan bir 

müzakere esnasında söz söyliyen 
iaşe nazırı Lorrl \Volton, lnııiltere
nin iaşe nziyeti hakkında izahat 
vermiş ve demiştir ki: 

- Ekmek boldur ve çok ucuz
dur. Ekmeğin fiatı, sulh zamanına 
nazaran hemen hem~n değişmemiş
tir. 

Alcdenizdekı sefer devam ettikçe, 
etin bugünkü tayınını fazlalaştır
mak imkanını görmüyorum. 

Etin yerini tutmak için hüyi.!k 
rniktarlarda zerzevar, zeytinyağı ve 
sadeyağı vardır. Yenecek yağ: O 
kadar çok k:i ç1Jk uzun zaman da
yanabiliriz. Süt te vardır. 

lord '-],' olto.ı, heyeti umumiyesi 
İtibarile deniz vaziyeti halkında da 
şöyle demiştir: 

- Vapurlar kaybettik, daha da 
kaybedeceğiz. ingi1tereye ithalatta 
bulunmak kabi]iyetirıin azaldığını 
göreceğiz. Liman kolaylıkhınmız a
zalmıştır, daha da azalacaktır. Fa-
1'.at denizlerde hakimiyetimizi mu
hafaza ediyoruz ve ithal!ttımıza de
va"Tl. edec~~iz. 

Singapurda 
:tngiliz 

tahşidatı 
Londra, l 9 (A.A.) - B. B. C : 

Avus~alya batveki1 muavini Faden 
tarafından b1ldi:ildiğffie gÖrt>, hin
lerce Avuma}yaiı ıuker dün Singa
pura muvo~alat etm.,erdir. 

Kıtaatı tafıy.m nakliye genrilni
ne muhriblı!r ve distroy"rle-r refakat 
ebneokte idi. 

Malayarun müdafaası ile mülcd
lef hulunan Avustra}yah kıtaat, 
memleketin muhtelif mıntah1arına 
aevkedilmiş)erdir. 

Romanyada yeni 
ve fevkalade 

tedbirler 
londra, 19 (AA.) - B. B. C.: 

~~an D. N. B. ajımsı tarafından· 
QUdırildiğine göre Romanya hüku
~ti Yeni bir kararname neşretmiş
tU". Bu kararnaın-:. mucibince hükuhet, iıatediği vRkit lüzum gördüğü 
r:.•usi müıe"seselere t>l koyabilecek-

Bu suretl~ hükumetin emrine ge· 
Çcn rnüel"le§e müstahrJf'TJlleri ve 
:klur1an 11efe-.&,er e lilmiş !lavıla
aab ar~ır. Herhanızı bir muhl\lefel 

ota.1 tel~kki edilecektir. 

vassrt olarak harekete amadedir. 

Pasifikte harb 
tehlikesi 

(Baı taraf, 1 inci sayfada) 
vaziyeti hakkındd yazdığı bir ma -
ltalede di}'Or ki: 

Eğer J ap.">n fiiosu Holanda Hin
distanına karşı harekete geçerse, A
merika donanması da .Taponyaya 
karşı harekete geçecektir. Bu hadi
seler, eğer olacaksa. pf'k yakındır, 
hatta hafta içinde beklenebilir. 

Tramvay ve tünel işletme
leri ıde 3 saat fazla 

mesaiye müsaade verildi 
Ankara 1 d (Hususi) - 18tan -

bul Sular id.~ı e-si ile E.lektrik, T ram
vay ve Tünel işletmeleri idaresinin 
iş yerlerinde günde ÜÇ saat kadar 
fazla mesai yapılmasına miisaade 
verilmiştir. -------
Süveyş kanalma. hücum 

Kahire 18 (A.A.) - Ingiliz hava 
kuvvetleri umumi kararg8.hının tebli
ği, bu sabah erken Süveyş kanalı mın 
takasına düşman tfayyar!:ıleri tara. _ 
fında.n bir hücum yapılmış oldufu. 
nu bildirmektedir. Bombalar atıl~ 
tır. Fa.kat ne hasaı·, ne de insanca 
zayiat vardır. -------

inşaat müteahhidlerine 
aid otomobiller 

Ankara 18 (Husnsi) - İnşaat 
müteahlüdlerine aid hususi otomo
billerin inşaat sahası ile mütaahhi
din, büro merk.:J:i araııındtı inşaatın 
devamı müddetince seyrüseferde 
buhınmalan zaruri görülmüş, bu 
gibi müracaatl..ırm tetkikinin kara
ra bağlanmasına başlanmıştır. Bu 
bakımdan lzmirde 5 1 4 numaralı o
tomobile müsaad-: edilmiştir. 

Londrada bir cami ve bir 
islam kültürü m0 rk 1zi 

r pılacak 
Londra, . l z f .\ A.) - Avam 

Kamarası, hıgiltercde bir O\mi ve 
bir islam kültiirü merl.cni inşası için 
lüzumlu ar~anın satın :ılınmasında 
kullanılmak iizerf' hükumete gayri 
muayyen mikt--ırrla lcredi açılması 
hakkındaki talebi. müzakereye koy
ma-1an tasvib etmiştir. 

Projeyi harareti<! tasvib erlenleT
den muhafazakar Sir Staley R 1•ed. 
camiin payitahta mümkün olduğu 
kadar yakın bir yerde inFlsı temen
nisini izhar e·.mi~tir. 

<Baştarah ı inci !'aylada) 
memleketleri için olan ehemm.iye -
tini bilhassa kayıd ve işaret etmek -
tedirler. 

Sofy,a 18 (AA.) - O. N. B.: 
Efkan umumire ve ak~am gaze

teleri Türk - Bulgar deklarasyonu 
ile meşgul olmakta devam eylemek
tedir. 

Hükumetin or~anı olan <rDneı>» 
hülasaten diyor ki: 

Bu dek~rasyoo, fevkalade ehem
miyeti olan bir diplomatik vesika -
dır ve bunun mes'ud neticeleri ya
kında kendisıni göst~tmekten hali 
kalmıyacaktır. Bu, Balkan memle -
ketlerinin bütiih engelll'r1 ortadan 
kaldırmak Ye iyi komsuluk münase
betlerini idame eylemek azmini bir 
kere daha tebarüz ettinnektedir. 

Dnevnik gazetP.sİ. diyor ki: 
Bu anlaşma, Balkanlarda ve ci

var mıntakahrd:ı umumi vaziyet ü
zerinde tesir icra etmekten hali kal
mıyacaktır. 

Slovo ga'Zl'~esi diyor ki: 
Türk - 13ulg-ar dl'klarar.yonu, gü

nün en ::n:.ih1m had;sesidir. Bu her 
şeyden "'vvel aklı selimin bir zafe
ridir. Deklarasyon, ist.ikhfll için bir 
ümid te~kil etmektedir. Bu anlas -
ma, ayni zamanch. Balkan miJle~İe
rinin çetin ızt·rablar imtihanlarından 
geçmis oldukb.r•nın ve bunur. onla
ra makullük verdiğinin de bir biir
hanıdır. 

Atinacla 
Atina 18 (A.A.) - Rovt,.r: 
Atina gaıete1eri, Türk - Bulgar 

deklarasyonunu sulhpt>Tv"r bir jest 
olarak telakkide müttefiktir. 

Katimerini divor ki: 
Bu diplomatik vesikanın müsaid 

bir intiba yarattıihnı 11öylemekle Yu 
nan efkarı umumivesine düı'iist bir 
surette tercürıan olduğumuzdan e
miniz. Bu deklarasyon. Ynnanistan
da, Balkan mem1eketlerindeki sulh 
zihniyetini gösteren hir vesika ola
rak telakki edilmektedir. 

Proia diyor ki: 
Türle - Bulgar deklari\syonunun 

imzası. Balbnlarda ihtilatlara m~ni 
olmıvR va<dım edecek mühim bir 
°'adisedir. 

İtalyad?t 
Roma 18 (A.A.) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
İtalyan resını ınahfelleri fiiTk -

Bulgar anlaşması hakkında hentiı 
vaziyet almamışlardır. 

zaruretini anlamak İstemeyenler bu
lunabilir. Bunlara verilecek cevab 
basittir: 

Mevcud harb, vazivette şayanı 
dikkat tahavvüllı!r husule getirmiır 
tir. Kısa zaman «"vvd Balkanlaıa 
hulul eden bazı yabancı kuvvetlerin 
Bulgaristana doğru u.-amak istidadı
nı göstenneleri karıımnda bu mem
leklte atfolunan türlü tasavvurlar 
bu beyanname ile tavzih edilmiş v~ 
açık bir z:nahiyet almış bulunmak-

Wi1lkie Lizbondan geçerken o -
nunla sıkı temasta bulunmuş olan -
!arla görüştüm ve Willkienin İı ian
dayı ziyareti hakkınJa şu malumatı 
aldım: 

Willkienin İntibai şudur ki, De 
Valeranin, lngiltereye karşı olan hat 
tı hareketini deitiştirmesi ve Jııgilte
renin emrine İrlandada deniz üsleri 
vermesi meselesini trtkik eylemesi 
muhtemeldir. 

Askerler ve sivil halk s~ları durdur
mak İçin hummalı bir faalivetle ça
lışmaktadır. 

Naib Amiral Hoıthy dün taryare 
ile sular 1ııındtı kalan araı:i üzerin
de dola<ımıCJtır. 

Yugoslavynda tuğyan 
Belgıad 1 8 ( A.A.) - O. 

N. B.: \'ugoslavyanııı muh -
telif kısımlarındn nehirler ka-
rın erimesi üı:eı ine tekrnr 

tadırlar. iki memleket arasında bir Fransada harb 
dostlu kmuahedesi mevcud olması-

taşmıstır. T uğyaa Manastırda ve 
eski Sırbi~tanda büyük Morava -
nın Bassık bölge'linde bilhassa e -
hemmiyetlidir. na rağmen bu beyannamenin ifade yüzünden 60 bı"n 

ettiili mana i~tP. budur. Di~er ta,.afta•ı havaların ısınma~ 
sebebile Tu:ıa nehri ve avl'\kların -
daki buzlar er.oh , t- Novistad· dan 
Karadenize kadr. dündenberi yeni
den vapur ııeferleri başlamıştır. 

Tür~ve Bul~ari~tana, Bulgaris- bina harab oldu 
tan da Türkiyeye taarruz etmemek . 
hususunda mütekllhil ve sarih taah- Parıs 18 f A.A.) - Münakalat 
hüdlere girisirlerken hem evvelce nazırı Bertnoıt dün radyo ile nt>~re
bağlı bulu~duk1arı mukavelelere ı dilen bir ı•ııtul.. söylemişti; 
aykırı bir hareket yapmamış oluyor, . Nazır bu nutkunda şöyle deıniş- Alman ve İtalya l 
hem de ötedenberi b«".slediklerini tır: 
beyan eylediklı-ri aulhcu siyas'!tleri- . Harb harekatı esnasın~a 6.0 bin tebliğleri 
ne sarahat v..::rmiş oluyorlar. Bu su- bına har~b olmuş 1 $0 bm hına da Berlin 18 (A.A.) - Resmi teblığ: 
retle Türkiye Bulg-aristana karşı giz- hasara ug_r_a_m_ı_şt_ı_r.____ Savaş tayyareleri dün İngiliz ada. 

li bir emeli bulunrn::od:ğıııı bir defa t rnavudlukta 7 gün da larında mühim hedefleri muvaf!aki-
daha tekrarlamış, Bulgaristan da, ye1 Jr bombardıman ederek yangın _ 
ötedenberi revizyonist olmakta de- \ta,yanlar 29 tayyare lar tutuşturmuş ve doğu sah:llnde bir 
vam eden siyasetinin müııellah bir liman tesisatını hasara uğratmışlar -
ihtilafa müncP.r olamayaoağını ka- kaybeltİ,er dır. Hull'ün doğu cenubunda bır fab-
bul ve ilan eyliyerek aleni bir sulh rikaya yapılan hücum esnasında. tam 
andı içmiş bulunuyor. Atina l S (AA.) - Atina a - isabeUerle buyük ınfılaklar tevlid e' 

B b l d h b jansı bildiriyor: dilm:...tır· . ütün un ar an ötiir-4 ar in "iv 

Balkan1ara yayılmasında menfaat Geçen 7 ~ün zarfında Yunan ha- Şimali İskoçyadaltı Moray _ Firth-' 
va kuvvetleri 1 3 İtalyan ti\yyaresi de bir petrol deposu tutu~turulmu.ş 

umanların hu vaziyet kar~ısında düşürmüşl.erdir. İngiliz hava kuv -
memnun obbileceklerini iddia et- vetleri ise ayni hafta içinde mu _ tur. t 
mek elbette ki doğru olamaz. Sim- hakkak ohrak 16 ve muhtemel ola- talynn tebliği ordula ... 
di taraflar vaziyetlerini tayin etmi", 3 Roma 18 (A.A.l - İtalyan 

.. rak. tayyare di.ışürmüslerdir. Bu n umumi karargahının 252 numaralı' 
yekdiğeri hıtkkındaki kanaatlerini suretle yedi g_ ün içind~ İtalyan ha- •~bliğı· .. 
beürtmiş olanık hadiselerin inkişa- k 1 A. dl k h ""' 

v_a uvvet ~n . rnavu u cep ~ - Yunan cephesinde 11 inci ordu mın 
fına itminanla İntizar edebilirler. sınd~ as;tarı 2C) tayyare kaybetmış - takasında dün bütün gün anudane 
Balkan sulhunun Balkanlılar tara- l d 
fından ihlal edilmıy"ceği hakikati- er ır. muharebeler olmuştur. 
nin bir defa daha meydana çıkması 7 Alman tayyaresi Düşman ağır zayiata uğramı~ ve 
Balkanlılık sivesetinin bir muvaffa- batlaNmızı yerinden oynatama.tnUJ-
kiyetidir. Bunu, h~r !!uretle takdire düşürüldü tır. Bizim de zayiatımız hissedilir de. 
değer buluruz. receded.ir. 

511Li.nı &a.9-Lff' CHı•p 

Macar Maarif Nazırı 
Sof yada 

Sofya 18 (AA.) - Stefani: 

Londra 18 (A.A.) - Pazartesi gü- Alman hava kuvvetlerinn rnensub 
nü sabahındanberi 7 Alman tayya • filolar Bingazide düşmanın gerilerini 
resi düşüriilmüştfür. Bu tayyarelerin ve üslerini bombardunan etmiştir. 
dördü Pazartesiyi Salıya bağlıyan Ege denainde düşman tıayyarelerl 

gece tahrib olunmuştur. Bunlardan İtalyan adalarının üzerinden uçarak 
üçünü hava dafi bataryaları düşür_ yangın ve infilfilt bombaları atmış • 
müştür. lardır. ........................................................................................................ 

Macar maarif nazırı Homan, bu
gün Sofyaya gelmi~tir. Nl\zır, bu -
günlerde Macariata;ı ile Bulgaristan 
arasında mevcud dostane münase -
betleri inkişaf ettirrneğ«" matuf bir 
kültür mukavelesini imzıı edecek -Bununla beraber Roma siyasi mah 

fellerinde Türkiye ile BulgariStan a
ra.ııındaki m~emetperver münase- tir. 
betlerin idamesi imkAnlannın sCinpa 1 d 3 O b• k. · 
ti ile karşılandı~ bildirilmektedir. spanya a m ısı 

Roma 18 (A.A.) - D. N. B.: 8VSİZ kaldı 
Giornale ditalia gazet.esi şu satır

ları yazıyor: 

Türkiye ne Bulgaristan ara.sı.ndaki 
anla.şma Battan devletleri &yaseti -
nin İngaız nüfuz ve ta-eyiklnden lrnr. 
tulduğunu teyid eylemektedir. Bu an
la.tma iki memleket arasındaki mü
nasebatta bir saliha ve J;::arşılıklı pren 
aip menfaatlerin.in nazarı itibara. a -
lınm.asına pek ziyade yardım etmek.. 
tedir. Anlaşma harbin bugünkü saf. 
hasında bundan sonraki inkiŞatında 

hususi bir ehemmiyeti halzdir. İtal
ya iki memleket vaziyetindeki bu ta_ 
vazzuhu memnuniyetle karşılar. 

P~~cle 

Madrid 1 S (AA.) - İki gün -
denberi Santander limanında hü -
küm süren yangın halen baııtırıl -
mıştır. Vukua gelen hasarın kıymeti, 
4 milyar pezetas tahmin edilmekte
dir. Eniz kalmış olan lO bin kişi 
muvakkaten mekteblerde, gazino -
larda ve buna m~abih binalarda is
kan edilmektedir. 

Lazım gelen bütiın tedbirleri al -
mak. üzere endüstı'İ ve ticaret nazı
rı, Cener-J.l Franlı:onun hususi mü
messi1i sıfatıle bugün Santandere 
varmıştır. 

