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JI ureç.. harceeçl. Haydi, gidi-
yor 1 Yok mu daha baw'ta 

artıran}. Fırsat bu fusa.t. Gün bu
g~n I Duyduk, duymadık demeyin. 
Bır daha bu kelepir ele geçmez; bir 
daha bu zamania.r gelnıez; bir lıarb 
daha kim bilir ne vakit patlar? 

Halk kendi derdine dütmüş. Ya
rını dütüoınekten, insanların gözle
ri ~nü görmüyor. Keseleıin ağzı 
açılmıı; l&.tiği lfe\.-,emİş.. Artık, içi
ne ııe geliyor, içjnden ne çıkıyor? 
Belli değil. Masrafın. iradma uydu
ra bilene a~kolııun 1 

Hareç.. hareeç ! Otuz k.ul'Uf.. o
tuz :ik:i kuruş .. otuz beş kuruş!. Yok 
mu malının fiatını artuan} 

luk veeikası, kelimeleri itSbarile bel
iti mühim bir v-tka dePcfu; ieJmt, 
bunun çok tabil ha)'at "Ye tarib tart
lanDKı bioı: ifadesi olmak bakımın -
dan kıymeti bi1yüktür . yani, bu ve
sika, tarihea zaruri olen bir doetlu
iun yeni bir ifadesini teşkil etmek -
ten başka bir şey yapmıyor. Tiirk 
ve Bulgar milletleriPin imparatorluk 
miru&m pasr~tan M>nra hakika
ten dost olmaları ve doat ~ -
lan Jizırndn. Bunun bir lözwn v~ 
:ıaruTet o1duiunu., bir taraf m veya 
diğerinin, ya}ınd da ta...f.ludan b'
rinin az veya çak ebe-riyetinffı an -
lamış veya anlama.ıtu6 olmalan an -
cak ik.inıci dereced~ el.emnıi)'eti 
ltaizdir. F..a.ı şudu..r lr.i, bu ~pralc 
üstünde Tü-riı: veya Balwar ol....Js. 
yaıamak i.üyen her inSMı, badudua 
öte taRtfında "Yeya berisinde, mut -
laka bi:rb.iricriae U.-. el~ ..,.. 
hürmettıea bath bir duygu ~ 
maları icab ede,·. Bu icab ve 1'8ntıet 
bqin az ffl"A ç.<'k bir iltsan tam -
fından f'IUrla anla~~. Fa
kat, f'HlU bituliıeıiz ki Türldüiiin de, 

Tabiat ilw iki ..m, iki klriak ve bR dıil ""9it•. ilr.i det. hMıp. Gör Ye dinle, ondan aonıa dilini bllanma.k iç.in de acele etme.oa-
ilci def. dia&.,i;ı, bi.- dda söylemede için. ha evvel tavsiyen alac.ığın bir kafan 'Y8.l'dır, o:>ou d• ~let. 

Nasıl? Ne dedin:> Sattığm m~ 
yerli mi? Olsun; artrrmak için ba
hane rni yok? Uydw l!yı:lur söyle. 
YoHar kapalı, de; nakil vasıtası bu
lamıyoruz, de; malı Avrupa çeki
yor, de; iptidM meddeler kıt alda. 
pahalandı, de.. ne dersen de. Alıcı 
1:1snu be!' teY"İ kolaylıkla yutar. Sen, 
fiatlanm artuınağa bak, y0k1a. 
Çaktmnadan, ürkütmeden, azar a
zar artır. Kim ne farkmda olacak? 
Fatura istiyen olursa, dükkanı dol
duran mti~eri)eri gö'ltererek. ea 
tatb dil.inle cevab ver: 
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Söz Arasında [EDEBİYAT] 
Bu)garlrim dıft istikballeri hu pal - " A ,x. a Ban " 
run iaıkitaf dereceıs!le alakadar bu- ... 
lumıyor. Bu şuur ne lcadar lwvvetle ....ııa "--ymeti 
inkİ§&f edene. TiirkJük veya Bul - ..--u .iL& 
garbk da o Rilıbette ..Mı.nete doğru Dttliı ömrii -
gider. ırii Mrupada et-

.Bu., sade T&r:klttk ve BuJpdık leıM:o ,.nez-inde 
bak.ımmdan doğru deiildir; :a.l - geçire bo. çok 
c-lar, Y11t1oebvlw, 811)g.whtr, Yı:ı- .,ngiıı Hind mih 
nanlılar aramıdıa da karpldı '*. _ ı!ac~!D.i bilfn.i'yen 

San'at aleminde 
görülen acaiblikler 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 
1 

rak doğrudur. & naiKetler, a}'Jli l'Oktur. Balık, başa bajlı luızu. .. 
kültür İçİltde uriclarca J'&Gt'aa& ya- «Al& Haıu Hm 
şarmılar, ayni büa,ııed.a bir t.J..iaria dlstamn en zen - Genç şairlerinden bfri, bir ~in-
üstüne yayftımıılar, ~ de din _ gin :mibracelerin_ de: 
yayı bir takım böiamlere ~ bii- den bi?Sdir. Bir - Balık, başı b~ ktı~ mu? 
yük kuvveı:ierilı. araatndıa hep ayni kaç mi11'0lla be. - Diy~ aoruyor. Genç ,eirin o ş.İiı:i-
mevklde l~rlar. Su ımlletler lit olan sadık tebaası vardır. Tebaa- ni nefl"edeli epey zaman oldu. B.il
arumdalti dünön nnikedde..t hh _ larmı.n aa.dakati fevkali.de bit' dere. mem o za.mandanberi sorduğu Mla
liği, ~ ve ye.rmı.ıı mırkaddc _ eeyi ~dU'. SeTgi.i. ~~. lia cevabım ~aJaru:adan alabilmiş 
rat birliği ile uzanı:p giden bir tarrJ.. dtanlarmı., takdis &yiemek imere midir) Bense çok dü~üm ve bu 
hareketidir. Bttnlttt hamı ne dt: rece teb~ı aildel:i mi!r.tarınea 8ltın top ımne.la. ~ tairin menaub olduğu 
iyi anlarlaU& o derece ~ _ larlar 11e muayyen senelerde onu top ye.ni §8.ider zünuesini kastedebilece-
dirler. Aksi ee malUm. ladıiôan altmtarile teruiye ~kerler. ği hükmüne vardna. Yani ibtimal * ıŞUnıdiye .i:ade.r sı.kletiDin t am iki demek utiyor kU 

Bu l:ııak:ımJ- o-- fara..:..-- ..: ın'6lıi ~ı:rxla. altın ıWmııtı. 1946 «Balık, ba§l bağlı olamaz. 
dün~a ~~-~-: senesiDcle sıkleti miJı:~rmca elmas Tıpk:i bizim gihil Biz de ho'1JD'Zl h.ir 
kadar oynachğs l'OI, orum. ~ nis- alın:w iktiza. etmektedir. 19«1 senesi yere beğhJr.am,ayız: ııan'atkanz, hür 
betle çok. ilet-~ bir ~ sahib ır.,ttılılindıe Ata Bmım sıkletl tam 13' ııe.n'atkarl O halde i9*ediilrniz sıada 
buJunduğaınu ~Jıiı. Ayni ~ımm kile idi! lıNı6 s= &le lcadal" :aayıB&.. yti~_:;_~nn:rn 
diğerleri aT.asmda da kovvedi bir madıtı ~ o ta.r!Me 187 ki&<> ..___~,.onMKluz .,..a, yeni ~Jedn 
hareket ;çinde bulııt.dllğc şiiplıeeiz- mikta.rJ.Rda. &lmı8.s ahnaşı ica.b ede - buaa bir nusra10dan i8tediğiniz ma
dir. Eğer &lk.lnlırr, bu b&Tb~. gii- celttir. nayı çıkara.biliyorsunuz. Amma bu 
riiltünün haricinck kalmıya rnovef _ Be elma.alalall kıyınetıi 33.880.o<» mana ~ ve zamana göre deği-
fak olacaksa hu, şijpbıef!İ7. bu ŞUUI' Tiirık li!Ulnl buımaktadır. feCeb:nq, ne z:ar.an v&rl Değil mi li, 
sayemde m~kün oH.caktu. Kaaadada gönülttl kadM ~ı:;.':t~~-~.:_~ -:: 

Be.ce R"'ık~hk Ştttıru. Ba&kıan askadefin miktarı erkJ.. e-Widıri 
Ol'dulanaden ı:ok dMa -iNt-m },jr .Q itJll 
m6d_alaa .;w._ ıd:r.. Oh. ,.cı..ıiazsm mfktarult go.,.tj Hakilııaten adebi,.mrw: eon :ı:e-
~Hc frak.e -L._..ı,.,_ VV- maada, a:beşı baiJı k.-..ıı olmayaa 1 

• tm~...,..~ kı , ben, öte - 31 BiliDrJDnUD llMO tadıiıu:le Ka- baldı:laFJa _fazla dolrnaia haşladı. 
denberi, hu siıkana..da Balkan bff- __ ..-.. ı........A ..... ....ı......~- ...;w...:.ıı ·· B la _ı ,. ... . · b" c....&L..._ :ı,........a aJ!&"C"rr IJM1I-........ .., .......... u un r aeryayı dtös~ ediyor, ta de-
ıgmı, D' l{~ 91!1f\h birliii )) ,ek- 1 k Yô1tDı1ş • L d ___ L __ 

Jin_de an_lıy.an!~. da.1 değilim. B. alker. kao ad~~'-·ınya""'- rmıer e11 yoat.nmnı bile eöküp 111.1la-
JI 1 _,_.,.h L- 1 uu.ı ...,.,,. nn üsttine çık.an.vor ve yanlarından 

mr et erımtt 8fRl .... :vvet "'riınn Dü - 250 000 · bttl. 
yiı'1r: bir kıdıret oMuiuna hı•nıp ~ sı · 1 

- gelip g~ krhç bahldanna bile 
kadar milyon 9':i11g iı kuvvetinden muş idi . Bu r& • yandan ltmıcnazhlda 1t .. nadlar1nı 
bahsedenler, kendt'ernu lretime va k&nı Kanada °"' vurmaktan kendiferiırri alamıyorlar. 

birini tdntT gÖriİr gibi oldum. Me.. 
zu aşağı yukarı onun tarzında, "bil
hassa mükalemeler tam tulôat niik
t:elerile dolu idi. Meseli: <ıl:leıik 
bak, kaz gibi vah Yah diyor 1 » 

Cümlesi gibi •.• 
Ne latif değil mi? B11nu yuan, 

yahud adapte ya.~ bu nükteyi 
araya ınk,tşbran muhmrir ne ince bir 
söz bulm~ değ.ı1 mi~ Ya belk, bu 
söze ne kadM' ~. nastl katdır de
ğil mi? 

Zavallı muhenir Te en hazini za
vallı hal.ki 

. Dölle dolaşa Şehir T"ıyatr08ltnun 
komedide vardığı merhale jşte bu: 

«Herife bak., kar: gibi vah vah 
diyor!)) 

Bunun ~stnd&n dR dört uzu~ 
perde imtidadmca btr eürü kap1ş
M1dar, döviRımeler, rarpışmalar! İş
te Kiralık OdaJarf Maanıafih bütün 
bu acayib orta o,.unu ve tuluat boz
mmı temsil e-mdıı VMfi R-mmm 
90ft perdede vo<ivilıi.n karışık vazi
yeti içinde şa~hw,arak söylediği, 
yahud mOOa.rrirfn one söy~ttıgi bir 
cömle pek lı.oşume. ı.titti ve hana 
öyle ııddi ki, aıti&rlerin de, tiyatro 
m6eli.Rerinin ve neldHerinin de, 
batta bir lonm aeyircilerin ve tiyat
ro muhibbi münevverlerin de duy
gu!fttllu dı1e gctin:Ji. Vaefinin o oöm
lesi fUdur: 

- Nedir, yabu, 'bu başımıza ge
lenler! 

m 
ralta.mla M&atırtar. Bu şu kadar mil- dUı&Unu ~ e • Fakat kılıçlc.r bunların faricmda mı? 
yonluk süao,ü lc1.1 vvı=ti ara~rıda, h·- den aıskerietill °"-mi "başı beıib kuza» olmayan -1• • 

..... " ütt ,,., kiiç.ük baJddıırr oelc. bilemez~ ua:iversitenin neşrettiği Tanzimat 
niiz stTatejilc baflar ~ktu>· ; bu m UJ.Dl aş• itıimh QOk müilim bir C9CTİ iJköACe 

Tanzimat 

süngü kuvveı.leti, ıniltı kiitlelerile ma.kiacnr. Do L Bu ~'nll b.hldarm bezrlan yCfil, bir lcitabcı camekk:mnda gördüm. 
birh~rini müd.faa 1·..,;,1 le-- ..J<1Lrı·nı· DalllD& ft b&\11 CH1.zthın kırmızı 1 Bilba!IM bu kırmı-

,..... "l"K11 re ... ...J.L.....: .o-.s...ı1 __ , k -'L._ ___ L _. • ı_ Bu mtaazzam cildi Baki, Neri, Ne.-
atcte atacak ..,....,m,~tc L -- ;~z a_ eL1e - •ll"fv~ ._ zuarı pe ~sw:, pes; şeyt811 

• -J nen... ,., n1 n~"'·· ı.-.lA,. .., l 1 H · f b l l cliın v. :i.litı .. Wımli .fak Divan -ir-mi.tlerdir. Balkanlılarm mÜft;ellflk """._ - ..... a . şey er a.m .ı:ı:sat:JR• ıı sa ar cam .. -
sdimetlerinı B-L .. _ ___ ı.._ı_ •• ~ oırdWIUIUBI. mıktftn 100.700 diir. ltavenozda11 hile d.-,:rıya fırlıya- leri antolojile1'i ortasına heybetli bir 

cumLWa '-"flllt An B .. _.........._ ·· ""ü kayd '-) F ı _ L _ ___ .ı _ ı ._. L ehram aibi oturtmuştu. Bir bıım 
g Üierinden bek1f'- -'- fi'- --" -'n L , •• ~ . U .-U--

0 

?l IDJ:1w.t eden t-et-.. caııı; ar• ax.at RIUDOVIMln ... nraatı• -
J:rH1K 5nJU ou,._ '""'""-"- _,.. _vo~..a..1 b ı_ ı__ kitabcılanmmn ilmini eskidenberi 

kıymeti ohnech~nı l:N fıarb pek~-~·-... .• ~ı ka~~ go. nı UNmıyonıu ... 
zel göşterdi. nüıüv. t;.ıııp1Wl»dlr. Teşekt.öltikı. ıdar& «Batı bağlı kuzu• olmayan bu bilirim. Acaba bu kitabet da övle 

Fakat, BaHcan miHetlen araNnda merkezi ~onto'd~dır. TwjeCkiii «0. balıklar baka.hm ne zaman kuzula- derin bir ilimle mi hu Tanmnat .ki
inki .. 8f ı;,t;niş bir &Ikan)ıfık şuuru- R. C. W.t rfu:mwı. ie tanllunak.t.adır. pcaklar? H11kikat.en küçük balık- tabını clivan şairleri ıuosanda tetbir 

"' ... tı ·· '- b b'' J L 1 _t•~L t etmjJti? 1 lhtimal oaca Tanzimat, nun, gerek harbde, gerek ~lhda oy- G. R. C. ""!"· te.şklln. na gonüllü ola- mnn azan oy e sumsa a a0&:Üt-
nıvahilece .. öyle kuvve..ı· L!r ._ __ - ıait dM1il itan kadmla.rdan b?rçO!t rnetıİ ve orada rahat ııahat çırpınma- asırlarca evvelden başlıyordu. Yok-

... "' ut ..,_ bil k d"l · h __ ı._ L· k" d sa kitahın icmini Tazimat mı oku-
nüd rolii vardır ki bunun, IU"'narii mal'fmtat. istelımekt..ed.-. Kadtn:laN ıı e en ı en eııaoına ou ısr ır. 

~· F :> Bi d bu'- k J muştu) O takdirde kendisini, Divan 
kuvvetlermden çok. dah-a m.;;.....:r bı·r 28 &UM ırad ed.Wr. en.a nu · raz • nıını mı ar 

~..... h · · .ı. _ l k ·· · .. ·· ı . şairlerine hürmetini izhara hir vemle silah olduiuna kan~irr. . Bnannku" Tayyareci, tayyare maJcinisti, eC2a.. arıcmqe para ~oneşı gor.ırırer ve 
-..-·· - - L !iL _._ k k L L k _ 1_ bulmuş sayabilinli. 

harbin hen:iz bt>lli oı-.. ..... n ·~-.. ae Ol, nnıaHı'ln, mimar, telefoncu, tel - eannaenn çam o URI navasını <K- B 
-- .......... J L - F '- b '- " azan bir 1citabcı camek&nınm olurN olMın, varın yeni bir Avntpa gafçı, doktor, basta.bakıcı, a~. tiio- arrar. aıı;at urum•rı varea r ••• 

karşısında buhınıo.ccığımız l!iiphesiz _ car, ~aatçi, tekn~~en, bahriyeli, ooap Son söz: Küçilk bahklara biraz bile ne sessiz belagati varm14! Bek-
dir. Bu Avmpa. h:tkimi veya hakim- olmadıkla r' sorulmakt.adır. teYaza çok yakışacak gibi. .. Çün- ı led~~ yiibek ilim v: edebiyat 
leri kimler olursa olsı.ın, Babn mil- Ayrıln oldukları k::wımlara göre kii vaktinden evvel anaçlaşıyor, tabıligını. hllA. bu c.amekanlımn ar
letJeri arasmda ink~ etmiş l:ırr te- eechelleri yapılm&kta ve bu cedveller ha-tti yeaaeçleşiyorlar 1 Ötede, Pir ltasındakı ~ırk .yılllk kn~ ambaT 
eanüd şuuru , herkesin hayır ve men- Mkerlik dairelerin~ gönderilmektedir. derya.M ise bomboş wzaoıyor. deposu sahıblennden bekliyoruz. 
faati namı!'la büyük roller ifa ede - Askerlik dairesi, ;htiyaca ıt're ~ ka.. R Genç 99 yeai kitahcılarl Bu bot-
bifir. O kadar ki, ben &Jlcanlann dınların bilgllerini nazan dikküe ala. 8j wodfT ıdl?AI }uğu ancak siz do~uıthrlecek.miz. 
eelimetini biltt"8S& b.. 11oktada gö- rak ı ... r · onları dam eı:vlanek _ r 1 111 81 s-v Halid Falari ~ 
renlerdenim. tedir. Kadın gönüllü efmd•mn 88ıiQ. esnirisi 

~1tm t · ı .... ' Fatih Ha ...... .-:nin daveti * 1 çots.,.. a ıç n melal~ her Şdm Tiyatroıuı1u.ın 90n zamanda m ....... • 
BulgarMıtanla Türkiye anamda tarafında, ~rde, me.tt.eble.rde, bir siirii dedikodu uyandıran şq, Faüb. Balke~: -

imza edilmiş ol.an beyannarn~ bu ~e. tifatr.oLarda, .tb:ııamıalarda rıwırhud Kiralık Odah.r vodvilıini m-1 
Halkevlerinin açllil! ~ii mü. 

bakımdan çok manalı<iu: Ballı:aah- NJY&r tayid W ta.bul merilıeıll.eti ha~ dapanamadım., ben de gidip nas&betile :ıtvı.ıniZde 2S/2/ 11M1 Pazar 
!ık şuurunun tekiimülli»de h-ir adım. açlhnıftır. Bv. markealer KöniH1'i gij.rdüın. Kelleli b.eaabuna fena bir günü saat 14,50 de başlamak üzere 

Diğer taraftan , Yunaei&tautn ui- taydi husaMmıda birbirleri iiıe adet4 pc.e geçirdim diyemem. Çünkü ço- blr t.oplantı basıı:lanmıştır . .Bu top-
radığı tecavüz esnasında Bulpu-ieta- J'ekM>ete rtrişro·perdir. culduiumu hatırlad.m ve meYbum laırt1 ve lıx>Mere bütün azalarım.m 

Bir Londrahnın 
24 saati 

nası 1 geçi yor ? 
Sığınakların hali 

ve bunları ıslah için 
alınan tedbirler 

- Bu kalabalıkta mümkünü mü. 
'\'!ar. iki gÖZÜm 'f Tenha valı:itte- ge
ne buyur, bir değil <>R tane fatura 
vereyİml 

Hareç .. hu~ ..\r yılı değil, Ur 
yılı~ Anladın mı, dostum? Saroa gl>s 
dağı vermek lıttiyenl:erden içine h""r 
hangi bir korku gelecek olursa onun 

Ameri:knlılann en zivade merak. da kolayı var. &.ki şaİTlerden [Fü
ve alakalannı çekr.n nokta.l~rdan bi- z~lil adında biri varmıf; onun lŞi
ri. Londralıları.D bugöukü hayatıdl1'. I kayet~ame 1 adın.daki eser.ini oku. 
Bilhassa Lonclranm gece - gündüz, ~_endm ?kuyamıyorsan, okut, ter
bilafasıla bombuduna.-ı ed.ildiai fU cume ett~: ~.e on~an ibret al. 
sıralarda LonclıalJar naasl Y91lYOI''. Bak sut<~uler b1le, - galiba su fi-
Nasıl Qa]ışıyor? Nasıl uyuyor? atla~ı~ o!aı .. •k - kendi rneta1arına 

Orta tabakndtuı l:ıh Londralıntn zam ıstıyorlar. Sen onlar kadar da 
.. .. la . etin' bit ..... . ·r mı olamıyorııa'!l~ 
~no, ab r~ıdışaüd' r··Lı ~1 ı...~ ı:-:1 Hereç .. bareeeçl Artn-, elin def~ 
eıaen aa an u~ erue ~ıa:r . ..:Ja- d·~· ·· ün .v. k 
baba kadar devam eden Jicldetli b;r ~· guc • yet~gı .ad~r artır. Ç11-
b~ba _ _ı ____ ..ı__ aon .. .. u·k vwsm ifzenndelci etiketl oynatamı-

..,.... ~IHaQUJUl ra, gunun t • · d' • L • Jda ·ı ber_ı.... u • ..ı_ ~ ah yorsan, erllzıyı, ırnemıen de m§ 
1fI n e ~ ŞOyre cnraz r nt oynatamazsın~ 
nefes alan .LondraJı, uyu~mu~ viicu- ,,...,._ -'-t to b fı ' 
dumı hazaket getirmek . . . vun SCrun. rınat u ıaat. Ce-· 
rek, ya bi e tr ( t::.....-:fd germ&- çen harbin mubtekirlerindf!ın kim 
~ud . kı med ~ ,:_-;;:ı ., en,kve- hesab sordu? Hiç kimse! Haydı yo-

d 
akv ll&l'llM a -~~ aıgında _,tan lun açık olmnf Hazır, elin d~ ..... ~. 

