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Renkli bır kapak iç.Cııde, yüzlerce, siya.si, 
içtimai, zarif nükt.elı knrikatürlerle çıktı. 

Du~Un bayile:rde ve müvezzilerdc buJuınur. 

Fiatı 30 Kuruştur 

Sene 11 - No. 3796 Yazı "'9ri telefon. ı Z0203 CUMARTESi 22 ŞUBAT 19'1 

10 bin ton 
uaz, benzin ve 
motörln geldi 

Tek tip ekmeğin 
1 fiall 1Q.5 veya 
' 11.5 kuruş olacak 

........ il (H-.l) - PtrtsaW 

.. .,.,. &ra~ ·~ ..... 

......... 11 bin ... ... MIUIİll " 
~.:;._,- , _,.... __ 

TUrk - Bulgar 
anlaşması 

Bulgar muhaJifleri anlaş
mayı memnuniyetle 

karşıladı :ar 
Budapeşte il (A.A., - ıteuter: 
Bir miiddet tee.nunillden sonra Ma

car matbuatı Türk _ Bulgar deklA. • 
f'aayonunun Almanya tarafından ilA.n 
ec:tadiği gıbi Mihver devletleri için ye
nı bir ınuvaffa.kiyet teşkil ettiği hak
lun<1a bazı tereddüdler izhar etıniŞ -
~. 

Sof:va.dan gelen bir haberde baş. 
larında eski başvekil ve hariciye na

(Den.m.ı ı lneii sayfada) 

Uzakşarkta 
vaziyet 

Amerika Singapur ve Çine 
tr yyare gönderdi 

Nevyork 21 {A.A.l - Reuter: 
Şıındi Balkanlardaki vaziyet bütün 

Atnerıka gazetelerinde ikinci pllna 
ICÇm!.Ş bulunmaktadır. İlk pl§.nı U
zakşarktaki vaziyet lfgal etmektedir. 

CDe'l'&llU 7 DCİ sayfada) 

.. 

Nil ordusuna memub hir kıt'a talim emuında (kenarda lnıilb 148•1 

Ortaşarkta 

bkbabar 
bazırlılı 

Edenin seyahati 
hakkında tefsirler 
Siyasi ve askeri 
hldisalar gözden 

geçirilecek 

HAYAL 
MAHSULÜ 
/Kİ HABER 
200 bin lngiliz askerinin 
Yunanistana doğru yola 

çıktığı asılsız 

Londra 21 (A.A.) - Reuterin dfplo. 
matik muharriri yazıyor: 

İngiliz altsülA.mellnin m olduğunu 
keffetmek içın, Almanlar, birçok Bal
tan ta1ialan çıkarmakta devam e -
diyorlar. Herhangi bir resmi ingalz 

kurrr.ay reisi General Dill) 

Alrlkada 
reni 

barekit 
Eritrede 6 bin 

İtalyan esir edildi 
Muntazam Habeş 

kıt' al arı da ilk defa 
harekete geçtiler 

Japonya sulh 
tavassutunda 
bulunmamış 

Tokyo 21 { l\.A.) - D. N. B. a- Kahire •1 (A.A.) - inanı·z . tef.siri elde edebılmek içln Almanların Kahire 21 (A.A.) - İngUiZ umu-
• b "ld" · "' • harıeı.. en son yaptıkları gayretleri Belgrad-
Jansı ı arıyor: ye nazın Anthony Ede · to • . mi tarargAıtı.*ıın tebliii: 

Yabancı ~azeteciler toplantısın • hık genel kurmay reisi n~ir ~~= ;ai ::n a.şa~ıdaki iki ha.yal mahs;l:e ~ IPblvada. Btnıazlııin oenubu.ndaki 

Tek tip ekmek hakkındaki 
karar mer'iyet me·vkiine gird 
Kararın bugün tebliği bekleniyor, derhal 

İcab eden hazırlığa başlanacak 

fıtanbul değirmenlerinden biri 
Ankara 21 (Hususi) - Tek tip Karar eı:aalanna göre Ankara, 1 

ekmek çıkanlması, francala imala - tanbul ve İzmir tehir1en belediy 
bnm tahdidi ve buğdaylara kanı - hududları dahilinde yalnız ecne 
tınlacak Ç'\Vdıtr niabeti hakkında maddesi çıkmı1 l Oü kilo buğday 
koordinasyon heyetinin karan bu - dan 84 ili 86 kilo arasındi\ un ai 
gün neıredilmi~ ve mer'jyet mevkii- nacak surette tep tip olarak imal 
ne konmuştur. (Devamı 2 nei sayfa.ela) 

Silivri önündeki 
deniz faciasının 

muhakemesi yapılıyo 
Faciadan mes'ul olduğu anlaşılan kaptan 

dün mahkemede sorguya çekildi 
da beyanatta bulunan hariciyt' mü- Ue birlikte Mısıra muvasalat etm• - ~i :aymak oımu,tur. Bu a r muharebede 107 İtalyan orta bllyük,. 
m~asili iti, Ede.,in Japonyadan ıulb tir if ıuı ur. it .. . İn . . . y Ultte muharebe arabaaı iğtinam e - Bir müddet evvel, SlliTI'i önlerinde aandr oflu Vlktor ivanof'un muha 

(DeTaml 'Z IMli sayfa.da) • (Denau 7 aci a&Jfada.) - 1 yuz hın "giliZ asker~ ) u. dilmif veyahud tahrib edilmift.i.r. Bit 1 bir deniz faciası olmuı. Bulgaristan- keme.sine dün 2 nc.ı ağırcezada başl 
................................... •• •• ...... <l>ftanu. 1 an.ol A1fa a muharebenin vukua geldili genil sa. dan gelen ve traruıit olarak limanı - mıştır. 
~ hada lftinam olunan d!ier harb mal 1 nıızdan geçen Uruguay bandıralı Türkçe bilmediğinden tercüman 

...,ehrı·m ı·z -'e ku••rta~· zemeainin sayılması devam etmekte- Balva.tor yelkenli geml.ai içinde bulu_ aıtasile sorgusu yapılan maznun, B 

U Sabah g e en U ~ dit. (DeYaml S iinıcii ı.a:rfada) nan 323 yolcu.su Ue birlikte batmıttı. garistanda Burgaz tehrinde oturma 
2-03 musevi muhacirile bir sıhhiye ta oldutunu, evli ve iki çocuk sahi 

b . d k e·r şehr·ı hAkı ·ıe memurumuzun öoğulınuile netlcele- bulunduğunu, Rua deniz ortaokul aber er 3 U··ncu gapan ır o t r 1 CI nen bu müthiş ıacıanın mes'ulü mev dan mezun oıup ı3 .senedır denzcılı O · k d b · ı k künde bulunan gemi kaptanı Alek _ (Denmı 7 nci sayfacla> 

~ daha tevkif olundu ye s~~tWş0 b1i:ce Anıt· Kabir için açıla 

General diyor ki 
Muhariblerin 

sulha olan ihtiyaç 
derecalarl 

--- YAZAN: --..... 
Emelıli General 

H. Emir Erkilet 
.Son Posta. nın nakerl 

muharriri 

B ugii.l bir tarafta fngilte
ru ve Yunaniatan ve di

ğer cihette Aln.anya ve İtalya 
olmak üzere bilfiil dört devlet 
harbediyorlar. lngilterenin müt
tefiki F rıansa ile birlikte, harbe 
airmesi her ne kadar 19 39 F.ylül 
bidayetinden itibar olunursa da 
onun karı\ ve hava İtuvvetlerıle 
fiili ve külli bir suretle haıbe 
tutuşma" ancak, Almanların 
1940 yıh ilkbaharında Holan -
da, Belı;ik:ı ve Fıa:ısava taarnız 
?e haşl.tnııştn-. F ranc.~nın mağ
k~b o!~r.a!c harb l!ahaıından çe-
lmeaı ıle de lnınltere o tarih -

~enberı yalnız başına kalmış ve 
~rbe Yalnız ha"ına devam et -

rnıı bu!unmakladıt. 
<Dna.nu 6 ncı sayfada) 