Buda.peşte 18 (A.A.) - Türk - Bul. Diplomatik mahfellerd~ki, düşün _ 
gar deklarnsyonunun imzası Maca - celere göre, bu anlaşmanın imzası 
ristanda çok büyük tesir yapmıştır. «Balkanlarda İngiliz diplomasisinin 

Bu sabah gazeteleri. bu anlaşma bir gerileyişi~ olarak tefsir edilmek 
hakkındaki ajans haberlerini büyük lazımdır. 
bir yerde neşretmektedir. Muhabir - Sofya ile Ankara arasındaki mü _ 
terin telgrafları, müttefikan, bu ye_ nasebetlerin aydınlatılm:ı.sı, bilhnssa 
ni diplomatik: vesikanın cenubu şar. eğer bunun neticesinde Türk _ Bul.. 
ki Avrupasındaki siyasi havaya cid- gar hududundaki kıt'alar çekilirse 
di bir ferahlık getirmiş olduğunu ve Budapeşt.ede Balkanlarda İngiliz si ~ 
sulhün tarsinine müessir surette yarlyasetinin ciddi bir zayıı:a.ması olar 
dım edeceğini kaydeylemelttedir. tefsir edilmektedir: 

ALIŞTIGIMIZ TEZADLAR: 
l.tanbıd saııtleri..-

10 
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Müstesna bir 
program Saym 

lstanbul halkma : ~~ 

! Olur mu? i ~ harikası 2 Veni sinema 
sunuya~: 

Yakala dl ar Her nevi müstamel eşya badema fenni Bir tarafı temizlemeden n şekilde tathir edilmeden sablamıyacak, d'"' ıger tarafı yıkmamalıyız! 
·ıo kuruıluk bannayı 75 kura- paçavra depoları için de yeni kayıdlar kondu :Dl ormal umanl&rda bulu.n. 
fa laturaaız olarak Btıtmağa - mama mı:;q rağmen şe -
kalkan iki muhtekir, alıcı ile b. ?e~ir ~ledisi: _dün s.aat 14,30 da, ı İnsanların giydiği ve kullandığı birde imar faaliyeti devam. edi _ 
6eraber giden •İvil memurları ;~ncı_ reıs .v~k.ili Ntcıb Serdengeç- her nevi ~şya ile paçavralar ve hl- yor. Bu, Şüphesiz şayanı takdir 
katibleri 7Jannederek CÜTmn: C lyasetıldtk top anm:ştır9.-' !anılmış çuvallar, fenni tathiri ya- bir şey .. fakat naza.n dikkatimi1:i 

• • • • ' • e.se a~ .tan .. aon~a. "'1 yılı pılmadan utıhlmıyacaktır. cetbeden bir nokta var· 
lerını ıtıral ettıler beledıye masrat butçesı ıle mülhak Paçavra depolat·ı dd 1 -i.st'-1 ~ • b.. l · kik d. ana ca e er ~ ........ kleri müteakıb, her brafı 

utçe erm tet ve tas ıki hakkın- h · · d b l d. . . b birden yıkmıya batı ıyoru.z. Enka-
Zabıta, dün yaptığı bir cürmü daki teklif okunm11' ve büt e encü- ~~~ın e ~ e ıyenın mıinasi gör-m~hud sonunda iki muhtekiri suç- menine havale olunmuştu ç d~gu .mahal.erde ve müst:ıkil kar - zı ka,dU'DUJla, amele ve vesait 

r. gır bınl\larda 1 k f • h" · kafi pmiyor; işler süıiincenr ... e 
_üstü yakalıyarak müddeiumumiliğe Müteakiben diğer teklifler oku -1 ° aca • ennı tat ın .,. 
teslim etmiştir. narak alakadar encümenlere sevke- ı yapılanlarla_ :>'.jpı_lmıyanların kon - kalıyor. Mesela, aylar va.r ki, Be. 

Cizre tüccarlarından Ahdt:11lah, dilmiş, yabani av domuzlarından a- 1 mas~na ve ışçkı c;:rm soyunup giyin - yazıdla, Koska arasında.ki :rıJulan 
lı k 

rnesıne ve vı anmasına h sahanın dörtte bir enkazı --ta 
evvelki gıin külliyetli miktarda çi - naca nakliye ücreti ve mezbaha k l '.h rna _su!' ayrı ... -
çekli baısm.ı almak üzere Sultanha- resmi hakkındaki mülkiye ve iktı - ayn ısım arı ı hva .edecekm. dan kakmış değ-ildir. Bergün bu-

d 
P d l l rada adedi 10 u g~mıy· en amele-

mam ve c::i~·arındak.i mağazalarda sa encümenlerinin müşterek maz _ açavra eposu ış eten er, iş es-
bir hayli dola~mı, istediği malı bu _ batası kabul edilmi~tir nasında İşçiler iş elbisesi, takke, a- nin, nihayet iki üç araba ile ça_ 
lamamıştır. Bu mazb.ıtaya gÖr; yabani av yakkabı, <'ldiven ~iydirecf"k ve k.ı- • lıştığuıı görüyoruz. Bu vaziyette 

Bir ara Katm~ıoğlu hanında bas- domuzları i~in kilosundan mezb· ha hı-na göre hususi toz maskesi ve ~ın kaldırılma..c;ı en az 6 ay 
macılık yapan Obanneş Fenerciyan• resmi olarak 3 ve ha-..'va başmacı a- gözlük kulland~racak, her üc; _ayda surer. Diğer taraftan Si\ı:keei "'a-

J n n b. hh• ] · · - - " 

G 
Ü 
N 

lnP}iz filimci~iğin harb : 941 senesinin 
ıçınde çevrılen son : .. •• • 

en büyük eseri: en buyuk eserı: 

KANLI , BiR KIS . . 
DAVA! ' GECESi 

( SOPHIE STEWART • 
BARRY BORNES) 

2 sinemasında. la, Jaram Haınparsomyanın mağa- kil ücreti olara< 75 kuruş cdınması ır sı ı muayene erım ve muayy•m nnın onu yıkıhnıya başlandı. Bu-
zalarına uğmyiuı Abclul!>.ıh bura'.:ia kararlaştınlmıştır. 1 zamanlarda tifo ve veba a~ı]arı yap.. radaki temizleme faaliyeti ni'<be. 
aradığı basmayı bulmuş ve mağaz.a Bilahare-, zabıt11i belediye tali _ tıracaklardır. ten 9Üratj gidiyor. Biz şu kanaat_ 1 program 
sahiblerile :>a1:arlığa girişmiştir. matnamesin;n müzakere-sine geçil _ Fenni tathiri yapılmamış pac;av - teyiz ki, bir t.ar:ıhn işini bitirme- l - L il AŞ·& J: DEANNA DUR BiN' in 

Basmacılar, evvelce metresi 40 miştir. Kulldnılmış eşya ve paçav- ralar bu i~e mahsus kapalı vesaitle den di!er taıra.ra başlamamalıyız. (3 Modern Kız>, (100 Erkeğe Eir Kız), (Ne Şeker Şey), (İlk Uyanış) 
kuruşa satılan mala 75 kuruş iııte _ ralar hakkında zabıtai belediye ta- naklolunacaktır. Mademki amele ve vesait bu-hranı filmlerinden sonra en son çevirdiği' şaheser 
mişler, tüccar da bu fiata razı görü- limatname-lİne konı.ın yeni madde - İş elbi3esi ile İşçilerin sokakta gez vardır, binaeruıJe.rh ameleyi ve 2 PARA MUN" ÜR 
n r k 1 

· · t · b h b k ler Mecıı·· t f d k b 1 d"I · ı · · · d vesaiu bır· •---•a .. ~ ... ~1·r ~·p 0 - r en BOD harb havaaisleri T KÇE e e a ış verıJ.I er esı sa a a ıra - ~ ara ın arı a u e ı m.ış- me en ve ış yenn ~ yemek yeme- ~.... """"-" çUJ mıştır. . . J tir. Bu ye:ıi maddelere göre, kul - leri yasaktır. Çöplerin toplu bul\Jn- tılısnıın ~i bi.ti~yiz. Şehrin l - i.ave olarak aynca.: ~ • • • · · 
Abdullah bu fahLŞ fıat karşıf!mda lanılmış eşya ve paçavra alman, sa- duğu yederden ve hunları nakle • ::i ::telyı~~a.nımltuat~~~ b_:Y.:ke esan._.: F E R A H ' da ÇEMBERliTAŞ'da 

fiat mürakabe komiııyonuna müra -1 tılan, depo edilen ve işlenen yerleri den vasıtalardan paçavra toplıyan- "'...... ,..._ ... -. ııLL 
caat etmiş, bu teşekkül memurları açmak için belediyeden müsaade a- lar da bu hükümlere tabi o]acnk • ~ görünüyor. ~ 1 ASJLAMIYAN ADAM 
zabıta ile müştereken iddia eh'a - hnacakttr. lardır. Ol • fında bir cürmU meşhud tertib et - ~ ur m U ':> : (Boris Karlof) Dr. Fra.nkeşta.yn Büyük tenor TİTO Şİl'A'nın 
mişlerdir. Sucular va berberler dün B 1 d \ • ; Korku ve deıhşet filmi hissi musi.kal filmi Kıyafet değiştiren memurlar, 8 6 İye kOOperatİfİnİD ............................................. _., 
Cizreli Abdullahla birlikte dün O - Senelik kongralerİnİ ı·mal ettr'rdı"g""r" yag""'la 1 "}" ) J } 
hannesle Jaraınm mağazasına git - r ngı iZ er e o milyon Matbuat Balosu 
mişler, bir .ıün evvel mutabık ka - yaptllar Sıhhate muzır değılmiş liralık yeni bir anlaşma Basın Birliğinin tertib ettiği Yıl-
lınan fiat Üzerinden 37 top çiçekli c._ __ , b rb I . . lık: bal ·· ·· ·· d ki C tes 
basma almışlardır. 1 .. .;JQCU ar ve e er er cemıyetlerı, Son günlerde belediye memurlar 

0 
onumuz e umar i ak.. 

Bu işler bittikten sonr4 k.endj)e _ d~~v~~t 15 de esn~f cemiy~tleri kooperatifi tarafındar> imal ettirile- yapacağız şamı Taksimde .şehir gazinosunda 

d f 
bırlicn hın.asında ııenelik umum1 top k h lL t l vı ıhh B" '"dd b . . verilecektir. rin en atura talcb edilen mağaza .,. re aıs.a sa ı an yag arın s ate . ır mu et~_en en, lngilizlerle ye- Balo ak.şamı, camlı salonla bar 

sahibleri Cizrl!linin katibleri zannet-ı lan~ılarını . ."a~nışhuJır. İddTe he - muzır okluğu hakkında bazı jdcJia- Diden mal mubayası talebeleri etra- klsmı da gazinonun muıtad m•~..+e 
tikleri memurlara. yetı ve murclktb raporları okunduk- lar ileriye sürülmü§tÜr. Bu jddiaJar fında cereyan eden k _ 1 1.&9v -· ta 1940 · · ' h b ·· b . . onuşmruar, tileri için serbest bulunacaktır. 

«- 75 kuruş üzerind~n fatura t ~~~nra d"kaencsıed"I n: ~a esa at etrafında belediye tehiş heyeti mü- mus et §ekılde netıcelcnmiştir. An - ı 
veremeyiz, ne olur, ne olmaz soma e 1 ve taa 1 1 mı~tir. dürü ve koope:atif idare meclisi karada bulunmakta olan İngiliz kor- H d k A h 
bizi ihtikar yapıyor diye yakalar - . Müzaker:I~r ~snal'lnda sucular reisi Samih T üTkdoğe.n şu izc.hatı porasyonu ikinci mümessili Lord ay !1'rpad f&bb~s e~ astane• 
larl» demişlerclir. ı pıyasada kafı mıktarda damacana venn.iştir. Binningam da bu konuşmalaı çer _ sın e tı ı musamere 

Bu suretle cürümlerini alakadar - h.uluna~a~ıiından birçok müşterile- - Bu yağların formü]ü Sıhhiy çevesinde alakadar dairelerle te - Haydarpaşa askeri hastanesinde 
lar huzurunda biı defa daha ikrar rın su ıbtıyaçlarıoı karşılıyamadık - Vekaletince kabul ve tasdik edil e maslarına devam etmektedir Za _ tertib edilen tıbbl müsamerelerden i
eden suçlulara, memurin: hüviyet - Jarını .ileri sürm~şlerdir. Bu huausta miştir. Kanalı tenekeler üsıünde ~ nedildiğine gör'!! İngilizlerle. bir:ok kinciSi dün yapılm~tır. Toplantıya 
lerini söylemişler ve hadiseyi bir za- bele~e ~e tıcaret müdürlüğü formül mevcuddur ve sıhhate muzır mal mübayaatını ihtiva eden yeni b~~o~r a.IOO:y Zah;d Tolun rzy~et 
bıtla tesbit etmişlerdir. Neye uğra- nezdınde lazım gelen teşebbüslerde olmadığı bu Vekaleti., tnsdiki ile sa- bir anlaşma daha yapı1acaktıT. Bu et~ıştır. ?ahıl~ye asistanı Dr. Zı~~ 
dıklannı ~a~ır.:tn Ohannesle, Jaram bulunulmaaı kararlaştırılmışhr. bittir. İmalat daima Sıhhiye Veka anlaşmanın miktan 10 mi)yo füa !Gogem pnomonide ultraseptyl ve mırı 
yakalanmışlar, müddeiumumiliğe Diğer taraftıın bazı aucuların cı Taş- Jetinin tasdik ettiği formüle uygu~ kadar ta.'-ımio edilmektedir. İn:iliz -j dila~onu; bevliye. mütebas.:ıısı . Dr. 
teslim edilmişlerdir. delen» suyu yerine ((Ka~1ıkavakıı l k lerin satın alacakbrı mallar ara _ S_a. dettın Tosun, kadıp sul şekıllerı ve 

o ara yapılmaktadır. Bu husus miı h ta -" 
Hadise etrafındaki adli tahkikat suyu satmakta oldukları anlaşıldı - tcaddid tahlil raporlarile de sabittir ~nnda, fazla miktarda zeytin tanesi sunnet a lan hakkında teblis yap. 

dün geç vakte kadar devam etmiş _ I ğından bunlar gerek belediye ve I · ve yağı, balıaumu, tiftik, deri, ne _ ,mışlar ve ha.stala.rını takdim etmişler 
tir. gerekse birlik tarafından ehemmi- malatbanenin temizliğine ve iş- b tA -ı b l k j dir Münakaşalara. Dr Zahid Tolun 

Çilerin sıhhi durumlanna nezaret e-1 a ı yag ar u unma tadır. ngİ)iz - . . , 
yetle takib edilerek cezaland111la • . lere verilecek maddelerin mühim bir Dr. Raif s.irer, Dr. Sa.llhatten Yakal, 

Para mes: lesinden 
patronlarım ağır 

sur. ite yaralr dılar 

caklardır. den bir doktoru olduğu gibi bir de kısmı İzrnirden t r l ak ,nr. Sadettın Tosun, Dr. Sedad AL 
Yag-lann jptidai maddelerine ve ım· al es ım 0 unac tır. t - Dr şu·-·· a~- Dr H di E 

Müteakiben heyeti idare intiha - Diğer taraftan bu yeni mübayaat ug, · .~ u ruu:w..Y, · ~ r_ 

babna aerı"lerek, lsma;l Hakkı o·· z - ed.ilen mi:ctarl.ırm formüle muvdık. • . J gene Dr Ismet uıux. Dr Nurı Be • ... , .. ~ çerçevesı içerisınde ngiltereden 'n R ... t- Ba 
6

0' Tnr. d Ak-
do··1, Mehmed Atı· Cccer, LuA tfi Ta- olup olmadığını tahlil eden kimya - 1_ k k I" .k ger r u.ş u ge r gu .. auçu , tene e, astı , vesair pıya - .. ' · ' · -
hanlı ve yedek azalıklara da Os - geri de vardır. Bu kimyagtr mamul s?"n:ıızm ihtiy~cı olan maddeler ge- turk, Dr. Reşa~ Uluğ, Dr. Mustafa 
man Gökçeli, Mehmed Toker, Os • yağlann tahlili neticesinde formülü tırtılecektir. lngiltereden getirtile - Atıl iştirak etmış]erd.ir. 
man Erer yeni idar~ heyetini teş _ uygun olduğu t:ljkdirde satışa arzma cek olan bu mıtddelerin süratle it _ Kadın öğretmenler fazla 
kil etmişlerdir. müsaade edeT. malathanede aynca hali için korporasyon mümessili izin iıtı:Yorlarmıt 

Berberler cemiyeti toplantısında kooperatifin mea ul bir müdürü var- Clen Konnier Londrada bizzat te _ İstanbul Maarif Müdürlüğü, yaptığı 
bir senelik çalışma raporu okunduk- dır. Bu da umumi kontrol ve idare- şebbüslerde bulunacaktır. bir iStatistlkte ders yılı içinde izin i -

Şarkm en büyük yıJdızlannı 
metni ~ketimize taruta.n 

ÖZEN FİLM 

ve TAKSİM 
SiNEMASI 

bu defa da. : 
Sevimli artist 

EMiNE RIZIK'ı 
takdim edecektir. 

İçtimai: hayatuı bütün acı sah
nelerini gösteren, iyi kalbliliğl 

ve iılfoanlığı tarif eden. 

Türkçe sözlü şarkılı 

DOKTORUN 
ASKI 

' fBminde 

· EMiNE RIZIK 
ile tanmmış aztist 

SÜLEYMAN NECİB'in 
muvaf~ gÖl'eCekısiDiı.. 

Önümüzdeki Cuma. günü 

Fatihte, Çırçırda Fazilet Şokağm
da 1 5 numaralı evde oturan Ke -
mal, evvelki gece hır para ~le -
sinden do.layı fabrik.asında çalışan 
Sabit ve Abid adlarındaki işçilerile 
kavgaya tutuşmuş, bu esnada Sabit 
eline geçirdiği bir bıçakla, Kemalin 
üzerine hücum ederek ıuüteaddid 
yerlerin<len ağır surette yaralaın19 -
tır. Kemal c.:lbolunan sıhhi imdad 
otomobilile Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmı~, hadiseyi müteakib ka -
çan Sabitle Abid bir müddet sonra 
zabıta tarafından yakalanmıtlardu. 

tan sonra seneük hesabat tetkik ectl- yi tanzim etmektedir. Bütün bu mü- çin müracaa.t eden öğretmenlerden 
miştir. rakabe kapalı tent•kelerin formüle Almanyaya yapılacak 100 de 97 sinin kadın olduğunu tes - TAKSİDI 

Berberler, dünkü toplantıda ev- uygunluğunu temin ıçin yap:lmakta- b !t etmiŞtir. ı.. 
velce belediye t<trafmdan tanzİm e- dır. Eğer perakendeciler tarafınJan ihracat IÇIR dün bir 111 

• 
dilmiş bulunan permenant makine- açılıp karıştırılmı, yağlu vl\rsa bu- ( T 1 YAT R Q LAR ~J 
leri talimatnamesinin bugünkü ihti- nun mes.t:liyti tabiatile karıştıran - toplanh yapıldı l . 