ışan çı ar. e.amcu.ın onan ogıu- ik .. • - .. ..... 
dan dol-va kendi Yateimdan kalic- en şu TUYU'lnna gı ::en. tatlı uyku-
tı"'- da -L!...J.:_ ç!~-L- la h lanııı kaçıı-an apıutımanın parasını 

ts• ııuau. uıq;W yapı n e- b"riktirme" 'le I 
sablara göre, Londralılann ancak 

1 
y _L. dge ·~·ı~ · ,.,. 

% '5 · et - • d L d aZJA. egı. mt sana? ,.,,eden aı-
ı m rvrar an, VeyBDU umu- ltıntı çek . :> Sıb d I k 

mi sığ,nakiarda'1 istifade etmekte, I iradi ettın . :ı.I n;ı, 8~~' • ~!lık
halkın geri k-ala11 % SS i, gecesıra a. a geçm.e. enn nae.oı: hk.ca- , 
kendi yatltğırı&l geçİtmeii tercih ra, esnafa yakışmu. ' 
etmekt d" HBTeç.. hareeeç ! ATlı:rrnıyan pfı- · 

e ır. man ohrr. Dnydum, du,ımadam d&-
l...oıodralı., sabalı ~ala.ftlkJaanı )'llp- meyin sonra( 

tılr:tan sonra 'hiç d.urmadae ifiae aİı.. Am. 
~ rna .• 

der. Çünkü, "bir gün e~ yap,Jan Amma, ay:'liıoızı 1a tetik alın 
bombm-dımanm şiddetine ve dere- hal. Kanşma.m.l. Bir defa da, y .. ' 
c:esİne gÖre, onllft, JŞl'fte vaktinde en8el1İz, kanunun pençesinde kısıldı 
yetiıtebilmesi iç.ir., bir gün ev""81 ak- nn, .işiniz dumeııd1T. Bunu da hay-
şam üstü ifinden çs!ttıir zaman .... lece bı1mit olun r ' 
yed yolda ikeıı alarm İfllretİ veril- ı;; ı;; ' 
mişae tmnamen yo~nnı. d~ek, L . L..Jı•~,,.. ~alu ; 
llattl hazı şeroitte evinin tamamen 
abi iai'.tamette gitmek mecbariy&
t:incle kahıaMlbr. Al1'rm sabaha ka
dar d...-am etm::şse, Loncb.ah isin
den ve evindel'l oek uzaklarda kal
mış bufvnduğıu için, vaktinde işine 
yetifebihn'!!k içUı birtahi didla uzun 
bir yoi kantıneit, daloıa fazla bir ~ 
man aaıf.etmclı: mecbutiyetinde kll
hr. 

Lon.drala, tayyare ~ haşla
cfıiındanberi ~n 'llliimkiin mer
tehe erken çıkmaktadır. Cünkü her
ke&, kaıııanlrlc basmadan ve aktam 
alarrat verilmeden evine yetişme-k 
ister. Aksi taltd;.rde L'\ndrah ıçın 
bir sığmalct-.ı değil.c bAe orta c;ai

lslanbulda 400 bin lirati 
slğmak yaplldt 

Vill:JOet .del'bedik müdür16i9 
geçen yıl içinde 400 bin Jııa aarii'le 
oeft.rin muhtelif semtlerinde korun
ma yerleri ve Slğınaklar inoa ettir • 
mifôr. 

Bu sene aağınalt\ardan ziyade .zik. 
zaklı korunma siperlerinin kazdml
ması muvafık görülmüştür. Bu si -
perler için iki Hp hazırlan.riuşbr. Bu 
tipler yakında halka illn edilecek ve 
siperlerin ~-:aZlfmaınna baflanacakm. 

dan kalma yeraltı me,.-handeriade, hıtiyar bir bclm yandı 
sabaha kadar dansedn~ lff'ceyi ge- Üsküdarda, Hacıhasenebatun ma • 
çirmek teltffkeai baş göaterir. halle.sinde ~ sokağında 10 nu _ 

Maamafih .içkisiz, fak.at buna kar- maralı evde tek br.şına oturan 80 
şılık ber tür)ılo k.~nfo~u hajz banyo- ya.şlarında Nazire adında bir kadın 
lu, dufiu ve mu:zildı ıuğıoaldar ela dün odtı.da dota.ş k 1 ·· 
vardır. Falta-t bunlu pek' nvd\d;.1d- j .. ~.ı ır en ms.ngR a d~ 

. muş, bu .r ...... en enta.riBt tutuşarak n• 
dur. ~ıyetle ~alkın faydalan-l cudfuıün muhtelif )"e1'iMi atır auret
dıiı aıın18"lar, ba81t ve konfordan tıe yanmıştır 
&Ti yerierdrr. Amerikalı ~azetecik-r- Nnire ba~m bit halde Nümune 
den biri, umumi sıiınaklard11n biri-
ni şu ')ekitde tarif etmektedir: hastanesine kald.ınlmı.ş, vak'a etra -

<,BuMa:r, inaahsız boNbelardan :!~.~~ .. ~-~-~~~!:1! .. ~!~: ..... __ 
kendı1erini korumak için her akşam 
5-6 bin innmn sığındı~ muazzam 
yerah1 kovukları veyahud ınleridir. 
Bu kovukh\T, mutlak ofarak bmn-

TAKViM 

balardan masundurlar. Çünkü bu 
yeraltı kovuklarının Ü'z~rinde. mu- Rumi -
azzam binalar vardır. Bombaların 18M 

(Deftmı 6 ncı ıra;,fada) 

ŞUBAT 

20 Arabi "~Je 
ll}6ı) 

nın tuttuğu sryaset de bu fWITUn in- (-oe.-ı 8 neı ayı.da) K. Haaan efendinin oyuolannden ve bOtıe haMcmı oatJmıe:. 
kiph le~ne kavdf'ddecek~r~a- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dır. Nitekim, Yugoslavya da a,ni r 

,. 
' 

Reami sene 

1941 
-Kaııım 
'05 

gayeye muhaiif bir ha.rekette bulun- l S T E R 
mu§ değildir. T cmenni ed-elim ki. 
Avrupanın t..ougiinkU nadisdeTi, Bol· 
kanhlann !:>ıı volda mntemadiven 
ileri gitmekte olduldantu g&t~en 
misaJieıi çoğaltmakta devam ct~n. 

i NAN, i STER INANMAt 

Bu hak1mda,1 matbuat ic;:in ifa e
dilecek kıymetli vazifeler va:rdtr. 
Bulgeratanla imza f'dikn veeiltadtı 
da teyid edi1miş oldut\u gibi, bütün 
Balkan marlxmt!, karoı1'kh oJarttlı: 

(De-, ..... 4 &adi ~ 

Tramvay dtırak yeriM J~du, dW'maic üzerefdi. itim biraz acele, 
geç 1e kaJmıtım.. Kapımn Janmdayım, atlamak istedim, fa.kat aıt:amda 
dwan bir batta ~. ~ılan iti daha ıı.oelıe, daha faala geç kabmt. 
Beni itip kakarak fıdadl: 

Kızdım 1'I! .,._ndiaı, bıeme&ı arkaaında.n ela ~e b&ılıadml, hem 
Mat. bir lııahbh .... 

-~ atlamak ,uak.tır, emıa -.erecek.siniz, buyurunuz mer 

keze! 

Adam alall&dl, fakat pcMil memuruna oevab vermeden bana t!öndü : 
- Jfe liil~. Bu oe-. tenin ha&kmdl anıma p~ baAa çwt.ı, 

d~ ba,tudı. 

1 STER i NAN, 1 STER INANMAI 
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1 Telgraf, Telef'o11. Ve Telsiz Haberleri 
~ ~ 

Makineye 1 
verilirken 

Lehistan da 
carpışmalar mı 

oluyor? 
Bir Alman generali ve 
44 asker öldürülmüş 

p Londra, 2il (A.A.) - B. B. C.: 

1
. olonya mahfellerinde itimad edi
ır membalardan alman haberlere 

g?re, Almanlıır tarafından işgal e
dilen Polonya arazisinde ka"n Brom
ferg şehri civarında Almanlarla Po
ı.°nyalılar aruında çarpışmalar vu
ıı::ubulmuştur. Bir Alman generalı ve 
44 asker _!ldürülmüştür. 

it.oman yada 
ıo,ooo kişi 
tevkif edildi 

B··k B C p u reş, 20 (AA.) - B. . .: 
t azartesi gec.::sbe kadar Bükreşte 

1~vk.if e<lilcrılerin sayısı ~000 e, vi
ayetlerde ise 4500 e bıdi~ :ılmu!l-

tur. Pazarte.,i geceı.: Bük.re~te pohs 
barafından mühim miktarda silah 
\0PlanmıJtır. Bunları taşımak için 

68 kamyon :Cullanılıuı~tıi. 

Yunan teb iği 
y Atina, 20 (A.A.) - B. B. C.: 
l unan resmi tebliği, mahalli temiz
ı:::e harekatı yapıldığını ve bir 
Seı·ta.r.;sir alındığını bildirm~ktedir. 

llnlğin tah!:yesi haberleri doğru 
. At' değil 
R ına, 20 <AA.) - B. B. C.: 
0nıa radyo,u tarafından, a~keri 

tnakamlaı ın ta!ehi uzerint> Selaniiin 
hahliye edileceğine dair verilen ha.

er 1~at'iy'!tle tekzib edilmektedir. 
vç İta.lyl\n ~ukahll taarru7.u 

oü:skürtüldü 
Atjna, 20 (A.A.) - B. B. C. ! 

Dün ltaly:ınlcır tarafından yapılan 
ÜÇ mukabil taarruz pi.iskürtülrriiştür. 
Yunanistanda yeni İngiliz tayyal'fleri 

Atina, 20 ( A.A.) - B. B. C.: 
Birkaç gündenberi lngilizl~r tarafın
dan ı,röndetilen Huric~ n tipinde tay
yareler Atinıı semalarında görül
mekt .. dir. 

izmirde 300 atletin 
iştirakile bnynk bir 

lnonn koşusu yaptlıyor 
İzmir 19 (AA) - 23 Mart gü-' tin yarışar,ağı tahmin edilmektt'dir. 

nü ~ehrimizde bj.itün bölgeleıin İş - İzınirde ilk df'fd olarak yapıla.-:ak o
tirakile lnönii koşus~ ?'~pılkac·· 1:trr. lan bu büyi.ik koşl:. içir. §iınd:den 
5~55 kadar bölgenın ıştır,\ eoe -
ceği bu koşuda üç yüz kadar atle- hazırlıklara ba~l rnmıştır. 

Cümhuri yetçiler 
Willkieyi itham 

ediyorlar 
Vaşington 19 (A.A) - Havas: 
Willkie, senatod 1. üç cümhuri -

yetçi azanm şiddetli lıücumuna uğ
ramıftır. Bu iiç senatör \X.'illkieyi 
partiye iha!let etmekle itham eyle -
mişlerd.i r. 

En hararetli inf:rad taraftarların
dan biri olan Van Denbergh Will
kieyi Ruzvelti dünyanın 1 mımc.ralı 
mktatörü haline getirece!... olıu:. sa -
lahiyetlerin verilmesi için mücadele
de bulunmakla itham eylemiştir. 

Gerald Nye, Willkieyi Amerikayı 
en vahim neticeler v~,.hilecf'k bir 
sergüzeşte açıktan ac1ğa sürük le 
mekle itham eylemiştir. 

Nihayet Hiran J ohnson, Wi1Jkje
n1n ayan önündeki ifadelerini va
tal'da~ları t~ir altında bırakmağa 
mahws :,1r C3mbazhane oyunu o -
larak tav!İf eylemiştir. 

1 

Bununla beraber hükumet şefleri 
projenin birkaç ~Ün 2arfınd~ biiw.
yiik tın eksP.riyetle kabul ed!lecegı
ne kani bulıır.maktadırlar. 

Afrikada harekat 

Yunan - İtalyan 
harbi karşısında 

A~manya 
Alman matavassıtları sulh 

ıçın müzakerelerde 
bulunuyorlarmtf 

Londra ! 9 ( A. .\.) News 
Chronicle gazetesi muhaLirinin Sof
yadan bil~irdiğin:: ~öre Alman mu
tavusıtları İtalya ile Yurani3~an a
rasında sürat!'! sulh aktedilıne~i içi:ı 
müzakerelerd'! bulunmaktadırlar. 

Bu gazete, İnı?il~erenin Yunanis
tanın istedİRİ her türlü yardımda bu
lunacağını 1lavf' etmektedir. 

Mühim bir sulh 
teşebbüsü 
<Baııtarafı ı inf'i s:ıvfanl 

Japon hariciyesinin sözcüsü İşii -
nin bir gazeteciler toplant.ısında yap. 
mı.ş olduğu teklifin bu suretle resmi 
bir mahiyet alması, hıilen bu teklife, 
tali bir memurun ileri sürdüğü bir 
teklif atfolunacak ehemmiyetten çok 
başka bir ehemmiyet vermektedir. fBat tıııralı 1 inci .aylada) 

İtııı.lyan Somal!sinde Juba. nehri 
hattı boyunca cereyan eden harekat 

İşlinin Almanya ve İtalya ile bu 
hususta isti.şare yapılmadığını bil -
hassa tasrih etmesine rağmen. bu 

değişme- teklif, bu suretle, Almanya ve İtalya. 
ilerlemektedir. 

Diğer cephelerde vaaiyet 
ile muahedelerle münasebet halinde miştir. 

Eri.trede bulunan bir hükumet reisi tarafın _ 
Hartum 19 (AA.) _ Eritre'nin baş d.a~ !a~ılmış ciddi bi~ sondaj mah.ye 

lıea limanı Massaoua demiryolu battı tın~ ıktısab etmektedır. 
üzerindeki İtalyan kıtle.sı olan Ke _ Öğrenil~iğine göre, bu .Tapon mesa
ren'deki muharebelerin nıhai safha. jı, hala IngiUz hükumet. tarafından 
sına girmek üzere old1ığu tahmin e - tetkik olunmaktadır. Mat.suokan.ın 
dllmektedir. İngilizler, itnlye!nJarın mesajı, bittabi, muharririnin otorite
nevmidane müdafaa etmeğe uğraş - sine layık bir ehemmiyetle tetk k e
tıkları bu şehre gitt:kçe yaklaşıyor. dilecektir. Fakat, İngilız siyasetinin 
lar. . umumi . ve değişmez prens•plerinde 

• Umumf memnuniyet 
uyandıran birvesika 

Yazan~ Selim Ragıp Emeç 

İngiltere, Çin 
ile ittifak mı 
aktediyor? 

Dün akşamki Rodyo gazel.esinden: 
Bazı kaynaklardtın verilen haber

lere göre, Uzakşarkta Japonyanın 
bakındığı vaziyet dolayıs.ile İngiltere 
Çin hülnimetile bir ittifak akdetmek 
için teşebbüsde bulunmuştur. 

Maabaza, bu haberi tey!d eden hiç 
bir malümat alııımamııJtır. 

B ulgaristanla Ankarada im -
:ı:alamış olduğumuz ademi 

tecavüz oeyıuın•tmesi buti.'n Avru -
pada derin bi: 'lkls husult- gt-Linniş
tir. Harb cıte:;ıinin Lu a.ıa kadar ma
sun bıraktığı Balkanlar yarım adatıı
nın, Bulg ı.dst.rnm s ·iniklenebileceği 
bir macera neticesind•.! kana boyan-
masından hakı. bir endişe duyanlar Alman ve 
için bu beyanname elbette ki. forr.h 
verici bir hadise olmuştu::. Tüık;ye- İtalyan 
nin sulhsev~rJjk siyaseti bununla gü-

zel bir tezah=ir kaydettiği gibi Bul- teblı• g"' lerı• 
garların bu s:yasete utirak etmeleri-
le yakm şarkın nevraljık bir mm- , 
takasında bira,: rahat nefeg slır.ak Berlin 19 (A.A.) - Alınan orduıarı 
bir parça ernn;yd ve hu7.ur duymak başkumandanlı~ının ~bliğ.~: . , 
imkanları ha~ıl olnıu~tur. Hacliııenin Muharebe tayyarelerı, dun Ing lte
yerinde doğur:nıı~: olduğt• abin se- renin. _cenubunda ve cenubu şarkı.Sin. 
bebleri bilhas!'ld \:ıu noktalarda. top -ıd: kam tayyara me~danlarına, . aske
lanıyor. rı kamplarına, dcnıır yolu te.;;.satı -

Sovyetler Birliği 
hadiselere karşı 

hazırlanıyor 
Moskova 19 (A.A.) - Halle ko 

miserler heyeti reis muavinı Vozne
senski, Salı ~iıniı komünist paresi 
kongresinde b;r nutuk söylemi~ ve 
ezcümle demiştir ki: 

Milletimizi hiç bir ııkazan rıın ga
fil avlamaması.u istiyorsak, hadi -
seleri karşılamamı.ı: ve tayyare, 
tank, harb gemisi ve mühimmat is
tihsalinde hiç bir vasıtayı ihmal et
mememiz la7ımdır. 

Voznesenski, bu~ünkü harbın 
teknik sev!ye ve ekonomi ilmi ba ~ 
kımından, bir motö~ hnrbı, yani yük 
sek teknik ı.eviye ve büyiik miktar
larda benzin, yağ ve maden harbi 
olduğunu :<öyl,.mı<ıtİr. 

Umumi Balkan 
vaziyeti 

Her akid v.ibı burun kıymeti de na ve kamyon kollarına alçaktan 
ona riayet isteğile mu'rnyyed oldu- muvaffakiyetli hücumlar yapmıştır· (Ba.ş taran 1 inci saYfada) 
ğunda ,üp"ıe :t-oktı·r. Şimdiye ka _ Hedefe isabet eden bombalar, hangar lünün tatbikatta olrlukça mahdud 
dar böyle hir ve~ikay,, i:nza atma- ları ve yerde tayya!·eıeri tahrib et • olduğunu kaydetmektedirler. 
mış olan Bulgariııt<mm, bugtin bu- mi.ştir. Birçok istasyona, demir yol - Taymis gazetesı paktı umumi Bal -
nu yapm.~ olmMı gösterir ki müste- larına ve hareket halinde iki trene kan vaziyeti çerçeves!ndc mütalea ve 
rek beyann:.ımey·! alfolunm:ık la:nm ı tam isabetler kaydolunmuştur. tetkik eylemektedir. 
gelen ehemm;yet y~rindedir. Çün- _ AU!antikte, İrlandanın garbinde, Gazete Romanyava karşı yapılan 
kü karşılıklı muvafakat, iki taraflı bır uzun mesafe tayyaresi, büyük bir sinir harbinin şimdi Bulgaristan ve 
i~teğin vücııdüne bir del;Jd:ı:. sarnıç vapurunu bombardıman eL _ Yugoslavyaya tevcih edild'ğini mıişa. 