Bir müddet evvel adllyeye bir ıhbar likçe 7apılmakta olan tahkl.Jcat oit • bomba keşfedilmiş m· u·· sabaka bu·· yu··k 
yapılmıı ve Bamatyada oturan Kati.. miştir. Tahkikalı aılnımda Beyotıun- I . 
na lsmlnde çok genç ve güzel bir kı- da Tünelbaşmda muayenehane.si bu- Be"? 2 1 ~.A.~.) - svıçre aa -
lzın bir kürtaj o.nıelıyesine kurban git_ lunan doktor Yordan Hildavei'dinin zetele.?' buJU'!~u harbd~ kullanıl • ı A k • ı k ı d 
tili bildirilmişti. !hadisede methaldar olduğu neticesi. mak u~ere fngılız. Amerıkan ve~~ a a a l e arşı an 1 

orta köyde Şifa Yurdunda tedavi I ne varılmL§tır. İddiaya göre, Kat.lua m8:n laboratuva~lar~nm tcke~mul 
dll ekte ·ten vefat eden ve Yed·- . • _ . ettırmek ve endustııyel teşehbuslcr-

e m 1 
• 

1 
1 kendıSıne kurtaj yapılması tçın Dr. d · ı · · J" • •• k ·· k ı kule mezarlığına defnolunan kı"l:m il . _ . da e ıma ve ıstımıı ını mum un ı -

. H daverdıye muracaat etmış ve 0 mak ü:ı:ere çalıştıkları sansasyonel 
cesedi kabırden çık8:1°11a:ak, Morgn I bu teklifi kabul ederek, Samatyanın (Devamı 3 üncü sayfada) 
taldırılmııtı. Ce.sed üzerınde yapılan en güzel kızını:ı ölümüne sebebiJ"Ct 
otopsi ve Morg müdürlüğü tarafından venni.ştir. Fakat küııtaJ ameliyesinin 
veraen rapor da ihban teyid. eder n~rede yapıldığı henüz tesbit edile-
mahlyette görlllmüıtü. memlştir. Dr. Hilaaverdi diln adliyeye 

Bu hAdise etrafında müddeiumunıl (Dennu 7 aci •1facla) 

Halkevlerinin yıldönümü · 

Başvekil yarın bir 
nutuk söyliyecek 

.Anltar& 21 (A.A.) - Halkevlerinin tilrkilleri ve halk dansları tefkil et. 
dokuıuncu yıldönümünü kutıama mektedir, 
töreni pazar günü saat 15 te Anka. Bu se™' yeniden 81 Haltevi ve Halk 
ra Haİkevlnde C. H. P. Genel ba.tko.n odası açılmaktadır. Ayni zamanda 
veklll Ba.şvekil Dr. Refik Saydamın geçen yıl Halkodası olarak faaliyete 

iaşe müsteşarhğına 
Kayseri valisi 

tayin edildi 
Ankara 21 (Husu.sil - İaşe Müs

t,efarlı.ğına Kayseri Valisi Şefik Soy
er tayin edilmiştir. Yenl mıı.steıar 

bugün buraya gelerek Ticaret VekA
letUe temaslarına ba.şlamıştır. 

Boyu yaptığı için 
karısından ayrıl

mak istiyen doktor 
nutkile açılacaktır. geçmi§ olanlardan bir sene içinde Dün asliye üçüncü hukuk mahkc-

Bu nutku C. H. PartiSi umumt ida- Halkevi derece.sinde varlık göstermiş mesinde bir doktorla, karısı arasın -
re heyeti azasından NUi Kansu'nun odalar Halkevıne kalbedilmektedir. daki garib bir boşanma davasının 
hitabe.si takib edecekt.l.r. _ . duruşması yapılmıştır. 

alardaıt scmta.t Ahmed Ilk kuruluşları _olan 1932 den bu - Duruşma sırasında, karısile arala. 
Bu konuşm . ""' 'ır:. 1 güne kadar daıma nrtmakt.a. olan rında "htaU dog·uran muhrellf sc 

Adnanın besteledlğı ıve ~hÇt:.11' e·ema . . . ı • 
zd

,. K""""nllk•"h,-At~ı~n» Halkevlerınln yenı açılan:ıarla bırlık- bebler olduğunu söyliyen doktor bu 
Çağların ya ır.ı « ... ~- - ~1-9 " I .. ' 
! ntazi temsil edlleeelttir~ ~ ...... ~ te sayısı 383 u ve Halkodaları da 198 i arada: 

a Programın dlt<r muııJl,;.~ .. ı:t•lk ! bulmaktadır <Dn_, S iacôl ..,ı ... ı 
~ . , 

Güzel San'atlar Birliği mimari şubesi Anka· 
raya murahhas gönderdi, yüksek mimarlar 

dün bir toplanb yaparak bu hususta 
bazı kararlar verdiler 

Ebedi Şef Atatürke yapılooak 
anıt - kabir için Baıvekalet tara -
fından yerli ve yabancı ıan'etklrlar 
arasında açılan ve ilan edilen ıer -
best müsabak.Jt., san'at muhitimizde 
ıörülmemiı bir alaka ile kar§ılan -
mııtır. 

Güzel san' atl.ır birliği mimari ıu
besi ve Türk yülcat'k mimarlar bir -
liği bu mUhim işi layık olduğu e -
hemmiyetle benin.siyert'k, derhal 
faaliyete geçmişlerdir. H~diae, gü -
zel aan' ntlar birliği mimari şubesi 
idare heyetinde müzakere edilmiı 
ve neticede Ankarayl\ bit murahhas 
gönderilmesi karnrlaımıştır. 

Ankarada alakadar makamlarla 
temas ederek, a<;ılacak müsabaka 
etrafında bazı cihetleri soruıturRcak 
ve teşebbüslerde l.ulunacak. olan bu 
murahhaa hülti',mct merkezimize 
varmıştır. Mimarlarımız Ankaradan 
alacakları veni malümata göre, bu 
büyük itin· başarılması için İcab e • 
den huırlıkhm Reçcceklerdir. 

(Deftllll ' aei ~,..., 
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2 Sayfa SON 'POS'TA 

Hergün l Resimli 1'J:akale: Madalgarıın iki tarafı 

Milli sahne 
~·---- Mullitthı BhWea B u uırda Mr ıey millidir, 

Haegi millet oluna ol9Un, 
siinlilk bütün hayat ve hareketini, 
yalııız milli bakmıdan miitaleaya 
mecbur.dur. Milletin külle.sinin miiJ 
terek menfaatlefinc iaydalı olmt -
yan her baı-eket fena; her faaliyet 
mekrubtur. Millet olmanın birinci 
prtı budur; nitekim sonuncu fal'tl 
ve bütün aradaki prtlar da hep 
bundan ibarettir. 

Diğer taraftan, milli olmak ne 
demektir) Heı halde, mi:llitilc. ne bit' 
kelime. ne bir bayrak, ne bir renlt 
ile ifade edilemeı. Millilik, bütün 
bir kütlenin ruhudur; btı ruhun beT 
şeye hakimiyetidir: her ~yde onun 
tezahür et.'Uleidir; lıer huekctin 
hedefi bu r,ıhun ve bı; J,.:ütJenin men 
faatine hizmetten ıibar-et olnıaktn. 
Milli hır cemİ}et içinde ne zümre, 
ne tabaka, n~ seviye ayrılı~ı olamaz. 
olduğu ~ün o cemiyetin henüz mil!i
Jeşmemiş olduiı.ına hükmetmek za
ruri olur. 

Eğer millilik hu ise, eğer millilik 
yukarıdan apğıya v~ aşağıdan yu
karıya doğro giden bir ruh kucak
laşmuı, bir ki;tle kayna!}nHu is~, 
bizde milli namını taşım:ya layık 
bir sahne d"' roktur. Ac.ı da olsa, bu 
hakikati imaf etmek zaruridir. 

* Şehir Tiyatroıru adını taşıyan ve 
"ücuda geldiği gÜ!ıdenberi bize kıy
metli arti ıler vcrm11 olan bir r.ıü
e-ısesemiz var. Kurulalı da, galiba, 
otuz sene kadar bir zaman oldu. Bu 
müddet esnumda bi.zirrı milli ııah -
nemizin mifli ünvanını la'1}'an bü
tün repertuvann'.l hakim olan un -
sur, adapte llc:lmı ta~yan Fransız e
serleridir. Adapt-:! eserin ne deınt'k 
olduğunu bilmriniz. Yabancı bir ' 

' memleket hayatının (ve bizde ek -
ııeriya Fransız hayatının) hcrhangi 
bir meselesini bize herhangi bir saI
hnsilc tasvir ve teşhir eden bir eser
deki şahıs ı~imlerini değiştirip on -
lan bizim knışımıza Tiirk oJarnk çı
karmr..,·a r.dapte etmek .namını ver
dik. Karşımı:r.da!d hayat, f'raııs;z 
hayatıdır. Mesele Fransu. me.'<ele~i. 
ruh 'Fransız ruhudur. Dizim bu ha -
yat ile ne nlakam•z var? Bizim ru -
humuzla bu ruh arasında ne müna -
sebet vardır? Bu suallere vereb;1e
ceğimiz '.:ev:.'thhr mahduddur. 