Hava Kurumuna 
tüccar!anmızın 

yardımları 

yaçları kar,ılıyacak bir vaziyette ol- lara racidir. 
madığmdan yeni bir talimatname En kat'i netice gerek imalatha -
hazırlanması için belediyeye mü - ne ve gerek sat"' depolarından alı
racaatta huh.ınmağn karar vermiş - nacak nümunelerle teb«-yyün etmek.-
k~~ ~ili~ 

Berberler cemiyetinin Yf'ni idare Yuhrıda hülasalandırdığım bu 
beyeti azalı ki arına da; Mı•stafa T u- izahatla be!~diye kooperatifi yağ -
ran, Adem Gök, Sükrii Erker, Adil 
Vardar, Mehmed Sevengil, Rahmj lan hakln-nd.ı yaptlan yanlış neşri • 

yatın istinacl ettirilmek jstenilen e
T annöver seçilmi,krdir. 

8a.8lannı aydınlattığım kanaatinde -
yim.>> 

Tüccarlarımız ta.r.ı.ftndan Hava 
Kurumuna yapılan teberrüat devam 
etmektedir. Dun de lsak Koen Li -
mited şirketi 1000, Vahram Bira - Ural Kahve mi, kumarhane mi? 

~h~;Iu 3~g0, My!~~:nvPiii~:et3fo~ Karikatür Albümü Beyoğlunda Eğe kıraathanesinde 
Yasef Abramanel 297, Yasef Ya- • son günlerde kwnar oynandığ1 zabı_ 
fer 250, İkbal i11tanbul şirketi 250, taca. haber alınarak burası taras.sud 

Almanyaya yapılacak iki milyon 
liralık ihrac'lt için, ihracat tüccar -
lan dün Ticaret odaşında bir top -
lantı yapmışlardu. Toplantıda, mın
tıka ticaret müdürü .Said Sarper, ih
racat ve ithalat hırlikleri umumi 
katibi Salih BanguoğJu, Ticaret o
dası umumi katibi Cevad Nizami de 
hazır bulunmuşlardır. Görüşmeler 
y~kunu \ki milyon lira kadar tııt&n 
ihraç maddelennin tesbiti ve bunla
nn ihraç celdi hakkında yapılmıştır. 
Gönderilecek maddeler arasında bar 
saklaT, deri, balmumu, paçavra ve 
peynir vardır. Bu maddeler evvelce 
Ahnanya ıle yapılsn ticari anlaşma 
çerçevesine ciahil bulunmaktbdırlar. 

Mehmed Zeki ve Hayri Terazi 250, Renkli bir kapak içinde yüzlerce altına alınmıştır. 
Y 

siyasi, içtimai zari! nükteli ü k 
ako Arınira 250, Karnilvas Hnis- ka~ı...,+'ı; .. ler D n bu ahTeye yapılan blı bas - İktısakl Vekilinin tetkikleri 

tidis 250, Mihal NikolaJ:,s· zı:.o, A- • .........,.... km neticesinde, üç şahsın kağıdla " e İkt:ı.sad Vekili Hüsnü Çalor, dün 
.sadur Karagözlü 250, Robert Rus- kumar oynadıkla.rı görülmüş, üçü de 
so 250, Alim Uğur ve Mustafa Gii- YAR 1 N Ç 1 K JY O R cürmü m~hud halinde yakalanmış.. Sümerbankta meşgul olmuştur. Vekil 
ven 250, La .. ara Franko m:-'- .ı.. .m- lardır. dün de ;pamuk ipliği tevzia.tı .,Jerile 

Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşmda dram 
kısmında 

Akşam saat 20,30 da 

~ELEK 

İstiklAl eadde:3inde Komedi lı:ısmmda 

Gündüz .saat 14 de 

,. 

ÇOCUK OYUNU 
AJı:şam saat 20,30 da 
KİRALIK ODALAR 

Bugün matinelerden itibaren 
Kadı:ltö7 

OPERA 
sinennsmda 

Türk sa.n'a.tlcirla.rm.tıı 
yan.ttıJdan 

KAHVECi 
GÜZELi 

Sinemasmda 

, ' •• 
SUMER' de 
Büyük bir macera fi.mi ve güzel 

bir aşk roma'Dl olan 

YEŞİL 
CEHENNEM 
§ahe.5eri görülınemiş bir muvaf

fa.kiyeı k.azanmak.tadır 

Baş roli.erde : 
DOUÖLAS FAİRBANKS ;Jıo. 

ve JOAN BENETr 
.. ·ınuu Bütün bayilerden isteyiniz. d b tet 

lan 200, Ahmed Ata Köseoğlu 200, Müsadere olunan k~ıd ve para • alaka ar azı meseleler üzerinde -
Mehmed Mmado~lu 200 lira teber- •...ıı--.oı"111ııı.ılll"llıı.F'ia.._._tı~30--...kııııııuru.,twıııııı..-ur""'. "'°'"'.-ıı...I larla suçlular, Beyoğlu Müddeiumu. !ki~kl~e~r~d~e~b~nl~unm~~U§~t~ur:·~-----~~~~~!!~~~~~~!!~'!..~::::::::::::::::::: 
rüatıa bulunmu,l•·d;:azar Ola Hasan Bey .;~;:r~ ;ilmişlerdir. Bugün 1 Alemdar H Milli 1 3 Film Birden 

- Hıı.snn bey bilmem 
dik.kat ediyor muswı ... 

... Maarif Vek8.leti ta. • 
lebeler hakkında 90k ~
zel kararta.r vedyor .. 

1 l 
\ 

. .. Talebenin saçların ~ 
dan sonra şimdi de se _ 
lam mesele.sini ele aldı .. 

Hasan bey - Evet. İşe 
baştan başlamak lAzım. 
geldiğini anlamış görünü-
yor. • 

MİRNA LOY - TYRONE POWER 
Yer yüzünün servet ve ihtişam cenneti 

Bindin akıllar durddran debdebe ve ihtişamı, g~er kamaŞtıncı servetleri, insa.nla.n tıhsımlayan bin bir 
esran arasında 9fftilen 9inema. diiny'asmın m.uta.n.ta.n harikası : 

• •• 
ı -H 1 N D R UYA S 1 (Türkçe sözlüdür) 

Aynca: 

- GÜRÜL TÜLÜ .TİYATRO (Nefis bir komedi) 2 
3-MAYMUN AŞKI (Canlı Fantazia) 
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KUÇÜK 

PO L İs · 
HABERLERi 

Delpdan denize dtitmiif 
Kabata~, İnhMıatla:- binastnın 

arkasındaki nhtımda dolatan ha -
malba§J Muat<lfa di.:n bir ara aahile 
çarpan dal.gcılann tesiıile denize 
düşmüıtür. 

Etrftan yets,enle •in yudımile ve 
&üçlükle boğulmal-.ı.-tn k.uıtarılan 
Mustafa, denizde kaldığı müddetçe 
fazla su yuttuğundan tedavi edil -
mek ittePe Bero~hı hutanesine kal
dınlmıttır. 

Bir otomobil kausı 

Şoför Zülfikarın idaresindeki 
1850 numaralı otom.bil dün köprü
den geçerken, Emin adn,da bir şah
sa çarpmış, vücudunun muhtelif 
Yerlerinden yaralnnmasına sebebi -
yet vermiştir. 

Emin, tedavi t"dilmek üzere has
taneye kaldmlmış, suçlu şoför ya -
kalanaralc hakkmcb takibata ba,lan 
mıştır. 

Kafasnta de.ti~ 
Küçükpuatd.ı, Demirt34 mahal

lcainde Odunkaptsı yOkuıunda 3 
numarah evde oturan Rıza. dün ay
ni yerde oturan Mus:afa ile bir a -
lacak meoıele11inde"l dohyı kav~a 
etmişler, bu esnada Mustaf., eline 
geçirdiği hi-: desti ile Rızanın ha~
na vurarak ağır surette yaralanrn&
sına sebeb olm•ı~tu~. 

Rıza teda vı altına a lınıılfi, l\fus
tafa yakaları.ırak hakkMlda takiba
ta baılanmıştır. 

Surun iiıtiinde do~rltr mı? 
Sehreminind~. S«"yidömer mahal

leainde, 7iya Göl<ıılp -toltai{ında 23 
numaraiı rvde oturan Tahir adında 
bir çocuk, c:Wn o civardaki !urla -
Tın Üzerinde dola,ırk .. 11 müvazeııe -
si~i kaybede"dc dü'"'ü', ba.-ndt.n 
agır suretti! yaralımmışhr. 

Tahir baygın bir halde Cerrah -
Paşa hasta~ne lı:aldırılmıı, h&Jise 
etrafında tahkik.ttıı ba ,lanmı,tır. 

Ambara düttü 

. Kuruçeşmede. şrümrıil ar treposu 
Önünde bağlı bulunan Erol vapmun
dan kömür boşaltarı amdelerdr.n 
Hakkı iışile me•gul olurken. dikkat
sizlik neticesind.. •unbarR dtU.,müı. 
bMından ye.ralannıı~tı:-. Yarah a -
tnl")* tedavi llltınll alınmı,, İtaza et
rafında tahlcikatR baıılannı ıctır. 

ha mubleki.• y.lcabntlı 
Tahtahledc David Kohen 140 

kuruşluk lrPuçuğu 340 kuruıı gibi 
çok yüksek bir Hata sattıiından do
layı hakkında takibat yapılarak 
müddeiumumil!ğe verilmittir 

Gene Tah•akalede makara fah -
riJı:ası sahibi Salamon Kohen de ma
kara satıo fiatlarında ihtikar vaptı -
ğından dolayı ınüddciumurn:liie teıı 
lim edilmiştir. ....;,. _____ _ 

Harice sefer yap -cak 
şilebler hakkında 

hazırlanan ta'irr.atname 
Haric sııla:a sefer edecek Türk 

gemilerinin ger,.k seferlerinin ta'l : 
zimi ve gerekse 'bunların seferlerı 
İçin alınacak tertibatla meşgul nl -
mak üzere m:ntaka liman reisi Re
fik Ayanturun riyasetinde bir ko
misyon teşekkül c.decektir . .Şilep s~ 
ferleri hakkındıı talimatnameıun 
bugün netredilme8i muhtemeldir. 
Kararname alakadaılara tebliğ edil-
dikten sonra komisyon gemi sefer
lerinin tanzimi ifin- başlıyacaktır. 

Di~er tıuaftan haber alındığma 
göre haric sulara yapılacak S:lep se
ferlerinin mın•akıtlan kararnamenin 
neşrinden sonra ilim ~ilec~ktir. 

Elektrik ve tramvay memur
larına pqin maaf 

Elektrik, TramTay ve Tünel İşlet -
meleri Umum Mi>dürlntü ücret.11 me. 
murlıı.rına peşin maaş ?erilmesi hak

kında beledıyeye blr telt11fte bulun. 
muştur. Bu teklif Şehir Meclisine sult 
olunmuştur. Bu hususta Şehir Mec. 
! isinin önümüzdeki toplantısında ka
rar verilecektıir. 

Eminönü HalkeTinde 
konferanılar 

Eıninöaü llalke?lnillın: 

1 - 20/ 2/ lHl Perşembe günii saat 
18 de EvimiZ salonunda mime ve ta
rih şubemb azasından Efdaletıtin Te -
kiner tarafından <İstanbuldaki tarihi 
Sivil mimari ~rlerl) mevzuunda ~ 
konferans verUecekt.i.r. 

2 - Türldye San'at mekte~ri me. 
zunıan cemiyet.inin seri konferans -
larından ikinci.si 21/ 211941 cuma gü. 

n? &aaıt. 18,30 da muallim Sabri Şük
ru Bayındır ta.rafından verilecektir. 
Mevzuu CMek(Uıiğin tatblk sahaları) 
dır. 

ller iı. • .. _ 
- aunferaoaa IDirif aerbest • tir. .. 
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=:ı;a;a~ onii;ıin= ~ı 1 H Adiaeler Karpsmda 1 

Kimler saklıyor? 
Trablusgarb mücadelelerinde :::: !:: 
rol oyneyan yerli ve Türk 
mücahid tiplerinden bazılar 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

T~c ltaly..-M..la bir olan yerlil~~ mütereddi Tehain mr 
Tiirk: ICPraman oiu11armdan Husey\D (Haauna) pafa 

_ :?2 - .kelimelerinin büyük kısmı araLc:a 
z S "l l olduğu gibi dilin ifade tarzı v~ kai-

Bu güzel Örgüyü örerseniz çok 
işinize yarayacaktır. Ev içinde uzun 
uzun ceket giymekten ise ~öyle he
men omuzlarınıza bir yün örgü atı
vermek ve bunun ht-rhangi bir atkı 
gibi omuza atıldığı kadar kolay
lıkla kaymamaa.ı İçin yakasındalci 

tek düğme ile boyun,\ iliştiriver

mek .•• Ne hoı değil mi> Kol yer
leri uzun olmayacaktır. Dirsekleri 
biraz a,acak. Üşümemek ıçın bu 
kadarı yetmez mi} Yaka da görü
yorsunuz kapalıdır. 

.Ryan aza•ı u ~yman e · deleri hep arabcadır. Buna rağmen 
Baranı yerliler kendilerine Arab demezleı Pratik güzellik 

Garbtrablur.unun asıl sekenesini 1 ve Arabı aslcl sevmezler. Hatta A-
tetkil eden Berberlerin dil ve milli- rabdan pa~ olmu vesaire gibi A- bilgileri 
yetlerini korumak makıadile, 1 ~ab: rablığın kendilerİr>~'!n başka ve- !en- Cildiniz kuru olduğu için Yallı krem 
lu8un 1 00 Km. kadar cenubundakı dı'lerine yab!lncı hır şey oldugunu 

kulla alt mecburjyeı..rıde ~niZ cebel (yani dağ) bölgesinde tees- ifade eden birçok darbımeselleri nm 
süs etmiş bir hamısi (yani beşinci) bile vardır. Nitekim oralarda ve da- m~jııtızı yapmadan önce kremi
mezheb v.ırdı ld, bunu baıı Süley- hilde çok bulunnı11'I olan bir yar- nizin fazlasını giilsuyunda ıslataca • 
man el Baruni idi. Bu zat Osmanlı bay bana anlattı ki, Bingazi ile ğmız bir pamukla Silmeyi unutma _ 
ayan medisin:n de bir azasıydı. Trablusu, ta içerilerine karlar bir ymız. Bu sllme, pudranın daha iyi 

Süleym.ın ~ Baruni, Garbtrablu- Türk veya hir mRğribi (Tunsulu) 
su muharebesi çıktığı zaman pek tek başına colaş::tl}iJir ve ona yerli- tutmasını Ve burun UCUDWl parla • 
mütecMir ,,lmuş ve ölünceye kadar ler asla taarruz etmezler. Fakat bir mamas~?ı ~ı:ıin .. ede~ '\'C makynjı cia
ltalyanlarlll mücahede etmek ah- Arabın dolaşmasın,\ hiç tahammül h~ .~abıı gıbı gQ.st.erır. Kremin h~!~ 
dinde bulunmuş~ur. Miicahede de- eylemezler ve hemen öld iır ii ı lcr. yuzun~en P~dranın sıvanmış 
vam ettiği yani ltalvanlar Trablus B' . G btr bl d t k'b vermesıne mani olur. 
toprağında bulundukları müddetçe ızım.... "! a. ~sun a. a ı . 
saçlarını ke:ımemeie d e karar ver- edeceg mız mıllıyet Bıyaseti 
miştir. Bu ıebeble. fes giyen bu 2'a- ne olmalıydı? 
tın gittikçe u7.ayan saçları, Rum pa
pazlarınmki gib;, fesin altından en- Pek yanlıı b:r siyaııet veya daha 
scainden aşa~ı sarka~ ve yerliler o- doğrusu tamam ile bir siyuctsizlik 
na Selman Bu Guffa (yani Zem- eseri olarak bizim sözde ve yazıda 
billi Süleyman) derlerdi. Arab dediğimiz Berberiler işte böy-

ledir: yani hilakis Arab dü,manı-
Trablu• Ve Bingazi laalltı dırlar. T rablustaki menfaatlerimiz 

Arab Jeğ'lJir icabı bizim orada takib edec~~imiz 
Carbtrablu,.unun a,ıl rthalisi Ber- siyaset Arab dil, fikir ve kültürünü 

berilerdir. FAkat bunların üzerlerin- fiilen veya 7ımnen tamim V(. teşvik 
den birka~ Arab dalgalan geçtiğin- sureti.le Arablığı Araba doğrn ge
den ve Arablann iııl..im dinini ka- ni~letmek değil , bilakis yerlilere A
bu! ettiklerinden. daha. müterakki rab olmadıklannı daima hatırlata
ve komtu Arah dilini de kolaylıkla rak isbat etmek olftcaktı. Fakat biz, 
alarak zamanl:ı Ar:lblığa temc88üle maalesef Türk olmıyan kavimleri 
başlamışlardı. Bizimkile" i'e halkı bu gibi yüksek siyasetlerle idare et
Arablıktan kurtaracak, yanı onların rnek §Öyle dursun, 0 zamanlar halis 
Arablığa lcarşı mücadelelerini hima- Türk olan meseli Prizren, Priştine. 
ye edip tut:ıca:C yerde, alelumum Üsküb, Kalkandelen ve Go,ivar hal 
yerlilere ArRh derler ve bu suretle lı:ına da Arnavud diyerek ve Ama
~nların Arablığa hergün bir parça vud muamelesi ederek bizden aoiu
daha fazla süriik1enmelerin! b•lmiye- hır ve uzakl-.tırırdık. Vaktn ki , Sü-
rek tasvib ve teşvik ederlredi. Ev- yük Harbd~ o vcrleri dola~hm ve 
velce de :vazdığımız gibi, Trablusa oralardaki ahalinin arnavudca bile 
birçok Türle srelmiş ve iskan f'dil- bilmediklf'rini gördiim, doğrusu .o 
mişae de ">unlar pek çabuk yerüle~- zaman, içinrle bulundueumuz denn 
mi,tir. Bunun başlıca 5ebebi yuli- ~aflet, cehııl~t ve idarel!izliklere 
)erle ayni dinden olmaları ve dola- havret Vt' tf!essiif ettim. 