Bu beyannameni11 bir hususiyeti miştir. Bu vapur o derece hasara uğ_ hade ve tesbit eyledikten sonra diyor 
ve bu arada müh;m ma7harıyeti ht>r ramı.ştır ki, kaybolmuş telilkki olu - ki: 
tarafta uyandırmaş oldn~u iyi ha- nabilir. Bulgaristan, tabii k-ıynakları iti -
vadır. Biz ve Bulgarlar karşılıklı bir Bingazide 18 Şubatta Alman hı;.va barile Romanyadan daha aı; kuvvet
ademi tecavüz karnıma vardığımız, kuvvetleri Bingazı limanına muvaf _ li olmakla beraber daha sa~lam dav. 
Almanlarla fngılizler de bozulması- fakiyetıi bir hücum rapmış ve Age _ ranmıştır. Fakat Pazartesı günü An
nı istemedik(e .. i R<llkaLt wlhunun dabiarun cenubu garb.sinde tahaşşüd karada imza Pdilen dostluk paktının 
şimdilik emniyet altına aHnm.ş Lu- halindeki kıt'aları ve ır.otörlü kolları Bulgarlar tarafından bir mukavemet 
lunduğunu gördükbri için memnu- dağıtmı.ştır. jesti olmaktan ziyade son ümidsizlik 
nuz. Dün sabah erkenden işgal altındaki ve helecan jestı olmasından korku_ 

Üzerinde ittifaka vakın veya tam araziye giren münferid bir düşman lur. Bir anlaşmaya Bulgaı·ist!lnın se_ 
ittifak temin eyliyebilen siyas? arı- tayyaresi, yere inmeğe mecbur edil- lAmeti için henüz bir esas olabilece
laşmalar ötederıberi pol:tika tarihi- miş ve bu tayyarenin mürettebatı e- ği anda varmış olmaması Türkiyenln 
nin ender kaydetti~ hadiselenlen- sir alınmıştır. hatası değildir. İş beraberlığinin he-
dir. Türk-Bulg:ıc deklarasyonu, tt.- İki Anman tayyaresi kayıbdn-. nüz vakitken yapılması Jüzumu b r 
min eylediği bu umumi tasvib jh İtalyan tebliği kere daha .!lahit olmaktadtı'. 
siyasi vak' alar tıuihınit' en hn sa - Roma 1 q (A.A.) - ftalvan or- Yugoslavynntn vaziyeti 
fında mevki 'llrnıv.ı !ayıktır. Hnkeı1i duları umu:ni karargahının 25 7 nu- Yugoslav nazırlarının Berchtes • 
memnun edehilm~k Lir m dduğuna maralı tebliği: gaden'deki gör~melerinden b3hse -
~öre bu deklarasyona, böyle bir sırlı Yunan cephesinde düşmanın 11 den gazete şunları yazıyor: 
hususiyet atfetmek :··übalağalı bir inci ordu mıntaka<ı•ndaki taarruıu Yugoslavyanın vaziyeti bu harbde 
tavsif ayılamaz. bir netice Yermı-deıı devam etmiş- küçük ve fakat mağrur ve evvelce 

5 (J) t;; tir. Kıt"aluımız diıcımana birkaç ke- değil de doğrudan doğruya hücuma 
'1lf i,n Ut.:a9r..rı- GHıtıç re taarruz ederek malm:ıs :rayiat v .. r- maruz kaldığı zaman mukavemete 

dirmişlerd:r. karar verm~ olan b;r devletin önü -

"MAHKUMLAR 
ORDUSU,, 

Simali Afrikadl\ düşınl\nın Cerıı- ne ekseriya çıkmış olan vaziyettir. 
buba yeniden vaotığı ı:iddetli bir Gazete ilave ediyor: 
taarruz ~eri piiskürtiilmüftiir. K uf- Bununla beraber şimdiki nazt la 
rada mev7.il·::l'İmize yakh~m."'ea te- biyesi ancak zayıflara ve mut•ilere 
şebbüs eden düıımanın makineli ve- karşı müessirdir. Ru •abiye Yunan _ 
.. aiti mües~ır surette bombardıman lıların muzafferane mulcavemetleri
edilmi<>tir. ne, Türklerin sağlam azimler:ne ve 

Habeş,eri n ileri 
hareketi 

Son gelen haberlere gore, Ingiliz - bir değ,şlklik vuıcu.ı g{'tirılmesi muh-
ler SU.dan hududunun 150 kilometre temel de~ildir. Bahriye birinci lordu, /ngilte-
ilerisinde Keren'in tahminen 75 kilo- Amerikada l k 1 d • • t 'l A t bb ·· ed c k 

«Stuka>l taV\'Ardeıindt-r: mür,.k- 1general Wavell ordularının şimal ve 
keb bir '?TUO dü~manın mühim nıik- doğu Afrikalarında indirdiği ezici dar 
tarda makindi veııaitini ,,-afif avlıya- belere karşı semeresiz kalmı.ştır. Hit. 
rak müessir surette bombordıman ler'in Balkanlarda ve başka yerler
etmistir. deki her gizli hareketi kendisini ha-

metre şimalinde bulunu!orlar. İnig • Va in to Q nası arfl an ı . . reyı ıs ı aya eşe us e e 
1.._ kuvvetleri yakında ıtalyan istih- ş g . n 1 {AA ) - I larıcı- orda «Mahkumlar ordumH 

f Kahire, 20 ( A.A.) - B. B. C.: 
r"' Ye nezaretı t f ·· ·ı k.k cl"I l k d" k. lar"le tem.SA edeceklerdiı'. Demir_ d · e crruatı.e tet 1 e 1 - o aca tır, ıyor 
am ' me en Jaoonya t v t t 

~giliz :ıskeri h nyeti tarafından tes
bıt edilen plan mucibince Habeş va
llanperverleri Habeııistnnıia Cojam 
rnıntakasındd bazı İtalyan karakol
larını işgal etmişlerdir. 

yolunun başladığı Agordat'dan ilerli. tek.lifi haki d "11~. ylap ıgı davasıı1u . , Km o 1nuta e'l ser etnıf' :-
yen Ingiliz Hind k:ıt alan tarafından ten irtinaL 1 k _J• 

· dllm kt l K " o:> ey emı- ·t""cıır. 
gar~en .tehdıd e ·ıe . eho an e - Yarı redrnt ınahfdlcrde JıH>Ol'Va-
ren üzerıne yapılan ı erı areketı de nın Çin il~ ı· · w 

1
• • 

· · · · hd'd k' t ~ su 11 vaoma~a e aıı mu-
şehir 1ç1n yenı bır te 1 teş ıl e mek vaffak ol~m ..ı v h ld rl" ı . ~ •. anıgı a e unva ııu -
tedlf. hunda bir amil olnıaı· İ~tf'TYll'"; biraz 

Amerika deniz Haheıi"Jlanda n-evri tabii bir hal olarak tt>l~kki e -
Diğer taraftan imparator, Haile Se ~ilm,..J,.t .. ~;r. 

Üsleri 'iİn tevsii Ililıiye'nin vatanperverlerden mürek- ---------
Vaşington 20 (AA.) _ B. B . C: keb ordusu t Ha~şistand~ yeti ilbir 
Meb' r . d . üslerinin muvaffakiye azanmış tr. nıf iz 

tev . us:ın mec ısı, enız . .. Hind kuvvetlerinden b;iviik miizaha. 
Sıı hakkındakı kanun projeslnı mu- .. H b !ile •rana ahı·· ·· 

?:ake b d 1 ret goren a e~ r ..,o unun 
reye ~lamı.ştır. Guam a as , 60 k;I etre kadar cenubu garbisln-

~vs proj~~ne. dahil. bulunmakta.dır. de b~~::Oan Dangila'yı işgal etmişler-
.u proje ıçın 242 milyon dolar sarfe- d. B h' Mav· N"l'·n yukarı kıs dileeekt· ır. u şe ı.r ı ı ı • 

tr, mında bulun.maktadır. Habeş vatan-

Sof ya :laki lngiliz 
sefirine dair tekzib 
Belgra<l. 20 (AA.) - B. B. C.: 

lngiliz !lefareti. bazı Yugoslav gaze
telertinde, Sofyadald lngiliz; sefiri 
Rendelin Bulgar hükumetinden pa
sa.portunu istediğine dair çıkan ha
berleri teJc:zib etmektedir. 

perverleri Dangila'dan başka Goj _ 

jam mınta.kasında mühim di~er bazı 
mevkiler de L,gal etmiŞlerdir. 

İngilizler Dangila'dan kaçan İtal _ 
yan tkuVV'etlerint kC7Yalarnak;adırlar 1 

Cerıh.b vab.ı mahwr 
Londra 19 (A.A.) - Stefn.ni ajan

sına Trablus'dan gefon bir tel!rafa 
göre, eerabub vahasına giden İtal _ 
yan yolu üzerinde uçan t.a~ryareler 

--------::-------- bu vahanın şimdi İngiliz kuvvetleri 

Amerika ingiltereye 
20 harb gemisi 
daha verecek 

londra I~ (AA) Büy::k 
Britanyaya ödünç olarak veya kira 
h&Uretile ?arb malzemesi. verilm~i 
akkındaki kanunun tatbık mevkıı~ 

ne kondulttan sonra derhal Va~İng
~on nükum~:inr.:e Bırle!Jik Amerikan 
u'"'..veılerinin İngilterr. ile taksim et

~j~:. matuf bir karar verileceğiııill D .rıleceği rivayet ed·ılmektedİT. 
nı. ajt 6~ail ı.raz~tesinin Va~ington 
d u~ a ırı, Londryau göndermiş ol-
u~Ru _b~ ha~\'e ilaveten dir,or ki: 

eı ·· h re sıcumu ur Ru.zvelt, ngilte -
Ye en azı 20 h b , . ... •eya.h d L! ar gemıııt satmagı 

tit-. u ıuralama:lı taahhüd et:Wş-

tarafından muhasara edilıni§ bulun. 
dutunu haber vermişlerdir. 

Cerabub vahası Trablus çölünde ve 
Tobruk'un takriben 2SO kilometre ce-
mıbıındadır. 

Çörçil bir tank 
talimin,.ıe bu1undu 

Londra 19 <A.AJ - Reuter: 
çörçil. ya.nında general de Gaulle 

ve general Sikorski olduğu halde, son 
ııünlerde ingilterede bir mahalde bir 
tank taliminde bulunmuştur. • 

İng!liz lba.şvekili, tankler:.-ı arızalı 
bir arazide nelere muktedir olduğunu 
görmüştür. Çörçill, kendı isminı ta -
şıyan ve içinde telsiz ale~ı bulu.nıı:n 
bi Zırhlı otomobili tetkık etm~tır. 

r . . •esJI 
Çörçil, ta.nk dafi toplarile serı a. . 
Bofors topla.nn.ı da görmüş ve . bır 
tepeden bir muharebe talim hücu • 
muna nezaret eyleıDş~ · 

ingilizlerin akınları 
(Bartararı J inci <>ıt.vhda) 

desi kabil olamamıstır. Birçok avcı 
taarruz keşif uçuşları da yapılmış -
tır. 

1 7-18 Subnt gecesi, düs'Ttan tav
yareleri, Bingazi üzerine hücunı lar 
yapm1,tır. Avustraly;ı h•.va kuv -
vetlerine merısub bir filo tarafından 
bir dü~man bı.yyaresi düsürülınüş ve 
diğer birçolc. tayyare o dere-ce ha -
sara uğnı.t•lnuqtır ki bunlar pek 
muhtemel ohm.le. üslerine döneme
miştir. Diğer bir A~man bombardı
man tayyar,...si de hava dafi batar -
yaları tarafmdao dü~ürülmüştür. 

Tayyarel,.rimizin hep!lli. vukarı -
daki bütiin harekattan salimen geri 
dönmüştür. Yalnız bir bombordı • 
man tayyare!İ bu ana lc:\dar üssüne 
avdet etmemiıotir. 

lng:ıterade hava hücumla
rından 1 50 2 kişi öldU 
Londra 19 (AA) - İkincika

nun ayı zarf.nda, İnıı:iltered~ hava 
hücumları esnasında 1502 si"il öl -
müş, 2012 ııivil d~ ha&tanede k:ıl
malan111 ;r.ab ettirecc:lc şekild<- ya -
ralanmıştır. 

Romanyadan zeytinyağı, 
hubL.bat i~ racı yasak 
Bükreş 19 (A.A) - Stefani: 
lhısacii lcoordinasve>ıı nezareti, 

dün ak.~ Romanyadan zeyti.nyagı 
ve bubuoat ihracını ınenetmiıtir, 

Londr'.l 19 (AA.) - Bahriye 
birinci lordu Aif'Xander, dün ak~am 
radyo ile ne~r~dil~n bir nutukta de
miştir ki: 

Hitler, Bi.iyük Brit11nya nın İsti -
lasına teş~bbüs edecek olursa bu 
vazife kendisin~ tevdi edilecP.k olan 
ordu, bir mahkıimlar ordusu ola -
cak.hr, 

Mumailevh demiııtir ki: 
Geçen .. ene İ!Jtilayı hazırlamak em

rini almış olan hava kuvvetleri la
mamile münhoezim ol-nu~tuı-. Hider, 
bugün daha iyi bir · ~ görehileceği ü
midinde midir> Hitlerin acı:lt- f't -
mesi lazımdır. Amerkian sanayiinin 
seri surettı- seferberlt>nmesinin ken
disi için ae elim bir manası olduğu
nu oekala bilir. 

İçinde bulunduğ:.ı ümidııiz vazi -
yette Hitler. viızlerce. binl,.rce Al
man delikanlisın: muhnkka k hir ö
lüme sevketmekte tereddüd etmi -
vecektir. 
. Alman :ıqkerl,..ri bu teşebbüsü 
vapmak idn b .. klivnrlar fakat tıokı 
idam mahkumları .,..ibi beklivorlar. 
Almanva idn beli'"TTleğe b~~lamış 
bir k~bus dahd. vardır: 

ftalyanın n~ramış oldu(iu hezi -
mrtler Sl"hebile iki Cf'oh,_d,. harht>t
rnek mecb•ırivrtind,.dir. Af•ilclldaki 
'->iiviik muvaffakiyt>tlıorimiz. Mihvere 
.,_anu yapılmış U7Un bir taaıruzun te
tevvücü d,.m .. lcti~. 

M,. car ataşemiliteri 
Budapeşt~ İ 9 (AA.) - Macar 

ajansı bildiriyor: 
Kral naıbi Hcırthy, AnkaTa ve 

Sofya ataşemiliterliğirıe yarhay /\ -
day'ın yerme kurmay yüıbıışısı Ot
to Hatz' ı .a.,;n etmi~tir. 

lzmirde zelzele 
lzmir İ 9 (AA.) - Dün gece 

saat 10,50 de ~ehrimizde birbirini 
takiben ilti zelzele olmuştr. Hasar 
yoktur. 

Sarlc.i Afrib.d.ı Kf'nvl\ c-eph,.•in- kikatıerle daha sıkı temasa koymak,. 
d,,. dii"lTlaru., mevzih• .. imi:ı:• vakla."- tadır. 
mak için vaptı~ı teııebb:i~ler kıt'Rhı- Times gazetesi ilave edıyor: 
rımız tarafınrhn ~·irat!,. v,. a<-ır za- Sinir harbi, Hitler'in de iyi bild ği 
viatla geri nii-~kiirtiilrııi.i<ıtür. gibi, bütün membaların en büyük 

Kerf"nd,. kahraman kıt'ıt11'1rımı7ın imtihandan geçeceği b•r harbin mtı
muannidane mukav"mf'tİ. düı:ımanın kaddemesi ve hazırlıkları devresidir. 
taarruzunu hir müddet için durdl'1- Ve,;ik~mın kıvmeti 
muı-tur. Daily Telegraph da· şunları yazı -

Amiral Darl"n Pariste 
Almar. larla da temas etti 

yor: 
Türk • Bulgar anlaşma.sının birin

ci ve başlıca maddesı olan Türkiye ve 
Bulgarista nın rnütekab len obırbirine 

(Başta.rafı 1 inci sayfa.ıla) tecavüzden istinkaf edecekleri keyJi-
liklerin karşılıklı Alman - Fransız yeti İngiliz siyasetine tamamile uy -
münasebetleri üzerindeki akisleri ü- gundur. Bulgaristanın taahhüdünü 
~el!İnde RÖrÜ~m·~k üzer~ Paristeki yerİne getti.rd!ğini görürsek memnun 
Alman makamları ile de temas et- olacağız. 
miştir. Deklarasyona cmütevazi bir vesi -

Diğer laraftan tahmjn edildi~ine taıı mahiyetini veren sey Bulgar hü. 
göre, Fra:lsız kabinf'sinde daha baş- kfımetinin tecavüzden istinkafa muk 
ka değic;iklikler de oiacaktır. tedir olacağı hususunda a~ır bir te -

Alman general\ Vioide reddüd mevcud olmasıdır. Bt•lgari.3 -
Vichy 19 ( A.A.) _ o. N. B. ~ tanın mütecaviz olnuyacağı hakkın. 
Mü~ar~ke komisyonu ba•miifet- daki vAdinin, Bulgaristan hi.irrıyet 

ti.ş.i General Neubronn von Riıen- ve i.stiklalini muhafaza edemediği tak 
bourg bu~iin vanında birçok Al - dirde, Türkiye için kıymeti yoktur. 
man sübavı oklu'lu halde. re!l1llİ bir Amer!kahtats r,Öre 
ziyaret vaomnk ii7er~ Vichv'ye- ~"1- Nevyork 19 (A.A.l - Gazeteler U-
miştir. Alm11ıı ~enerall. saat 11 ele. zakşark gerginliğini bahis mevzuu 
Fransız h a:-bive nazırı General etmeğe devam ediyorlar. Bal:Canlara 
Huntziırer"yı zivaret etmiıı ve ns - gelince, Nevyork radyo ve gazeteleri 
ker~ mera'l:m~,. l.:ın~ılırnmıstır. tarafındaın yürütülen m.ütj:ılealarda 

GeneTal. biliihan•. Franclz mii Hitlerin cenubu şarkiye bir akın yap 
tareke dain'!sİ r"İsi General Koeltz maktan ziyade dünyanın bu kısmın
il,. de göriicımiicıtiir. da statükonun muhafazasi!e alaka • 

lngiltere ve Balkarılrr 
(Başta.rafı 1 inci sayfada ı 

Je cevabc:n aşağıdakt sözleri söyle -
miitir: 

ngiliz hük1\metini11 fkri - ki is
tiklallerinin idaınes, için en i;·i ümi
din anlaşmad.ı ve yardımJa clduğu 
merkezindedir - birkaç zanıandan
beri alakadar bütürı Balkar. memle
ketlerinde pek iyi malumudur. 

Başvekilin radyoda söylediği 
nutka hab n hiç bir şey ilave ede -
mem. 

dar olduğu fikri ileri sürülmektedir. 

Turhalc'a ~ava Kuru ... una 
teberr i.' ler 

Tokat (Hususi) - Turhal nahiy~
slndeki Tür.le Hava Kuruımu şube.si 
yeni idare heyeUni .seçmiştir. Bu 
heyet 133 !ıra 50 kııru.ş teberrüat te
min etmi.ş bunlardan başka nahiye. 
nin genç ~Udürü Kfizım Sungurla eş~ 
Bayan Naime Sungur ve terzi Şevki 
çakmak ta nişan yüzüklerini kuruma 
teberru etm!ııllrdir. 
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~~ Jllln18 · BBrDI · BIDPZl şehir tiyatrosunda / Şundan Bundan 
' (Be, tarafı 1 inci sayfada) 

Almanya kanala tamamiJe ha.Jcim 
Ye sahib olamadığı için ordularını 
öbür tarafa geçiremedi ve bu su -
retle Belçika ve Fransa muharc - ' 
helerinin ievkaİide büyük ve kat'i 
neticeli olmalanna rağmen İngiltere 
ile Almanya cırasırıda harb sona e· 
l"e-medi. Ha ..-a kuvvetleri, yalnız 
başlraına büyük ve kudretli bir dev
leti sulha icbar edemiyorlar ve icbar 
etmek kuc!retnı~ de henüz malik gö
rünmüyorlar. Bun.farın ancak kan.ı. 
ordularile birlıktt· taarruzları kat'i 

Trab1usoarb mücadelesinde rol Vak;~~~~~~;ekıo·c1Jairc.akl. l'eni haılar =~ı;~~uz~yni havadisi ınuhakk&k 
cıYeni tramvay hatları.)> Unk 1 y k ·ıh 

Oynayan garl'b t"pler cağ'?n~~~~!:~t\~::~:;:~ r~:ı:!:: b .. erB~a!8:e~:S dS:ş::~;li:"s! obleunyadne ilh.<: .• ·apa.aı i e, eni apıyı ı . 

tesirlidirleT. 
O halde harb, henüz eskisi gibi, 

ancak kara ordularının kat'i taaı -
ruzlarile bitiıiiebil.ir. Fakat Almanya 
mevcud kara ordularile bir ada o
lan Büyük Bı;tanyaya taarruz e0e -
mecJiği gibi, Jngıltere de Alman ka
ra ordtılan:ıa donanmasıle bir şey 
yapamama!ı:tadır. Kara ordulan, ne 
kadar kuvv~tli oluna olsunlar, kuv
vetli bir donanma olmadan deniz 
asın, bir ~ey yr.pr.madıkları gibi, do
nanmalar ela karalarda hiç iş göre -
m ezlcr. 

·Halk şairleri - Oğlunu kaybeden şeyh - Bir 
Maltızın zekası - Casus mu, seyyah mı ? 
Yazan: Emekli General H. Emfr Erki/et 

d _ı kk I el l J d -. Ayni havadi-si on sene sonraki en ayıramaz, <ıi ate in er. oy e üşünmüştünı: 
V k . d kJ f k y gazetelerde ofsun okumasak. a a yar ır, sürü emez, a at - eni hatlur yapılıyoı demek .. 

aözlere, hareketlere, mev:rnun revi- . • · • Yeni. hatlar acaba şehnn han· * 
şine hakim olan bır fikir vardır. Se- gı caddelenne döşenecek) 180 - 200 
yirci bu fikrin cazibesine kendini • · • Böyle bir zamanda bu teseb-
kaptırmıştır, büs şayanı takdirdir. ~ 

Birinci seyiıci, ikinci eseri seyre- Havad!'Jj de okudum: 
derken i!züntü hiss<'der. Yanında- «Tramvay idaresi Alı:!laray _ 
~ile konuşur, yerinden kıpırdanır. Maç~a, Ortaköy - Sirkeci, Harbiye_ 
Ik.inci seyirci. birincı eseri seyreder- Yedrk.ule arasınd~ veni tramvay 
ken, belki birinci seyirc1nin yaptık- seferleri ;hdas etm~tir. JJ 
lannı yapmaz amma, gene yüzünde Yeni hat. meğer yeni sefer:niş. 
bir hoşnudsuzlult emareti mevcud- Yeni sefer de: T omi!tan elbise tar
dur. zında, eski seferden bozma sefer 

Fakat öyle bir eser bulunabilir olacak. Çünkü yenj sefer ihdas et
ki ... Hem birinci seyirci. hem de mek için yeni araba lazım, o da yok, 
ikinci memnundurlar. Seyrinden 
zevk duvarlar. Biri ıad~e vak·ayı 
takib ediyordur. Diğeri vak'ayla be
raber :ahaiyetkrin karakterlt-rine 
nüfuz etmek i.temiş, sürükleyici 
vak·ayı seyrederkt:n müetLfin bu 
va lı:' ayı istinad ettirdiğı b'!şeri haki
katlerin ne olduğunu dü~ünüyor
dur. 