Bununla milli sahnemizin bütiin 
yaptığı işin bundan ibaret olduğu -
nu söylem.:k istemiyorum. Fakat, o
tuz seneiik snhnech hakim olan ruh 
budur. Bunun ha.,.icinde, gene bu ..
ı;:tinkü milli havatm hakikatlerile ve 
h tta umumi alakalarile hiç bir bağı 
bulunmıyan bir takım ~rler ve ni
hayet bunların arasında tel: tük ser
pi~tirilmiı entrınasyonal kıymeti J 
haiz piye1l'!r ~İrer. ' 

Bundan dol;\yı mitli sahnemiz bir 
tiirlü milletin ~ah11esi ·>hımıyor ''e 
nvni sebebd~n dolavı da· inkişaf e -
demiyor. Mu.:ıVYf!Tl bir münevve:ler 
ve bilha<1sa ''ilrı llHİN~v\·erler züm -
resinin muhiti içinde kalan bu sahne 
bu halile inki,af edemez_ İnlcimtf e 2 
dcmiycccği gih'.. ayni :zamanda. 
memlekette. memleketin olmıyan 
bir :içtimai tip ya .. atm-,ya, bize :bi -
zim olmıyaıı b::- ruh vermek, yahud 
da bizi çolt hafif bir havat telakki
sine sevk etmek gibi fen.; bir rol oy
namıya da mahblm kalır. Milli 
,c;, hne, .bu rohi iırtiyc istiye yapmaz; 
fakat. uınıımi şartlarm iç.inde, o hu 
yolda sürü!derıİ'f' ~itmcğl': mahltum 
kalmı~tır; nice.ldm, bn yol üzcnnde
ki hareket, bir h<ıyli yavn,Iam• olsa 
bile., öylece devam edip gitmekte -
dir. 

* Ne zaman ınılli sahne fikr! zHt -
nimden geçse, henim lııılunclıığuın 
zamanlarda henÜ7 viizde gekseni 
Tiırk ol.arak 300,000 nüfuslu bir~
hir olan Bakunün tiyatr»la•ı gÖ7ii -
mün öcüne geliı Her nkşam hın
cahınç do\ı olan bu tiyalrnlarda h,.r 
nevi halk vardı .. : 5apkalı, L:.l"sketli, 
kürk mantola, !!İyah çıu"laflı , g'"nç, 
ihtiyar, köyW, ka.~abillı, ~hirli. Bir 
milletin hiitlin laha ltalamıı ,·e mu -
hitlerini lemsi! eden bu çcşidli tr: -
maşacılar, kar !arındn hakikaten 
milli bir !.ahrıe görürler. Eğer bu 
sahne opera ise, orada. Leyla ile 
Mecnun, As1i ve Kerem, Aşık Ca -
rib, Şah Senem, Sah f smail ve ilh .• 
Operet ise, Arşın r.ıal alan, Meşhedi 
lbad, Elli yaşmd.ı Civnn, Er ve Ar
·vnt vesaire ... Eğer rahne dram sah
nesi ise, ·n haşta Shaxpacr ve Schil
ler gelmek Üz.ere enternasyonal e -
debiyat .:e sonra K.aflcasyanın, Gür
cüstnnın Kaı;arlıır tnrafından fethi 
tarihine aid Mchmcd Sah K~r, 1 
Nadir Şah Efşar, T op:ıl Tim ur gibi 
tarihi eserlerle bun\ana yan•ba!'lnd• 
daha birçok hayata aid piyesler. 
Azri sahnesinin komedi repertu -
varı ise büsbütün zf"ngindir: Feth 
Ali'nin. Mine CeliJ'in ölmez ko -
medilcri ve daha birçoktan. 

Bu sahnelerde bütiin Azeri Tütt
liiğüaiin g~ ve haldeki bü -
tüo it.yat hiilyck:i Ti! t.Rcktleri 
söriitoriW. Orada JalciT vard11, zengin 

<me - , wıi _,.ala) 

Bir gazeteci bir incf'leme yapmak üzere dünyanın en zengin merkez. 
Jerin4len birine gitmişti . 

Dö.nÜ§Iİ.nd.e bir arkadafı gör<lü~ü en mühim hu.susiyt>trn ne oldufunu 
sordu, şu cevabı aldı: 

- Bu şehirde başı boş dolaşan kulübesiz ve yiyecebiz tek kopek JOk.. 
tur. buna muk.abıl geceleriBi l!Obk kAnapesiD<:le g~iren aç insanlara çok: 
r~eldinı. 

Asfalt 30k.ak, çi~kli bahçe, zengin bina ve hiç durmadan işleyen tica
ret mekanizması ile f.abrik:a füphe yok ki bilyük bir refaha deliüet eder. 
Fakat gösterdiği manzara madalyanın yalnız bir tek tarafıdır. O mem

leket hakkında tam bir fikir edinmek için madalyanın öbür tarafına da 
bakmak Jazundır. Yadalyanın obür tarafında aranılacak şey .sosyal yar 
dmı teşkili.tının azlığı veya çokluğudur. 

........ ·----•• ........................... ---.••a ......... - ..... e••••---•• ...... •··------··--••••M••••••••••••••••••-•••••••••••••• .... •·--·---·-... •·-· .... ·----·----HM-

,Dehli~ Siz Arasında 
Tayyare mi, zırhlı mı? kurşunla patlamı- Kaybolan karı 

ve kocaların 
nisbeti 

Harbden evvel çok sorulan bu suale bugün yan Otomobil 
verilen cevab nedir ? ( ki 

[ "Son Posta,, nın dtınizcisi yazıyor ) isti eri... 

Tayyar.?, :ı1rtıh ve deniz 
Harbden evvel çok konuşuJm;.ışl kesilmesi: Bu da bir deniz mesele.

olan (hava silahı - d•niz silahı) Ja- sidir. Fakat Alman hıava kuvvetleri, 
vası bugün d~ vazivetini ve ehem- büyük gayretlerle, bu yoHan ticuet 
miyetini :nı:ıhafaza etmektedir. Ha- gemilerinin hatuıimasiJe kesmek ie
va ei)ihın.n çok geııis mikyasta kul- tiyorlar. 

3 - Deniz geçicl)er:inin işgali: 
Bugün mühi::n rol oynayan ~cçidler 
Süveyş ve Cebt:liittarıktır. Bu mese-
le hava kuvvetlerindc.n ziyade le.ara 
kuvvetlerinin halledebileceği bir da
vadıT. 

lanıldıit bu harbd~ mücadelenin 
81klet merkezi gene denizlerde top
lanmakta ve Alman baYacılıi;"ln;,n 
olsun, lngiliz lıavac.ılığınm ol.un 
mühim bir b<ımı denizlerde gezen 
gemiler ile ıı:emi yapan fabrikalar 
üzerinde f..liyet ~Öltermekterlirler. 

Herhalde harbin neticemun ka- ffaya kUW8tf8rİAİR hedef/eri 
ralarda almacağınd ş1.ıphe yoktur. 
Gene mühim bir 1'ara cephesi ku~ 
rulacak, bu cephe ynpılacak veya 
çevrilecek, İKm ı) yolla:ı ke~ilecek ve 
lıarb sona ere<!ektir. Fakat b!..! neti
ce ü:z.erindP. denizlerin le5irinin de 
Büyük H•rhd~n pek fazla olduğun~ 
inkar etmemek laıımdır. Binaena
leyh bava kuvvr.tleıinin daha fazla 
deniz mai<ı~dl.u.n<la lrniiamlmıtaı 
doğru ve yerinde bir harekettir. 

Bugün yap,lmakt~ olan mücade
lenin Alınan havacıl.iı bakımından 
hedefleri .(U suretle toparla1ıabiliı: 

1 - Jn~iltercnin istila~ı: Tama
mile bir Jeniz meJJelesidir. E.ğe1 bu 
ada, Norv,.çt~ olduğu gibi paraşül
çüler ile istila edilebiiea'k vaz~v~t l" 

ol~aydı (İng!liz - Alman) hava" kuv 
vet nisbcti çok olduğu zamanda 
böyle bfr hareket mt'vl.:ii tath:ka 
kor.abilirdi. Bu ik: hüyiık memleket 
ara~ında kuvvet nisbeti aza.ldı'kça 
Alman havacılı:i'ının bu hedefinin 
elıemmiy,.ti de azahcaktır. 