Bolero 

yısile ayni adları nlıp takınmaları- K~zalik bizim Kürd dediğimiz Bolero gene pek moda, ıasa bolu _ 
dır. Trablıuta Arablnşmıs ve yerli- Dersı.m <~.eva Tunceli) halkı"ın ta- la bunu robları veya eteklerile ayni 
le~miı Türk kabiielen (Kuroııli- mamıle Turk olduklarını. bana ora- r 
ye = Kul oğulları ve Karaman 0 _ larda bulunmu~. gezmiş ve bu Türk- renkte yapabilirler. Uzun boylular 
ğulları) mevcud olduğu gibi Çera- lere karşı harbetmiş olan kimseler -bilhaasa. inc&er. a.yrı bir renkte ya
kise adında b;r de Cerkes kabilesi söyleyip t~min ettikleri zaman, pabilecekleri gibi bolero Ue etek ara. 
v~rdır. Fa~at ~u~ların hep~i dilleri- doğrusu donup kalnn,tım. .sına emprimeden geni§ bir sentür 
nı ve benlıklcrını kayb .. tmışlerdir. Bununla beraber bugün bile b11 . 

T h l B' · ı 1 · . . • ı. bağlamak suretile de orijinal bir el • ra. U'I ve ıngazı eya et ermde 1 gıbı yanhtlıltlar olduiunu hayretac . . 
umt11nı,.etle konuşulan yerli dilin (Dnun..ı 1 laci •rf.-> blseye sahih olabilirler. 

.&en Peeta• nm telrikaaı: 26 

YALAN~ . 
N A\(,LEDEN: ME.13GUR.E ~AMI 

- Sahi ya. 1-!o.ş belkı, .~ize tama-! lidir ..• Amma ben bunları aeziyo
men benzemek ıçın bu ıo:tızel beyttz rum ... Yoky hiç görmedim ... San
elbisesi ek.sık ... Bir de saçlarmı şöy- ki onda neş' e tatlılık ve cazibe; 
le sizin gibi tarall'latl ... Belki de en ltötü bir tılsımi,_ kapalı ve g·z.li kal
ziyade gülmesi .. · $imdi şu dakika- maş gibidir ... Bunları bir gün mcy
d~ güzell~ği.nizi biime~ se~ı~cile gii- dana çıkarabilecek mucizeyi bek
lüıünüz gıbı, ıttl ı,ıl Lır gulumseme- lerken de, bii•ün bu örtülü güzellik-
ai eksik.·• leri yalnız hisle bulup görmek la-

- Ool F..lbette yal Çirkin olma- zım ... 

ğa hiç gelemezdi~'.:· Peki amma: o - Demek o mucizeden so,ra, 
dediğiniz \cız gulumscmez ~1·: • dediğiniz kız, b~nim kadar güzel o
yoksa tebes<Jitmünd:: tatıLZ, çırkm lacak, öyle mi? 
bir şey mi var} - Daha da güzel hanımefendi. 

_ H~men hiç gülümsemez.·· A- - Sizce bir kadına e1asıl tebt"s-
raaıra, geçici bir şekilde dudakları- sürnünü, .ual baltıtını. ttıııl gÜzelliği
na gelen r.~· esiz tebessüm de. onu~ ni» veren mucizeler ilahı da, bahse 
deiil, yabancı , yap~a' .. zorakı bır girerim ki, uşktırı> değil mi} 
,eydir .•• A 111 tebesıumu, vasıl ~~k·şı, - Elbetti'!. 
aaıl güzelliği: solgun, 1.oııuk. urk~k - Peki amma, anlamadığım bir 
bir mahcubiyetin örtiisü altında iP%- ıey var... Yirmi ya,.odayım beye-

fen<li, artistim... Şaşmıyacağınızı 
bildiğim için aöyliyeceğim, haya
tımda . •• Sık ve pek çok sevildim! 

- Sevilmek yetmez . .• Mucizeyi 
yapacak sevrnektir, hanımefendi .•• 
Hiç sevJinız m. ki~ 

- Sevmek mi, ben mi) Allah e
sirgesin, hiç sevmedim 1 Ne biçi-:ı 
sual 1 ..• Erkekleri öyle diişük bulu
yorum 'ti, onlardan nefret ederim 1 

Mine p,ülmeğe, dı·)i gibi kablca
halarla, katılaııya gülmeğe başladı 1 

Hayır, aevmedi, h.,iç sevmedi! ... 
Simdiye kadar kimseyi, Vicdan da
dıun<lan haşka kimseyi sevme<li 1 ..• 
Kimse, gene dadısından başka, kim
se de onu ıtevmedi 1 

Ne garib değil mi~ 1 Bir genç kıza 
be.nnyen cıartistİn•> . bütün ma::rıa1, 
biitün romanı iste bundan ibaret! 
Sevgiden ... Aşktan. a ıklarla ma
•uklaıa aid mahud 3 harflik kelimt'!
den bahseden şu sarışın küçük bey, 
k&rşısındakinın yüreğini, derdini, 
acwnı bilebil:ıe 1... Zavallı Mineci
ğin bu dünyada-O bütün aşkları da, 
itılr.lan da ıeflcatli bir babayla, cıbir 
annen nin koruyucu kanadı alhnda 
Y1ltamak aaadetİn4;; o hiç tatmadıiı 

Bir dostum ftnlattı: 
- Bizim semtte kahve sahlan 

bir dükkan var. .. Son günlerde 
dükkan sahibi, dükkanı geç ac;;ar, 
erken kapar oldu. 1ki yüz elli grarn 
kahve isteyene kahve bulunmadığı
nı bahane ederek ancak elli gram 
kahve veriyordu. Dükkana yakın o
turanlar bir gece, yirmi otuz çuval 
kahve getirilip dükkanın gerisinde
ki ardiyeye konulduğunu görmüvlcr 
ve haber vermişler. Dükkan basıl
mış, gece getirilen çuvallar bulun
muş. Çuvalların muhteviyatı ne ol
sa beğenirııinfa: Fındık kabuğu. 

•••••••••··•···········•····· ······· 
Eğer bu vak'a bir hakikatse, bun

dan böyle yapılacak araştırmalaıda 
çok dikkadi hareket etmek İcab e
decektir. 

* Mukavva buhranı baş gösterir, 
tüccarın mukavvaları saklamış ol
dukları söylenilirse, kırtasiye ticare
tile meşgul olımların ardiyclerinde 
araştırma yapmak hiçbir Petice ver
miyecektir. Fakat kösele tüccarları
nın, yahud da ayakknbıcılnrın nrdi
yeleri aranırsa, mukavva stoklan 
belki oralatda bulunllbilir. 

* Gaz tenekt>-& buhranı baş göste-
rirşe, de:niveyim, baş göstermi,ti 
bile ..• Saklanmış olduğundan şüp
helenip araştırmalar vantılar mı? •. 
Nerelerde yaptılar).. B\lmiyorum. 
Fakat tıraş bıçağı vapılan satılan 

yerleri arasalardı, tenekeleri belk1 
oralarda bulabilirlerdi. 

* Günün birinde p.:ımuk bulunmaz-
sa (temenni etmem ya, çünkü zara
rı bize dokunacaktır.) 

- Pamuk tüccarları saklamış o
labilirler. Araştırma yapalım da or
taya çıkar3lım. 

Diye teşebbüse girişmesinler. 
Beyhude yere vakit Jmybetmiş o
Jurlar. 

Tereddüde düşmeden yünlü 
mensucat fabrikalarında araştırma
lar yapmalı ve denk denk pamuk
ları bulup çıkarmalıdırlar. 

* Olur ya, yerJi mıımulat ta piyasa-
da bulunmıyabilir ... 

- Bunları da kim saklar) 
Herhalde yerli mamulatı satan

lar saklamazlar ..• I:cnehı mamulab 
satanların dükkanlanna baksınlar. 
Piyasada bulunmavan yerli mamu
latı orada bol bol bulabilirler. 

* Velhasıl piyasada bulunmayan 
emtia)'l o nevi emtia tüccarlarının 
sakladıklarından değil, daha ba~ka
larının sakladıklarından şüphcleır 
mek: 

- Saklasa saklasa kimler saklar? 
Diye düşünüp onl\ göre araştır

malar yapmak İcab edecek. 

0 .,,,,_.t J.tu.ia.Jl 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? J 
Bedava reklAm 

Amerikalı bir 
berber, kendisi-~ 
ne reklam yap- ~~ 
mak maksadile ~i;.·~ 
olacak: en y3kın ~~'. ~ 
belediyeye mü-\,..._.....,__.._ 
racaat ederek, o ' ~-~ 
gün öğleden son 
ra dükkanına gelecek 12; ışsmn 

saçlat1nı para alm~dan keseceğini 
haber vermaş. Öğle vakti dükkanı
nın kapısı öniinde iki yüz kadar in
san birikmiş, bunların araSJnda bir 

seneye yakın z:ıman saç kestirme:niş 

olanlar da varmış. Berber hepsinin 

saçlarını kesmiş. Ertesi gün vak' a 
gazetelere yaıılmış, ve berber ken
dine böyle bcdn<il bir reklam yap
mıı olmut. 

Vesikayla içki 
Mişigan helediycai. bütçesini tan

zim için ~ çareyi bulmuştur: 1c;ld 
içmek vesikası olmayanlar, içkili 
gazinolara gitmek ve oralarda iç
mek hakkını haiz değildirler. Bun
lara düklı:anlardan kapalı fİfe içki 
de verilmemektedir. içki İçmek i .. 
tiyenler harcını verip içlı:i içmek Ye

sikası almaya mecburdurlar. lçld 
vesikası harçları belediyenin bütçe
sini tanzime kafi gelmiştir. 

Jf. 

Amerikada nüfus artması 
Amerikada bulunan kırmızı ve 

siyah derililer, yimı; sencdcnhcri 
bir misli artmı§lardır. Beyazların ise 
artış nisbetleri hesablanıraa ancak 
bundan on beş sene sonra yinni ... 
ne evveldekine nazaran bir nUali 
artmış .'.>lacaklardır. 

Genç bir karı kocanın mÜ§tere-1 fet etmektenııe, aralarında konut-
ken yazdıkları mektubu aldım: tuldarını bana bildirmt"yı muvafık 

Birbirlerile seviıerek evlenmiş-' bulmuf. Beuden, cevab bekliyorlar. 
ler ... Gene sevifiyorlar. Erkek he- Bence, her ikisi de çok gençtiı
nüz yirmi dört ya§ındadır. Kadın ler. Çocuk sahibi olmaları için bir 
22 yaşında. Kurdukları yuvada iki sene geçmesinde bir mahzur 
mes'uddurlar. Hiçbir tikiyetleri yoktur. Erkek bugün ıçın kansının 
yok. Yalnız erkek bir çocuk sahibi aevgiaile avunur. Bir iki sene sonra 
olmak iatiyor. Karısı da buna mu- o sevgiye ikinc bir sevgi, çocuk 
halif değil, fakat o diyor ki: sevgisi de inzımam eder ki ••• M~ 

- Henüz çok genciz ••• Çocuğu- ud yuvada saadet bir kat daha par
muz bir :iki seae ıtonra da olabilir. lak .bir SUl'ette kendini göstermif 
Ona ben kendim bakacağım. Bu- olur. 
gün de olsa gene M:Ver, bakar•m... Yalnız şu nokta var: Eğer çocuk: 
Fakat bir iki sene sonra biraz daha arzuya rağmen gene olursa gayri 
yatlanmış olacağım için daha iyi bir sıhhi ve gayri vicdani yollardan ö
anne olurum. Bundan başka gençli- nüne geçmek affedilmez bir cürüm
ğimizin bu bir iki senesin<le.,lta"ı ko- dür. Bu halde ann'!, çocuğunu doğlr 
ca birlikte gezip eğlenmemiz de nır ve severek büyütür. Esasen aÖ)"
hakk.ımızdır. Bu haktan istifııde et- ledilclerinden böyle hareket edecek-
meliyiz. leri anlaşılıyor. 

Erkek kansının fikrine muhale- TEYZE 

e19iz zevke, nasıl sevine sevine feda 
edeceğini bilehilsel ... Ah bils~ ı ... 
Ne gülerdi ... Hem de nasıl güleıdil 

Halbuki hiç t<' gülmüyor ve Mine, 
katıla katıla, nefesi tutulurcasına 
hep gülüyor, aonra da sinirlermin 
ani bir gerilnıesıle, birden ağlamağa 
başlıyor. 

fki elile yüziinü kapıyor: ıtşuh 
artistin» hu haline, acaba <• flörteıı 
hazırlanan kiiçük bey ne diyecek? 

- Mine, zavallı Mineciğim . . • 
Kız ürk ek bir r.ığlık koparıyor, 

titriyor. ı:.llerıni daha sıkı sıkı bası-
yor, gözy::Hıhrıle ıslanan yüzünü ör
tüyor. O dakib, karşısındaki ada
mın, sanki kıık yıldan onu tanıyor
muş gibi udece İsmini - hem de o 
kadar candcl:l - söylemesine titizlen
miyor. Hntta bu ciheti pek düşüne
miyor bile. Yalnız '<sarı~ın gencin~ 
onu tanıdı~ını, herhalde hemen ilk 
dakikadan itibaren tanımıı olduğu
nu anlıyor. Kalluştığı oyunun nıa
nasızlığuu saçmalığını hissediyor ... 
Nasıl da 'tanınmıyacağını düşüne· 
bildi:? .•. Aman y3rabbi, ne delice 
laflar söyledi ı ... Sıkılıyor, 11tan17or. 

Merhamet dolu ses. sustu. Ara
larına, ağır blUlaltıcı bir sessizlik 
çöküyor .•• Minenin iki eli açılıyoı, 
yüzünden ayrılıyor ••• 

Heyccanlıı bekliyen. endişe dolu 
gözler onun gözlerini anyor, bulo
yor, deri:ı bir bakışla sarıyor .. . Ve 
o zaman ..• Ya, ne garibi işte o za
man, hiç roman okumavlln, aevmek 
istemiyen, birka.; saat evvel <le bw 
genç erkeğin onu aevebileceğini in-
kar eden, dik kafalı küçük kız, bir
denbire Meryemhanrmın doğru ~
lediğini, ve hu akşam ilk defa ko
nuştuğu, hiçbir şeysini bilmediği ha 
yabancının, onu aaevdiğinin anlıyOI'. 

Onu hu ilahi ırırta erdirebilm~ 
jçin nasıl ve hangi emarenin karii-

' m. sında kadınlığının insiyaki .eziş 
leri uyanıyor} 

Cözleri..ıe dalan, gözlerini bir an-
da kavrayan o bakı!!ların harikul&-
de tatlılık ve okşayışı mı) Yoksa 
demin. ;amini söyliyen o heyecan 
dolu sesin sürekli, s.rlı bir ihtiun, 
içli bir aksi sadası mı) 

(Arkala yar) 

• 
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~\B~l~ın 
Sonra ileri doğru tterledi ve ya

V&f ve ok,.ayıcı bir aeale kom~na
ia başladı. Pbyllıs'in çehresinde fe
Dll ve biraz da güç inan•lır bir ifade 
dolaştı. Sonra, o· Arenne ae:.derine 
devam ediyormuş gibi, bir kahkaha 
attı . Delilır.anh siyah ve parlak göz
lerini onun ii..zerine dikti "Ye ~ddetle 
kol un u salladı. 

Phyllis onun kolunu tuttu; kori
dorun dö,şmelennde bit- gürültü i
fitmişlerdi. Delihnlı genç kızı sli
ratle kendi odas•n.ı soktu, kapıyı 
kapadı ve her iki.si ~ dikkatle dışa
nsını dHıl~diler, fakat rüzgarın gü
rültülerinden başka bir şey duyma.
chlar. 

Vikont kapıyı ses çıkannıı.dan 
tekrar açtı, her ilci tarafa wratle 
~b, ve gürültiiniliı hılardo aalo-

Yazan: V alenti:ı W illicıma 
n11.ndan 4'eldiğini &"Ördii. 

Amen1talı l..ıza doğru dönerek: 
- Peki Pl.ıyHKı'ciğim, dedi. dü

şüncem ba.lır.ktncb. sizin fikriniz ne
dir ;ı 

Genç kız rnhabızlık duyar bir 
tavırla: 

- Bilm.iyorum, diye ce"\ctb ver
di. Haydi, o~aya gidelim ;ı 

Erkek kızın yolunu kesti, elini e
li.ne aldı ve mmldand:: 

- Sizinle yalnızca konuşmak j.. 
çin bir daha fırsat elime geçmiye
cdctir. 

Yeni bir gürültü onları birbirin
den ayırdı. Bu, bütün koridor bo
yanca akis1er bırakan kuvvet 1i bir 
ayak. ıesi idi. 

D' Arenn ~. 'Cer! dönda, kı:zgm bir 
9eıde mırıldandı: 
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- Carrisonf Zanneclreim bu ta
rafa geliyor. 

Genç k.ızı tekrar odaya doğru it
ti, kapıyı üzerine kapadı ve k.orido
ra doğru yürüdü. 

Köşeyi dönmüı bıılunan Stephen, 
vikontla huru:ı buruna geldi; onu 
görür gönnez geri çekildi ve homur
dandı: 

- Mi1S Dean nerede~ 
Fransız cevab verdi: 
- Yatın~ gitti, ben de bilar

do salonuna arkadaşlanmtn yanına 
gideceğim; gelir misiniz ;ı 

Amerikalı bu dtlveti i§itmemiş 
göründü, sertçe: 

- Dinleyiniz, D'Arenne, dedi. 
Miss Dean dostl.anmdandır, sızın 
onu keneli aranıza almak üıtemeniz 
benim ho~ına gitmiyor. Anladınız 
mı;ı 

D' Arenne omuzlarını kaldırdı: 
- Bana öyle geliyor ki karar 

vermek ona aid bir mesele, dedi. 
Garrison kar~dakinin ceketi

nin yakasına yapıştı: 
- Onun peşini bırakınız, i§ittini:ı 

mi, diye bağırdı, yoksa kemiklerini
zi birbirine "eçiririm. 