Meşaleler böyle bir eaer ... HPnry 
Bataille'ın l_Tmnmi Harbden bir se
ne evvel yazdığı bu eserinde bale.im 
v,.J..' ımın giri~nde ruh tahlilleri 
gizlemiştir. 

.................................... 
Sunu da ilave edeyim: 
Y ann, öbiirgÜa gazetelerde «Ye

ni tramvay arabaları ı ~erlevhasını 
da görürsek, alttndak:: havadisi o· 
kumadan: 

- Ne ala, biz yedek. malzeme 
gelmiyor, derken, araba bilı> geldi. 

Diye sevinmiyeliın. Çünkü ben 
yeni araba!an ~ördüm. Arabalar 
gene eski aral.n?.:ır, sade levhc.lan
mn renkl~rini değı~tirmislf>'t, 

Çek.:.rde~ kahve 200 kunq. 
- Ya çek.il.mil} ko.hveL 
- Kavrulmu~, çekilmiş kabvı:ı 

de 180 kuruş. 
- Birader. va bu lıesabda bir 

kanşıklık v-1r; l,e:ı anlılmıyorum .. , 
Ya bu kahvede bir karışıklık vu. 
sen eöylemivonun. 

* Bütçe açıklan 

- Bir ail•y!e bir elcı:ıllivet mek
tebi arasında meğer ne böyiik fark 
varmış. -

- Neye) 
- Ekan?vı:t m .. ktebleri, hütçe 

aç.ıklannı lı:apamak için çaylar ve
rirlennis. Bazı a·lelerin de çav ve ... 
mek yüzünden bLitçeleri açık kah-
yor. 

* Km;maya alısıktır 

Gazetede gördüm: 
«Bir genç erkek bir hizmdçİyı 

kaçırmış ... » 

lngilteren1n ne bu sene ve ne ge

lecek sen,. Al~anyayı karada ma~
lub edebi1ec,..k kadar kuvvetli bir 
orduva mnllk olacağı akla gelemez. 
Belki iki seı~den sonra, fngiltere ile 
Amerikanın mecmu kara kuvvetleri 
büyük bir yt-lcıin tutacaklardır; fa -
kat bunla..-ın Avrupa karalarına çı -
karılarak Alman ordularına karşı, 
126 sene ı:vvel Vaterla<!a olduğu 
gibi. kat'i bir muharebe vel'T'llek im- TraWuaprla mıücaddelerinde rol oynııyan bir halk 
kanına maJ;k olup olamamaları an- araımda (en ön.deıki ilıtiyaı) 

Şahsiyetle?", ne o~amber, ne 
de seytandırlar. Yani iyi ve fena ta

- raflan olan İnsanlın... Böyle olduğu 
f&İrİ mücahidJer için birdenbire ruhlarına nüfuz et

* Tazelenen haoaclis 

Dünkü gazetde:rde::ı: 
cıUnlcapam ile Y eniltapıyı birbi

rine bağhyacak Gazi bulvanıun bir 
an e.,,.,,el yapılması için çalı,ılmalt
tadn. » 

- Yanl1-z1ık olmas1o. diye dii
şündüm, 1.>enlın hifdiğım hizım:tçikr 
le.açmaya çok alışhndıılar. Başka
sının kaçırmasına ihtiyaç bırakma
dan k.endi kendilerin-:: kaçrt"erirler. rak o vakitki umumi vaziyete bağ!ı-

drr. - 2::1 --· Biz vaktile on srra Arabı 
mek mümkün olamaz, di.işiinf'rek, 

tepele- tutarak hüküm vermek kah eder. r:J d ,,,,.~f d.l..u.l"4i. O lıalde Almanlar, lngiltereyi İ!!• ı.r b J A halı. • l · miştik. [ 11.» 
1 T ra.mada f! em_ " ftıır er,.~ Gere'- bu ..... rkı ve gere\.. dı' a:•r-ti ava. yani Alman orduları Ingi.üz ~ .,.. K .,.-

ordularına karada taarruz ederek Trablast:ı bedevıler arasında hır leri ilk islim devirlerinin sihirli şür-
kat'i bir zaff'r dde etıneğe muvaf _ çok halk şairl.:ri vardır. Bunlar irti-

1 

Jerine benzworlar. O vakitlerde şaİT, 
fak olamarlıl.:ları takdirde harb pek calen şiir s(;y)iyerek halkı le!!ci ettik- kabilenin göz.Ü önünde bir ne'Vi il
lızıyacak demektir. Meğer kı AI _ }eri gibi evvelce hazırladıklar: kasi· 

1 
hamı rabl:>euıi ile mülhem, ve her

tnanlar uçak ku .... vetlc.rile Büyük Hı i- deleri de vudır. Bunların ~berisi j hakle başka alemlerle alakadar bir 
tanyayı tahribe devam ederek İn _ sevimli adamlardır. Halk ta bu şiir- 1 meczub .elakki olunur Ye onun ta
gifız anaviılte.n:m taroamile felce uğ- leri ve kaıııdele.ri büyük alaka ile lakat ve bel~g~tirin veyahud istih
ratsınlar; ayni zamaı.ıda fng.ilteı-e - dinler ve onlard11n hoşlanır. 1 za.eının düıtm..:ı.nı bir biiyii gibi çar -
nin dı•arıdan vapurlaria cc:bcttiği Bu nevi ht-deYi şairlerden birisi- pacağma iı.!ka<l olunurdu. 
İaşe maddelerile ham maddelerinin nin bir kıt' aınnı tercümesilc ber-.her «Aziz Bey bu şarkıcı kadınlaı-
Ve Arnerikadı..n ~eurttiği her nevi aşağıya koyuyoyum. Bu kıta tabi· dan bir tanc'Iİm bana g~ste!erelt: 
harb malzeme ve techızatının gd -ı atile Trablus harbinm ç-ıkma~ı ve ıcBu, Zr~riya muhar~es.iode ce
tnesini deni;ıalıı ve denizüstü ge - miJli mücad~fonin ba,laması üz~ıine ııarctile tem-.yüz etmişb. O bu m.u-
rnilerle ve ııcaıc fılolaıı ile tamamen r söylenmiştir: harebede. gülle ve kur~nlC\ra ma-
ıncnedebil,ın)er. Hine Vatıımıa m:ınrıııJlıı ruz hulunarılıt r • ..-akta harb şatltılan 

Farzı muhal ln~ılteremn an.wa - Leen •qernJu..1wn na.~ıtrıı söylüyor, mücahid leri te~i ve hü-
t~n a:ıkeri . kt•sa~i ve sınai meka - Bitruh vel •nal nefdtı cuı:na teşvik edivordu. O, ağıı bir 
hızmaları !"-lce ugr~r v~ adad~ ya~ı- Siva rib•1ı vaUa hasa1'a. "urette yaralanm~ştı.u 
Yan 50 mılnna y8iCın ınsan aa yı - . Dersa veya Doraa kabile.inin 
yecek bulama.::~a elbette Büyük Bri- Bız vat1ını1n~zı b1ra.kmıyaNqız, 

1 

h. (J ı..__ R. h 
tanya te3liın oluı. Fakat bu, her iki Onu !nri~~hrmıl.or ahrunıacıık. ff!Y ! rner 11'11 rg aa 
neticenin !ıusuıü kolay dii~ünüle - Cammı.zı d 01, malımı-:ı dıı feda G. Redond Mısırl• Aziz Beyin 
tnez: çünkü ht.r ~yden sarfı nazar Pde.:~qiz. mıntakasındıı gördüklerini anlat-
~örüyor ve anlıyoruz İci Arıı~rika !ster Jcazaıt,; ve ister ziııı.ı--ı ol~·un. makta devam ~di~~l': . 
lngiltereye fazlasile uçak ve~e:,ıle - F j «Dersa kabılesının şeyhı Ömer 
ceği ~ibi rırıkl!t'c v":puru iar.! edecewk nin ~:"ı::~i:i 01l:~trG~~'~o~d7~~f~ ~~n~igt~ tarafından ~abul .edildik. 
tir. lngilterenın elmde harb ~<".,ılll'tl yılının Nisan avında. Mıqıı lı Aziz 1 meltt~b t y;,ın geneıat Bnccolaya 
buJundukra ıı~ bu uçakların mıktan Beyı'n n· ... k _, k' k A d ya:rara!t onu mcharebeye 

"' • omgazı arı<1sınoa ı ıt"!l.rga- avet etmekl"w· · .. ı·· d A • 
arttıkça Alm;ııı uçak filoıarının az hında mi~afir bul~nd w. .. -1 • B tgnnı sov ovor u. ztz 
zamanda inailtereyi tahrib euretiie y lı"I · .. kul'{:ı hgulc.~- el'd.:Je ey bu zat hak.kında bana şunları 

.. • J· • er enn ,ıır ve ,ar ı an • ıun a anlatb· ıF h d 
felce uğratmaları melhuz deiıldır. şu malumah vermektedir· h b • e:ı uveywlatt:a, lı:ya~ı~ .'.1w. mu-

Kl"2.:ali" }JUtilten büyıik ölçüde A . B . . ·• are e en og unu ayocftıf(ı za-

k b '-i b b ı Büvük « zız evle bırlıkt~ x.,,hilderin ınan onu cadınncla zivaret edert"k. 
Vftpur ay etme~ e era e • J d 1 d 1 z _ı d. ı. kl · - • 
B . .. k.aJ• alcı.nJa ça ır arını o a••yorU7.. ıı .n~y rn- ırnca adım. Fakat kendiai sülı:un 
rıtanya muaa attnın Y ' 1 • d 1 d k d 1 k . 'd-1 .. 

büsbütün inkıta bulması da lahul e-- lekrı}n Lça ır arırı ~·ı· ad ,..,b~rınk .ar,1- 'Vell~ti -.ı u.;mdl! gülümeüyoıdu. Te-

d ·ı ı ı ıı;;onu,ma !!etı: :.n r. rr aıtıde:yi se ı etm~k ist'.!yince de bana: ııNe 
ı emez .. ttik' · · ' 'tti A · d Elha~ıl harb uzıyacaktır. Çünkii, tBerenhnunıJ e b .ermı ~~ı l'!l.d. ziz vd~r, o fllin i cennette değil midir? I» 

Al 
,.. L"k . de ey un an ani\ terctnnt"" e ıyor. ıye cevab verdi l) 

manyamn ne ı·'\.nl ada ve ne B l 
B ık 1 d raJa b urada .,.._ " u .,arkı, ıalvan taraflm olan D~aa lurbile•ı'm'n Bı"n0,,,. .. (Jen a an ar ::t veyP şu J- d'v k b•J J • ., • h ow.-
Pilcftğ,ı fütuhatla ve k.azanaca~ı za- b ıg~ı:ı a ı e erıl. Zdrerd~İ mu be- lıaldıTJıkları bir Maltız 
f,,.rl "!r]t" fngilterey; mağlub ve tes - ~~ ;'ıcı ~vve j -. ey 1 ere L _ rşı Gene G. Rfnıond ya7.ıyor: aA-
lirne icbar etmesi mür.ıic.ün dc:ğild~r. go~) erd 1 bı 'hne d~nıydt ve mlıoasa4 ziz Bey diğerlerine henziyen bir a
lngiltere ancak bizzat anavai:anda ma ar an 8 ~e ıvor u. damı bana ll:ÔStererek: ıcDersaTıla
mağlub ı~di?ebilır. Bu da, yukarıda «Evvela. Mogarbah yani G:nb- rın, Bingazidekı b<ihçes.inden kı>Jdı
izah etti~imiz gibi, 'Ya oraya ordu trablusu rihcHndl!'ki mürted kahile- rarak bir sabah bana gelirdıkleri 
göndermekle ve.yahud da ada uıc~- leıi temsil P.den bir kadı.o söze baa- Maltız işte hudııro) dedi. oO. bede
lıiç ve aç bit hale ıokulmakla kabıl lıyor ve Zd~ydi1f're eata,ıyor: vilerin eline düştüğünde pek tehli
olur. «İtalyamn çocuklarım bize 1>na- keli ve pdt fena dakikalar p.e.ç.ir-

Miimkün görünmemekl'! b~ra • kın•7" mişti. Fakat akıllı bir adamdır. A-
ber Jngiltercn.irı ıstila edılınesi ha - cFakat Zdeydili bit kadın ona rabca bildı~i J(İbi tehlikede cıvnca 
linde hükumet, ve hava kuvvt:ti har- onların diline talakat ve bel8gat _, bil" ııSen yata.ğında uyul'ken biz on-
he devam irin Karıadaya giue ıı, b lcl d 'k (Deııramı 6 ncı sayfada) ... d lardan üç irı ö ür iı ->) 
donanma cin denizlerde batbe e -
vam eder. F<1kat, Ltınun bir fayda .<cünun arkadatlarından hiri ilave [1] Bu şarkı da gösterir ki Trab, 
vermesi için Biri~ik Amerikaıun edıyor: luslu ve Bine;azUi kendini Arab say-
harbe girmesi lazımdır. Bu takdirde cclst.iı.kamlıınn ark.asına saklanan maz ve Arabı hi.lıi kendine düşman 
Amerika, fngiliz dt..niz "\ıC ho1tı.·cı filo- fta}yanlar, binm İçin sanki nedir) bilir. 
lanna ve elne kalacak kara lc.uvv~t-
lerine kenJil..-r.nink.ini e.k.Üyerek har «Son Posta>) JlUl tefl'ikaaı: 27 
be devam eGec ele dt:meİi:.tir; hem de 
bir Amerika - J c.pon harbini göze a
larak .• Bunun böyle olup olnuyaca
ğ1 şimdidP.n kestirilt:ınez. Fakat böy 
le olduğu takdirde, Avrupaya hE. -
kim - bulunacak olan r\lı;ıanyn ile 
Amerika arasında uzun bir haı b 
başlıyacak demektir. 

Elha<ıı] harbe ne la.raftan bakıl -
ıa hatta lngilteren:n islHiM kabul . ... 
olunsa bile onun oek uzı) .ıcagı an -
laşılmalctadır. Bu uzun h:.rbin tah -
ribatt da fazla olac&ktır. Nefr::ede 
ınuhariblere ve umumiyeL1e iınsani
Yete bu harbden bir Üa;rır geleceği 
de şüphelidir. Onun İçin Ruzv«k, 
Petainin V'! Fraı:ıkomın ele!e vere -
rek harbi, daha höyük rahribabl 
llleydan verm~en makul ve :nü~ 
ıir bir tavassutla kın kcııcbih,;eleri 
ile kadar iyi olmduJ Stalinin de bu 
lıusıtsta tesir 'Ye :vardunı büyiik ola
bilirdi Fakat rn.aaleııd b11 hususta 
en ufak bir ümjd bile ycktur. 
d" Bu müthiş, aon~z ve }..trcıııhk ba-
ıre<le biz~ düşen ve zater hükd -

1ll ti ı -e n yaptığı da teyakkuz, tem • 
ın Ve basirP.ttir. 

~YALAN[j 
~"'-LEDEN: ~El3Rt.JRE ~4Mİ 

Mine nereden, nasıl anladığını 1 - Hoş, benim için iyi veya fena 
söyliyemez ... Amma sevildiğini hi· düşünmüşler, umurumda değil ya 1 
Jıiyor ... Ya, ne garibi Sevilmesi ne diyor. 
garibf Bunu aRlamış ...... uası, aklına - Ben sizin hakkınızda hiç fena 
en ufak bir şüphe bile aelmemeai bir şey düşünebilir miy}m) 

garib 1 Mine dana yumuşak bir sesle, 
Yanaklar·ı .ı birden bir ateş Ç11u-

yor, gözyaşlar_ıı~ı. kun_ıtu~nr. l1'.Yku
dan uyaRan bmın gibı, şoyle dryor: 

- Demek, isınfmi biliyol'Punoz? 
- Anneniz, babanız söylulct"n 

i4itmiştim. 
iV-ine u!lulca, ııayri ihtiyar: 
_ - Benim hakkımda, itim bilir 

şimdi ne acayib şeyler düşüııürsü
nüırl diyor. Fakat i11yan taaavvu1"1a
nna karfJ, bunu bir nevi dönekli~ 
sayarak, böyle söylediğine o dualu
lca pifman oluyor •. . Hem~ so.~uk, 
llaını bir ~le fiknn; tashih edtyor: 

yavaşça: 

- Yalnız tu var 1'.i. . . Size.·• 
- Biraz gÜç amma - söylE"mek iste-
rim ..• Bu akpm burada... Beni 
böyle yalnız görmenizin sebebini 
anlatmalıyım 1 

- Ne diye? Hiç lüzumu yok, e
min olun, yok, Sonl'a.. istersenl7 ile
ride anlatmwnız... Çünkü birbiriTDi
zi ııöreceğiz ... Sizinle arkadaş, dost 
olmağı, bilseıı.i.z ne kadar isterim ... 
Ebeveyni.nizle ta.ruşbm... Otelde, 
başka yerlerd e, kendilerile birçok 
defalar konuştum ... Bunu size yak-

<fDoktor A!ımed Selim, kızının 
arkaclA.$ı Nihali himaye. etmiştir. Bir 
an olmu, ki, insani bir zaf doktol' 
Selimle Nih<1l araıııında bir yakınlık 
husule getirm~~ir. Doktoy &lim için 
bu geçici bir h:,tır, Fabt N;hal i<;in 
öyle değil. Selimin km Le-ınan ha
kikati bilmiyor, fakat mevcud bir de 
dikodudan şii ı!- .. ye düşmü~tür. Bu 
şüpheyi .ı:rne!-lİ!ıe de a,,Jam•şlır. Ni
hali uzakla,tırmaK: lazım. Bunun için 
iki yol var: Ya N:hal. aralarından 
büııbütün c::ıkarmak, yahud onu 
sevdiıö anh'.'ltfa'l Selimin en yakın 
asistanı dok.tor Yu~ulla evlc.-ndfr
mek. ~lim bu ikincı sıkkı terdh 
etmi!!, Yu~ufla Nihal e~lt-nmiştirler. 
Nihal ~ene Sel'mi sevivor. Selim ha
yatında hissetmiştir, fikrile hareket 
etmi!ıtir. Fakat en sonuilda !!ehvetin 
de TUhunda yer bulduğunu .arılıyor. 
Nihalle Selimi it11am eden bir kar
şılaşmada dokt.n Yusuf Selimin ü
zerine titriyerdc ealı!!tıih eserini par
çalıyor. Bunun için bir bak iddia e
der. Cünk.ü onun Ja kıvmet verdiği 
bir atk vardır. Selim de b~ a~ka el 
uzatmıştır. 

Yueufun kin~ bitmiyor. Bu kin yü
zünden Selimi toka• ladı ve nihayet 
yolunu bekleyip vurdu. Selim öle-

On aene evvelki gazeteleri ltarış-

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
Ziyafette ken-'i kaşığ'le 

yemek yiyenler 
Kraliçe Elizabet devrinde, İngil

terede ziyafet davetlileri, ziyafetle
re giderlerken, kendi kaşıkları cep
lerinde gider ve ziyafette yiyecekle
rini bunlarla yerlerdi. 

* 
Güne~ memleketi 

Şapkaların içindeki 
fiyangolar 

Erkek §apk.alannın içlerinde bi
rer fiyango vardır. Bunların nıçın 
oraya konulduğunu hiç. dü~nme-. 
yiz... Laaletayin bir aüıtür zann&o 
deriz. Halbuki Ia.alettayiıı hi:r söe 
değildir. Evvelce şapkalar haşa gö.. 
re olmazdı. Şapkanın içjndek.i ka
yışa geçirilmiş k.ordelayla daTalU
lıp: genişletilmek suretile her bata 

Avrupada bir seni.! zarlmda en 1 uydurulurdu. Kardelinm ucu da 
fazla güneşli günleri olan memleket bugiin şapkalarm içindeki fi.yango-
lspanyadır. lar şeklinde bağlanırdı. 

L 

A'kta paranın rolleri 
cek, ~şladığı eser yumn kal:yoT. Bayan •E. B.11 çıok fakir, bayır çok dili ~ elkiıunyi kolaylaştırmjJ, 
Kan.senn seromun•ı h~l~ca~!1· Bu fakir değil, çok sıkıntıya düşmüş bir hatta tahrik etmi§ti. DeJlbnlı kendi.. 
eserı tamamlıyacak ıkı ktşı. yu: ailenin kızıydı. Günün birinde bir de. sı hakkmda. yapılmış olan bir tahlıa 
Do·ktor yu,uf ve kt-ndı ~ ~~- likanlı ile tanıştı, onu kalbinin biitlin müna.sebetile bunu sonrıı.da.n ö- ni-
rısr AZ17e. .. Onlar butun . gre 
L!C 1 . . b b ,_ 1 kuvvet.i ile ~di, onun ta.rafından da yor ve zevceainin. de kendisini ba~ 
.ıu:ı ennr -:ınutur, era er ,.... ı - .... vildi· bu ~•·ı.. -"'-·- _ ... n~ vazı·yet· 

b 1 s r N'h r ..... u.ım.aıMJU.LU ,,.......... ı 11e birlik olarak bir his t ..... .-.~ dl. şırlarsa ~ aıoarı ır. e ım ı a ı dl,' "''"' d- .. edi .. .. bL- .._~ 
uzaklaştırıyor, YuruAa kansını bir n_eyde ~ ~ıı:ıd • v~~ türmüt (tduğu,ndan şüpbeleni}'cır. 
ara,·a getiriyor ve onlaman h~r şeyi rın . on~ a _an eT nme Mu.a.mele.!ilnden ~ .tofuklutun 
unutarak eserini tamamlamıılarmı is- talebı ıelınee, tereddüd etmeden, naz sebebi bu. 
tiyor. n etmeden derhal ka.bUl eU.I. Alk lcine tahavvül etmek meredir 

M b .... . K Evlendiler, bir müddet mea'ud oL ş· di · 
e rure .:-amı orayn: 90n sene- dul.ar fak t del:k nl d k ım genç kadın teın..ta, bu vaziye_ 

lerde tem!!il edilen SeTTnin, ve b11- k ~sonra k. 'b a 1 a uı. tin önüne namı geçmeli? 
has!!a <cO lradınft eııe~leTinin muvnf- sı.nAa barşı . .qukli u &JJlad,ı.:.+M.. ? Bayan cE. H.• ~bale emniyet üe 

· . d - ı ld w ca a sevgııfl sona mı erın~-
!a_kdıntın ~: .. ~~rJedn ~~e • o ur Hayır genç k.l'Z bunun böyle olma- bakabilir. iedavisine imkin bulu.nmı.. 
JUl ar, naıcı nm e !Hf!'!!r var ı. d··llo d . f&Jta•· m.w .. 11o yan hastalık, mahiyeti anlaşılmamlf 
Nakli k t~ ko:1ty olmıyan MeNtle- 'Cm an emuı, '1 80ı:.u.aaueun . .. 