2 - 1ngilt~te d'niz yolhrının 

Bu deniz meselel~rinin hepsinde 
deniz kuvvetleri havaya kaı~ı hiçbir 
faaliyet göstermedik!etr halde ilci 
tarafın hava lcuvvetleri denizde do-
l~an vasıtaları imhaya s;vaşmak
tadırlar. Yani hava - deniz mücade
lesiade taarruz daha z;yade hava
dan gelme~tedir. Alman hava kuv-

vetlerinin iı<:defi lagiliz ticaret ge
mileri ile burı!an himaye eden harb 
gemileridir. İngili·~ hava kuvvetleri 
ise Alman denizaltıl:ın ile harb ge
milerinin inşa edildikleri ve jstila 

ku,·vetleri:ıin · hazırl.nmuı muhte
mel olan I:manhn boır.bardıman 
ebnektedirlcr. 

Fakat eğer Almanlo.r harbden ev
vel rivayet edildiği gibi müthi~ ha-
va filolarının bir defadaki bucum
ları ile İngiliz dooanmasım teşkil e
den harb gı!mileri•ıİ batınvermiı: ol
~alardı, me!lele ve mücadele çoktan 
bitmiş olacaktı. lngiliz tayyareleri 
ele, gene harhden evvel d~ünüldü-

(Denmı 6 ncı sayfada) 

Birl~ik Amerikada Akron ııeh -
rinde bulunan Amerikan orduları 
laboratuvarları hiç bir veçhile pat -
lamıyan ..:>tomo'?il lastikleri vücuda 
getirmeğe muvaffak olmuşlardır. Bu 
lastikler iiç kauçuk tabakasından 
müteşekkildir. Kurşun i!abet eyle -
diği talıc.dirde bu kauçuğun iç iki ta
bakası otomatik bir surette perçin -
lenmelctedir. Maryland eyaletinde 
Aberdeen şehrinde bu lastikl<>r ile 
techiz edilmiş olan otomobiller mit
ralyöz ate~n~ tutulmuşlardır. 

Mütead<lid isabetler vaki olduğu 
halde arabalar yollaıına ôevam ey
lemişlerdir. (300) kilometre sonra 
yapılan tetkik.atta fazla ha,·a ka -
çırmadıldan anl!l1llmıttır. 

* HolAndahlar ineklerini 
zümbül ve IAle soğan1arı 

ile besliyorlar ... 

Malum olduğu üzne dünyanın en 
meşhur zümbül ve laleleTi Holanda 
da yetişir. Holatda bütün dünyaya 
her sene bu çiçeklerin soğanlarını 

çok mühim miktarda ihraç eylemek 
tedir. Harb vaziyeti dolayısile Ho -
landa şimdi ihracatta bulunama -
maktadır. Holandalıhr aurumsüz 
kalan bu çiçek soğanlannı ineklere 
vermeğe karar vermişlerdir. Bir te
reddüd devresinden soma, inelder 
bu soğanları hahişle yemeğe başla -
mışlardır. 

Birleşik Amerikaclan taze bir ha
ber .•• Bu hab~-r karı kocalar arasın
daki sarsılmaz sevgiye aid bulup -
maktadır. 

Nevyorkun en büyük hususi de
tektif kumpanyasının geçenlerde 
Amerikan matblıatı mümr.s6illerir.e 
bildirmiş olduğuna. nazaran 1940 
senesi içinde kumpanyaya kocala -
rmı kaybettiklerinden bahisle mü -
racaatta Lu!unan kadınların sayısı 

70,000 i bulduğu halde bu müddet 

zarfında ancak 15 erkek kansının 
kaybolduğundan bahisle müracaat 
etmiştir. Kumpanyanın if§aatı Bir -
leşik Ameri!rnd:ı büyük bir hayreti 
mucib olmuştur. Şimdi herkes ka -
dmlar ile alay etmektedir. ... 

Dört senede 60.000 
lngiliz lirası kazanan 

berber: 
Sunday Chro 

nide gazetesi -
nin yazmış ol
duğuna göre 
Londrada Ox -
ford caddesin -
de mağazası bu- 4) O, 
lunan bir kadın 
berberi bir gece c\•İ•ıde Mısır kra • 
liç.esi Kleopatraya aid bir kitab o -
kuyomıuş. Kleopatranın çok güzel 
bir kadın olduğı.ı malnmciur. Ki -
tabda kraliçerun saçlrtrmı kına ile bo 
yadığı tasrih edilmişti. Kadın herbl"r 
erteAi giin ~azetelerb şu ilanı neşret
tirmiftir: aGüzel Londralılarl Kleo-
patra gibi olmak arzusunda iaeniz 
hemen saçlumızı kına ile boyalı -
nızı> 

İlan tesmıu derhal gÖ!ltermiş, 
londranın yük.sek sosyetesine men-
sub bütün kadınları bf:rbert" gel -
mişler ve bu spyede bu fakir berber 
dört sene içinde 60,000 lngiliz lirası 
ka..unırufbrl 

l STER i NAN, i STER iNANMA' 
San zamanlarda İngiltereyi gezmf.Ş olan birisi orada gördüklerini şöyle 

anlatıyor: 

- Londraa::ı. muharebenin bnşl < ğı gündenberi birçok şeyler değişti . 
Değlşmiyen tek bir şey ka.ldL İşi mi" yahnd görmü§Sür.üzdür: Hnydpark 
da halk ha~lerine mahsus kL,siıler vardır, şartını ila etmek k:ıydile 
h&r l.ste-,en bun.ludar_ birine çıkar, hükürnet.in lehinde olsu.n aleyhinde 
olsun, halkın ditşüncesine uy.sun lCl'a uymasın bütün dü.şiindütlcrini dtl 
fündütü 4ekilde IÖYlar, tamamen ~e.sWr. 

Harbin ve tayyare taarruzunun bı adeti muvakkat~ıi olsun durdur
masına ihtimal veril.!b!lirdi .. Fakat bu, böyle olmndı, kürsüler gene yer_ 
lerindedir, hatibler gene söylemektedirler, dinleyenler de. vardır. Fazla 
olıLrak blrcok konferanslardan sorırn halkın bir ağızdan Ingk marşını 
söylemekte oldukları d::ı. işidilmektt'dir.• 

İngıll:.eı'enin asıl kuvve tinin ncrec f olduğun\! .!:oranlara bu müşahede 
bir nümune olarak gösterilebilir, fakat bu nümunenın İngiliz düşman
la.rını memnun ececeğine: 

1 STER i NAN. .iSTER INANMAI 
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Tek tip ekmeğin 
fiatı 10.5 veya 
11.5 k. olacak 

CBaştaralı 1 iDci aayfnda.) 
dilen unl:ıtla bg unlardan yapJlaa 
ekmekler istihla1' olunacakw. Ba 
unların imalinde kullanılacak buğ
day harmanJıuına. bu hannanlann 
asıllarında mC'\-·cud çavdarla birlikte 
azami yüzde on beşi geçmiyece.k. 
nisbette çavdar katıiacaktır. Bu nis
bet toprak. mahsulleri ofisince v~ 
rilecek çavd.:ulann miktarile mu - • 
kayyed olacaktır. 

Oç büyük ıehirde 
Aıak.ara, lstırnbul ve İzmir sehiı:-.

leri belediye hududlnrı dahili~dçld 
buğdayı koruma. kanummua hü -
kümlerine tabi değirmenler gerek 
bu şehirlerin ve gerek diğer ma • 
hallerin ihtiyaçları için bu kararla 
tayin edilen tipten gayri un imal ve 
bunları satış ve iatihlake erzedemi
yecekleri gibi bu tehirlerin ihtiya • 
cıru temine iştirak edca başka yer
lerdeki değirmenler:n imal eltikleri 
bu tipten gayri unların da bu c:ehir
lere ithal edilmesi menedilmis:fr. 

Mevzuubahs 3 şehdn francala 
vesair ihtiyaçları için mukıazi daha 
aşağı raadımanh unlar Ticaret Ve
kaletince tesbit edilecek miktarda 
olmak Üzere toprak mahsulleri ofisi 
tarafından hazarlanacakhr. 