Ed.irnede {Bq tarah 1 inci sayfada) 

Bosnaköyü Dayakadın 
çzftligine kaldırılıyor 

Bununla beraber birçok hastala -
nn ağız tariki ile verilen bu ciğer gı
dalarını uzun zaman almaktan imti
na etmekte olduklan görülmüştür. 

Bu sebeb1e karadğerden hülasn -
lar yapılmış ve şmng11 suretile vü -
cuda zerkedilmeğe başhmmıştır. Bu 
hülasalar bir~ok Avrupa firmalan -
om müstahzaratında vıudır. 

tesirlerile tama.mile uygun olan ve 
gene zerk.etmek suretile- klılları ı lan 
yerli bir mü~tahzarm formüliinü tes
bit ettim. 

Bu müstahzarın tesirini tayin ic;;in 
«kobaylar ve ~avşanları> üzerinde 
redüculasitlerin, yani genç kürey -

Edime (Htı.swıJ) - Her sene ve 
müteaddid defalar su baskınına uı?. 
ram.ak suretile biıvok maddi zararlar 
gören Ye tehlikeler atlatan Meriç 
nehri aa.ğ sa!hi.11ndeki Basnaköyün 
karşı tarafındaki Buceti ailesine aid 
çiftliğe nakli husmunda devam et 
mekte olan tetkikler sona ermiş v; 
bu Çiftliğin isthnl!k muamelesine b* 
lanmıştır. Dayakadm adındaki bu 
çifliğin 1stim1§.k bedeli olarak 25.083 
lira takdir olunmuştur. 

Son zamanlarda mezkOr müstah
zarat memleketimizde bulunl'lmadı
ğından ha;ıtaların tedavilerinde müş
kiilatlar, hatta imk&.nsızlıldar hasıl 
olmıya başladı. 

vatı hamra şekilierinin çoğalıp ço
ğalmadığuu tetkik ettim. Neticede 
genç küreyvele:in zerkedildikleri 
kan içinde süratle çoğaldıklarını mü 
şahede ettim. 

Bu hususta · «Standard Ensulin ı) 
gibi standard hiilasa almadığından 
tecrübelerimi muhtelif fabrikaların Bir müddettenben bu işle meş -

gul olmıya başlamıs bulunmakta -
yım. Bulduğum formü11er bir Al -
man müstahzarı olan ve mernleke -
tirnizde -;ok tanıla ·.1 e<Compolon» un 

tanınmış müstahzarntil~ mukayese 
ediyorm. Simdiye kadar yaptığım 

tecrübeler ivi neticeler verdi. T ec -
rübelerimi ikmal etmek üzereyim. n 

Viliyet umumi meclisi 
Vllfı.yetlmiz umumi meclisi bu ayın 

Yirminci Pel'§embe günü açılarak ça_ 
l~malarına başlıyacaktır. 

Çok garib bir 
tazminat davası 

llayvanlar 
aleminde 

Anıt - Kabir proj.,si için 
serbest bir mt:sabaka 

yapıhyor 
(Başta:rafı 1 inci sayfada) 

netic~inde vaziyeti hazır<l dolayı
sile usulü dairesinde beynelmilel biT 

(Ba.ştara.fı 2 nci sayfada.) 
yaşar ve cefaya z:vadesile dayanan 
bir hayvandır. Hind ve İran yabani 
eşekleri ise renkçe, Tibet eşeğinden 
daha farklı ve cefaya daha az mü-
tehammildirler. Hayvanat bahçe
mizde bulunan yabani eşekler bir
birlerile p~k hoş geçinmekle bera
ber, erkekleri pP-k vahşi ve tehlikeli 
oluyorlar. Bundan ötürü de onları 
yük hayva&ıt olarak kullanmak im
kanı yoktur. Mesela, bizde Onager 
denilen bir çif~ Hind yabani eşeği 
vardır ki, bunları bir arada bulun
durmanın imkan ve ihtimali yoktur. 
Zira erkek eşek arkadaşını i.ildüre
cek kadar huysuz ve vahşidir. Nite
kim, küçümencik bir hay,·an olma
sına rağmen, ~ardiyam bir türlii ka
fesine giremez. Zira hayvan kafe!\
ten içeriye bir yabancının girdiğini 
görür görmez hf'men sal<lırmakta. 
düşmanı tekmelemekte ve di~le
mektedir. 

Bugünkü bütün ehli e~eklerin 
meydana geldiği Afrika vabani '!

şeği Asyalı yeğeninden p~k farklı
dır. Rengi boı-dur. Kulakları Aı"yalı 
eşekten daha uzundur. Vücudunrla 
uzunlamuma giden koyu bir c17gi 
vardır. Bu~ün hu yabani es0 klari 
vaktile sür;ilı-rle dolastıkları . Afri
kıının şimali cıarki!lnde oek bulamı
vrıruz. N•q;Jleri tükenmiştir . diyPbi
liriz. Eski Mısırlı!arın eşekl "!rinin. ilk 
ehlileştirenl~r olması pek muhte
meldir. Mısırlılar, ıltJ rlahn sonraları 
öğrenmiş, tanımı'.'!lardır. Dolay!sile, 
bir kaide koymak, bir hiiküm çıkar
mak lazım gelirse. e~eğin çok eski 
zamanlardanberi cryük hayvanın o
larak kullandığını söyliyebiliriz. O 
zamanlardanberi eşek nesli türlü 
türlü istihaleler ~eçirmis. irili ufaklı 
neviler halinde insan oğ!unn hizmet 
etmekte bulunmustur. Filhakika, 
jyi yetistirilmh hesli bir eşek vücu
dilı- iftihar edilc-cek bir havvandır. 
Yalnız bütün bt• <'hlile~metıine ra~
men c<Ceınenderıı İn f'"'; ıula d,.;7j~ 
memiştir, ve bugün bile, vaktile 
cedlerinin yaptığı gibi, ayni kuvvet, 
şiddet ve :ıhenkl -: arı•rmaktarlır. 

Nakledel'\: fhrahim Hoyi 

lngiJt.,renin Pesf P. Pfç~si 
Beıg ~ada g'tti 

müsabakanın yapılması imkan dn - Londra 18 <A.A.l - Salı\h i:vettnr 
hilinde göıi.ilemediğinden yerli ve kaynaktan öğrenildiğine göre, Mac:ı
ecnebi mühendis, mimar ve he:y'kı-1- 1 rist.anda.ki İngiliz sefiri Malley, Yu
traşlar arasında serbeııt bir miisıı - goslavyadaki İngiliz sefi.rlle ~örüşmelc 
baka yapılmıı.~ın~ karar verilm:ştir. için Belgrada yaptığı ziyaretten dbn-

2 - Yapılacal abide ve miiştf'l- müştür. 
milatının inşaa~ pıogramı, müs~ba- =============== 
ka talimatnamesi v• inşaat yerinin İcab eder. Komisyon ehliyetini kafi 
haritası, sonda; planlan vesair ev- gördüğü kimst'lere en ktsa bir za -
rakı fenniyesi ihzar edilmiş o!up man zarfında müsabaka evrakını 
böyle mühim inı;aat vücuda ~etir - teşkil cd~n dosyanın bir nfüıhasını 
miş olduklarını veıraikle isbat c -1 gönd~recektir. Ehliyeti kafi ı:;ö ı ı.il
denlere mezkur evrak meccanen ve- miyenlerin vesaiki iade olunur. 
rilir. 4 - Müsah~k ."' 1- 1 1- i 94 1 ta -

3 - Ala'<adarlann vt>sikalarım rihinde hitam bulacağından müsa -
bir arzuhall~ birlikte: - Başvekil - bıkların teklif projelerini o tarihe 
lette müteııekkil aıııt - kabir ko - kadar komisyona göndermit olma
m:isyonu re.isliğint' - göndermef eri lan meş:uttur. 

Sonra vikontu, tahkir eder hir 1 - Simdi odanıza dönmeniz ha-
ed.a ile itti ve hole doğru yürümeğe yırlı olacak, dedi. Durunuz, size en 
beıla<:lı. Arkalarında istihzalı bir kestirme yolu StÖstereyim. 

ler çarpıyor, oluklardan taşar sula
rın sesi işitiliyoı· ve ysğmur bardak
tan boşanırcasına yağıyordu. 

kahkaha yükseldi. Berg bilardo sa-I Onu, üzeri çivili kapıya kadar 
lonunun kapısııu açım~, eşikte du- götürdü ve kapıyı açtı. Miss Dean 
ruyordu. kendini, merdivenli bir sofada bul-

D' Arenne h!iddetten tirtir titri- du. 
yordu. Bergin kolunu tuttu ve ba- Yaldızlı cı.yakkabısmın ucunu ilk 
ğırdı: basamağa koyarken geri döndü ve: 

- l,.tttin mn Bana hücum etti. - Projenizi kabul ediyorum, de-
İri adam gülmeğe başladu eli. 
- Na, jn ••• dedi v~ sükunetle Delikanh muzaffer bir halde: 

sözlerine de•Taın etti: Bana, size iyi - Ah 1 d!ye bağırdı, siz kimsenin 
bir nasihat verdi gibi geldi. Bilardo şüphe edemiyeceği şekilde hakiki 
~onuna gel.iııiz, sizinle konuşmak bir Amerikalısınız. 
istiyorum. Genç kız bir §CY demedi ve mer-

Bu anda, kendisile oynayan Man- divenden çıkmağa başladı. 
sardın, içenden sesi işitildi, Bers.: o 
tarafa yürüdü. Yalnız başına kalan 
Fransız, odasının kapısını açtı ve 
Phyllis, gözlerinden hiddet kıvılcım
ları saçarak odadan çıktı. 

Sert bir ses le haykırdı: 
- Ayak seslerim işittiğimiz Step

ben icü değil mi, dedi. Sizi sesiniz
den tammış ol.acak.... Ehemmiyeti 
yo, sonra. da arkamdan hafiyeJik 
yapılmasını iatemem-

Vikont: 

Xll 

V erity rüz~arın btı kadar gürül
tülü bir ııekilde esti ğini hiç görme
mişti. Şimdi, bilardo sRlonuna ka d a,. 
gelen gürültüler biraz sakinleşmişti 
ve bütün ıı:ıklar sönmek üzere idi. 
Fırtına bütün !latoyu avucu içine al
IDJJ ve bütün dehlizleri doldurmuş
tu. $örnineler bir tren geçidinde imiş 
ııibi titriyordu, kapılar ve pencere-

Philippe, uzun cibinlikli büyük 
karyolada uyanık kaldı; eski şömi
nede oynasan alevlere bakıyor ve 
rüı-.garın uğultularını dinliyordu. 
Mrs. Dean ile Phvllisin r.ıüştereken 
işgal ettikleri daireyi, buradan, için
de oturulmayan dairı·lerin temadisi 
olan bir kısım ayınyordt.ı. Kend1 o
turduğu vere ;telinceye kadar yan
lışlıkla bir iki kapı acmttf ve elektrik 
fenerile buralarınıA, içinde oturul
mayan odalar olduğunu görmüştü; 
mobilyaları lime lime olmuştu ve 
ekşi bir küf kokusu :ıe dolu idi. 

V erity, talihi çok uğursuz olan 
bir aile tarafıncl~n iskan edilen tra
jik bir ikamı-t~~ı. ·~ bulunduğunu 
hatırladı. Eskiden :.\-1ac Reay'ların 
dedeleri vağma ve katil ile yaşamış
lardı; şimdi onların torunları bir ır
kın mahv ve h:ırab oluşunu görü
yorlardı. Aklmdan sıra ile Floranın 
ağzından i.~it:niş olduğu acıklı hika
ye ve kuledeki baba yadigarı mu
kaddea hatıralar geçiyordu. 

(Arkaın Tal') 
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- ürkiJ nin açık Almanların Ameri
ka ılara cevabları s·yaseti 

- (Ba, t:r 1 inci ...,nda) <Bq~anfı 1 illci sayfad3) 
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SPOR 
Men:t.lekeıimizin bazı. vila • ıneelfsinde mfuıakeeııi esnasında son (Baştarafı 1 inci sayfada) <Baştara:fı l inci sayfs.da) (Başta:rafı ı inci say.Cadııl 

-..etlerinde i&ln edilen föfi idare ıhaddin.e varın]ftır. lu tesisat .,e te~kiHıt vücuda ~etir - nılabllecek en rnuzazzam tayyaresidir. nş y~pmış ve istilaya kapılaxı açmış Mektebi erarası 
Ve alınan karartma tedbirleri, kom- .Demokmtl pa.rt.isinJn &!yan grupu mek. Filhakika. mezkur tayyare 129 askeri 

1
oldugunu zannettirmeğe çalışıyor _ 

!Utnuz Bulgaıi9ttl.nd.a ral.atllZlık do- reisi BaI'kley, hü1rü:rnetin sözcfusü 31.~ Ticar~t ofüi bütün teçbiaa.tile nakledebilecek ve ar. Bu tefsire burada inanan pek. f tb ı 1 
l{Urnı.u.ştur. Bu enal'Ü)'etsizlik fıa'Vall- 1atile Alman millet&ne ve zimamdar Tjcaret ofisi de hal~ v~ milli yeniden benzin almağa ihtiyaç his - azdn. Umumiyet itibarile matbuat u o maçvarı ve 
nı izale etmek ve alınan tedbirlerin Jarm~ 1'ffilcümetin flf)Orttığı Ameri- müdafaa ihtiyaçlar: için Ticaret Ve- se.tmeksizin 7.500 millik bil' mesafe pa~tı~ mukaddimesindekı hüküm-
~endisine müteveccih ohnadıfını an kan thtarının :isterik haleti rub:iyM\.. klletince Lav\n edilecek her türlü katedebilecektir. lerı. bıllıassn kayıd ve işaret etmek- kır koşuları 
at~ak üzere Bulgaristana takarrüh Di 90k jJi gösteren ithamlard& bulun. iaşe madde ve malzemesini satın al- Bu tayyarenin meydana getirilme. )edır. Mukaddime «Diğer nıemle -
ettık. ve k~ndisine teminat verdik. muştur. mak, satmak ve bu hususta icab e- Si için 500 kadar mübendis 4 seneden 1'.~:lıtrle kya;pıl~-:ı taahhüda13 zarın İstanbul Erkek Mektebleri Futbol 

Bız Balhnlard~ lh ha "" Alm f · takd" in" de ~·,,,·a d 'th ı~ ih fazla ,._,,1,,.rn,_ .. tır vermeme sartile> ·· l · d f . . ... au un mu - .,1;1ir an za erı ır v~':'- en ı a at ve racatı yapmak ve Y"" ...--. • d T" i_. ) c1u~ esı r:1evcu - Lig Heyeti B~kanlığından: 19/'Z/1941 
azllsnu ı9tiyorduk. Bul_gariııtan da gelecek vazzy-et hakkında Barkleyın memleketin muhteüi nıahaJleı:inde Amerikada .imal edilen diğer bir ur ve UT1t1yenm ngılterey~ k 

aynj eınaUeri taşıyordu ipe bu müt- şayam hayret görüşü ancak, Ame - dtoklar vücud:ı g~famek v~ya bu tayyare tipi de İngiltereden Avrupa_ :t-ıkane dostluğundan zerre kadr:; ;:!~~b:ı:ı:: :Şeref stadında ya " 
terek •rzu. dün Ankarada imzala - rikan .milletine, İngiltere mağliıb oL işleri mev:::ud veyahud kuracağı te- nın herhangi bir nokta.sına 4 ton bom ır:f ed~eğini tahmini! imkan ve- san'at ·o. _ Taksim L. saat 14. 
nan beyann:ımeve mü11cer oldu. duğu takdirde .bile harbe hazır bulun şek.küller vasıl~sıle gördürmek it- ba taşıyabilecek kabiliyette büyük rece hiç bir sebeb mevcud dtğil - İstiklal _ Pertevnlyal saat 1515. 

~Yannamenin birinci fıkra51!1da mak lüzum.unu göst.ermek niyetile tigal mevzuuna +;ren maddeİerı'n bir bombardıman tayyaresidir. Bu dir. 19/2/lg4l ç b - - E . · .. 
tasrih d"ld'~ .. T ,_, İti d arşam a gunu mınonu 
B • e t Iı.;ıne gore. iir.ıciye w: kabili izahtır. fiatlannın ıe'.'lbiti ve bu maddel.,.rin tip tayyarelerden biri İngiltereye git- Da1-ly E •·pre"s mgaza ete "ın' . h Halkevi salonunda yapılacak maç • 
. ulganstan her türlü marruzdan iç- Alman harb hedefi, İngliz abluka- tevzi işletİi>İn tar.zinı; hususl.lnda Ti- mek üzere yola çıkmıştır. Diğer altı .. ~-.. . - s ın ya an- ıar: 
btı~abı harici aiyasetlerinin de~i~mt!Z 81 sil.&huu ebediyen fenalık edemez caret Vekaletine tt>klif y~nmak ve tanesi de teslime hazır biJ: halde _ cı ~utunlar şefı Charles Foley şöyie K Öğ t 
ır e9.aı olıın.k telakki edeTler. bir hale aokmak, bu suretle bütün gerek bu maddeleri11 sevki v~ ıdb:. diyor! ız .. re men. O. - Işık L. saat 14. 