ı . _ı pe b" Ji 1 ..::. le ı mevcud olduğu da muhakkak. olan hastalıktır. llademtı derdı gor. en <ıe teml'? ır ~an ıı ... r ce e!'- . - tür 
ti c)' Fra~ız edebiyatının beğeni]- Sebeb, hakiki .tebeb az aonrsr. mey. muş , çaresı elbel:te btılunaeaktır. 
~ \>İ• eserini Türit Phnesine. ge- dana. çıkıyor. Delikanlı sengind.ir, Kendisine açıık bir anlaşmayı talı.. 

n:\ir edebiy~t nümunt'f'i olarak hem de ~k. zengindir ve genç kızın rik etılleaini ta"3iye ed.fyorwn: 
:eTdi. kendisini sırf aeneti iÇin sevmiş OO!u. - Beni neden bakir görmiye baf-

M~lelerde, Sehir Tiyatroeu ğuna ina.nmıft,ır. Çünkü okiukça Çir- ladı.n. §imdi tamamen biliyorum, 
drem )usmınm beni ha~lt san'atkar- kindir, bu dii.§ünce dofru mu? cümleai ile ~c&k aamımi bar 
lan rol aldılar. Had;, Talat. Hüse- Genç kadının evlendiği dek.Ut.aya derdleşme, eğer münaaib bir .zaman_ 
vin Kemal. Mahmıd. Neyvire. Ca· kadar ~nın serveti hakkında da ve münasi'b tekilde yapılır.sa me. 
Mele, Nevin Akkaya ... Ve nis - malümat sahibi olmadığı muhakkak. seleyi halletmiye kifayet edecektir. 

(Den.mı 6 ncı sayfada.) Yalrillı bab6&ı vaziyeti biliyord~ bil. ft'f'Zll 

)aşmak için yapıyordum. Meğerse 
anladım ki.. •• 

Lakırdısını ~itirme.di.. Mir.e alay
cı bir sesle: 

- Bana vaklaşmak için iyi bir 
yol tutmamış olduğunuzu enfadınız., 
i~te bu, diye tamamladı. 

- Doğrusun:ı isterseniz, galiba 
birçok şeyler anladım ... Böyfc aöy
lüyorum diye, sakın bana gÜcl"nme
yin; affedin. B~ni tanımıyorsunuz ... 
Amma bana. sanki sizi çok zaman· 
lardanberi tanıyorum gibi ~eliyor ... 
Onun için de demin siz a~layınca, 
yüreğim, içi.n, baihırr. parçalan<i1 .•. 
Sizi kollarımın arastn!l al:nnl<, cam 
yanmış küçük bir çocuk giLi salla. 
rnak, avutmak h~tedim .•. 

Minenin yüzünde';"l müphem h;r 
tebessüm geçiyor. Alnı, yanakları, 
duda~lım kıpkı!mızı, ate, 2"İhİ: 

- Ne bileceksiniz... Belki de 
ben çok. fena bir kızım} diyor. 

- Fena bir kız mı'? Siz mi'? Ba
len bana: Siz serapa iyilik ve safi
yetsiniz T Biliyorum, hissediyorum .•. 
Bu öyle bir kanaat ki, artık ne ken
dimle, ne J~ ba~kalarile münakaşa-

sını bile yapamam. . • Benim imanım 
bul 

- Sahi mi1 
Mine, ~ene gülümseyerek, biraz 

da müstehzi, ayağa kalkıyor: 
Geç oldu. Artık gitmeliyim. 

- Daha saat on bir hile değil. 
- iyi ya. On bire geliyor! \;-

11utmaym ki bir k.açamal: yapop hu-
raya geldim .. . Saat on ikiden evvel 
odamda olmalıyım, ı~~ı söndürüp 
yatmış bulunmalıyım .•. l\limoza o
teline, tıpkı çıkarkenki ı;!'ibi cıd•la
vereli>1 biT yoldan girmeliyim! 

((Dalavere'l kelimesinin üstünde 
manalı bir şelci!de durdu. 

- Bütün bu yaptıklarım tuhafı· 
nıza gitmiyor mu'? 

- Hayır kat'iyen. 
Bu sefer n da giilümsedi. SAde ve 

dostça bir hali var. ((Tiyatro ka~ı 
m», yalancı kahbından çıkar çık

maz, o da ilkönce, mahsus takmı:nış 
olduğu tatsız, çapkuıca tavırlarını 
buaktı. 

Ne kadar genç bir erkek. Ne 
apaydınlık bir yÜ2Ü varr ••• 

- Neden gülüyorsunuz'? 
- Bu hda.r genç olduğunuza 

gülüyorum 1 Kalkıp böyle y erleıe 
gelmek için, ade-ta siz de bir kimse
leri ... Büyülderinizi a!dııtıp kaçmıta 
benziyorsunuz} M~sela ya anneni
zi babanızı, ya da hocanızı'? 

- Maaloesef babamı annemi kay
bettim... Kendimden başka hocam 

da yok ..• Herrı biliyor musunuz, 
ben tam 25 yaşındayım! 

- Kim İnamı buna? Bilmiş ol
saydun, darılmadan öflı:.eknmede.n. 
size o kadar saçma şeyleri söyletir 
mi idim'? Çocuk gibi bir h.aJiniz var. 

- Siz o kadar mı yaşlı5ınız ;> 

- On dokuzu geçtim .•. Kalbim 
kendimden çok çok ihtiyar... Ne 
:iıe... Artık gitmeliyim; gitmek la
zım. 

- Kamm, bir dakika daha ... 
Babanıza rica etsem, beni size tam: 
tır mı acaba l Böy~eliklf' biı birimizi 
daha sık göriit, konuşuruz • .. 

(Arkası var) 



SON POSTA 

[Memleket Ba berleri) 30 sene evvel -Deme -Bingazl 
Tokatta 

Meml~ket hastanesi 
verimli bir şekilde 

çallflgor 

!Bugünkü Adana artık! Ketanda 
Halkevi bütün kuvvet-

• • (Başı&an.u 5 inci sayfada) l daima ıu uydurma beyitle takdim 
vermıfta. Dera:ılılara aılan oldulda- eder: 
~~ ~e ell~rine düşmekle iftihar et- Gubari µa'!}i erbabı ehli '"laani 
tı.gıru ve nıhayet Berbt-rileıin, Mal- Harita'i ülem se1ruahı şehir 

bir fabrikalar şehridir /erile hararetli şekilde 
çalışıyor 

talılarla amca oğulJan olduklarını Kdnl 
v_e. ilh .•. "öyl~yormuJ .. !:a~at, sözle- Kini bir muharib değildir. Faa. 
~n. teeır ed.~p ~tme~ıgıru ve bed~ Cezayir, Tunuj, Trabluı, Bingazi ve 
vılerm ~>nu . oldurmege karar verıp Mıau ülke ve eyaletlerini defaatla 
vermedıklerıni anlarr..ak maskadilf'l baftanba,a yaya dolaşmış derbeder 
a.ruıra durup. o~Jara bakarm~f· N; bir seyyahtrr. Her tarafta dolattığı 
tıcede bedevıl~nn merhametı galı~ için ona bidayette caıuı damgası 
gelerek ordugaha oldukça doat bır vurulmak istenerek bir müddet fÜp
halde vardılar. İşte o valcittenberi be altındft bulundurulmuftu: fakat 
buradadır.~ • . . bu yolda herhanqı bir kııaur ve ayı-

Sıhhat miclirii Vel'lk Cira,. 
._....., WIMI Erman 

~ Günün 24 saatinde üç ekiple cahşan elli fab- Ketand&n yuıııyor: Kazamız Halk 
• • • evinin muhfielif kollarında ve fU aon 

rika var' hır konserve fabrikası da kurulacak blrtaç hafta içeri.1inde hiçbir sene 
\ görölmemif olan hummalı bir faali • 

yet ba.41am11,ır. 

Bilhassa, töycülilt ıubeal tarafın -
dan konferanslar verilmesi tararlat
tırılmıt -.e CUma gtlnünü, Cumarte8t-
1e batlayan gece de Haltevi salonu. 
nu doldW'an talabalıt bir dinleyici 
huıııurüe ve tarm.akam Fahri Ültü. 
selin ilt lı::ollferansile işe başlanılmış
tır. Her hafta bir konferans veril • 
met BUt"etile bunun devam ettirilece
ği de memnuniyet.le ötrenilmift!r. 

Ayrıca, 9/2/19411 gününe rastlayan 
Pau.r günü Haltevi men.subları, Çam_ 
tıea nehlyesine bir gezinti yapmı§lar. 

To\at (Huau.i) - Şehrimizde dır. Btı eanada köylülerimizin .?e 1f _ 
ınodern fen.ıi tecltizatı ile faaliyette tiratile, Haltevinin avcılar fUbeai ta. 
bulunan 60 yMitklı memleket bas- rafından Koru dağında bir sürek a -
taneei bir sene zarf1nda 1513 ha.. T1 da tertlb edilmiftlr. Aveılarırnııın 
ta kabul etmit ve bunları yatırarak , muvatfatl;reti denilebilir k~ göt.sü _ 
9-41 ine şifa vermit. 333 üaü tedavi Adena-. yaaı modem fabriblarından: Malatya lllf'MC8at •• iplik möstl lı:abartacat tadar Terimli ve 
etmit, 100 hast"Yı da halile taburcu ve clekurnA f abrikeamdaa bir söriiNit zeTkli olmuttur. 
eylemiftir. Adana CBuauat> - Denebilir ki A. Mi1ll mensuc.Uır. A1ni gti.niin pcesinde de, nahiye 

Hastan.enin p()likliniiınde v da- daI16 bir fabritalar şehri olm1J!tur · I Bu dolı::mna fabritalarındt. 718 tez. merkezinde Bvlmizin teman kolu ta • 
IUliye aerviainde 44-0l, hariciy: M>r- ~•r. yıl ~taç baca ~ette, çe- 18.h giin~ üç elı::iple mütemadiyen it. ra~an blr mllısamere verilmlf ve 
vieinde ı S09. ha.tanın mu.ayene ve tfdlı ~ndüstri sahaları geJlitleme~te- lemektedır. Ve bu ta.britalarda günde ~ gençleri göetercKtıert m•Tiif
tedavileri yapılarak 1'botal•umnda dir. Şimdi Adanada pamut temlzlıyen 

1
1000 amele çalJ.tıyor. M saatte Adana- fakıyetıerden dola71 çak altışlanmıt-

59 kan, 6()3 idrar tahlili, 60 ifrazat, fabrikalarm aayla1 25 i bulınuttur. ee.,da~ fabrlkal~ 56188 metre bez imal lardır. 
18 mevaddı caita muayeaesi )·apıl- ltlz tane de prese fabrituı vardır., edıyorlar. Şehirde ayrıca bir de yal 
mııtır. Hariciye aerviamd..: 327 hH- İplik ve ~~ıaa fabrikaları ~ altı ve sabun fam:itası ~~ir. Dört meb'usumuz Madende 
taya büyük a~iiy.ıt , ... aene hu olmattur. lplık ve dolı::uma fabrıkala-j Manada diğer buyuk bir sabun Madenden ,.mı . Ka , , 
aervisle polikHnilcte ı ı ı küçüle a- rmın adedi de altı.71 b~uttur. fabrikasile bir de portakal u.sarı:ai. ve su Kahraman ve ~. El:ı n :ı~
meliyat. s s alçı, ı 8 teebit, ı '.J maf- Dolı:uma ve lplık fabrikalarının e.n toMerve fabrita.aı lı:urulma.aı düşü - uau -.thi Ant 1 b' 1 -

1 L LJa __ _. ~-- "lı::i t· MaJA• t - '"ted" ..-ıo , aya me usu doktor sa ça11:111: rına rea ameliyesi tat'bak - 11 ' •Pi -:ra men.suca ve n.-uea. ır. Mtinlr dün a.a 1 k 1 
edil 

... zamıza ge ere devaır , 
erek 2 3 1 3 "8atan:n d• ayalttan Belecli7e ve Halkevint ve batır fab 

pan.aumanları J'~•İm~t ve bu me - rilca.smı gemıiflerdir. Bu gece de Halt 
yanda ı 86 ad ti vak .ıa,a aid ra- Dilekler _ :bıtiwaçlar evinde haltın iftiratae bir ha.sbıhaı 
porlar yazalml!hr. <I yapllDUftır. 

9 39 yıbnda ihareai icra lultnan --------
mutfak İntHh llOM ermi$ ve buna lzmit - Kandıra· yolu sürtale 
aid levazım"t veni pavyona nakle- Söz Arasında 

.. «Ona bır b~~nus ve~dnttim ki, bı zuhur etmediği gibi, onu tanıvan
goz~ batarak ıtımadsızlıgı ve husu- lann şehadetin~ nazaran böyle bir 
md.~u ce.lb.et~~ıin. ~atta . Bingaziye şey görülmemiştir. 
onmeaını bıı~ teldıf -ettım. Fak.at Kendiııinin nereli olduRtı bıtme-

:m~zadc:lv~r:~~n Y.anında kalmayı medğii ıribi halen ne olduRtı da rr.a
ercib ettigı. aoyled~. • IGm değildir, Bununla b"'raber o, 
Tra{blumn mqluır seyyahı bir aralılc saç Vf' sakalı kesilr oldu~ 

Dede Kani halde. ltalvıı imalinden ıır>nra, Ro-
Bu münfe:-id hikayeleri bitirerek dosta görülnıüı1tü. (Sonu var) 

Trablus - Bingazi harbinin tarih~e- H. E. F.rlNet 
sine başlamad;ın evvel ,imali Afri- it' t 'h . 
kanın m~hur df'rbeder seyyahı De- ızar Ye 3YZI . 
de Kaniden biraz olsun bahsetme-
mek. bir noksan olurdu. Birkaç riin e't"ftlki tefrika anmıa -

Dec:I K~ · b tk· R d ı b" dan birinde Tobruk kumandanı Bay 

Ti
. .. e anı, e ' o os u, ır Nıı.-- Selin& nterkea kumanda -

urktur. Uzun sakalı, omuzlannda ----
harmaniyeai, belinde kocaman cem- m iken, b71J1blraderl E~'HI' her ta.. 
biyesi ve clind taııdıiı bayrağıle. ralındMl ~ lu.ihad Tfl Te -
Dede K&niyi timalt Alnkada Türk, rakklee TISV.uraldalu Jaalaeak yer
Oamanh ve yerli hemen herkes ta- de En'ftl' beJin aUıtı bir kuşunla 
nır. O hemen her Jilden biraz anlar J'llftlaııdli'I ,...ab41ık1a yad~ 
ve konu,tuKıı gibi ıimali Afrikada Gerek bu nk'a ft gerek Ba1 Naaı
konufUlan arabcayı, her ye-rni ıive- mm Trablma ne ~de rittili hak -
aile ayn ayn biJ;r, talakat ve beli- uımwşıtı. Gerek ba nk a Te gerek bay 
gat lisanına malik bir adamdır. E- Ni.umm Tnhl- ne smetl-:_ littlti 
lindeki b•vr3ğile icabında, ayetler haklrmdalri talallitı birkaç rune ka
ve hadisler okuyarak halkı galeyana dar yaaealanızclan şimdiden keyfi
gerirmek kudretine malik k:.ımaz yeti itiar~ tuhih etmeli naife biL 
bir adaIPdır. Ded.e Kani kendini dik. B. E. E. 

Bir Lon_drahnm yi_rmi dört ( yeni neşriyat ) 
sa&tl ftaSll gSÇIJOr ? YARIM AY _ on bef ;ünde bir çı._ 

(Bq&arafı ! nei saJfada) kan bu aile ve gençlik mecmuaaınm 
bütün bunları delerek ıığınağın içi- 115 Şubat sayıaı çıkmlftır. Çok nerı1 
ne kadar girmesine imkan ve ihti- bir kapat iÇlnde intlfar eden bu aayı_ 
mal yok.tur. _ da Erclimend Elcnem, Halld ıı-.bri. 

lıte bu gibi ıı.iınakların yeaine Ruşen Eşref, Muazzez Tabiin, Xtl -
meziyetleri bombala;a kartı olan kerrem KAmiJsu, Ratıp Şev1cf, İbra-

dıı1erek Ea.liyet·~ baslattırılmıflltır. tamir ettirilmelidir 
Geçen yıl bütçesine konulan ni

saiye mateh.u .. .,ı kad1oau da Sı"hat 
Vekaleti tarahnchm tavin edilf'n bir 
mütehue..Lt bu ebikffk önlenmit. 

(B&t&&rafı ! Mi -.yfada) bu mukavemetleridir. Eskiden em- him Hoyi, SalA.hattln otmıör, Kert. 
Şdnd.lye kadar birçok kadınlar, oto. tialann durduğu b'iyük yeraltı. de- me Nadir, Rebi Şakir,. Bkrem Sabi~ 

mibll, kamyon, totörlöklerinıe talih polan, timdi kimllen birer ıığınak Bnver Naclnin hitAye, roman, mti -
olmutlardll'. Bu 90k çet.in bir vpife. haline ih.i edilmifti:. ~u farkla ki, sahabe ve tettıtı yazılan vardır. S4 
dil'. Böyle olmaaına ratmen bunu emtia sandıklan ve çuvalları yerine aayfa 15 kuruştur. 

ve fa.alt,.ete d~ '~rilm~r. 
Hastanenin fevkalAd,. kıamma 

konan ayrı br tahai.atla otopllİ, ıra
ailhane, köm&r ~eposu il.. f"tüv ma-
1'allinin de i~.tı- \,qlanmqtır. 

aurauz bfr .surette ita eylemekte btı- binlerce karyola göze çarpa;. Maa- islim..Tü.rlı: amiklopedlsl - Setı • 
Junmıı..tlardır. mafih zaman ve zemine gör~, bazan sinci formuı bugün intifar etmiftir. 

G . R. C. W. kadınlarında riltbeler bu karyolalar k.ifi ı<elmcdiği ic;in Bu aayıdatller: ı. Aka, 2. Afitab, 3. 
Tardır. Orduda oldutu çok aıkı bir ~ndra1ılar yataklannı taılann ü._ Afltabl, 4 . Afiye, imamıazamm teşkil 
dillipline ~ t)ulunmalctadırtar. Ar_ tune Y~P~=·~~· &zıları, -dce:: ıra- ettifı ilk İ.allm turaı hututunun en 

S d h 
zulıuı yahud bünyeleri ltibarae hasta zetelerın ustune uzanarak yatmak- mümtaz erklnından 5 Ala lisan ta.. 

anasun 1 ZU reyf batıcıııtına ayrılnut olanl~nn sayı.,ı tadırlar. Se-zlong getirip üzerinde rih, ıettilt.tı tadimede: s. Ataç, ıİsan, 
ha ta' k'arfa llcad f c,ıottur. Gerek huLabe.kıcı ırerebe yatanlar pek çoktur. insanların ara- tarih ıedlfan tunn tef&? had..., s , m e.e f(>förıtUc tubelerine ayrılan tadın • aında bir yığın aahibsiz kedi ve kö- tıkih. tanun. eaatir • batunİanndan. 