Diğer 8-1 ila 86 randımanlı un -
lardaa mamul demek ve gerek 
francala ve diğer madddcrin fiat • 
lan, fiat müralcabc lcomiayonunca 
tayin olunacak un fiatlan ve bu un
lardan elde edilmesi mürnkün ek
mek ve diğer maddelerin miktar -
ları gözönünde tutularak imal ma.
rafları ve normal kar miktan ilavesi 
suretile belediye medi..,let"i TCya dai 
mi encümenler tarafından tesbit o
lunacaktır. 

Bu karar hüküml'!rirrin tathikab 
alakalı Vekaletlerİ:l ve beledivele -
rin müfettişleri tarafından daimi bir 
mürakabeye tabi tutulacak ve icabı 
halinde muhtelif Vekalet ve 7iraat 
Bankası Ticaret VekalP.tİ emrine 
lüzumu kadar müfettiş ve kontrolöT 
VP-recektir. 

BeyannamP. 
Bu karar bugijn ıner'iyete t:irdi

ğİne göre bugünden itibaren ht-r üç 
şehirdeki değirmenler ve bu §ehir
lerdeki Fırınlar ellrdnde mevcud 
unları bir bevanname ile b~lediye -
lere bildir.!"ccklerdir. Bu unlaıın ta
mamen sarf ve istihlaki be-led ivt" -
!erce temin oJunduktan sonrR yeni. 
tip ekmek İmal ve satışına baı.lRna
caktır. 

Şehrimizde hazırlıklar 
Büyük şehirlerde tek tip ekmek 

imalatına ba;::lanma~ı hakkındaki ka 
rar henüz şehrimizdeki alakadil rlara 
tebliğ olunmamıştır. Kararan bugün 
vilayete tebli~i beklenmektedir. 

Karar tebliğ ed1lrlikten sonra der 
hal icab eden hazırlıklara başlana -
cak ve yeni tip ekmek Hatları tesbit 
olunacaktır. 

Yeni tip ekmek fialının 10,5-1 1,5 
kurus ara~ıncla olacağı tahmin edil
mektedir. Kararın tebliğinden sonra 
çavdarlı kıanştk yeni unun fiatına 
ekmek imal masrafı ve kar nisbeti 
de ilave edilerek yeni ek:mek fiatı 
tesbit olunacalctır. 

Francala imalatı dn belediyenin ta. 
yin edeceğı mahdud fırınlarda yapı

lacaktır. 

Di~er taraftan, İstanbul değirmen 
lerlnin ihtiyat birer !!yar veya dizel 
mot..örü koymaları hakkll1dakl mec
buriyetin süratle yerine getirilmeei 
aUl.kadarlaTa bildirilmiştir. Btt wızi_ 

yet üzerine, evvelce değirmen iken iş 

azlığı ve dl~er sebeblerle kapanan de
ğirmenler de derhal faaliyete geçe -
ceklerdir. Un stoklarının yapılmnsın 

da bunlardan istifade edileceWr. 

Basm Birliği azasma 
Mıntak.a Reisliğinden: 

Yıllık balomuzun bu akşam Tak • 
simde Şehir Gazinosunda. verilmekU! 
olduğunu birer mektubla birllk azala.
nna hatırlatmış, ref'MaWl.rlle birlikte 
hazır bulunmalarını rica etmiştik. 
AdreSlerindeki ~i§tklik yiizünden 
mektublarııruzı. alamaması muhtemel 
olan arkadaşlarımızı da bu satırlarla 
haberdar ediyoruz. ............................... _____ _ 
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lg af, Ve Teıs·z 
' aberle • 

ineye ı Köy düğününde cinayet, bir ··şi 1 ~~ıefrUe:I 
verilirken öldü 3 kişi ağır yaralandı e Teşebbüs yapıldı mı, 

yaprlmadı mı? 

Den·zyolları ve limanlar 
işletmeleri birleştirilmiyor 

İtalyanlar kendi 
kuvvetlerini topa 

tutlular 

izmR 21 <Husu.si) - Geyvenin Kozan köyünde yapılan bi.r duğun es
nasında çok feci bir cinayet olmuştur. 

sarhoşluk yuzunden çıktığı anlaşılan bir kavga ~ırasında blr kışi öl
mÜ§, üç ki§i 90k ağır surette, birka9 kişi de hafif yaralanmışlardır. 

Ankara 21 CA.A ) - Münakaltıt ve Hizmet ve mevzuları a;>Tı olan bu ıki 

B eynelmllel siyaset havasında kiUetındcn btld rilıniştir: ıdo.renın birleştirilmesi dc"ıl Muna 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 

kısa zamandnnbcri oldukça Son gunlerde bazı :Lıtnnbul .gaze - kalüt Vekaletince ancak bug,ünun ıh: 
tuhaf btr rnzgir esmeye başladı. va_ telerınde Devlet Denizyolları ve Dev-

i d P 1 d zı~ette esas ıtıbar.le bır ciPğişıklık hu- let Lımanları İşletme Umum Mudur- tıyaçlarına ve yıar'ının ınk .şaflarına A vustra ya a o.onya a suıe g~tırmemeidc beraoe:- bazı polıtı- lükl_e:inin tekrar b r idare altında blr/vcra edecek kemale getrilmeler n. te-
kn meyıllerıııe i.skandıl \•asıtalığı et- leştırıleceğıne daır haberler görulmek mın edecek tedb r ve tertlbler alın -

51 harb gemisi çeteler mek bakımındo.n şayanı dıkkattır. ted r. Bu haberler tnmamen yanlıştır. maktadır. 
Y - Dun gene bu sıituııd:ı ı:ıfsılı\tlı bir su- ------------

eni Yunan taarruzu ı teşekku·· 1 ettı• rette temas ettfğlmız bu me ele Ja- Parı"s matbuatı ı· eııı. "' 
a d b İnşa O unuyor lpon hıırıc.ye nazırına atreaııen barış ~ ngı iZ - ~ovyet 

llU ane İr mukave- Londra l ı {A. ) _ Londrn _ tavassutu teşebbusudür. Londre. kay. 

metle karşılaşıyor Londra 21 (AA.) - Dun Londra- daki Poioııya kaynaklarından \•erı- naklarından evvelkı gıln buno. d:ıır Vişi hük_üme ini görüşme'erı· 
ya gelen Avustralya ba4jvekıli Menzı. len malum.ıta g(;;rc Alır.dn askeri ~elen haberler o kadar o.rıh ve kat'l I 

Atina, 22 (A.A.) _ B. B. C. - es bugiın gazet-ecilere şu beyanatta ahra poli i emrinde çalışan General ıdı kı bu sarahat k.ırşıs.nda lliı· da- t k" d d• 
Cepherun bazı kısımlarında devriye bulunmuştur: Roettig'in A'mım pulisilc tıilahlı Po- kıka olsun teredc!ud Nınek k msen.n en 1 e 1 yor 
ve topçu faaliyeti olmuştur. Dün Avustralyanın Pasifik denizine aid lonya çet~le:i an<.sında \rukua ,..c _ aklından geçPmczdı. r~akat bir gun 
tnerkez cephesinde, fena hava §aıt- gavet sarih arzusu bu mıntnkada sul len bir müsademed knlbinde·ı") a- sonra Japon k~ynnkları ve bızzat Paris 21 ( A.A.) - D. N B : 
larından dolayı duran taarruz yeni hlln muhnfazasındıın ıbarettir. Bu ralanarak öidi.ığü te) id edilmekte _ Jaııon harıc·ye nazırı kend~ıne nı., Nouveaux 1 emp ~ nzetesı <· Vıclıy 
den başlamıştır. bizim işima.e yaradığı glbı ayni za - dir. Esasen Polon}adı. n~!lrndilmek folunıın bu hareketı bufıik b r kat'. esrarıı O'l"ı 11;1 nlıınd \ ichy huku-