. $u JlQkta:ra bilha!llla i~aret etmek kıt'aların Avrupayı Amerika Birle - gerekse İcab ettirdiği nakliyat ;§ ~ Buffalo şehri İngiliz hava kuvvet- Anlaşılmamı;.ı olmak tehlikesi Eren~o~ L. - Inö?ü L. snat l4.SO. ıste İ2: ı_, h d ı. 11 J • • T·· ki · d' 1 .... Kandıllı L. - Bogazic;i L saat 15 
r 1a_, ura a "u anı an ııtaar - fik dev1etlertnin beşiı!h olan Avrupa. lerile meşgul oJmak ve !aşe mad _ lerine avcı tayyareleri ima! etmek i- ur yemn en ışe ec ecegı yegiin:: Kır · · 

nızdan ıçtinıı.h,· ifadesi yalnız iki Yl ebedi İngiliz açlık tehdidinden delerinin idd:h.lı· ve naklin~ mahsus Çin azamİ randımanla çalışan birinci cihet idi, fakat İngilteredeki dost - j · .. ~oşuları 
jemlekete münhasır obnayıp mut- k~tarmaktır. her tür)ü depo, kap ve nakil vası~ Amerikan şehridir. lan karşısında böyle brr şey mev 1 Istanhul Bolgesı Atletizm Ajanlı • 
tktır ve bütün Balkanlara ı;lmJl bu- Nachta.U8gabe diyor ki: talarıoı inşa, mühayaa, .icar ve .isti- Birkaç aya kadar diğer şehirler de cud değildi. Türkiye Boğa1larıo mu j tuıdaon: . 
unn;ıak:tadır. Vaşingtonda. ayan mecl;.qinde bü • car etmek ve ayni zamanda bun.lan Buffa.lo'Ya yetiŞecek ve Atlantik de. hafızı olmakta berdevamdı". B.ın -

1 
-

23 Şubat 1941 tarihind~ Istan. 
Sıyasetinin hiı; bir giı:li tarafı ol-] tün hatibler, nasyonal sosyaHst Al - satmak gi.bi işlerle meşgul olacaktır. nizinin öbür tarafına gönderilecek dan başka dün akşam Türk.iyenin :uı k~ b~~il~~i yapılacağından 1'. 

~ıyaı_ı ve aç~ldı~ı kendisine şiar e - manyaya karşı küfürlerde ve bilhas- İstanbulda avcı ve bombardıman tayyareleri ha taah~üdleri~e sadakati hakkında j ra e ece u ve .atletlerin saa• 
_}?mı·ş· bulunan Ttirkiye hük&met1, sa iki tahkirde bulunmuşlardır. AI - kiki bl ıa.ı h r d kı "d k.. en yuksek bır kaynaktan alınan mü- 9,30 da behemehal şışh tzamvay de-
QU k b ı kl . Ticuet Vekaletine bağlı ml"rkezi ~· r şe e a ın e a P gı ece talea şudur·. posunda ha'ZU' bulunmaları fl"n olu.' 
b n 11 ~yannamı-yi iııınııama a manyamn evvela her türlü hiirrlyeti ı tanhul ~ir lj, 

erab l ~'-d · ld " 8 da bir petTol ofisi, bir de · Türkiyeve daı'ma ı"tun" adıınız ol - nur. . 
bu .... er, evv~ ce KA etmıs 0 uru ortadan kaldırmak. saniyen dünya ' k l -

tün taaL L dl _J ._ .__ 1--'-ta ticaret orisi uru masına dair ka - A "k a A d n1:~s. ve olac.,l:tır. Zı'ra T=;rkı'vı·. yap- 2 - Ictcrak edecekler saat 9,30 d ..... · 
ODU ere aaJJ< .IUU.mAI< bi\kiJniyetine Varmıı.k: istediğini SÖY- '-~ - ..J 1 • p merı a y nın a - ,. " T ,._ 

{ee-1 bunların ifasında tamamen ser- lem.işlerdir. Biz, Almanla.r bu gibi praruul ~ı:ıreaid_miştir. etrol ofisi bgı taahhüdlerin Bü}·ıjk Brit:uıya 10 a kadar müsabaka mahallinde 1l11-

o ~ hulunmaktadır. • iftiralara ~ıkız ve eğer bütün in - etro a...imite şirketini bilumum heyecanh müzakereler ile akdettiği resmi laah'1tidlorc ay- letizm ajanlığına müracaat.la nunıa -
ratiJı Rafla Atavın. maka.1'8 saniyet değil de yalnız b<zim dava • vecaibi ile satın alacaktır. kırı olmasını kabul ctmiyecck~ir. jra almaları ve saat 10 dan .sonra ge.' 
~ 18 -- Falih Rıfkı Atay mız bahis mevzuu olmuş bulunsay. (Baş tarafı 1 inci sayfada) Daily Mail gazetes: Türkiy~nin lecek olanlar ise numara alamıyacak 

~~-rınkı Ulus gıııcl~sinde, <·Bulgar - dı İngiliz ve yahud' propagaııdasın HERGÜN dövüşmesi zarureti hisıl olursa. A- ahdi vedbeic~inin valnız B-,ğazfara ları gibi müsabakaya da i~tirak ede.· 
b~~--dostluğur:u11 yeni bir vesikasrn d;n mülhem bulun:n bu sözde Am.e= (Ba.ştarafı ! nci sayfada) merikan çocuk?arı dövüşecekler - taalluk etti~ ve RueyA ile bir an -ı~ezler. Koşu mahallı genel direktör-
ö ,

1 
gı ~tında . yaz-clığı makalede rlkan politikacllan ile hiç de meşgul dir.A» laşmaY"' dayandıibnı hanrlatma'ktn lük koşusunun aynidir. 

ş l e demektedır: ba, onun bütün kuvvctil~ siyase - yandan Anstin, hemen hem~ fak~t diğ~r cih~tten Tiirkiyenin ha~ 1 3_ - Yarış birinci ve ikinci kate •• 
gıı.rr:kiya Hariciye. yekıli ile Bul- al~~~~! tarihte bir tek dünya dik- tini Avrupa iıılerine tevcih etmiş bu- pek heyecanlı bir sesle şöyl" haykır- yatı menfaatlen tehdid altına diiı;-fgorıler arasında yapılacaktır. 

n Ankaıa elçısı tarafından a- t t·· r·-.. .k 1• d b d lunduğu bir zamanda Japonyanın mıştır: tüğü takdirde mııhı\leb" edec .. ı!i~ij 4 - Kazanan takmılaı-a kupa de.' 
Yd~~ 17 nci g::nü J\nkı:ır:ı.da imza ve .;;, or ~ll v~s~ ası m~ ~m .-:;:r· u a emrivakiler yapması ihtimalleri ola- Dünyada kanlı bir harbden çok bildirmiş bulunduğunu kaydeyl; _ rece kazanan atletlere madalya' ve-

un gazetelerde neıırolunan beyan- versaı es soz e mua e e.sı · maz 'mı? İngi1terenin almakta o! - daha müthiş şeyler vardır, o da H;t melı::tedir. f.rilecektir. 
nale, iki korrnıu devler arasında se- duğu bazı tedbirler, onun d::. böyle lerin tahakbm·i altında esir olınak- Bir Alman ilen hl\l'eketi karşısında 5 - Her klübden 10 kişiden fazla 
he erdenSe··i dl"vam eden dostluk. Bir ta, V2::ih bir ihtimali dyşiinmekte olcluğunun tır.» Daily Telegraph gazete~in:n dip- atlet iştirak edeınez. 

ar;s ve itimad :<İyasetinirı yeni bil' alameti de~l midir? cıİngiltereyi kurata<'.ağız-. lomatik m:ıh<.\H;i, Tfirk - Bnfgar 6 - Aşağıda isimleri yazılı hakem 
Veıı·kasıdır. Gazetemiz.de intişar eden Ma - Hükiim verem eviz. fal.at, pek Vaşington 18 (A.A.) ·- De - deklarasyonundan, Almanlar Bul - arkadaşların 23 Şubat 1941 tarihine 

t Bu vesika, ne eski ahidleri tadil nastırlı Hamninin hatıralarıı ara - güzel dikkat edebiliri7. ki, Japon si- mokrasilere yardım hakkındaki ka- garistan yolılc şimali Yunanistana müsadi! Pazar günü sabahı saat 10 
k.~ekte, ne de onlara yeni bir hii- smda, Fuad Pa~adan da bahsedjJ • vasctinin faaliyet ibre.;İ, Uzak~ark- nun projesinin ayanda müzakeresi ~o~ru ?e.rliycre~ D<'dcağac ve Se - da Şişli tramvay deposuna lütfen teş. 
kum ilave etmektt>dir. Ancak. iki mişti. Dün oğlundan aldığımız bir ta, bir zamandanben karadan ayn- sırasında pr•ıj.:nin hararf!tl; taraf - lamk gıbı sevkulcey:: mevzilerini iş- rifleri rica olunur. ~ 
<>:nşu, Veni cihan harbinin. Balkaıı mektubda, Fuad Pa~aya aid bazı !arak denize doğru meyledi:,-or. Zcı- ta:18:nndaa Pepper ııunları söyle - gal et~kleri takdirde Ti.irkle1in atıl l Adil Giray, Hikmet Barlan, Abbas 

~a~ıtnada.,•n•n iı,;inde etrafında ,·e) noktalar tavzıh edilmektedir. Mek- ten bu müşahededir ki bizi, hı. de- mıştır: kalacagı mı:ı.rıasının <.:ık'.nrılamıya - Sakarya, Firuzan Tekil Neriman TE' 
b ıhnda tehlike5ini ,hisse!lİr~elen tubu aynen neşrediyoruz: faki harbin yukarıda isarct ettiğimiz A Bizi ha:-be sürüklıyecek •)lsa bile caıh ~n:ı;ıtinı!edir. . kil. Cemil Uzunoğlu, Mu.sa Uzı.ın~: 
ın u kanlarına raY,men, sulhu koru _ tcMutebo.!r .gazetenizin l 4-2-194 1 bünye farkını görmeğo! sevkecliyor. merikan milleti İ~ilterenin vıkıl- Dıger t:ıtaft,m Dnılv T elr.~rnph lu, Fethi Dinçer, Melih, İ. Bakır c. 
b j ve teca•, ü:-dn hic: bir menfaat tarihli nüshii:o-mda Manastırlı saym Bu fark vardır ve Uzdkşı:ı.rktaki "On ması~a mü::ıaa<le etmiyeccktir. İngil- ,va-,.etesi ba~nakaltsind(., Alman is- Başaran, Sakalak, Hüsamettin o'ü _ 
d uk rnamalc prensiblerinıf" sndık kal- Bay Harudiden bahsediJirhn, ba - hadiseler, onu daha kuvvetli bir su- tereyı _!le yapıp ~apıp mutlaka kur- tilası takdirinde Trak,,;anm lir yı1- reli, Zeki Gökışık. İlhami Polater Şa 

•
1 ·l~nnı r:-~id ı>tmeyi faydalı te - b'."11 ~erhum Mareşal F~adın ismi- dette meydana koyuyor. taracagız. Anıenka efkarı umumi- ..l-rım hrı·Si.ne mfüı11id arazi cılmadı-\kir Baruer. Zeki Yumuk, A.11 tsken.1 

lak1<ı t>tmisle1d:r. nın hıç de hakikate u:vmıyan bfr şe- dl /, -... y~sinin ~u~u iı;teyip istemediğini ğını ve Bingazi mmtakasınm zaptın_ der, Muhittin Özkap. ' 
Falih Rıfkı Atav makale~ı'ne so,··y- kiJde geçtiğini ıeessurl egördüm. 'I ·.u. • f/--:_ • gor...,.ek51 !d b · d h b t b' h ı ıın· 1 ı - (.,,u tız.un C/... 'tt!atuı ... ~ mz. an erı a a ser es .r a ege ış -------

• "''
1 

.. ,.,.,., Pfm,,1<tedir: Kekelemek, sararmak, sendele . if .. Vern:ont .hükumelini tem~il eden\olan İngiliz hava kuvvetleıinin Yu-\r-K-ü-.--.-.-k--h--b---,--"" 

1 !7 Şu~at ~eyann!lrnesi, evvela Türk mek babamm hcl..! vatani mesailde ~umhurıy~t~ı .Aust.~n diğer bir aza nanistana kudretli bir §ekildc yardım 1 ÇU a er er .) 
~.le muttefıkleri Ingilizlerin Bulga - asla bilmediği şeylercii. Yunanhlarm yeni ileri ıle hararetli hır mıınakaşadan sonra etmek üzere bulunduğunu kaydeyle. '- .. .. . . 

rt<;tana knrsı bir ta:ırruz hazırlığında Sıfatı ~esmiyesi olmadığına göre «Esaret altm;-ı di.ismÜ<ı bir diinya mektedir Atina'mn Wavell'le son mü • Dunku ıbracatımız :o.3 bin li • 
?,ulunduk' rına.l daır, Bulgnr efkürı o tarihi tdgrnfm bahusus Bahıal: - harelcetJerİ harhden dr, ölümd~., dE"n beter bir zakereleri. Libvada pek pnrlalı: neti- r~dır. Almanyaya fındık ıçı,. Bul~a • 
uzerinde. ısrara devam eden telkin de kendisine verilmh olmasını ınan şeydı"rı> dcd;.~· 7~ b"t'" 1 rıstanıı. taze tuzlu balık tsvirreye 

l .. ·· kt' k k b ı ~ - •.{ı .nmıın u un mcc - celer venniŞ oln.n deniz ıav11 -..·e ka . · 
ve tahrik erin omıne geçe!:e ır. Bul-I tı a u etme;>;. Böyle bir telgra _ (Ba, tarafı l .inci sayfada) l" · b"' "k b" h k I . .'. . ' - ttttik, Yunan.smna arpa, Fıllstine 
g 1 '-'-nt b"lvasıt::ı. T'· k' fın d h I ısı uyu ır eyecan ap amıştır. ra ış beraberlığının Balkan muhare. ı··v· 
ar ar, ne UlALG ' ne ı ur ,_ a r:ı.er uma veri mcdiğini kafi- ve düşman büyük ?.ay:at vermiştir. Austin sözlerine ~unları ilaYe et- besinde de bir rol oynıvn~?!ını dü u.,un gönderilmiştir. 

ye tarafından hiçbir tehlikeye ma - yetle bılıyonım. Babamı belki şah- Geri çekilen İtaıuanları Yunanlıl"'' mı'ştı"r. 
tı t " - - şünmeğe imkan vermektedir. 

ruz olmadıklan hakkındaki kanıı.a .e. sa~ anım:yan sayın Bay Hamdi o takib ederek ağır zayiat verdirmişler. Eğer harb•trıt>k zarureti hac:ı1 o-
rini muha!a~ edeceklerdir. Sonra, tan?te Babıaliyı istila etmiş (\lan her dir. Yunan topçusunu .. b tr lur~a haıbedec,...~. . Tiirl.dye ve Sovyet Rusya ti altında haftalarca evvel başlan • 
Bulgaristanın komşuları anlayacak • ş~'?lde Dam<\d vara.nı paşalardan 1 daht.arı dü""""an kıt~alıSaı~ e ı enda- B 1 h d Muharrir yazısına şöyle devam e - m1ştır. Hadiseler müzakerelerin ö -

b t l f l ..,... ı arasın u söz .·r avrette:ı oii::ın bir sü- d nüne geçmış ve Türkiye ya müzake-
lardır ki, Bulgaristan. hicbir ihtilat ınne ~ e g.a ·ı vcrmış o ması muh- ağır t.ahribat • kutla karşılanmıq, fakat dinleyici lo- ;yor: 
ihttınalinin kendi emellerini ve ihti - temeldır. 1 esnasında Yunyapmıştır. Bu. harekat calanl'dan '·ooan alkı~lar bu .. A Taahhüaierine sadık olan Tiirkiye relerin kesilmesi veyahud bu kadar 
lftfln.rını müsellfıh bir müdaha:e ~e Bu mesele il~ hiç münasebeti ol- !ardır B , anlılar 33~ esır almı.'. tu ilılal etmi .. tir. ı:;uku- İtalyan taarruzuna karşı Yun:ınist.a~ geç kaldığı için aı'tık pek cüz'i m~ • 
halletmek icin bir fırsat olac.agı du ... mıyan, fakat bmu mi.i~abeheti do- .. k . . unların altısı sübaydır. B. u. V . J o (A ' ) H . 1 nın nıti.dafaasına girişmiş olan İııgl!- nası olan bir anlasm::ı.nın imzası &lk-

yu m.iktard l b a<>ıngto·1 C" ./.~. - acı- te . J . dan b' . . . t'h b 
~iince.sinde değildir. Daha geçen[ente layısile. ':e ar~d~ıı. geçen uzun sene- nam ed· . ~ ıar malzemesı ı~ti - ciye miist,~~ıırı ~'ı•lles. Al•nanvanın reye elinde olan her yarr.tımı yap -I ka1~1 mm m ı a mecbııı· yeti 
başvekil Filof'un bir nutkunda tam ler tesınle bırbırme karıştırılması to . ıltu~ır. Bunlann arasında o. ; .. '\'ali altndil bulunan tonraklann ma~.t:ı devam edecektir. 1 msı'.>lnda bulunmuştur. 
bir vüzuhla ilan olunan bu pren.>ip, ınuht~m~l diğ~r bir vesile ile babam va~i.k Es~~a~ar ~e pek çok tüfek iaşesi hak-km.da demistir ki: Turkiye .siyasetinin geniş mikyasta~ Bununla beraber, Türkler, Bulgar 
17 Şubat beyanname.sinde yeni !;ıir şereflı hır ro! oynanmıtı. . h · .. ı erın çOgu Alp kıt'alarile ·Bunun bütün mei'tıliveti Alman- Rus politikas~ın tesirine maruz bu_ lardan muhtemel mütearrızlara ilti _ 
1-eyid kuvveti alml§tır. Anadolu ve Rumeli Müdafaai ~ya gomlekliler teskilatına mensub ya va racidi.-. Hariciy' JlPZaı·eli, Bel- lunduğunu goz~en uz__ak tutmaın::ı.k ~ak, yani Türklyeye gerekse Bulga_ 