Samsundan yamlıyor: lardan bir9ot kafileler İngiltereye, pekler de gö7:e çarrar. ~u ha?'van- 7. t.İlmm yftkset ve gen" ruhu. Ya-
Samsımda dbreTl haal.alıklarla Mlaıra gönderilmişlerdir. lar da, alarm ı .. r~h verılır nnlmez, sanlar· Profesör ismail Hattı İmılrJi. 

mücadelel«den qot iyi ne~r alın. &terlerin kıllık ihtiyaçlarını tar- sev!D .tabüle~ile bir felik~t vukaunu temyiz. hukut relai Ali tlımmet, tem. 
Cıtı memnuuniyetle taydedlll!bllir. fllamat Uzere harbiye dairesi bu ta_ ıezınliyerelt ınaanlardar on~e, veya- yiZ ceza reiai P&hrettin, diyanet rlya. 
Bnırazı ztihreTiye ba.atane&i, mubi\e dınlardan birçotuna bir binaya yer- hud onların ardından aıgınak.lara 1eti azu•nctan Klmll Miran, Tahir 
OOlı: faydalı olmatta Te her aene bin- lef'innette Te onlara triko 6rdtir • k.otarlar. Olgun. Antara Dil Kuruma UU1D • 
1erce yurdc1a4& aaıııt aşıl&mattadır. _ mettedir. Bu kadınlar tarafından u- Sı.ğanaklann ba2'ılaıında su tesi- dan Şatır Qıttltafır Necib Fazıl 
lehrın merkesl bir ;rerinde tAin bu. tere mahsus olmak tızere örfilen ~•- satı yapılmıfhr; bazlarnda ise bu ömer Rıza Dolru1 Efref Edib. " 
lunan ııaaan.ün bafbeJdmlili: dot- h.u& • Kandıra yehua- bıtı Wr ririaitl yanın tırm.eti .Jimdiye tadar tam temat. henüz ikmal !'1ilmemittir. Oltaan ~. _ 8emUı LOtfi 
tor Agah QtnemlJ. tarafından mu.af- Kandıra (Huaual) - Kandıra. JOlda pratik blr usulün tatblkı yol ıo.ooo.OOO doları bulmuttur. Su teaıaatı. olmayan aıRtnaklara •ı- titabeTi tarafından çıtanımatta !>lan 

.__ G. R. C. W. &eştilltının ba.mda btr ğuımaı olanlar, sabahleyin yüzleri-
1
• 

faltı1et.ıe ifa olımmattadlr. 71 _ .am1'e ballıyan 49 kilometre aiJuetı batımından çok mUlıimdlr. ..., . L d 1·,ıen·ne .ntme'- mec- bu barikult.de meratıı Te be;recanh .. ~. .. i tadın bulunmaktadır. Muavinleri nı yı.,,ama an ... .. la 
Samaunda zühreT! bu*•"klvın WAlnlueund&ai pe uzun zaman- zmlt...Kandıra yolıın<la evvelce, h .. _... buny· eti"nde lı.alır'ıar. Sabah'.-:n ıı- polis aer inin 8 ıncı tıtabl bulunan ... __ ..__, =<--..a·ıı :..ı.. t 1 be .. il 1 da i aauınla.rdır. Şoförlük, demirci • ııc7a Öl t 6alenDMli • iÇin stlhreT! hutahklar uauuwa-ı tamir luılllC\U oy>A•, a. JO ... ç eri iç n yapılmıt mun- ,:.. __ ... U w .ı... 1 dan aoka;r hrlıyan insan- ( d1iren tadın) renkli bir tapa ..... n ,.... rwı. ... ~ • ....._ bir hald_...._ .. ..,_ ta a...a:~a.....1 dd .... uaaa.ınia ile libl fiili hlzmetler gına .. ar .. . .......... ...n-... 1 bir ....... _ .... -•toru .ın.uat ..... _ •• n ıayretli me. IDil'e mu...-ç ~ . .ımnıwc. u.m a.w"""" er mevcu u, 0 za. a.- da · ların manzııır"'lan pek tuhaftır. Her- ·~ •- feııwue ,..._. __ __.__ _ ____ ... ••--rt _ ... ,. b ,. .. _ ....,n erıne -ertetıer tarafından ıöa. ~ 

al.alnı de litretmet lbuadır. --. -• - muva - man İDf& ....U.en u tuı ..... ıer terilmelttedir. Herhanai bir tı.sma ay- keain aırtındıı, ya yatağı, ya batta- ...__. .,. .......,..... - Aydın 
Umum.! JVlerin atı blr kontrol al- a11L71 temin edell bu yol Tea&1ti ıaaaleaef fimdl muattal bir vazi... nlmJ4 oılaalar bile kadınlar uterı niyea veyahud kendi.ine yatalt va- meb'uauTe KaJBeli Parti mtifettlfl 

tında balUDdurulmuı, her t8rltl hu. natliJeoin mütemadi l.flemeai fil. y~ durmaktadır. Halbuki Jto - talim ve terbiyeye t&bı bulunmakta; zifeeini ~ören herhanai bit tcY var- AgA.h 8ırn LeTendin tahlil ve tentıd.-
talıtın önüne pçmettecHr. zinden &ık &ık tamire muataç caelt nafıa mödtirHltü bu kulübe- cünde ilci aaat müddetle bu tallmleri dır. Kimisi eşyalannı çocult araba- !erini ihtiva eden bu deierli eaer, 

Doktor ayni ıamaada Halkevi bulunmaktadır. Yalııtlı hanlarda lerden biriaine JO)ıdati bozutıut. -pmattadır'--. sına vükliyerek götütiir. Bmlnönti Hıalkevl tarafından netre. 
natil naltaları bllhusa oı.omo • lan daım· a gll-ııen g-·--ea. bı"r ı- ~ ı h v LI ·1t d!'l-'-+i +-ind ... , .. ,__t .. töJeülik tubeli idare tomil.ealııdetı """' .,,.~~ ... Zaman a u aıgınaı< ar gıttı çe ........., .. r . ....., e p.yanı uı.-.. ma ... a-
biller yollarda hull olaa çutur- betçi b"lundursa -.k -r:"de bir Ti YATRQ _ı_ ı L d. Bu 1 k. 1 1 bul b · ,,, ......... _,_ ıaalıyeUerile de tema-- etm .. ve töy " ....., ı- ... te&amü etme11:te ır. n ann e ae- e er unan a eseri .-...,-wan • 

~ .... lutıara saplanmaktadır. Etaeri•a har~et •ap"',. olaca .. •·~ Y:olda '- ı d w • • ta-=- ed _._ letıilerinde tö)lil yur,AA••'•n tedavi 1 .,.... 1 -.... a.044
• riainde apt~ane gU unma ıgı ıc;ın, ousa •-v., ena. 

hu.swnmda DUlft6r ~ gôrüJ.. bu sebebden ı>ORa nakliyatı bile blr betçtnin bulunması hem yo- (ll&ftarıuı s tDei sayfada) timdi bizzat halk tuilslarl• ve di-
miiftur. ~llolleMedir. Cüz'i bır tamirle lun bozulan yerini .sık .ıı.ıt tamir beten küçük rollerde diier aan'at- ier maddelerle, ilk iş olarak bu ... aleyh buan 10-12 aa•t billfaaala 

Bsti zamanlarda zibrevt butaıılı:- bozuklukların bertaraf edilecell etmek bakımından hem de daimi Urlar. Eseri anlıyorlar, eserdeki rol- ğınaklarda apteaaneler yapmakta- içinde ya,a."Ubn bu yerlerin oturu-
muhattattu. Fakat turaauu da Jr.ontrol altında bulundurmak lere hakkını vererek temsil ediyol'" d labilir bir hal slmaı11e gittikçe günün 

lann •ık alt \eııladtif edüdili 8amaan taydedellm ki İmıit_Kandıra JOlu bakunıından yerinde oir tdfebbü.s lar. Hüseyin Kenuu çok ırüzf!I oynıa- "Maamafih fntfiltere- hükdmet.i .a- meaelea haline ııel"Dektedir. Bunua 
b&cesmde fimdl ba tehlikeye tartı estidenberi bu cinnn en mtlhim oıacatiır. Bu i4let yolun bir an yor. Neyyite bihakkın muvaffak ol- ğınalcları ı~l:ıh İl!İne nzaml bir tJ.em- içindir ki ,&ıncli Londrada, alarm 
-.ın bır mleadale aoallll14kr, tehlike_ yolu addedilebilir. Binaenaleyh evvel tamir ettirilmesi memleket mutttu• Nevicı, <'...abide, Talat, Hacli miyet vermektedir. Tayyare hücum- devam ettiii müddetçe halkın aıiın• 
Dill önlenmif btılanmuı, ciimhUl'iyet aıt 8lk tamire lizum gö8ierdili de ilı::tlıladlyatı Te menfa"1 nolı::ta • ve bütün anınmbl Me.-klerin tem- lan arttı'h ve aıklam*1 ımı. .. tte. dıiı yerl..,de, sinemalar oynatılmalr.-
ll!lbiye tetti!Atmln iftihara deler bir atitlrdır; fU bale nazaran bu aından çok mllhimdir. ..ti muvaff.ıltiyetinde birer amildir- Londralılann aıinıakl:nda kalma ta, kon.erler verilmektedir. 

•;;a~n~f;fa;ki;~~;;:ic&r;:;.·-=-==--=---. ... ~::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::=:::=::=:::=:=:::;:::::::::;:-~~le;r•.-==--=-==-==--=-~l;unet~.;.:H;m;l6.i;;' .. ıİııİİİzammmmanmlsamrıimııiııd•a•u•z•a•m-.a~k·ta=d=ı=r.=:=:B=;n=a=en=--....... =-...... ==-===-*-=*':1ım*==• 
.... ....._ ma ..,....: 80 çekip çıkal'llUftt. Genç kız kıııiL bir Kızın anne9i ürkmlit bir belde Fakat km yeniden inildenaeie çalmııyor ve hatınn:., nabot bir bia 

seele cevab Yereli: baykırdı: baıladı ve •dece: ile, ba cecenüı, hortlaiın sörilneceil 

lm!f~ 
Yaan: V....._ WUU.... 

Zavallı bedhall~ ıenç Ro- lıplıyordu, Verıty kapıyı Mlrmeledi-
naldl Bltc.İa\ nmrü çslsıaca iini hatırladı. Biri aule ileı 
mr iarafla ceçmqti ve niha- - Phil, Phil' diye aealenİyordu. 
yet, babaemın iftiharla anlattıjlna Bu, Mia Oean idi. 
söre ailevi an' ıınelcre uygun bir te- - Bekleyiniz, açıyorum, diye 
kilde ölmüttü. V,l.rity, v;enç lejyo- cevab verdi. 
nerin hayalini, öldünaü, o)duiu a· Yataktan dıtan aıçrıyarak rob dö 
silerin araaanda ve yıldızlara karıı tambnnı ve terliklerini giydi, elek~ 
yatmıt olarak ııörüyordı.ı. trik fenerini kaptı ve kapıya doğru 

Kasırga insanı uyutmaz bir haJ yürüdü. Genç kız. dalwalı bir sabah· 
almışta; PbiliıtPe içini çekti, kibriti lıia bürünmüt, orada duruyordu. 
aradı ve mumu vaktı. Yataiın bat Gözleri faltafl gibi açılmattı ve bo
tarafındaki masa üzerinde Shak9o yalı dudakları çehresinde kanlı bir 
peare külliyiltı dauuyordu. Kitabı çİzsİ P,i görür.iiyordu. Hiçbir ,ey 
açtı ve Macbeth'i okumı..ğa hafladı . .öyliyemiyecek. gibi takat.iz idi ve 
Birdenbire hatanı kapıya doiru kal- arltumcla bir toY iearet ediyordu. 
dırarak pıderini kitabdan ayırdı. Vhity, tatlua bir halde bajırdı: 
Kapı bazh hızlı wruluyordu. - Ne nr) 

- Kbq o> di,.e wlenrli. $-inin tonu. ıenç km, ~ bu-
Kapuua ...... çeYJilmeie ;a- lethja ı..rb n ...,_ laaMndeo 

- Ataiıda ... O'Arenne ••• Maz- - Fakat nıebr oldu) Biraz önce - Müthitl Müthitı kelimelerini ıece olacaiı ıe~ordu. Bütün bua-
pllı odada. bana bonaunr diyerek ayrılmııtı• tekrarladı. lann bir babl itikad oldufunu tekı-

Bu .özleri IÖyledikten aoMa, e- Nerede buldunuz oau> Verity ihtiyar kadına doiru rarlamak ona be)ohade görünüyor 
ier Pbilippe kollarını açıp tutma- - Odaaun lcapwnı çaldı. onu döndü: Ye bpıaa denize doiru aç•lan o 
_,.dı. yere dü~ ve a1 .. kları dt- korktu sandım. Bana uhraa D' A- - Onunla mqgul olunuz. drcli. met' um odanın hıııyali c6zlerinin &. 
bine )'llvarlanacaktı. reaıae ile birlüte mazpllı odada idi- beA tekrar geleceiim. nüne dikiliyordu. Veri~ mf'rc:ffvena, 

Genç kwn vücudunu bllan a. ler. Ve k.o,ar.ıkd~rrbı çık~ı~ d. ~ buamak atla7a atlaya çalth ve 
raaına aldı ve uzun koridordan an- Mn. Dean yerinden sıçradı: Mazgallı 0 aoa. irb a ıaef g~- kendini G.arrıaonun '>dasına doina 
nesinin od.ıııana kadar tutup ıötür- - Vikontla mı)... Bu saatte mitti, Phyllia ileb "~ lu ~~n bu!d~a- atb, fakat hemen debtet ve bayret-
d . K · b d mı·) f-Lat bu n•yn· mün>.ldın. kont ile :nünue eti 0 an uır a l9C ten donakaldı: Kanı aralıkta ve oda 
i. IZlll an:ıe• rmen uyan ı ve ~ .. olma••u. nL'linpe hı•lı hah kori-

'- - :ıt. d VL •ty "' nu •· • bombofta, yatak içine siıilmemit 
oesar ı: ıen : dorlarda ko.-rken ı~İn Dean'e kar- gıôi idi. 

- Ne var) Yataia aiımiftim, - Kony'lğınız var mı) diye sor-
91 

id"de bir hiddet duyuyor ve bu 
benden ne istiyorsunuz) du. defa içind~n. ona y~rdım f'hnemek Philippe'in, ilkönce, bitifik dai-

Philippe kap•vı vuımaia devam Pbylliain annesi tuvalet maaaaına arzusu geliyordt.J. Netice itibaıile 0 reyi itgal eden pto nhihini uvan-
etti, nihayet Mra. Dean kapıyı açb doğru koıtu ve oradan bir ~şe alıp Garriaonun davetlisı idi Vt" onun it- dı.nnak hatınna ııeldi, E.kat olup 
ve delikanlı kadının niçin bu kadar getireli. fçbdeki mayiden genç k.ı- lerile m~l olması llzımdı. Bere- bitenleri iyıce öğrenmeden önce bq 
~det gö,terdiğini hemen anladı. zın dudakhrı arasıM birkaç damla ket versin ki Stephenin dairesi maz- rezalet hakkında konupnamanıa 
Geriye doğru taranmı" aoçlarile ve akıtblar. Genç hı: inildedi, stözJeri- gallı odaya oek uzak değildi: onu daha iyi olacağını dütünerelc bun
merhemle örtü):i yüzilf' kadın taflın- ni açtt, etraftn.ı bııkındı ve sonra uyandıracıtk ve bu t"ararengiz hadi- dan vazgeçti. So! taraf• doğru ırala
maz bir halde idı; falrat Pbvlliai bağırdı: sevi birlikte aydınlatmağa çalıoa- ri aesaiz ve karanlık blr ıtelrilde uza-
baygın bir halde görür görm~ aü- - Hayır, hayır hu çok ır.üthiıf ca1c1ııırdı. nıp gidiyordu; Verity talu'b edeceif 
ratle ardı aıkuı k.esilmiyen bir sü- Mra. Dean onu kollan arasına Philippe bu eanada merdiveni yolun bir köşe yaptıftnı ft m ... 
rü sual ~rmaia batladı. Verity o- aldı: ko .. rak ~1karken, kP-rdini iç sıkıntı- pllı odaya hdAI' inen menflwne 
daya cirdi, kızı karyolanın üzerine - Pbyllis, yavrucuğum, bak a~ aından kurtsTftmıyorda. Aham y~ ula,mak için iki defa dönmek llzna 
yatırdı ve buitce cevab verdi: nea yamnda •.• N11 olduiumı ;anne- meii emaııında tıato ıai\ihinin anlat- ıeldiiini batarladı. 

- Keodini katltetti. eledi. iM liiTla canım... llllf olduiu biklye h&ll uı-.. (Aılllıa ,...) 



zo Şubat 

Türkiye Bulgaristan 
arasurda anlaşma 

Vali, ihtikar mücad lesinde s p o R Arnavudlukta mu- Uzakşark karışı 

halkı Vazı.feye Ça"U"' ırıyor harebe şiddetlendi Gazete~~~~:.::: 
<• ı• .... 1 illı8i ..,tach.) K kt b 1 . ca.. tanıfı 1 inci sayfada) mnın Singapura Amerikan k 

~ ptc6 ,ör Fitııd, Tihk - Bu~M' iZ me e erı zörleri gönderilmesı hakkında dekli • _Pogradetin şimalinde c-Lcnin cL· 1m 
._.., OIW metni11i cııl:mnt11 - - _L qn• u..• o adıklannı ilave ebn 

bar. ~ 1 ... ...,. .. ) 1 car ?e mU'Mabsik kar .. munsifane voleybol ç1 aag cenan münt.eha~a kalyanlıu dir. 
Bulau 'b.tvekli. b. 1 2 ebetle ..... 811da1ile. kueblal'da perakende hareket edilerelt tesbit edilen ma - ma arı .;::un~lann §'ddetlı hüannlarırn Moclenı tayyarJ. 

aitylediji natalıu, t92S de iki mem et flııd.. chı maka,.me ve canh bal fiata rağmen pıyaaada mevcud uv aten durdurmu§lardır. ll&ad 
Wtet arasında .bedffl!Si, e1ııa dmt-- .._,,,... bonaaı &adan eu• ittihu 11tok PQ'llll'lerın liatı daha yüksek K M ali" I _L L. . . Skumbi vadisinde Yunanlılaır U-~-naa.pu.rJ 19 ( A.A.) - B 
hık muabedemu hatırlata.t ,. ez- oıu..mk yeniden fiat teabit edildi. olan mıntakalara el altından akla _ Eu: L~ uLiım. /f~ .. ~!"! halyan mevzilerine it.artı yl"nı ta - zaa.§ark ngilfa umuıni kara 
ciinıle demiftfr lci: Bil&Leıre ı.bit oluMın bu fiatlana nlmakta oldcğu haber ahnmııı ve ren111Vy Hft nomr L..-wc arruzlara giri,mi~lerdir. hı, Uzırkprktaki İngiüz hava 1 

Dü.-nın geçiTmebe old.fu rflıt k 'Mı tatmin edemiyecek kadar mütecasirleri hakkında adli takibat yendi Develi - Moskopolia mıntaka - vetlerinin 1011 zamanlarda lı 
Zlllnanl drik L . .ı .kdt f lı:l •v· - ··1e k ha h 1: h nd ıı~~a ':unan kıtaatı bütün havaliye takviyeler aldığı!'· bildinni•lir. 

T 
arı mü · ıe a Buı.-r ar ar arzetbgı sc>ru re Y Y'lP n :nası uauau a icab ed~n hakımdır ve lı 1 } ~ Bu taLvn..eJer ar---..1-

ve ürk h:ilrUmetleri. iki memleket ._. boraaea komiserinin de muta - muamdeyc teveaüi olunmu~ıur. Kız mektebleri arasındaki voleyboi ayan arı agır zavıata b .. ..... ~ 
ll1-9ınd. mcvcud do.tane miinaee- 1ew aılnunak ıartile halkın m "ms- Tam bu sualuda peynir istihsal mre maçlarına dün Emınönü Halkevı sa- uğratarak iledemckt,.dir. . ombardıman tayyareleri ile ilC 

~der dola~~sile, pek tllbii olarak, tea ~ ~olayfnda et ted~rik .edebil. - kezlerinde de muhik ve ticari kai _ !onunda devam edıldı. it.qaa mukabil hücumları !!llü ve tek motörlü avcı ta 
rtı~lchı ruona~ebetlerini aydı....._ -- ipa )'iKde 5-! O nısbetinde bir delere na~a:ı. ulnmıyacak sebeb _ Bırineı maçı Kız Muall 111 ile Işık Atina 19 (A.A.) - Atino rad- jik eri vardır. Bu tayyareler, sh 

:'9" ~ )'eni Mr çare a•• tl-du. - ~ı .. Komıayoıı tarafmdaft ler dolaymıe. fiatlar yükselmeğe takımları yaptı. Kız Muallim 15.i, yboeunun bu akşam aslceri harekat zi e~~ı':::"tui~nomlaa~tmadınrrt.akala 
.ou ~ b.,l.,... --..