Atina, 22 (AA.) - B. B. C. - manda Pasifıkle alllkadıır her devlet te olan Leh gRzet ler: Polonynl:la _ iyetle tekzıo ett Bu zat dıyor kı: 1 metini te.1kid .. devam clmrktcdir. 
Atina radyosunun bildirdiğine göre. için de faydalıdır. rın gittikçe şiddt>tlenen muka•,eme-1 cJapon h:ır c!y ... nazır. sıfatıle dun. Gazet~. Amiral D rlanın Paris
bazı mıntakalarda ltalyan mukavc- Bahri program hakkında dn beya. tini kabul etmt>ktedırler yanın hıçb r millet."" dunya b::ırı ı. teki ikametinin bir tPtKık ..:ıy rcti 
illeti hafif olmakla beraber, dü§man natta bulunan Menzies bu p'ogramm Deutsche Rund h u'ın hr.b .. r ver n.n tekr::ır te.sL.iı ıÇın hıçbır zaman bır mahiyetinde kalması üzerıne Pa is 
cephenin her kısmında anudane bir 51 harb gemıSdlın inşasını derpiş el- diğine :ıazdran Bromberg cıvarında tn~nssut tekl fınde bulunmadım ıt matbuatımn ınkiı.nra uğındı~ını ,e 
surette .mukavemet etmektedir. Dü~ tığini söylemiş ve bunların inşaatının Tuchola ormı.nınd iddetli çarpış- Iddla açık ·ıe her turlu llt basıı ma- bu inkisarı büyük bir ih ıy.ltla ız.hnr 
?nan, hır taarruz esnasında kendı 14 aya kadar bıteceğtni .ıuı.ve ctmış - malar \•ukubulmu tur. Bu ormana hal vermıye,.~k kadar vazıh oMuğu. ettiklerini •a-zmaktad:r. Bun'1n ma
k~~·alarına karşı ateş eçmıştır. Bu tir. çekilen ı>.:>Jor.p. a,kerlerı mıisellah na gor~ boy e bır tavassut. U?klıfı rı- nası bu &.•yahatın lıiç hir aınrli ne -
Yuzdcn İtalyan kuvvetlerinin mühim İlk vazifemiz, en mühım harbi ka. çeteler t•'fk•I edcr"l imdı aç·kıan vayetının nasıl olup da ortaya çıktı- tice vcrmedi~ıd:r. 
bir kısmı Yunanlılara teslim olmıya zanmaktır. Avwıtralya ve biıtün İn. açığa ':'l\uknvenıe• ediyorlur. Mer • ğına merak etmenıel~ knbll deltıldır Nouv,.aux 1 epmse ~öre Fr.ınsa, 
rnecbur kalmışlardır. glllz dominyonları namına, İngniz kezi Polonw•c!a Polon'<ılılarla , u _ Fılvlık ?Yni herle Y" nazın S yam _ hakikatler vücudı: getirm kfizın or-

Eden Maltada 
nutuk söyledi 

millet ne yalnız olmadığını söylemek kua gelen ı:.arpışmalnrda son avl.u Hındıçını ıhtJdfı h:ıkkuıda İngıl z ha- tada bir gerginliK oldugu lııbııİni vc
isterim. Bız bir aile te.'jkil ediyoruz. içinde 44 ı\!mon aı.keri p,,\i;;i öldü- rıcıyesın<ien baıı sualler aldığını, ren değil, dış sıyaset saha~:ııda ol-
Dünyadn düşmanlarımız oldukça bu rülmüqtür. bunlara cevııb \t!rdığlıı'. bu cevabua duğu kadar içtırnai "~ ıkl sadi sa-
ailenin her ferdi ne yapmak lazım gel da diınya IJ:ırışının tPkrar teessüsü halarda d3 kunı'"ıı ha.r·k .. ıll"r mey-
diğinl mükemmelen bilir ve bu hal ı• •ı• h hakkındak. lıkruıı bildırc,r.inı kaydet- dana getirecek bir seyahat bekle -
dü.şmanlarıınız ortadan kalkıncaya ngı iZ ava m yor değıl Faka~ bu mukabele ıle mektedir. 

t kadar böyle devnm edecektir. kendi.sine ısnnd olunan teşebbus a _ • . . . 
ngı"liz Ha iciye akınları rasındn hıçb r mfinn ebet ı d ğ Pans sey:ılıatı nclıcA vcrmedı 

k d 
da kat' yetıo ne oma ı ını Nevyork 21 CA A) V chy'den bu. 

N Af . • ı .~ ı rı suruyor 
az K h• ede rı a a yenı B te k . rrava gelen haberlere gore amiral Dar ırının a ır Londra 21 (AA.) - Hava neznre. . u mu na ıs haberıer karşısmdn lan•m Pariste aptığı miızake e'cr .. l tinin Cuma gıinu ~şredılen tebliği: ınsanın hıık ko.ten hayrete duşme _ Y r 1 

yaphgı gÖr .. şme er harekaft t Bir İngila bombardımıın tayyaresi mesı kab~ değıldlr. Dnha geçenlerde bek::nılen net.ıceyi vermem t r. Fıl-
Kahıre 6 {A.A > - B. B. C: dün Holandada İjnıuıden lımonında. gene buna benzer hır aıans haberi ha~ı~a Fransız - Alman munasebet-

• Dfin buraya muvasallit etmiş olan CB3Marafı ı inl'f sayfada) ki dok.lan bombalamıştıır. Rıhttmda almıştık Bunda Ro'llaııyadakl Tlirk lerın~n yen den normal b r şekilde 
1~ilız Hariciye Nazın Eden, burada Eritrede, 20 Kanunusani ile 20 şu. büyük bir yangın çıkmıştır. gazetccilerının tevki! olunduklar: bil. t~lsı lstenılıyordu. Bu, ı.Jlnm mış. 
gorüşmeıerıne devam etmektedir. Bu bQt arasında, bir Jiv~ kumandanı ge_ İngiliz hava kuvvetlerinin gece fa. dirılıyordu Romanyada Türk gazeLe- tıı~l 

1 
lt d 

arada hür Fransız kuvvetleri :Jef, ge. neralle bırlıkte 47 Italynn sübavı aliyetl şimalı Fransadaki bazı tay • cisı olup olnıadığ:nı, bufiların m k _ mtan ark,l 1
1şgadl n Frın ::ı btoulu 

neraı K t 1 d ·· · ü t•· · , • ta 1 d b nan opra ar a ığer ansız p -a ru , e e goruşm ş ur. 698 ıtalyan erbaş ve eri ve 5 576 ı _ yare meydanları merınde keşıf uç.uş. r nm ne en ı aret bulunduğunu kl d ki h d d k t 
1

. 
Eden, Mısı.ra gitmeden evvel, Mal. talyan müstemleke askeri e.sir edil • larına lnhı.sar etmıŞtir. dahi tahkik:ı. ltizum gôrınedeıı bu ha- ra ~rı arası~ a_ u u on ro u-

taya ııım·ş ve b d h lk h"t b • b . b mı şıddet!endırmı~lerdır. ' ura a a a 1 a en mlştir. Bundan b~k.a Mavi Nil Yu- Bu harekata ışlirak eden tayyare!e- erı 'iereıı yn ancı ajans muharrırl-
~ nutuk söylemiştir. Eden demlşt.ir karı Nll ve Gocam 'ınıntakilia~mda. rimizin hepsi üslerıne o~nmüştür. nin bu ıhba.rı bir gi.ın sonra Türk ır_ --

- İtalyan Alm da birçok esirler alınmıştır. 1 Kahire, 21 (A.A) - Ingılız hava kından bır gazetec nın bazı sual ve Hı",nd kadınları ''a 
- an taarrurlarına İta.l . ,_ ti . ··-' kar A t b cevablar k ld ı; U karşı muzaffer olaca~~. İ il" • yan SotnaliSln<le, ktt'ala.runız, ... uvve. erı uın .... m arguhınm e - a maruz a ıı;.ı ve sonra 

paratorluğunun hergun ar:: ~z ım. Cuba ınnaAını, ilk geçılen noktanın liği: Ingiliz hava kuvveUeri b lhassa tekrar işlle gucılc m~ı;uı oldu u ek- 1 • tf 1 
tl b z kat'i zafere ulaştıracaktır~vve- Şıma'ilnde d ~er bır nokOO.dan dnha Berat ü:aer ne ~lddet}ı bLr hucum yap. linde tashıh olundu. GorU!:.iyor ki peçe.eri a 1 ar 

t~zyık ederek geçmoşlerdlr. Bu iki mışlnrdır. Burada J:talyıın kışlalarıu guoluk harıci haberler. okurken dai-

lngiliz tayyareleri Sic''ya 
hava islerini bon:b· la ... llar 

koprü başındakı harekat, şayanı mem da buyuk hasar ıka edilmiş ve in. ma ıhtıyatlı bulunm:ık mccburıye _ Ajmer •Hınd· tana 21 CA.A) - AJ. 
nunıyet b r tar~da inkışa! etmekte _ filô.kla.r kaydolunmuştur. Tepedclen tınde kalaca!'i-ız ve en kat'i ınalOmn- mer'de kadınlar tarafından tert b e-
dır. de bombardıman edilmıştir. 1 tı, tela b veJa teey.) ud etmes ne in_ dılen bir konferans a 5 000 Hindli kn-