17 Şubat beyannamesini. bugünkü Hukuk Heyeti Temsiliyesi, ETzurum J ur.. · cikava var~·m icin Hoovt>rİn veni Jmu~a!ık olur. ~rk Boı:a~ınrımıı ser- r~tana ka.rşı Alma.nyaya yardım et _ 
Şartlar ;cinde, §U veya bu tarafa çe. ve. Sivas kongrd~rini:ı kararlarını Esirler~ ifadesi~e ~öre, son Yunan tecri•b,. J~vih;ıs,nı jJ,.ri siirmr.k fik- bestıs. Sovyetıer. pek zıy::ı.de allika _ mıYeeeklerı hakkında vAd alınmış oL 
kerek, türlü tiirlü tefsir edenler 0 _ lıavı mektubu padışahın kendisine muvaffakıye~eti ıtalyan baı;kuman- ri.,de d,,C:-ild<t. Almanya. hukukıı Jii dar eden blr pren.'>ibdir. Ve son Al _ masını diplomatik bir muvaffakiye\ 
lacaktır. Fakat onun Türkiye ile Bul. vermek vazifl".sini babama tevd1 et- danJ.ığını hayrete düşürmüştür. Çiin- vel kaidele~·i mucibir.c~. ; .. val altın- man - Rus anlaşmalarında Boğazları olarak telakki edebilirler. Türkiye i. 
Rar~nm harb;.[ı sirayetlerinde, te- ti. N~ .Dam:ı.d Fe~i~in ~el~ne~ ne ~ü lnezk\lı kumand::ı.nlık İtalyanların d;ı bulunan topraklar halkın•n ia - AJmanyarun konttrolü altına koyan le Büyük Britanya arasındaki nnlat-
cavuz ve ihtilaflarda ne kendileri, ne de İtılaf ?e:!etleı:ını:ı sungulc11 onu ışg~l ettikleri mevzileri zaptedilemez «esini tem;r. etmek!"" mlih11eftir. ve Sovyetler tarafından da k:ı.btıl e_ ma mahfuzdur, Türkiye her türlu ye 
de Balkanlar için, hiçbir menfaat ta. bu vat~nı hızmetın ıfasınd<\r: ı:ıene- t.elakki ediyordu. ~ Pro1~To? hi.kum dilen hükümler mevcud olduğunu ni taarruza karşı kale olarak kalmak 
savvur etmemekte olduklarına delıi _ demedıler. Doksan yaşında ıdı; ke- Va~n~on ·ı 8 ( :\.A.) _ Avb zannetirebilecek en kücük bir emare tadır. 
let eden manasından m:aklM?mak, kelemedi, sararmadı, sendelemP.di. p l k" d meclisinde bugün Clark. demokra- dahi mevcud değildir. Londranm l.illahiyetli mahfetlerine 
boş Yere zihin yormak olur. Diin ol- Bugün ir,in basit görünc-n bu ha- Or 8 !Z 8 flrfmadan silere yardım proiı-ııiıı.• hıı~ı hıi _ Bazı gareteler bu paktın eBulgaris. göre 
duğu gibi bugün de iki müstakil rek:et o ~am':ln her babayiğitin harcı 1 00. kı'sı' o"" ldu"' cumu ar,mış 'Ve ezcümle demiııtiT ki: tana Alman sızması. nın başlangıcın L d T ..:> ' ' d V•]d' B k.ı· d ·ıı h d H on ra CJ (A.A.) ·-· Ro~t"r a-nı.ernleket, \'aziyeti, menfaat ve ta. • :gı ı. unu .. ta ~ır. e en .n~ı i ~- 1 Bu kanun projcııi. Amenka Bir- nn evvel tevessuı edilen ve 1.aarru - jamn bildiriyor: · 
ahlılüdleıinin iea.blarını yerine getir- kurnet teşekktıderını kendıeıne bıl- Lizhon 1 a lA.A.) - Müthis ka- J,.. cıik de;rl,.ıl:-rini harbin hemP.n ya- za karşı bir Balbn cephesi teşküi iL Londranın safahivettıır mahfelle-
ınekte serbesttirler ve Balkanlarda dirmek iizere merhumun yal•sına urganın tahr:.b "'tt'ıg~ t' nııntakalarla nıbasına RÖtiİr;ı'.lektedir. Kendi a - midile b~lanmı.ş oian görüşmelere · d T·· k B 1 · I" t b , 1 d 

k d B .. "'k M'IJ ~" ı· . 1 . ... t rın e ur· - u ı;ı:ar iti au &Kitin • 
nizanı ve sulhu'· mı·ıı~ me'lfaatler: ... 1·n a ar uyu • ı et 1"•ec ısı aza a - h b · dalannın müdafaasında ın2ilizlerin nihayet verdiğini kaydediyoı·lar. , ı .... kk b b' h mu a ere ve münakal<" daha tesıs a.şağıdalti mütalec.. yürütülmekte • 
esası addetmekte müttefiktirler. rından müre :; _y eyet gönder- olunamamıııtır. Haberler pek. geç aösterdiô; l~ahraTTI.anlık kar"ısındaki Taymise göre dir: 

Birbirimize ve ba.şkalıırına karşı İ- mek hakşınaslı'.{ında bulunmuştu. alınmaktadır. Fakat ö~reni1di~ne hayranL'hm ne .kadar hüyiik olursa Taymis yazıyor: Tu"rk B .. Jtrur bevanna nes'ın"ı ha 
Y:ı niyetlerimiz tamdır ve müşt.erek- Münuib gördüğünüz takdirde göre ölenlerin mı"kdatı "'100 ij g .. ~.... olsun. ben, memleketimi Britany-n Bu görüşmelere Türkiye hükfıme. ıc=L· h - ·ı:.. "':. ·._ · · 'T • k1 • -

d 
· ·r " l ... . . .ı f . .. ı..ıu çe resı e germe&. •ç.ır1 ur ~rın 

dir. Baljkalarının da bise karşı ayni mektubu:nun ercıni dı er ve derin mektedir. Yalnız Sesiınbra limanın- imparator ugı.mc•ı ml!on aaııına an- ti tarafından, muttefıki Türkiyeye en b'd tt B l' ~ h" ı;-: ~ YN-;cu.ı 
h k b ı · d • · ı_· d .. .1 d ... '"ftt'' b i . ı aye e a ıı:~ • ., ..r ,.. ~ ... na ge-

ulüs ile hareket edeceklerini zanne- saygılarımın a u. ünü rıca e erim da 300 balı~~çı gcmis, lları-ıh olmu!;- ~a1a etmıye nıc e mu temayı egi- 1 ........ ~ . ir itmadı olan Ingiliz hl'ıkü -, tirmek üm:di!e müzakera!a girismit 
delim. bayım.> Islattı F. Tugay tur. lım. metırun tam malumat ve muvafaka_ olduklannı ıahattür ettirmek İcab e-

eSon Posta.nın edebi romanı: 92 k.abili telif olamazd•. Bu sebebden - J:"!.~s~alıktan sonra zekanızı 1 Genç idamın k10şları çatıldı, hid- der. _ 
çarnaçar t.:ırasada kaldı; fakat göz- kaybettıgrnızn beni inandırmak mı detle bağırdı: J _Bu muz~~re~e~ .... Bal~an devlet-

A ... •-ı lerile ağaçlar ara~ında kavbolan istiyorsunuz Selim? Beni tanırsınız. - Ne dernek istiyorsunuz? Kimi lerı arasınd::\K.J bırlıgın bır Nazi ta -
~· a oğlunu lakbi ediyordu. öyle çabucak he .. şeye kanmam. Siz 1 itham ediyorsunuz? ar:u:z;.ına '.e P.omanynnın maıuz ltal 

O 
' 

Biraz uzaktas.nc:ı. Sacide azimkar burada tam sıhha•li fakat iç sıkıntısı 1 - Hiç kimseyı itham etmiyorum, dıgı_ akıbete _karşı en ... :n~kemmel bir 

Ynonmoz • bir hareketle Selimin koluna ı{irdi. içinde !-<ırpınan.bir erkt-ksiniz, Nes- bir şey bildiğim yoJc.ı yalnız Nesrini ~e~ın~t t~şkıl er:l<'c.:g~. fıl:rini daima 
- Yollu bouık, si.le dayanma- ri~ de ls.tanbıılda üz;üntü ile için için çocukluğumuzdanbı~ri ıy•ce tantdı- ılen surn:u~ ol~ .Buyuk Britanyanm 

ğa mecburum. Şimdi makııada ge- enyen bır kadın ... ikiniz de oyunn- ~ım cihetle onuıı siı;i bırakıp lstan- tam tasvıbme ıktıran etmistir. 

Nakleden: Muazzez T ahs~n Berkand 
Onda hafif bir endişe uyandıran 

~ey, Sacidenin biraz evvel kendisile 
ususı görüsmek arzusunu izhar et-

Nesi. idi, Ona ne söyliyecek '> Acaba 
h.esr~~den mi bahsedecek? Buna 

lG lu~um yok; çünkü Nesrin koca-
sının . d k . d' . evın en açmakla kendı ken-

ısırıi mahkum etti. Hele bu kaçışı-
~~dizah etmek istemeyişi, kocasına 
bi ah etmek cesaretini göstermeden 

r ırsız "b· 'd' . d d 'k· .. gı ı gı ışı, sonra an a 
l ı uç lt ı· k d e ıme yazmayışı hep genç 

eı ının ~1 h" d k 1 d B'" tü h ey ın e no ta ar ı. u-
n unlar b" h 'k· • orıun ır asta yanında 

J ı aydan f l b . . 
~e taha ~ .. ıı. ır zama,1 geçırme-
Nesrin.in Muh.ı ?.lmadı~,1~"11. ~e eski 
rniy01 ~ ie~ışmedıgını ısbat et-

muy u) O halde ondan 

bahsetmekle yeniden ızt.ırab ve acı 
duymak lüzumsuz olmaz mıydı? 

Kendi düşüncelerine dalan Selim 
iki arkadaşının annesile neler .ko
nuştuklarını cbvmuyordu. 

Fakat bu vaziyet daha fazla de
vam edemezdi! Sacide ilt>: .Meziyet, 
tarasada çay içmek ıçin mi Iı.tanbul
dan buraya gelmi.~lerdi 1 

- Ben çayımt bitirdim, anlaşılan 
Meziyet henüz doymamış. bi<kaç 
dilim ekmek dah·ı yiyecek. Onun 
meşguliyetinden jstifadc ederek ba
ua korunuzu gezdirir misiniz Selim? 

Genç adam istemiyerek yerinden 
kalktı. 

- Hay lıayl 
Halide hanımın Meziyeti yalnız 

bırakması ev sahib1iğl nezaketile 

çelim. Evvela şunu soracağım Se- ouzu dışarıya. vermemde için istedi- bula dönüşünde bir fevkaladr.lik o1- Almanlar, pakta aiil tafsilatın 
lim: Bu kad:ır sıılmlı olabilmek için ğiniz kadar gayret edin, do'lt)arını- duğuna inanıyorum. Sofyada Ankaradan evve1 ilan c _ 
Nesrini ve sizi n<> ka<lnr .:;ok sevdi- zın gözü hakikati f?Öri.iyor. • - Ne gibi? dilmesinden istifade ednek kı-.ncU 
ğimi anlıyor m:.rnmuz? Selim müstdui bir sesle soıdu: - Kim bilir ona ne söylemişle~, propagandalarrnch hakikate uymı-

- Neden bıı kadar sal·mlı olm'l- Ya, demek N•-srin lalanbul- onu bövie bir 1.arPketc mecbur ede- yan bazı telmihlerde hı.:lunmuslar-
ğa ihtiyı:tcınız olduğunu anlamıyo- dadır. cek neler yapmHılardır; Siz bir sa- ve bu paktın Türkiyenin n,1 ,fiama-
rum Sacide. Bunu bilmiyor muydunuz? niye için kendinizi onun yerine ko- e.ını ve Almanla ·a ~öre Ralknn!a::da 

- Ta İstanhuldan hımıva kadaT _ Hay!r, b;r 4abah kimseye ha- yunuz Selim. Karmızı bütün ruhu- harbcu 5ayeier t.:ıkih ... den Brit ınya 
geldiğim halde s"-rinle iki cift laf ko- her vermede., Lübnarılaraan avnl- nuzla sevdiğiniz halde biri size ha- ~ivasetinin sukutunu tuammun ~t • 
nuşamamak iyi bir şey mi? dı, nereye ~ittiğini bilmiyorum." karet edec v ! k~ndi evinizde olma- tiiH iddiajında bulurırnıı"'l.udır. 

- Yanlı<ı yoldan gidiyorsunuz dığımzı .,öyliyer.!k sizi ko\•""'. ro_a ne Avni delillere i!ıtinad eden Al • 
S 

Sacide öfkelenmişti. .-. ~ J rf 
acide. . . . . yaparsınız? Hemf!n cantanızı alıp manlar bu paka keneli si:aset e , 

- Man,oıı;ız münaka~aları brra- -. _Saçma soyluyo_rsunuz Selım. o evi terketmez misiniz? icin bir .nuv.,_ffakıye~ esen olarak 
kalım Selim; bımbrn vaktimiı: yok; Nesrının kocas:nın evınden kaçınca! Sel·ı - b" 1 h . d" ao'"stermektedi•lre. 

k 
. . . . m a.,a ıvc' ,. :.ı<=nı c:e,. ır ı, <> · _ 

siz sahiden Büvükadava Arkadaslar- aı:ıca ~.a1:'n~sının yan_ına ıltıca ede- annesinin hulunduğıı tarafa baktı Hal bu j"'!. <:ıı noktavı tr.ba~~z 
la biYlikte bir gezinti yapmak ıçın b.ıl~cegım sız d~ benı~ ~adar bilir- ve dudaklannı ısırd1. ettirelim ki, hüvül: rütlıeli 1np,'11ız 
mi geldik sanıyorı:unuz? Bunlat sınız. :Yalmz musaadenızle size şunu Siz Nesrini gördünüz mü Sa- genel kurmay sübavlım Türk ma -
hep bahane; Mezivetle ben sizinle söyliyeceğim: Nesrin fiJhakika size cdie} kama tile yapmıs oMulclan müza.\.e-
konuşmak i<:.in geldik. haber vermeden Madan ayrıldı am- Evet. reler her iki taraf için de tam mem-

- Hala bir -şey rınLyamadım. ma onun gideceğinden haberdaı o- Size ne söyledi) nuniyeti mucib bir neticeye v;.rcMt· 
Benimle ne konu~ecaksınız~ lan birisi nTdı. (Arlru1 var) tan tonra Kahireye d~nmO~Y~diT. 
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İktısadi tetkikler 
(Başta.rafı 2 nci sayfada) 1 mümkün değildir. Çünkü, ı:nuharib 

tarlan pek ziyade olan faşizm dü~ J tarafiardan hiç biri, askeri mülaha. -
mnnlarıdır. Bunlar, fa.,izm.in yıkıl - 1 zalarla, buna ald kat'i rakamları z.•k.. 
ma.<:ı için, Almanyanın dış düşman.. retmek :i.stememektedir. Fakat buna 
Iarile el birliği etmektedirler. ı ra~men, gündelik resmi tebliğlerden, 

İngilizlerin de itira.! ~iklert üze _ 1 aızan havadislerden bu hususta olduk 
re, Almanyanın ~ıs&dl hOOeflerine oa esaslı ma.Iftmat edinmek kabildir. 
taarruz, büyük bir bilgi.ye ihtiiyaç ~ 1 lkbsadi harbin neticeleri hakkın
scttirmektedir. İngilizlerin açıkça yas da tesbit edilen en esaslı cihet şura
dıklarına. nazaran İng~erin o:lk.n. aıdır: . Mütemadi alarm işaretler~ 
sadi harb erkl\nıharbiyest. daha har. elektzık cereyanınm zaman zaman 
bin ilk aylarında bUyük: bir gayretle k~me,i, uykusuzluk ilh.. gibi ha
'1e her ~taya müracaat ede.rek Al dıaeler, tayyare bombalarının tah
ınan iktlSa<liyatının bütün teten'.ü _ ribat.ından ziyade memleket iktısa
atını inceden inceye tetkik etm!ş, bu- diyatını felce uğratmakta~ır. Bil
na aid lazım olan bütün malftmatı e~ hassa nakil vasıtal.ınnın ııleyeme-
dinmiştir. mesi, muhtelif sanayi branşlan ara-

H'asm iktıısadi k .J... kl .ı-~.ı- 8lndaki irtibatı ihlal ettiği, muhtelif 
. m a-'lua arını ı-=- sanayi merkezleri arasınJaki muva-

kik etmek keyfiyeti, ta.yyarecilikte, layı da b kt d ı il b'' sa ozma a, o aVts e, u-
bUhassa tayyare pilotları arasında. tu .. n memleket .kh d. t. .. . d . . . ı sa ıya ı uzerın e 
yepyenı bır ıhtısa.sın doğuşunu da mu fena ne.: ı t l"d t kt d. · · İn •ıCe er ev ı e me e ır. 
cıb olmuştur. Mesel~ g!liz matbu_ Diğer ta ft ·· d lik t 
atının kaydettiğine nazaran İngll • havad'ısl . rııb an gukn e g~ze e 

en, azan oca sanay1 şe-

terede, mftnha.sıran tayyare meydan 
!arını bombardıman işinde ih~a.cı 

fıı.pmış hava fıloları mevcudmuş. Bu 
filoların ve bunları idare eden püot.. 
lamı yeg!ne vazifesi hava meydan.. 
larını bombardıman etmektir. Diğer 
tııı.ra!tan, liman tesJsatını, benzin de. 
polarını, deıniryolları.nı bombardı • 
man eden hususi filolar mevcudmlliJ .. 
,.ani, adeta doktorlukta.ki ihtısaslar 

gıbi, havacılıkta da, ıbedef :ınütehwı 
sıslan» mevcudmuş .. 

hirlerinin baştanbaşn tahrib edildi
ğini de söylemektedir. Mesela İngi
lizlerin Konventri, Birmingam şe
hirleri bombardımandan pek ziyade 
müteeuir olan şehirler meyanında
dır. Diğer taraftan, İngilizlerin mü
temadi akınlarile, Almanların Ham
burg, Bremen, Diiııseldorf, Man
haym f;tihi büyük sanayi merkezleri
nin be1tanba.0 a bir harabe haline 
geldiği de muhakkaktır. 