0
e1er. tiiccm, perakendeci ve halk arasın- beflam11ttr. Aynca bazı ihtikar he- 15_4 gallb geldi. akkında a.-ğtdaki tafıilin ver _ " "" 

~tılııkt. lıııir fffmad 'ft ı..ae. ....,,_ da Adilane kir vesair .niebetlemu tev v~in peynir 8toklannı müaaid İkinci maçı İnonu Li8eei takmııle mittir: Amerikanın tecl'b;rlm 
içindi e CMICJ'W enm. ve 17 Şubet miueD ittihaz ohınan bu karara rai- fiatlı mıntakalaıa kaydırmak iste _ Brentöy takımı yaptı. Yunanlılar, cephenin merkez böl- V~ngton 19 (A.A.) _ 
9 .. 1 dek1S~nu .ile neticdemn:t- men bONaııla canh hayvan fıatlan- dikleri de görülmüttür. Erenköy güzel bır oyundan sonra ge1inde birçok mürtefi mevziler v_elt dun, Pasifik ve Karaibes 

tiT. - damııa-.0 yükaddiği göriilmüt- Nihai vaziyet~ göre, son yapılan 15-5, 15..t kazandı. zaptetmit ve ilci noktada di4mana ~ndı:_ki Amcnkau ileri deniz 
. Bulgar hükf'ım&ti '8 ciheti teha- !lir. Bamın iiftrine fiatlara menteia- teriükat neticesinde, yukarıda söy- ' Üçüncu maç Kandilli ile Bot&zl\Iİ ağır zayiat verdirmiştir. nı afakadar eden bir emirnam 

rüz ettirmek ister lti l>u suretle elde de temir edeirihn~ İç~. a~a'!-rla - led.iiim lıadlerc:,_lülo baıında beş lcu- takımları arasında idi. Kandıllı Li _ Sahil mrntakasmdn 1talyan ko - zala.mıştır. &! emirnameye -
edilen meaud netiet: bütibı BuJgaı- rm 'll'e lton.ıı konneerlijjrun matalea- RI§ zammetmegı &at mürakabe ko- sc.ı takımı 15.4 - 15-9 maçı kazan- mutanhğı, birçok mukabil laiicumlar ~ebı vapur ve tayyarelerinin 
hlil!etinde derin Wr memnuniyet 111 ahBMak edme naric lsonmuı t.... misyonu lü:zumlu sörmüttür. dl. emri vermi!lltİr. Bu gece bir mukabil nka makam1annın münadeııi 
dogunnuşhrr. cib cdı1ınit ve keyfiyet vekalete ar- Buna nazaran iyi cina pe)'nİri pe- E . nK u Halka • LA-L "" 1 hücumu, da!ıa bidayetinde durdu - dan bazı nımtalcalara gir 

_Tiirk - Bulp .. dekllsa.,."a.1. n191. 11ediidilt~ eonra karaman 70, dai- ıııak.ende olarak 5S kuruşa almamız mı ul ... YI INl:jA8t110 rubnut ve diifmar. hücun. kıtalan memnudur. 
telif ve birbinne zıd tdaider~ ~ ili 7S. brnak 80 lr.--. olarak fiat ica'b ediyor. maçlan hatlarımıza yakla,m.v:ı dahi muvaf- Emirname i!e bazı deniz ~ 
zu teşla1 ~tm~. Bundan dola.,,. ev- lıar tetıbit olı.mmupr. Haftm cla.- 'NZtfe · fak olamamı,tır. Daha tarkta. ilci va mıntakalan te.is edilmekted 
veli şu ciheti tıeharÜ7. ettimte'k il . ........ flmıtl.n llİçİn arttı? Şu noktavı bilhassa eheınmivetle Eminonü Halke'Yi tarafından idare İtalyan hücumu tardedilmh .,;e diit- haralara. Biılesik Amerika de• 
z:nndır ki, lru. Bulıırar ~ P~ phce: Konrieıyon Birin- tebarüz ettirmenizi r:ica ecİ~rim: edilen basketbol maçlarına Pazar man kendi hatlarına kadnr ta kil> o- le~e aid gemiler ve ta"fya 
tnazide taki\, ettiji ve istiılilHd içi. cıitatrinde peyniı ideal merkn:k • Halkımızın diğer memleketlerde ol- günü Haltevı salonunda <revam edi- lumnuııtur. mustesna olmak inen:, Am• 
de dcrpif ~ aıalh tiyw:tiftin ri~ peynir 1toklarını ve hatla - duğu gibi bize yardımcı olabilme _ lecettir. Sirnalde dü~nn mutaddan da - bahriye nezaretinin müaaadf'ai 
Yeni hir bürlsawchr. Bu :zihniyrrfe ve nm tıetkik etmit. _,alli ticaret o- Bini temin ve teıvik edecek yazılar Birinci müsabaka fiçüneü katego. ha ~ddetli hücumlar yapmış. fakat madan hiç bir vapur Ye tayyar 
delcllruyon•n l>irinci nt11ddesile d.laı.dlıiı ve midiirliiklerinden a- yazmağı unutmayınız. Bizde ekse _ riler arasında yapılacak, Heybeli bunlann hepsi dü mana biiyuk za- rcmiyecdctir. 

b~utabalcat halind .. Buhtar hükılmeti 1man mo'--1 raporlar ve malilmat riyetle vaki olduğu gibi halk pera _ tatımıle Kurtuıu,, Robert Kolej ile yiat verdi!ilerdc pü9\türtulmü~ür. Bu emirname lA ~hattan i 
_ır kere daha beyan eder ki Bulga- incele.mıiıt. ayrsa iıirı;ok top~ncı - kendecil•r tarahndan aldatıld:;;1 va- ~ata8ençler k:ar~~acaklardır. Düpnan, bir karış arazi dahi ka _ ren 90 gün sonra mer'iyete k 

nstan her kim olura olsun lrinuıeyi lar dinleae.ek (Ley.o: peynİTı l!ıtan- kit şikayet için müracaat edec;ih en Ikınci kategorı maçları da Robert zanmaın-.tır. cakbr. 
tehdid niyetinde değııdir. Ve Bul - buhla tapan -tO kaııuta eatanz!) ..e yakın poJi!I merkezine gitmeğe dahi K'olej - KoTtuhrş, Galatasaray-Boz_ Bu çal'ptŞmalu esna!lmda üç yüe- aBir harbe girm't saıydıllbiliril 
Rar aiyaactint1t d~ez HMI her penıkeaclecıilerin de ( 40 a atdığınH7. ü~niyor. Halbuki polis v~ nnhiye kara arasında oynanacaktır. den fazla e.i• alınnt1~ ve silah mü- Vaşington 19 CA.A.) - K 
türlü tecaviizden tevakki eylemek-~ .;() kul'Uflll nıemnmNyetle ve- merkezlerinde halkın bu kabi! 11 ;Jı:a. Birinci kategoride bir maç yapıla_ sadere ohınmu9f:trr. mechsi maliye encümeninde be 
tedir. ririr) demderi üzerine birinci nevi yetleri dinlenir ve memlekette ihti- cak, Kabataşla Bozkurd taknnları Rf'llmi tcbJ;t ta bulunan ticaret nazın Jones, 
. Su ciheti müşahede etmekle hah- beyaz peynir içiıı toptan 40 ve pe- icara mevdnn vcrmiyecelc sek:lde ha ka~laşacaklardır. Atina 111 (A.A.) Yunan ları soylemiŞtir: 
t~yarım ki Tüık hükumeti, Bulgar rak~ndc .so. ~uru·ı ü_zetinden .. fiat rdtet edilmesi daha kolaylaşrrnş o - Siy sal Bilgiler Okul başkumandanlığı tarafından ~~~,~~ Biz harbe girm ş ~İl"ıZ. 
sıva11l'tini çok i} 

1 
anlamııı ve bu su- tesbıt edılmıı.tı. Bu f1atın teıb1:1Ade hır. U p.m neşredilen 115 numralı resmi buna hazırlanmaktayız. Vazıyet 

J"tle Bulgarig•ı:ı:ı mütekabil drıst- istihsal m,.rkez1erindeki pevnirin ki- ihtikar hepimizin müradclı:: ede - VOieyboi maçları teblt: Je olunca çok par sarretmek 
uk miinasa~tler=ni :ı sıklapm?ma _ losu 35 oıd'Uğu ve herhangi bir yer- ceğimiz bir ıui"atimaldiı. Bu ~de JQtaatnn h eder. s d d 1 b 1 k d ki" h 1 d "b" k . Bugün Beyoğhı Halk vı d ızın areketleri netice.11ın- ı.. ·" na var ım edebil i~tir. en atan u a a ar na ıye mns - a k a memur gı ı endı r.alahivct da h e n e Anka- de duşman yen me~rı lerd ta d vones, encomen k!it bmden 

Meb"u :ın medmnin bu siyaseti rah üç ,;rnr•ı •ı "cçmedi;i de gö7Ö - ve alaka derecesini her an sı:ö ter _ ra ~ :ı rımiZe gdm ş bu unan 81 - dllmıştir. 300 e r Idık v en k : e k lerin 2abıttan çık rılmasın 
~:J::u~.ile t..vvib edeceiine şiipf,e nü~ı:u~:yet olarak da 1. _ =:fu !u ç:~e~:~e0~:~~':~ş~ ~=ybol ~~~~m~=~lıl:a=:tıı':r. L seSi :1~ttarda harb malzemes e rı.nar:v:t- ~:k~~ı:::1~:en böyle t 

Ba,vekil profesör Fılofun bu be- tanbuldaki bezhant'lerde mevcod terek gayretmden çok ~eyler bekli - 1:ıe0t c1e2de
15
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asal Bilgiler Bo~ 
1 

Tay,arelerim z h ~ MhM!fldak" Amerika orduau 
Yanatı §iddetli alkıılarla karfılaftmıt- beyu ~ynir stokunun İstanbulun yo - • - • 5-10 sayı ile yendi hed . 

1 

v 
hr. bu""tu""n me.·sın 1htiyacına kfıfi of'I• _ ruf(z. 1 bö" 1 • b" h" Siyaaal BUgiler Okulu Paza ' eflerı muvaffakiyetJe bombardı - aşıngton 19 

(A.A > - ~ 
c. , ontro v f' umumı n mıı • - .. · r gu - man etmişıerdir Bütun tayyar ı ı zareti :taraNndan .resmen bJdi 

A k T~!i ed~ le~•"- cek kacJ..u oldaiu da anlaşılmrştı. yet alınca ihtıkarm baş: çarçabuk e-ınu de Istanbul Lisesi takımıle kartı- miz üslerine donmuşlerdır e er - ime göre 15 gün sonra Amerika 
be n ara 19 (AA l Türk _ Bulgar Böyle etraflı tetkik.attan aonın tüc - zilir.ıı l~aktır. · du.sunun kuvveti bir m.llyon 
Yannamesının tmıa.sı ;mft:nasebe15le . . . 1 baliğ olacaktır 

'Bulgar har ciye nazırı Popof ile Ha. ~meündek\ Alman tebdıdı garb-ıC1ya kadar tehir olunacaktır. So"Y'!t-ımektedır: R AD y O 1 R · 
r iciye Vekılımız Sulmi sara~lu a- d~n Çan~i .de Lebdid eder. Tür_ ler Birliğinin Almanyaya, i8tediğ1 gıbi «BulgariıJtanm dtişmanla.n Türti _ pJ.l:ızv~lt, ya~ınd~ ?ir' milli ~ü 
rasında aşağıdaltı telgraflar teati o- kıye gen~ brhr kı İng'tterenın kuvvet hareket etmek husu.sunda Sovyet yenin de düşmanlandır.11 pl8.ııla ~ileceğını bndtmıı 
lunmuştur: ve kudreti bütün şarki Ak~nizde ler Birliğinden teminat aldığını soy Zora gazetesı de şoyle demekte _ PERŞEMBE 29 2 ·941 silahlan:na yarqmda 
Ek ti .. rtm·~· Tü . Li -'- .. - d" . mer1kalının yerı ~ın ecıamiş o 

sc ns Şiikrii Saracolbl a ~ .... r. Ve rk - Ingiliz genel kur- _ye,ÇA tefahur ediyor. Almanyanın ır. 8: Saat ayarı, 8.03: Ajans haberleri, tır. 
lblW:re ...... lm6' k~arı müeaair b"r if bir- silah altında 9 mılvon rı.!keri bulun- Anlaşmanın doğrud.ıln doğrUJa. 818: Hafif moıik (Pl ), 8.45: Ev ita_ ·C-~ • • • 

" AMKMA lili w.c:tediJoonhL Patat Ttirkler, Al_ dutu ve harb endust.ri&nden daha harble veya harbin tevessuü ile hiç- dınLKonuşma lt.30· Be.at ayan .-• ..,ura mumm ..ıret't lmvv 
Bnguntti beyanna..,ın ,_.. 111• ._ .,,. ~ bir ~

1 
~ aate-r alebilecetl aöy}e- bir alAtası yoktur, :akat Balkanla. 1.2.SS: Neş'eli .;.rkı ve. türküler, 12 50; . emlumtdı 

nnsebe~ile dostane ve samimi görfi' ku'l'V~i botu botuna harcamak nilmektedir. ,nn eenttbu §8rki3inde sulhft remin Ajana haberlerı, 1305: Pefrev "fe saz Singapu.r 19 (~A) - A 
teatılerınden sonra elde edılen bu ~dtr. Yotaa ~ ıeile- Balawristanda • edecekür. Almanyanın da BoYyetler .emaileıi 13_. Karışık müzik CPl) tr-!>'alı kıt aları getiren filo, y 
çok mes'ud netiCe hakkında Bulgar l'ini "fe Jrıollannı baflenuıt detı1lerdlt" aor,a 19 , .. ") ıneıt1&1111M)'el Bil"liğinın de arzusu budur. Türki""" ıs. aaat,' --an. ıa 03 o-A .. 0 cos 0~' bogazında göründüğü zaman 1 
h 

·k· ı· be d . . +-- \.A.A. - Reuter ajansı d . · _,, .. ~ • kulid --L k .. u ume ının "fe nım_ e_rın _111em • v_e bilhaua MASil!.31er her BUllandaa bildırtyor: nın en ıŞC3t .ı.ııe Bulgar.s~anın, tahrik testraaı. ıa 40: Radyo .nce .saz beye.. e ~ne r cereyan etmı tiı 
nu_n yetlerımız! zatı alınıze ıfııde,ıe zıyade Yunanlılara yardım etmete az_ İti memleket . edilmeden Türkijenın muttefıklerin _ ti, lt.10: Koml§ına, 19.30: Saat ayarı Nakliye vapurlanlc hunlara 
mwıaraat eylerım. metmtt behmtt1'Miar. nelk dostl'tlfu a~dalı:ı yırmı se - den herhangi birine tecavüz et.me • 'Ve ajans baberlerı, 19.'15: Kadınlar kat eden m~azz:am lunb ge 
. Bu beyannamenin, toml}ll .e dtJ8t "füne.s gazetesinin Alman hududun Bulgar anı temh r eden son Türk- mı:s nden ıbarettir. 20.45: Mft!ıit: Şalyapın fP!.) • 21: Din- b4:ybetle ~hth: ~"· 
ıki memletetimıStn menfaatlerine oi- ~i ınuh&bıri de diyor ki: memnuni ~ı Sofya.da umumi bir lngll.z. elÇiSının Pazartesi runu yap fa.sıl heyei.i, .20 15: Radyoı ga:ııe~, m~erde yu~l·n guneş.ten yanmı 
du~u kadar sulh davuına da h~ Selinitin ipi tak.di ~ isuı uyandırmıştı~. tıtı ve Ingilterenın sadece Bulgari8 _ leyıci istekleri, ıı.30: Konugma 21 45 : ra kryafetıle sayısız ulcerler 
edecetı~ taniim. Türkler ıauknenıet g. :r~~ eler manın Bntn!~ ~hfeııe:ı. bu anlaf- tanın bitaranıtma \"e iatıklaline hür- Radyo orke8traaı, 22 30: Saat• ayarı. ~~-~. du~a~ta "l'e mıJli ~ 08 r erae AL. h . ......- hıaldımetinuı Avraı>a met edilmesini ıated~ine dair bulu J habe . ıı:nar eo,. emekte ıdıler. 
Eltw.iaa hpel manların ~ :mwn . Trakyayı 1'e 1a8:ıbı. dışınd~ kalmaktan ibaret o _ nan beyanatı Bulgar pzeteleri ta : :ar:: (Pi) rlerı, bor.sa, 

22
·
45

: Caz - Müt~ltibcn kıtalar kMaya 
~ Hamt Anadoluyu ışgal dmektır. d &yasettn~ teyid etmiş olmasın - rafından henüz nC41"ed'1memışttr. . • lmrılmaga 'başlanmlfbr. Bunla 

llfWYA İngatereyl Sitveyş kanalın.dan mah 1aı::yı büyük bir aeYinç izhar et.- Yueos1avyad" raa~nda tüfekleri çatı halinde t 
...... _._ Bul ..... ·~ . tı1m etmek plinları iae Italyarun G . Belgrad ıt (.l.A.) - R.elater· Ankara bors•sı çelikten muazzam ailihlıklar ve 
.. ıua - gar ....,,yannamesıırnu ım - dona Al lar • azeıcıer ge ı...._ ... • u la uh lif k tası milnuebetite ""ndermek lflt • nmuını man a vermete mu leri itti! • çeo ~bde akdeti ... - 'Belgraddalti resmi mahfeller Turk- -·- rın ~ . te a samı sröze 

funda bul d t go 
1 

telgraf nfakatiııe bağlıdır. MeaeJe geçenler- rista aktanberı Tirtıye ae BuJga. Bulgar anlaşmasını tamamile tasvıb 19/ı/UMl açılll _ kapa.nış fıatlan makta 1dı. 
tan dol un u un: ıte'ND' • - de AJMan amiral Reader ile İtalyan ~arasında dalma dostane mii- etmekte ft bUhaasa Balkanlarda .suı Maleyamn bütün hatlarında t 
tesettür ayı zatı w .-auımyetle amlrab RiccaNl araaında müzaıcere det tıer lneTC'Ud bulunduğunu uy hün "fikayesile Balkan milletlerı ara: ÇEK• ER ler, .kıt'alan, tanklan ve cepha 

İki hiik~rt;1· . d eere ~. Şimdiye kadar İtalyanlar te ';;~te ve Türk yenin daha o V.rih sında iş bfrlıtı yapılmasını fstıhdaf U.nık hareket ebnitlenlir. 
eden ı mız arMln a ~ buna mUTafakat etmemişlerdir. Çün- aeki garların garbi Trakya üzerin. etmekte olmasından dolayı memnu- Açılıf n ta:>anış C"mdelci ln~iliz kuvvetleri ha 
si, ıkı ~dh :S~a~~~=ş -~i tü Atdeni2de Mihver bir denız mu _ matta~aklarını tanıdıfını hatırlat - niyet izhar etmektedırler. Londra ı Sterıln 5 Z4 mandan~ A~ral. Sir Geoffrey l 
tedenbe tu u satferi'J'eti katıansa bUe bu çok pa ırlar. Y~av mahfelleri bu anla.tına ew.Yorlı: 100 Dola: 132.20 ton, aşagıdakı s01:lerle amumi 
lan -.eri m~lerıne. l!Aldm o. habfa mal olacak ve sonra katli ma: t.a~~-ler bundan llaıtta Bulp~ nın diplomatı"k eası batltmda mü: ""enevre 100 İsT.ç l"'r. 29t8'75 ayala tercüman ulmu. ... : 
karşılıklı meı;taatler~n~~~ = biyeti haiE olmıyııcaktır. na ~ Turtıyeye, ıgıg da YunanLc;ta_ talea serdederek tefsirlerde bulun _ "ıtina 100 Drabml 0.9975 l,te aslı:erler sağ ve aalim ol 
daha an ayıı zr ru AMerl AlmAnı mahfelleriode be e .. ~şı yaptıtı harbde müzaheret maktan içtinab etmektedir. -.ofya 100 Leva l;.6225 u~aklardan. ctenizaaır. yerlerde 

İşte 1:-~ etmı:;. ki etti elde e.. ,an ohlDduiwta IÖl'e. Almanya va - ~atırlatmatta oldukları gibi .ı\yni mahfeller mezkfu anlapnanın t:ıdrid 100 ~et& U 9375 dıler. Simdi Male%Y"da mtihim 
dilen mes·~n~~ '~ Türk ldt kazanmak i~ evvela Balkanlar - keux k 't'UiJetinf tıesbit eden Mon akdinde SovyeUler B rllğinln büyük .Jelera.d 1CIO Dinar 3175 t8arda ta1kv~~e kıtaatımrz bulun 
hilkı'i""""'ti . ..._~n ... ~.~ da harekıete geçmetı ve lmaIWS de- ~'-a- ~!eranaında da Tiirtıyeyi il• ~rl oldutu kanaatindedir. Yotohama 100 Yen 31.1375 l"ku da ngılız kumandanhğının 

~ ..... nın ve .,..,.,iDl •-H-·- -,..._ ..... t.6!nı yaznıakta.d ıar · y 1 ~tnıt"olm ıoo ıs -- ı olduğu k · L_ _ _. derin m t tı Al' . ifade nizattı harbinin netlee'lerinl tettılt ır · ugos av mu.şahidJer, bu anlaı;ma. "" Teç ~•· H.005 uvvetın ~• ae 
etmek ~=nıye ı sa s::: etmeli tercih eylemeittedır. Almanya "Atatürlcün IÖzlerİ• nın Hıtlere temın edeeeli ~glne fay Altın 23.30 c.en n~kt~lara a~ker tah~. e! 