Mu.saolini,,in İmpa.ratorluğu aona Tııyyarelerıınız, yedı İtalyan avcı tız~ren, !ıer zaman kaydı ihtiyatın dm yüzlerıni orten peçelerı alen<'n 
Kahire, 22 (A.A ) - B. B. C.: r.riyor tayyaresi diışurmüşlerdlr. ı telakk.de muztar knlaca6ız. İşte ha_ çıkarmış ve bir daha örtm yecck!crı-

Orta ark hava kuvvetlerinine men- Londra 21 (A.A.J - Daıly MaU ga_ lıntıZ ni bUdırmı~lerd r. Ev~eliı konferı:n~ 

sub fngiliz bombardıman tayyarele- zetesinin hu tıSI muhabırlne gore E- Btırl ·ınde kor!iunç 5 ı · rn G riyaset etmekte olan b::ıynn Satya -
ri, dun Sicilyadnki Komiıio ve Ka- ırıtre~e harekrıt sahnesi~de bulunan 'J ~ ti LHt ur afl'1" t-11ıo9 vati taşıdığı peçerı hayatında tlk de_ 
tanya meydanlnrını şiddetle bom- askerı mtitehassıslar şefı, Afrikad:ıki b • fıı olarak açmı.ş, bunu mütt'akıb dı-
bardıman etmi !erdir. Büyük hasar Mussolini imparatorlu!;unun sona er. ır. c;ınavar s R ğer azalar peçelerini çıkarmışlardır 
ika edilmieştir. Yüksek infi!dk ve mek üzere bulunduğu fık.rln<iedirler. ovyet usyada Bu müna.sebct~e baran Satya·,.ati 

H b Is•~ d s ı 'd Madrid 21 AA) - i<;panyol mat-~angın bombaları atılmış. bir kısım . a eş ..... n a, oma 1 e ve Eritrede b mecburi peçe taşımanın, kadınları da 
_J 1 nl h kt d k 1 uatın<la çıkan btr habere gore, Ber- d ki k uemiryolları da hasara uğratılmıştır. Iba ya ar er no a a çe i iyorlar. eg"" J•ŞJ• 

1
• imi surette ev hizmet1 esaretinde bu-

F k • · d Ar.ığı H~beşiStandıı buhmo.n bütün lınde meşhur Dıısseldort canavarına 
ransız a:> 116SI . 0 İtalyanların yakında merkez yayala. benz yen b r adam çıkmı.ştır. Iundunnağa mecbur etmek için er-

i · d 1 t C na t•- t t ı ı kekler ıtarafından mahırane bir tarz. 
Yapı acak ye1ı1 ta A larına çekılmesi beklenmektedir. Ba. ı . ~e ı<:r nı gece ıŞllyen ka 1 l~- L 
. . zı mütıeha ıslar <Jahıı ileri giderek .v.iyetmm te,h1Sme ya.rıayacak h çbır İlVİllO / partinin da icad edilm.ş muzır b r Adet ol:Ju -

, ~ışı, 22 (A.A.) - B. B. C. - mukavemeti Er.trede toplu b"r hal ız bırakrnamakt&.dır. Canavar bu sı.. ğunu söylemı"tir. ----
Kabıne dün ~i~ toplantı yapmış v_e de yapmak içın İtalyanların çok ya: rada esasen çok tenha olan Berlln merkez( komitesinden 
~aı.ı.rlar rnedısınde _yapı~ca.k ta.~ı- kında merkezi Hab~lstanı da terk. yeraltı tTenlerinde gece seyahat et- ihrac ediliyor 
1at ıle Uzakşarktaki vazıyctı tetkık ketmeleri ihtimali mevcud ol<luğun mekte ve tren ıki yeraltı seyahat. n
c.tmiştir. Kabinede yapılacağı bildi- soylemektedirler. u rasında açıkta geçerken o sırada bir 

Büyü yaptığı için karısından 
ayrılmak istiyen doktor 

~ılen tadilatın tali derecede olaca- Fııkat Erıtrenin başlıca kalesi olan ka<iınla vagonda yalnıt kalmış bu -
gı so} lcnmektedir. Keren de tehlikededir. lunuyq,rsa karanlıktan bü.stifade 
Ayan azasmm üçte ikisi Muntaum Habeı kuvvetleri yaklaşarak kadını trenden boşluğa 

harı·kete gt:çlİler fırlatmaktadır. Şlmdıve kadar 4 kn -
yardım kanununa taraftar Londra 21 (AA) _ Ruyter d~n bu suretle öldüriılıniıştıir. Bc~ln-
\'aşington, 22 (A.A.) _ Ayan ajansının Habe§İ-ıtandaki hususi mu cı kurban sukutu neticesiııde aiır ya-

azasında u""çd ·k· · · d ka- habiri ya71vor: rah olarak bulunmuştur Bu kadıı~ın 
n e ı ısının yar ıın • verd'ğ f d ık· dort 

nununu bazı ehemmiyetsiz tadilat Hnbe· impırntorunıın muntıııcım 
1 

· ' ' a e savesıııde evve ' • 
ile, tas~;b etmekde oldukları anla- kuvvetleri c .. nuhi Afrika sühavla _ c nayeti örten l!.1;rar perde.o;· nydml~n 
şılıyor. Bu da esasen gazetcler;n mü rının kumanda ,ı alım la olarak ilk ~ı.ş!.ır. Karanlıkta kadın caninin Y -
kerrer defalar izhar ettikleri halk hareketlerını Dan~ıladakı müstah _ zunu teşhıs edeınemı.,tır. 
du} gul rına da uymaktadır. kem mevziine karş: yapmışlar v,• ilk 

lnfıradcıların mücadelesi tama- defa olarak at• ha:t:na hurada gir- Bir Amerika fiJo-;u 
mile iflas etmiştir. Bu ifltu artık mi lerdir. Holanda H::ı :fistanı 
kat'iyen tahal.kuk etmiı bulunuyor. Gojam vilflyrti kumandanı fta!-

Müukereler devam ediyor yan albayı Terelli, Habeş vatan - lirr a ,}arında 
\ ingtan, 22 (A.A.) - A}·an perverleriniıı iıyan hareketiı.t. aıtık Vaşington 22 ( .AA. ) _ B. B. C: 

Meclisi İngiltereye yardım kanunu- hakim olarnadığını itira' ctmiye mec Hariciye Nezaretınden b lıdırUiyor: 
nun müzakeresine diin de devam bur kalmıştır. Bir dostluk eserı olmak üzere, bır 
etmi tir, Muntawın 1-fobe ku\'vetleri ile Amerikan filosu Holaııdn Hindista.lll 

Ül"mokrat Gillette söz alarak bil çeteleri mfo•terek,.n O!t nrr,i:e,·~ ta- ı· 1 ' b • ı · " ~ ıman arını ve Pasifıktekı azı unaıı. 
ha<:ıa demİEtİr ki: arru:z ettikleri vakit hura<!aki !tal- ları ziyaret edecektır. 

Ben layihaya muarızım. Çünkü yan garnizonıınwı varn;• gitmiş bu _ ------

Mosko\•a l 1 (A.A) - Havas: 
Komünist parti,c;inin 1 8 inci kon

gresi rnesaüiııi bitirmistir. Bu kon
gre Sovrtlcr Birlığiniıı siyaoıi ıe -
kiimülündc birinci derecedt" ehem -
miyeti hai:r bir dönün! noktası te!lki! 
edecektir. Kongrenin ınesaisı umu
mi olarak eövl<' hülô!n edilebilir: 

lktısadi sahada: Memleketin is -
tihsal planlarının harb ckonomi~inc 
göre yeniden tRnzimi. 

içtimai sahada: Fr.n adanılan ile 
amelenin m "':tl~ki ~1ymetlerinın, ter
fileri için ye>?aııe e-ıas tutulrr.ası 
prensibinin kabulü. 