SON POSTA 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Vücud il.ılı bitleri 
Morpigon 

Sirayet suretile bazı kimseler -
de tesadüf edilmektedir. Mnlüm • 
dur ki vücudümüroe üç nevi bit 
vardır. B~ biti, vücud biti, bir de 
bu ~imdi mevzuu bahsettiğimiz 
ine biti yani kıl bitfdir. Ba., biti 
umumiyetle koyu gri rengindedir. 
Vücud bitl eğer kan emmem>ş ise 
ise krem :rengindedir. Eğer kan 
emmiş ise ortası koyu kırmızı 
renkte benekHdir. 

Kıl bitine gelince: Bu vücudü
müzün muhtelif yerlerinde kasık. 
larda 'koltuk altlarında bacak ve 
kollarda k:ıllann diplerinde siyah 
bir benek gibi görünür. Hareket 
etmez ve cilde sıkı sıkıya yapışık
tır, ancak tırnakla kazınır.sa oy. 
nar, ayakları hareket eder. 

Bu bit oldukça kaşındırır. Ta
bii kerih ve pis bir şeydir. Teda_ 
visi kolaydır. Evvel§. kıl dü.şüren 

tozlarla bütün vücudü kıllardan 
kurtarmalı, sonra bütün vücuda 
civa merhemi sürmeHdir. Civa 
merhemi yarım saat kadar kal _ 
diktan ~a her tararını Jytlce 
sıcak sabunlu su ae yıkanır, Ve 
bu hastalık ta böylece biter; fa
kat a~i ~manda çamaşırlar, 
yatak, yorgan, elbise \esaire de 
dezenfekte edilmelidir. 

General diyor ki 
(Baştaırafı 1 inci sayfada.) 

Filvaki, Türkiye - Bulgaıistan 
münasebetlerinin dostane olmala -
nna mani olabilecek arada sırada 
bazı sebebler var gibi görünmüş ol
sa bile, bunlar incir çekirdeğini dol
duracak şeyler değildır. Bahusus 
bizim Bulgaristandan istediğimiz ve 
istiyeceğimiz hiç bri arazi voktur 
Bulgaristanın da bizden istediği v; 
istiyeceği bir şey olmadıktan ve o -
rada yaııyan bir milyona yakın 
Türkün dil, kültür ve milli vasıf, 
hayatiyetine dokunmadıkt'in sonra 
o halde miJl~tlcrinıizin tam ve ebe
di bir dostluk ve hatta mükemmel 
bir tesanüd havast içinde yaııaytp 
gitmeleri neden mümkün olmasın~ 1 

Biz Osmanlı değil Türküz. Dev
letimiz de artık Osmanlı impara -
torluğu değil, Türkiye cümhuriye -
tidir. Biz Türkler Bulgarları Osmanlı 
devleti ile olan ihtilaf ve hesablarını, 
Balkan muharebeııib hal ve fade -
dilmiş telakki ediyoruz. Büyük 
Harhde TDÜııterek düşmanlara kar
şı yanyana bile harbettik Fakat iti
raf etmelidir ki, münast-betlerimiz 
tam dostane ve pek samimi ve k"lbi 
addolunamazdı. Ancak hu kaba -
hat bizim değil Bulgarlarındı. Çün-
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P. T. T. Umum Müdürlüğünden . 
ı - İdare ihtiyacı için 3000 ilft. 3500 piyade, 1400 ilft. 1500 süvari müvezzi 

ile 150 ila 200 hamal ki cem'an 4550 ila 5200 maa kll3ket elbisenin <Jlk~ 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılm~tır. 

2 - Muhammen bedel c39250» muvakkat teminat •2943, 7511 lira olup 
eksiltmesi 20/2/941 Perşembe günü saat 16 da Ankarada Evkaf apartıma. 
nında P. T. T. umum Müdürlük binasındaki satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. 

* Bütün şiddetile cereyan etmekte o_ 
tan lktı.sadt harbin bugüne kadar a. 
hna.n iktIBad! neticeleri nelerdir? Bu 
nu kat'iYetle tayin etmek, bugün it;1n 

Htilha, yeni ilctısadi harb me
todlan, tedricen abluka sistemini ve 
denizaltı harbini ikinci plana atmak- ı-----------.. t ..... z ... _ö_1 
tadır. Şimdi ilk plana geçen hava 

kü onlar biri kendilerinin değil, an·· 
cak müttefikleri olan Almanların 
müttefiki added!yor ve ona göre 
bizimle fazla kaynaşmak istemiyor
lardı. Bu haJlerınden belliydi. Fa -
kat Büyük H.ırb:h, Bulgar mille -
tinin ve ordusunun bütün yüksek 
karakterlerini ve meziyetlerini, harh 
meydanlarında yakından görmüş, 
birçok askeri ve mulki erkanını ya
kından tanım1J.k bahtiyarlığına nail 
olmuş bir asker sıfatile şunu burada 
tasdik ederim ki, resmi ve hususi 
Bulgaristanın ve Bulgarlaun Bii,·ük 
Harbde bize karşı tavırları her. ne 
kadar samimi değil idisc de hareket 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile ka
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfiarınl o gün saat d5» e kadar mezkftr 
komisyona vereceklerdir. 

akınlarıdır ve bugünün en kuvvetli 
iktısadi ailahı, tayyaredir. 

Hasım Ali l::diz 
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Ankara borsası 1 ---··----
18 2/1941 açılış • kapanış fiatıarı Ça.11amba 19/ 2/ 9il 

ÇEKLER 
8: Saat ayarı, 8.0S: Ajans haberle_ 

ri, 8.18: Hatif müzik (Pl.), 8.45: Ev 

Açlıl.ıf 'H b.pıt.nıt kadını, 12.30: Saat ayarı, 12.33: Ha-
Londra 1 Bteriln 6.2ıl fif .şarkılar, 12.50: Ajans haberl~ri, 

New-York JOO Dolar 18.2.20 13.05: Muhtelif türkliler, 13.2il: Radyo 
Cenene 100 ı,,.,,, Fr. 29.6875 

orkestrası, 18: Saat ayarı, 
Ati na ıeo Drahml 0.9975 sal<>n 

Sot1a ıoo Len l.6a25 18.03: Dans müziği (Pl.), 18.30: Ko -

Mr.drid 100 Peçe~a 12.9375 nuşma, 18.45: Çocuk saati, 19.15: Ço. 

Belıırad 100 Dinar 3.175 cuklar için musiki, 19.30: Saat ayarı 
Yokohama 100 Yen 81.13'75 ve ajans heıberleri, 19.4:5: Müzik, 
Stokholm 100 i.neç Fr. 31.005 

20.15: Radyo gazetesi, 20.45: Radyo 

it. 

Altın 23.55 
fasü heyeti, 21.10: Konuşma, 21.25: 

Eshııım ve Tahviliıt Türkçe film şarkıları, 21.45: Riya 

TahvUat üzerine muamele setlcümhur bandosu, 22.30: Saat aya-
olmamıştır. rı, ajans haberleri, borsa, 22 45: 

müziği (Pl.). . 

Türkiye Cümhuriyeti 

Zi AA BA KASI 
Kuruıuı tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Liralı 
Şubı ve aJana adedi: Za5 

Zirai ve ticarl .ber ney• banka muamelelert 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.8DO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Dans 

Etrnt Bankasında kumbıt.rııJı ve ibba.?Bll ta.sarrut hesa.blarında 

enaz 50 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek tur·a ile ~a&ı -

da.ki plana ıöre ikra.miYe da.i1tııacaktır. 

CeT&b lstlyen okoyv.cu.la.rıawı 
poata pıdu yolaınatanru rlea • • 
derim. Aksi takdirde ıstelded 
mukabelesiz kalabUJr. 

30 sene evvel 
tarzları makul "·e düYiist idi. 

Biz ise bunu mukabil, Büyük 
Harbde Bul~arlar:ı. samimiyet gös -

(Baştan.n 5 dlCi sayfada) termekten hiç hali kalmadık: çünkü 
duydum. Nitekim şimal doğu vila- lgarlann bize kargı, Osmanlı im .. 
yetlerimizden İstanbula tahııile gel- paratorluğun•Jn eskı zamanlarından 
mek istiyen bazı halis Türk talebe- kalma küskünlüklerinin az çok de -
nin vesikalarına mabza Şii mezhe- vam etmesini tabii görüyor ve al -
b dırmıyorduk. inde olduklarından polisçe Acem 
diye işaret olunmu~. Bunu hana an- O zamanl.ırdanberi 25 yıla yakın 
latan, çocuklan bildiğini ve vesika- bir zaman geçti; daha doğrusu ta 
ları da gördüğünü ilaveten ifade e- Balkan harbinden, yar,i 2Q sene -
den ve bunlara cJair vukufuna ina- denberi biı:imle Bulgarlar arasında 
nılan bir zattır. Gene derim ki, e- hiç bir silahlı ihtilaf olmamış ve da

ha çok re'Jmi sahalarda kalmakla 
ğer böyle bir sey olmuşsa ve olu- beraber, uzun bir dostluk cari ol -
yorsa değil bir yanlı~lık, bir ci:ıayet muştur. Üstel;k 1929 yılındanberi 
işlenmiş ve işleniyor demektir. Bulgaristanla aramızda bir bitaraf
Türk düşmanları mezht!ble ve kabi- (ık ve hakem muahedesi vardır. Bi
lecilikle Tiirklerin aı-asına tdrika zim Balkan Antantı har~ket ve me
sokmak için vüzlerle yıl uğraşmışlar eaimiz hiç bir vakit Bulgarların a -
ve uğraşmaktadırlar; cünkü Türk- leyhinde değildi; biz ancak oularm 
!erin arasına tefrika sokarak Türk revizyon maks.'ld ve iddialarile kom 
birliğini bozmak onların mP.nfaati ~ulara tel"aviiz etmelerini İstemiyor 
ve dolayısile vazifesı İcl\bındandır. ve bizim dı~ ic-ine kntıcıaca?kımız ye
Bize düşen jse tame.mile abi suret- ni bir Balkan Harbinin ç.kmasım nr
te harekettir. Türkür. sünnisi, rusi, zu etmiyordu'c. B<lgiin de istediği _ 
hıristiyan veya islanı.• yoktur. Ha- miz yegane sey '33.lkanla~da sulhun 
likle kendi arasında kalması icab e- mnhafazuıdır. 
den, mezheb ve din akideleri ne o- Topa, tüfeğ~ ve cephaneye ve -
lursa olsun fürk: dıtirna Türktür. receğimiz, büyük ordular beslemek 

Trablu.ta treddi etmif hain için sarfedeceğirniz paralarla mem
leketimizi cennete çevirebiliriz ve 

• bir Türk, Haaauna Pafa halkımızı refahlandırabiliıiz Bul -
Trabluea vaktile nefyedilmiş 0 _ garlar ve Ttirkler harbden ne kaza

lan Karamcın Qğullarından olan Hü- nabilirler? Onlar elde vererek çalı
seyin, Trablusta ltalyanları (yani 01 rlar•a d<ıha cok kazanabilirler. Bıı 
düşmanı) karşılamış ve onlara hiz- sebeble Türk - Bulgar siyasr.tinin ve 
metini arzetmiştir. Bu Türk haini .Türk - Bulgar münasebetlerinin te -

meli ban' ve tesanüd ol -
işte sünni bir müslüman jdj: fakat malıdır. TürkL~r ve Bulgaı lar an-

4 _ Şartnameler, Ankarada Evkaf apartımanında P. T. T. Levazım, İs
tanbulda Valide hanında P. T. T. Levazım ayniyat şubesi müdürlüklerin .. 
den d96ı kuruş mukabilinde verilecektir. c614.84b 

keşki mecuııi .>le idi de bu hiyaneti cak ırhaw~ ve tesaniid,. politikasını 
islemekle fürklüğe bu derece çirkin d 1 1941 iKRAMiYELERi bir leke kondurmas.\ idil Demek lcen i erine düstur edindikleri gün -ı r.============== 

den itibaren hem mes'ud ve hem de 
iııterim ki, sünnili1< Türkün en sf'nİ 

kuvvetli olurln. Tiirkle Bulgann 
bir irtada<l ve biye.net fiilini isleme- birlesrrıesi Ba ika" larrla ,.l'.,ilmez bir 
sine mani olamadığı gıbi şiilik te kuvvetin teiekl·"'l~i demektir. 
insanın halis, tam ve vatansever Biz Türkler, ötedenheri Lövle dü
şerefli bir Türk olmasına engel c la- şünüyorduk ve böyle dü .. ünfuroruz. 
maz. Bir Türke lazım olan, sarsıl- " · 

b . T" k'' d . d Şimdi de, ye:lİ 1 ürk - B'Jl~ar heyan-
maz ır ur un uvgu ve vıc anı, · · h d ·ı B 1 k 

V• • •• .. • ." • • • • namesının şe a eh e u gar um -
e~~lmez bır turkçulıık akıdesıdır. Bır .şularımızın ayni şeyi di.i~ündüklerini 
Turk ancak ~u man~vi zırhlarla m~- görmekle hahtiyar olmamaklığımız 1 
cehhez .ol~•Jgu takd~rde, .nereye gı- mümkün değildi!". Beyanname bizi 1 

rl~rse gıts~.n -::~ ne cıns hır muhite pek memnun ettiği Ş!:İhi ben eminim 
duşerse dm,sun, yalnız ha~rna dC";hi ki. iyi ukerler olmakla beraber ça -
olsa, Türklük ruhundan ve Türkün lışkan ve sulhsever olıın Bulgar 
örf ve adetinden z •rresini bil~ feda kavmi dcıhi, veni Türk dı·klarasyo
etmiyerek yüksek aslının bütün nundan ..ıncak haz ve sürur duymuş
benliğini muhafaza ettiktt>n başka tur. 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

İKRAMİYE 
PLANI 

Tarifemiz 
Tek sütun santimi ····-·-· ................ . bilakis muhitini kendisine çekt>rek Türk _ Bulgar beyannameeinin 

temsil edebilir. Yoksa milyonlarla metnini tetkik ve tahlil etmek onun 
neslimiz orada Vt> bıır11da erİ\'ip di- kelimeleri ve satırları arasından ma- maktu 500 
~er, bilhaııııa iıılim, milliyetlere inti- nalar çıkarmakla ıneııgul olmak nci sahile 400 )) 
bak ve imti~ai etmekten kendini as- beyhudedir. Çünkü bu beyanname- nci ıahile 250 >> 
la kurtaramaz. nin "İmdilik ve toptan manası Türk- hil 200 " 3 ncü aa e >) • H. E. l::a-kilel Bulgar 9ulhumın teyidinden ibaret-

ı adet. 2000 liralık - 2000.- lira 
3 it 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
4 • 500 • - 2000.- it 

8 • 250 • - 2000.- • 
35 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - 4000.- • 

300 :a 20 :a - fOOO.- t 

Keşideler: 4 Şubat, 2 t\layıs, 1 A. 
tustos, a İkincıteşrtn tarihle.rinde 

yapı..ır. 

• 
SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi: 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL <GALATA» 

tir. Bu yeni ba-: .ş vesikasmın ayni 4 ncü ıahile 100 » 
4 Adal 1,000 4,00() Lira Türk tiyatrosu hakkmda zamanda Balkanlard:ı. sükun ve sü- iç ıahile 60 » 

konferans kunetin ezçok devamını' temin e - Son ıah;le 50 >> 
Lira lak 

Tiiı'kiyedeki Şubeleri: 

isTANBUL, Galata ve Yenicaınl 

MERSİN, ADANA Bürosu 

4 500 H 2,000 " Türkiye Turing ve Otomobil Kllibü debileceğini ümid etmek hatalı bir Muayyen bir müddet zarfında 
n . hareket olmaz. 

4 2 5 t) 1,000 Istanbulu sevenler grupunun tertib fazlaca miktarda il~n yaptıra. 
" il O ettiği k-0nferans seriS.lnden olmak Ü- Balkanla::ch sulhuu bu dereceler- caklar ayrıca tenzllltlı ta.rıre-

40 1CO 4,000 " zere, Perşembe günü saat 17,30 da de tehdide uğradığı bir sırada Türk- miZden istifade edeceklerdir. 
" " Beyoğlu Halkevi salonunda Kemal E- !erle Bulıı::uların bir nevi ademi te- Tam. yarun ve çeyrek sayfa 

100 ,. . 5 O H 5, 00 4J u min Bara tarafından .-Türkiyede ti_ cavüz pakti akdetmeleri az bir şey u~nlar tçtn ayrı bir tarife der-

4 ,., '' 4,80 ı' yatr<>» mevzulu bir konferans veri_ değildir. Ancak bu ademi tecavi.iz 1 piş edilmiştir. 
120 " u U n lecekt!r. .-aktmın ilefidekbir il~ birli~! mukah_e-1 Son Postanın ticari ilfinlanna 

20 3 2 o o desi halinde te amÜ Ün Ü goraıe IS- aid işler için ŞU adrese müra. 

Yananistandaki Şubeleri: 

SELANİK _ ATİNA •• 
Her nevi banka mu:ı"""'"lari 

Kiralık kasalar servlııl 

···················································-
bun Posta Matbaa<ıı: 160 " ., • " ( Esk·şehirde· AHENK-.. •eriz ve bunu iki tarafın ricalinden caat edıımelidtr. 

Dikkat: Hesablarındaki paralar bir sene iç.inde 50 liradan aşatı ' . -,. bekleriz. hancılık Kollektff Şirketi 
d~nlere i.kn.miye çıktığı tudirde % 20 tulasil• nrilecektir. Musiki ticarethane.si: S. 1 'f. Kahranıa.nsade Ban N~~yat Möduru: Selım Ragıp Bmef 

Kw"alar aenede t defa, ı ıı:;,uu, l BiriDCikinun_ l Ma.ı1 ve 1 But~ 1 Suad Ahenk, Mandolin ~ Ankara caddesi &&HiBLERi: s. Ragıp EMBQ 
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