· • •. otlt& bu denizaltı harbinde 300 aA. 350 kü.. ~tro gazete& anla.şmayı tarihi bı"r danın e~er Almanya ~ıakıicat.en Bul- sıne mu~ıd oldugu~u? d~Jıl~dır 
Taywme •Dl"! çit deniultı ıerrust kull:ınacata ben Maib olarak tavsif etmekte ve 1925 gıaristanı «ırıe bazırlanıynra..Trak Esham ve Tu'YİIİtt paratorlu~n kuvvctinın gıtg:de 

Londra 18 A.A) - T~ gazete.. ~r İng'lterenin istillsı itte 'b d aene&nde Türk . Bulıar dostluk mi.. yadaki eeo.ooo k!.şilik Tört ordus~ 1138 CJ. 5 hazine ma'kta olduimmn delilidir. 
a~ diplomatik mubarr~ yazıyor_: . .n;mtı harbinin net.tceleri a~ıl e- ~kının iınnaı Sil'asında Atattırkun mevcudünün tenzilinden ıbaret ola - tahvili it.it ~nghay 19 (A.A.) - O. N. 

rkqe petlll b Ur kı Ege deaiılli ın- .sıoylemış oldufu şu sözleri zikreyle _ cağı fikrindedirler Sıngapura binlf'r~c Avus•ral 

A""° ()ynanmozl 

~~~ sükunet tavsiye ettiiini aöyle
dıpn zaınau öfkell"ndi, doktor ya
~byorl cevctbını verdi. Bunun üze· 
nne onunla ufak bir münakaıa yap
bk. Küçük hanım kızdtlar ve: Ben 
bu iaayata tahammül edemem, ~rr.di 
ç&ıp ll'idivorum, diyerek ayağa 
kalktılar. Görüyorsun ya hali ayni 
tınıank ve sinirli kız. Eminim ki 
biraz gezip tozduktan sonra avdet •aMı"-" ı llDaUttn T alt.in Ber'Mtl 

- Hiç· d.1-ıa dn~ pek az 
'bir .-.r. ' 

- Liitfen bana b.na.n telow e
der lllİeiaiz) 
'b - Kraliçeden onun geldiğini iaa-

er aldık ve o akşam yemeğine ora
)'av ırittiJı:. Eski nq" elı Nesriıü bul.
cafınıza zannediyorduk, halbuki 
h~ ada o hiç konuşmadı. Sonra 
•. ı~az müzik yapmamm teklif etti, 
~ijz onun odaama çekildik. Ben 
y eınaanru akord ederken o piyano-
~ = .. ve Bethofcnin bir aona
lne\>oucliy 1'~ ~9:tladı. Bizim oradaki 
eo._ 1.a.:::: unabnUftU, biru 
la ~ batını bi.dee tara-
.a.lerl ..,. -.hna bir Se91e tu 
.&....... ., ... : •Afhcleaaiaiz, .. _ .. ,,. 1 

ZZı! L wo• ..--

çaları çaJryor. Orada, her teYe rai- edecektir. 
men, onunla bazı tatlı saatler ya•A- H lb k" k 

k 
r- a u ı o gelmemi~ti ve o a -

dık, fa at !'Onu oek :nüthif oldu, §am da kendisine: ,, Ben binvordum, 
-..rnır edemİyeceğiniz kadar müt- h · o asta Y3nınd \ cturıu:alc bir insan 
bif. · · Y okaa ben dün,yada en çok değildir. Esaae l nna merhaml"ten 
sevdiğim bir inNDr bırkaıp gelir bakbğ\ ve ilk fırsatta kafesi kırı;> 
ıniydiın ~ Hayır, btrakıp gelmek ke- kaçacağı her halind .. brJli oluyor
limelcri yan~tı·. Beni oradan kov- du1> gibi sözll"!r söylen:nitti. Neari
dular kardeılerim, kapı dışarı etti- nin çı)gınlıiını o dıt annetıi kadar 
ler. BuDIUl için g-eldim » bildiği için buna inanmı tı. Hast.ılık 

Bu .c;.zleri ıöylerker Nesrm; gör- onun maneviyatını o kadar zayıflat
aeniz bizim kadar müteessir olurdu- mıştı ki. .. 
nuz Selim. Cöı1e r 'en Ya~l,•: akı- Saniyder veçiyor, Selim bir şey 
yor, elleri tilriyordu. demiyordu. Sackleni:ı ınbrı ti.ikcndi. 

Genç adam ausuyurdu. Artık, an- - Yarın Nesrini görme~e gide-
Mlile kar• ar.....da bir tcyler geç- cciim Selim, sizin tarafınızdan ona 
ınit olcfuiu pek qilirdı. Faket ne ne diyeyim) 
°'8aftu > O nhalı unelİ ona aade- HMl karwm" kendisine bir ha
ce ..,_ d.miaıli: .tCaama doldonm 1Mır pdennemeaai affedemiJlen 

· ulter gelmel::tedir. Simdiye Jet 
ve bunu ltendiıın" e b•· ızz" ehn-f;.. . . b bu derece mülıim askeri oir lu· 

.. ~ - bmız Ofa gitmedi. Si J ' 
meselesi vapan genç adam. ·--··ab Za "ngapura u a gelmemişti:-. Bıı w•.. - vallı Selirrua v.o ..... Jt L. ı ••-lak d f 
çeken bir çocuit gib. öfkdendi. lıyor. .,,. r- aıa1- ar ·- ' yarıruııı aaındakı n 

L "tf ba k garnizonlarını takvi .. •e etme'-te 
- u en na yapma lütfunda - Her fe'7 değişecec, pek yaka J .. 

bulunduğunuz bu ziyaretten kendi- bir istikbalde o eskı kuv~ etli ve Japon dODannaaSllUD harekft 
sine bahsetmeyiniz Sa,.:de. Co··..:L L d li Sel" l k Saigon 19 (A.A.) ·-Form ..... _ ·-- .. u ret un o ma için her §eyi d d b 1 
Y?rsunuz ki onunla benim aramda yapacak. asın a u unaıı Japon donan 
b_ır anla§ma imkanı yoktur, ikimi- Sacide yanılmıyordu Onlar ~dt- sına men,ub bazı büvük gt
zın huylarımız ve görü~ tarzlarımız tikten aonra Selim derh•Ll arkasında- Siyam körfeztnin $'.'arb kı~ r"n 
pek farklıdır. Binaenaleyh aranuz- k" lb' · · k d k filovu ta\viye etmek üz- -ola ı ev.e. 1Se111n1 çı ar 1. ıo ağa çık- l ...... v 

da her "ey bitmişti- 'lrtık. k h 1 d mış ardır. · ... ma ıçın ar.r a"' ı. Anne.si hayret 
Sacide s•Jkutu hayale uV.rnmı,tL ve endişe ile onun hareketlerin" ta-

0 bu ziyaret•en fvekalttde bir neti- kib etmişti. · K•zlar aras""'8 
ce çıkacağını ümid ediyordu. M.,a- - Sokağa çıkacus&n jııkeleye ka 
mafih cesare~rıi k:ıvbetmedi ve telefon ede:,.im, hir 8"nba 'l•olla~ın- mu vemet yar~ı 
neş'eli bir ccvah buldu: 1 ~ - •y 

- Bilal.:is ben aranızda her şeyin ar. L Eminönü Halkevı spor şu~ 
yeni .,...ladıiına ve biılikte mes'ud . k-I- ~zumu yo:C anne, yüıüyerek arasında bir yarım mukavemet 

1 
• ıs e eye ıneceği:n. Mat tertı"b etm:•t!r. 

o ac~gın.ıza eminim Haydı gidip B h • "'T" "' 

M l 1 
ı "" l - u sır-ak av ld:ı o kadar yo- 1000 metrelik bir meaafe dah 

ezıye. tı >.u a ı:n . ::-.~ ·n., k..zca<-ız 1 ·· ·· k 
l f 

" u yaya yurume del:liktir. """""ılacat m"-bata 9 Mart P 
annenıze a yetıştamek iiin alda E k ... -,... ...... karayı seçiyor. ' - 9 ?de;ı n .. yapıyordum'> günü Gülhane parti ~ ya 

B d k k 
- O za.:nan hasta değıldin ço- eaktır. 

eş a i a sonra, iki aıka:la, cuğum. --------------1 
yokuş aşağı iniyorlnıdı. - Artık bu lı•ııt.ı kelimeefni ·- Doktor Hafız Cem 

- Anlat bak•lım Sacide me-
raktan deli ol:\cao,ım. ' nutun anne. bt-n jyileştinı, anlıyor 

•· musunu~) Bundan böyle herkes gi-
. -:- $imdilik i.ıimiz bozuk sıibi gö- bi Y....-M J.ti,..,,.... 'Ye y ... yaca

rünuyor amma benim istikbale iti- ğım. "- lıa bdaL 
madam var, ırörecekai.ı ki bu ziyan- fArbll WW) 

(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 No. da ber 
ha.ta kabul eder. 

Telef•: llQiM-23398 



1 Sayfa SON POSTA 

.6/A ...................................... ı BANKA 

OD N 
Yeni Çıkan Plaklar 

IAADIT IBlfJN 
KEMAN.KANUN, KLARNET 

270413 No Güı Açtlmı.ş Bülbüle 
• SABAH OLDU SERİNDİR 

(Beste: Ferruh) 
Arsunar) 

NBDIMI BIBSBB 
KEMAN, Kanun, KLARNET, UT 

N 
0 

Yeşil Yaprak Ansnıda. - Halk şarkısı 
• ti.adem Gfuıel Bende - Halk şartısı 

CURA, DARBUKA, 

270417 N ZÜriyemin Güyüınleri 

KOMERÇIYALA ITALYANA 
Tamamen tediye edilmit sermaye.si: 

700.000.000 ftalYIUl LireU 

)IERKEZl: MlL!NO 
Bütün İtalyada, İstanbul, İzmir, 

Londra ve New-York'ta 
şubeleri vardır. 

Hariçteki bank.alanm.n: 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

(Franoe > Paris, Marseille, Touleuse, 
Nice, Menton, Monaco, Montecnrlo, 
Cannes, Juanles - Pıns, Villefranche
sur • Mer, Ca.sablanc!l (Ma.roc> .. 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
E ROMENA: Bucarest, Arad, Bralla, 
Brasoy, Cluj, Costanza, Calaı, S!biu, 
Timichoara. O. Kibenin dallan 

Derleyen: SADi YAVER 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

A TAMA N E BULOARA Sofia, Burgas, Plovdiv, 

270418 No Ben yarime kate altında - Düğün havası Vama. 
• San kum a.;ralmda Jemen1 - Dil~iln havası BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

.._ ______ Derleyen: SADİ YAVER ATAMAN ·-----•'P PER L'EOI'ITO. Alexandrie d'Egypte, 
' Elkahlre, Port - Said. 

Hukuk ilmini Yayma 
Kurumundan: 

BcyneJmilol ıöhreti haiz, Paris Oniversiteai profeaöı·lerinden 
GASTON JEZE'in 

iDARE HUKUKUNUN UMUM[ PRENSiPLERi 
Adlı ve 254'> aahife tu tan beı dldlik caeri 

Siya,.al Bilriler Okulu Profesörlerinden lBRAHtM ALİ ERBERK 
tarafından dilimize çevrilmiı ve Kurumumuza hediye edilmiştir. 
Kurumumuzca gene beş cild olarak neşredilmek üzere eserin tab'ı
na baılanmı§tır. Bu cildlerin dört bin sahife tutaca~ı tahınin edil • 
mektedlr. Beş cild, şimdiden abone k.aydolununlara on üç liraya 
verilecek ve he:- cildin rıeşıinde abonelere posta paraaı Kuıuma aid 
olmak Uzere yalnız cild parası te :liyeli olarak gönderılecektir. Cild
lerin perakende fiatlan formasına göre değitecr.k ve bizzarure abo
ne bedelinden ylikaek olacaktır. Abone olacakların lllŞağıdaki ku • 
ponu doldurarak Şubat 1941 sonuna kadar göndermeleri lazımdır, 

Kupon: 
llukuk ilmini Yayma Kurumuna 

l\!ııtbva 
Posta kıır•.ı.sv 44, Ad:ora 

1dare hukııkmmn umunıf prensibleri ıı:ilı eıem. tamanıırıa iMn 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
E ORECA, Atina, Pire, SeU\nlk. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY. Philadelph!a. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUBT COMPANY - New - York. 

:'tlüşterek Ba.nka.Jar 

Banque Françafse et İtnllenne Pour 
l'amer lque du sud, Paris. 

ArJant inde : Buenos - Aires, Ro.sa. 
rio de Santa fc. 

BRESh,YA'dn: Sao - Paulo ve baş. 
lıca şehirlerinde şubeler. 
CH1Lİ'de: Santiago, Valpara.isô. 
COLOMBİA'da: Bogot.a, Barran -

quilla, Medellln. 
URUGUAY'da: Montevideo. 
İstanbul merk~l: Galata, Voyvo • 

da caddesi, Karaköypalaa. Telefon : 
44845. 

t. bürosu: Alalemcian han. Telefon: 
22900 3/ 11/ 12115. 

Be:rotlo bfiro~a: İstiklll caddesi No. 
24'1. Telefon: U046. 

KMalar ica.rı: İtalya ve Macarls -
tnn iÇln ve Touristique çekleri ve B. 
c. t. TRA VELLER'S çeklerl. 

Şubat 20 

EN UZAK BiR KOYLE EN BU· 
YüK ŞEHiR ARASINDA HiC 
Bi R FARK KALMADI, BUTUN 
DüNYANIN HADiSELERiNi VE 
NEŞ~iYRTLARINI AYNt SAN i ·. 
YEDE DiNLEMEK KRBil OLDU 

140 
edilen sanla· cfohilinde abone kaydedilme~!i(iiml rica cderit11. 

Ad ve SOil adı: • ....... .... imza 
Meıılek ve vazife: .••• . . .. .... • .... ..... . 
Adreg: •.•.•••••••• 

........................................ ., 
~· Doktor 1. Zati Oget " 'I Belediye tarfl.S1Ddak1 muayene. ' 

1 hanesinde 6fl~en sonra huta· 

• & ıannı kabul eder. ' 
...................... .-.·-······················· 
Mııı Pcma Ma.tbaaa: 

BRTARYAU RADYO iDEAL BiR AHiZEDiR 

:.ASGARi DERECEDE CERYAN SARFiYATI 3 DALGA üZERiNOE 
FEVKALADE ALIŞI VARDIR 

F T • 
1 

(Abdest bozan) dediğimiz ba raalc kurtlarının devasıdır. 

Bunlar sığır eti le yapılmıt pastınn a ve sucukları yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunlukları dört metreden '>n metreye kadar olur ki birçok tehli
keli hastalıklara yol açar. TIMOF UJ bu kurtlanrı en birinci devası
dır. Sıhhat Vekalf'tinin müaaadeıini haizdir. Her eczanede bulunur, 

reçete ile satılır. 

-
Taksim Belediye Kazinosu 

.Müdiri1eU: Cidden memleketi nlz için bir inkıtılb teşkil eden yeni 
ve büyiik V A it Y F. J' E programının halihazırdaki tevka. 

lid.e temsilmt sayın halka ilin e,.ıer. 

N-.riyal Mudu.ru: Selim Rasıp &met 

iAllİBLt:BJ: 8. Rapp E!4BQ 

Perakende Satıt YMl: ODEON Mağazası tstaııbul • Beyoğ.o lıtikl&l Caddesi No. 48-1 

Toptan satış yeri: Sultan Hamam, Hamdi B. Geçidi No, 48 - 56 
A.. Ekrem UŞAKLIOIL 

Devlet Denizyolları lşle.m3 Umum 
MUdUrlUOU ilanları 

20 ŞUBAT KARADENiZ ;,.JSTASI 
20 Şubat Perşembe günkll Karadeniz postası yapılmıyacaktır. 23 Şu. 

bat Pazar günü kalkacak (Erzurum) her iki posta iskelelerine utrayarak 
Hopaya kadar gidecektir. (1283) 

r Esk:şehirde: ABENB) 
Musiki ticarethanesi: S. 
Suad Ahenk, Mandolin 

'-- Tesair çalgılar. -

Zayi - Daday nüfus memurluğun
dan aldı~ım nüfu.a kiğıdnnı ıtaybet
tim. Yeni.9inl a lacafımdan esk:iSilnin 
hükmü yoktur, 

Beyothı Üç Yılduı şek.etti Ahmed 
efendi dü.kkinmda. Tahir Kaıraçam 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı lVüdürJüğünden 

Seyfettin Borayın 25245 hessb No. sile Bnndığımızda.n aldığı (200) li
raya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin. 
den ha.ltlı:ında yapılan t.akib üzerine 3202 No. ıu kanunun 46 cı madde. 
sinin matufu 40 cı maddesine gl)re satılması lcab eden Kadıköyünde Kı
zıltoprakt.a Tuğlacı mııhalleslnin e~ki Camiişerlf yeni Şehir Kebyuı ve 
Ömerefendi çıkmazı .sokağında eski 13 Mil. yeni 4 No. lu kaydeıı 554 ar. 
şın mesaba.sı olan bir katı ahşab bir lı:atı Urglr maamUştemilı\t evin ta. 
mamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sat~ tapu ıicU 
kaydına g&re yapılmaktadır. Arttırmnya girmek isteyen (187) lira pey 
akçesi verecektir. Milll bankıılarımızdan -birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün veı r ilerle belediye resimleri ve vnkıf ıca

resi ve taviz bedeli ve tellMlye rüsumu borçluya alddir. Arttırma şart. 
name.si 17/ 21941 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hu. 
kuk İşleri .servisinde açık bulundurtılncaktır. Tapu sicil kaydı ve sair ın. 

Türkiye Cü~huriyet Merkez Bankası 15/2/1941 vaziyeti 

zumlu malümat ta şartnamede ve t'"kib dosyasında vardır. Arttırmaya 
girmiş olanlar, bunları tetk1k eder,.•· satJ,i.ığa çıkarıl. '1 gnyrimt>nkul 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. Birinci arttırma 14/ 4/ 
941 tarihine müsadif Paıarteııı Cağalo~lund,,_ kAln Sandığımız'.ia saa1ı 
10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. M vakkat ihale yapılabilme.si için tek
lif edilecek bedelin tercihan alınması lcab eden gayrimenkul mUlı:ellefJ. 
yetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olmıısı şarttır. Aksi takdirde 
son arttıranın taahhüdü bakı kalmak ~artile 29/ 4/ 941 tarihine müsadif 
Salı günü aynı mahalde ve ayni santta son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmdıı gayrimenkul en çok arttırawn üstünde bırakılacaktır. Hak
lan tapu siclllerile sabit ol:nıyan aUıltadarlar ve irtifak hakkı sahlbleri. 
nln bu haklarını ve huswile faiz ve wnsarıfe dair iddialarını llCın tarL 
hinden itibaren yirmi gün içinde eı; rakı mt.lsbtelerlle beraber dalremıze 
bildirmeleri lı\zımdır. Bu suretle h:ı.kl:ı.rını blldirmemı., olanlar!a hakları 
tapu slcillerlle sabit olmıyanlar satış bed~ıtnin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Daha fazla malümat almak isteyenlerin 39/ 1271 do.~y::ı No. sile 
sandığımız Hukuk İşleri serv~ine müracaat etmeleri lüzumu ııa.n olunur. 

AKT J F 

ltasa: 
Altın : Safi kaogram 
Banknot • 
Ufaklık . 

72.603.019 

Dahildeki mahabtrler: 
Türk Lirası . 

Hariçteki muhabirler: 
Altın : Safi kilogram 5.010.756 

Altına tahvill kabil serbest dö • 
vlıler 
Diğer d6'1zler ve borçlu Kllrinı 
balı:lyelerl 

Radne ta.hvlllert: 
Deruhte edilen enakı uakd!ye 
karşılttı 
Kanunun IS-8 tnet maddelerini 
tevfikan H&ılne tarafından Tltl 
ted!yat • • • • • 

8enedat Chdam: 
Ttcart Senetle!' • • 

Ealıam ~ ta.h.Ult cllsdanı: 
( Deruhte edilen evrakı nakdi_ 

A ( yenin karş1Iıtı eaha.m ve 
( tahvlllt Ut.tbart tıyıneUe) •. 

B Berbe.st E&ham ve TahTIIA.t: 
Anular: 

Altın ve döviz üzerine avana 
Tahvillt üzerine avans • . • . , 
Hazlneye lwa vddell avaru 
Hazineye 8850 No. Ju kanuna gSre 
açılan altın k.arıılıklı avana 
Hissedarlar: • 
Muhtelif: • • 

l.lra 102.121.954.21 

• 9.919.912.50 

• 2.390.073.45 

• 698.171.09 

L1ra 7.048.029.54 

• --
• 3f.895.316.8'7 

Lira 168.748.563.-

1 > 20.149.137 .-

Lira 252.097.337.63 

Lira 45.831.456.93 

• 7.926.606.54 

Lira 8.963.74 
> 7.808.722.-
> - -
• 114.584.926 75 

YekQn 

1 Temmus 19S8 tarlhlnden IUbaren: 

Ura 

114.431.940.16 

698.171.09 -

41.943.3(6.41 

138.599.426.-

252.097.337.63 

63.758.063.47 

122.400.612.4.9 
4.500.000.-
8.155.854.46 

736.486.751.71 

PASiF: 

Sermaye 
lııttyat ak~eal: 

Ad! ve tevkalld9 • 
Husus! • 

Tedavfildetl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı n111rr11Te 
JCanunun il _ S incı maddelerine 
teYflkan Hazine tarafından vaki 
tedlyat • 
Deruhte edilen evratı • nakdiye 
bat:i~I • 
Karışıhfı tamamen altın olarak • ...... ft..... .,.14 .. ..;;ı .. VB'l'Pdıten . • 
Rtt'llfont mtıhbUI ilheten te _ 
d&v6le Tazedllen • 

ı alt!n tar.,ılı.k.. 

1ı avaru muıtabill 3902 N'o. lu ka
nun mucibince lllveten tedavll
le vated.Uen . • • • • • • • 

MEVDUAT: 

Altın: Safi Klg. 876.809 
38ao No. ıu kanuna gönı haııneye 
açılan avan.a multabill tevdi olu
na "' 11ıt. nJar: 

Safi Kilg. 55.541.930 
Dovi'!: Taahhüdatı: 

Altına tnhvllt kabil dövızıer • , 
Dll\'er dövizler ve alacaklı Kll _ 
ring bakiyeleri 
MuhteJlt: 

Llra 6 188 666 15 

• 6 000.000.-

Lira 158.748 563 -

1 • 20 .1-11>.ı37 .-

Lira 138.599 .426.-

• 17 .000 .000.-

• 250.000.000,-

• 17.000.000.-

L!Ta 72 207.226 91 
.. 1.233 302.56 

• 78 124.?67 90 

L ira --
il 25 .665.192.42 

Yektln 

f,ıra 

16.000.000.-

12.188.666.15 i 

422 .599.426.-

73.Ul>.529.47 

78 124.167.'90 

25.665.192.42 
109.~8.769.77 

136.486.'$1.71 

,.,,,,,,,,., 
DİKKAT 

Emni}'et Sandılı, Sandıktan alınan gayrlmenkulft ipotek göstermet i&
teyenlere muhamminleriın•zin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavnı 
etmemek üzere ihale bedelinin yarl.'!ına kadar borç vermek auretı1e lco. 
laylık göst~rmektedir. '1277> 

1 :NAEV ÇRO LINlRôE MAEi:. 
l den 20 damla alınca sinirleri yatışır, derhal ferahlarlar. Evinizde 

••••••••- bulwıdurunuz. -

Devlet limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden 

Mevkii Keşif bedeli 
Lira Kur. 

Muvakkat teminat 
Lira Kur. 

Ayancık 1719 08 128 93 
Alanya 2270 8a 170 31 
Keşif bedelleri ve muvakkat teminatları yukarıda yazılı Ayancık ve A

lanya iskelelerin&n tamıratı açık eksiltmeye konulmuttur. İhaleleri 
28/ 2/ 941 tarihine ras thyan Cuma günü saat 15 de Galata rıhtımındaki 
Umum Müdürlük binasında toplanacak satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. Şartname ve t.efcrrü:ı.tı herııün sözü geçen ltomisyoodt. ıoril.. 

~bilir. d054:t 