Bu Yc:ıi kararla~ bittabi bazı te

(Baştarnıı J inci Fayf:ıda) 
c- Kanın bana büyü yapıyor. Ken 

disine, eve ve çocuklarımıza sarret. 
mesı iç n verd ~ m paraları buyucu. 
!ere yedırıyor:ıı 
Demiştir. Sonrn da lddiMını teyid 

için mahkeme huzurund::ı bir bUytık 
çanta açmıştır. Çantanın içinden bir 
bir:.ne ~:ırılmış bezler, yazılar, ,,apın
da bir bez sarılı ı..uçük ve acaib bir 
süpürge vesair buyiı malzemesi çık
mıııtır. Doktor, tunları mahkeme;>e 
anetm~tir. 

Duruşma, bazı cihetlerin tetkiki i _ 
çin, tal k edılmıı::tır. 

beddülleri intcıç edec .. ktir. Eııasen Türk • Bulgar anlaşması 
kongre bu hıısu•ta volu açmıoı bu • 
lunmaktadır. Nitekim vaktil~ mü _ (Baştaralı 1 inci ayfaıta) 
h.im rol oynamıe bazı şl' h,.;vetlerin zırı Mu.şanof bulunan muhalefet .şef. 
partinin merkezi komite~inden ih _ !eri bir beyanname neşrederek yeni 
racı takarı ür t"tnıi~ti· k: bunlar ara- Türk • Bulgar anl::ı.şmasının memnu_ 
sında Litvinofla f.:hıu;ef de baiurı - nlyetbahş olduğunu bıldirmlşlerdir. 
maktadır. Dığer tarnfıan aralarında 

Londra 21 CA.A) - Sov)etler Bır
lığ.inın Londr.a buyuk elçls, Mu ki, 
<iun harıc ye muste arı Butlerle bır 
gorfişmede bulunmu tur. İkı dıplo • 
mat, bu gorii§me.crıne, son Japon ta 
vassut tekhfı de dah1 olduğu halde 
Japonyanın yapmakt:ı bulunduğu fn
alıyctı bahis mevzuu etmışlerdır. 

Yu .an·stana Amerik dan 
tayyare gönderir yor 

Nevyork 21 <A.A.) - Reutcr: 
Assocıadet Press n b r telgrafına 

gore Yunanıstan, bılhassa tayyare 
hususunda Amerıkndan yenı bır ~ar. 
d m talebınde bulunmuştur. 

Bu mfirncaııt uzerınc Amcr kan me 
murları fabrıkalardan ellerınde mev
cud tayyo.reler n verilmes!nı ıStemıŞ
lcrdır. 

Alman tebliği 
Berlin 2 1 (A.A. ) - Alman or

duları başkuınandanlığının t~blığı: 
Jngiltere sahiller: açıklarında du -

man gemi kafıl,.lerine karşı yapılan 
hücumlar esnu• ındn, Aln.ar. hına 
kuvvetleri, cem 'dn 1 1, 5 00 torıılüto 
hacminde 3 tİcdrct vapuru batırmııJ 
ve orta ehemmiyette 4 gemiyi ciddi 
surette haşar:1 uğratmıştır. 

20-21 .C)uhat ı;:ecc i, TD, mis b ·•l
gesinde Vi! Bristol kanalında liman
lar tesisatı.1a ve havuzlara muvaf
fakiyetli homha hiıcuınlo n yapıl -
mışur. Carb f.ahil"nde bir limana 
mayn dökiılmü tür. 

Akdenizde, Al!T'an m ıhart'he tay 
ya releri. Elbrcrb cİ\ a ınd n~ker ta
haş üdlerine ve Lib} ada bir lirnano. 
muvaffakiyc• I: htieurnln r yapmıştır 

Düşman, dıin gece, İ!lgat altın -
daki meınleicet ~ Hr mahalle bo n
ba ntmıs, hRsarı mucib olmamı lır. 

Bir şehri lak i!e yeksan 
ed ~ b lecek ırüthiş bir 

bomba kesfedilm's 
' ' (Ba tarafı 1 inci s:ı) fada) 

bir ke fi hahi!! mevzuu etmcktediı
ler. 

Bu keşif, insanların dıne, muaz
zam ve sonsuz enerji hazıncleri Vl'r
mektedir, Bahi.ı me' zuu ol.ın şey 
uranium bomb uıd:r. Bu bomba! r'. 
eski fizik ii!imlerin·n bir tiıılü n.ad
deden çıkarar.ık serbest bır hale so
kamadığı rnei!ıur atomla: nrnsı e • 
nerjisi esaı:ı:t dayanmaktadır. Bu 
atomlarara"ı enerjis •• bıı defa bu 
ke .. if say.?~mde tahrib kuvvetJt .. inin 
emrine geçmıştir. 

Uraniumıın kudretin; anlı.}'abıl • 
mek için ufak bir mi al kıifıdir: 

Yüz kiloluk bir uranium bombası 
lsviçredeki bütün su şel81elerirıi~ 
sekiz mily;t· kilovat saat tahmin e: -
dilen bir sc,elik enerjiqinden c;ok 
fazla bir enerjivi. bir saniyıaderı dn
hı:ı az bir 2.ıman·J yakmnktııdıı. 
Yüz kilolu~ bir uraniıım hrıınlmotı -
nın bir sanİvt"de 'ücudn r: tİrf'b•lc -
ceği hasar kar•ı .. ın(l11. hal•ıı kulh
nılmakta oları bomh .lar, pııravır 
verir.rinde cocuklın n ovnadıkl11r: 
kestan,., fi .. ,..kt ... ; nıt>•Rb,.,..irnt> k 11 !., _ 
cnktır. M,.sel&. vüz kiloluk \,j .. l!ra
nium born'-ıa~ı. bir atılı.-ta 1'i• t:•hri 
hnk il,. v•k .. a' ~tJebil .. cek. b:r ~öli.i 
kurutabilec .. k ve rırıt1ivi avın Rth: 
gihi krate•l,..rl .. delik dcsik bir hale 
,ııokabilec·~·ir 

Hayal mahsulü iki haber Reisicümhura <Enternasyonal bir lunuvordu. 15 rk S t 
Poker oyununu iştirak etmek me- Habeş kuvv,.tl,.ri ateş harbin,. ı:tir sene 1 ovye 
zur: ... ti veriyor. meden bir v.ü, ıinc~ iınpnıatcr Hui- iktisadi planı 

tayyare sanayii h:ıl!.: koıııiseıi Knga
noviç de bulun ın birçok h:ıll.. komi
serleri hadi.1,.Jerden der" almn~a da
v,.t edilmi!ll~rdir. Ak"i takdird,. mev 
kilerini kaybedecekl~ri kendilerine 
ih .. as edilm; .. fü. 

Rumen mathuatvnn neşriyatı 
BUkreş 21 (A.A.) _ Rador o.jansı (Ba.ştara.lı 1 inci sayf:ub> 

bildiriyor: no.nlstnna doğru yola çıkmış bulun-
Parlamentonun önümü..:drki üç J .. Selasie lıir ha• t.sk re,mi e!'lnasın- Londra 22 ( A. A.) - B B . C: 

ay içinde alacağı kararlar Amerika- ~a hitabed~· bulunaıal.: demil'ltir ki: Moskovadaıı bıldırıldiğıne göre, ko-
n~n yüz sene için mukadderatını ta· $-yed v:ızifonızi yapar Vt! bu mürrist parliSın n kongresinde 15 se-
~ ınedecektir. bayrağın cü~mıı-ı eline geçmc~ıne nelık yeni bir ıktisadi plan kabul edil-

Memleketimizin ve müessesele - mani olurtıanız, hu bayrak istikl;.Ji - miştir. Kongrenın merkez heyetine 
r m Zın seliımeL ve emniyetinin Al - nizin ebedi ven rt>mzi olnrak k la - flayin ed len yeni azalar :ırastnda, 
ınanva ve ortaklarının tamamile ,.aktır. Tanrı sizi zafere ulaştırsın. Berlindekl Sovyet sefıri ile Londra 
lll.ağ.üb edllmcsıne b::ığlı bulunduğu. Bir fta1yan !ıava meydanı zapteuildi Sovyet sefırı MaiSki de bulunmakta. 
rnut<ılea.-ıın<ia değlllm.11 Londra 21 { A /\.) - Roytcr a- dır. Heyete evvelce dahıl olo.ıı Lit -
~ ııet.te soz1 erınl şöyle bitirmistır: iansının doic~ Afıika'lı ordıılım nez- vinotun tarısı çıka.rılmı.ştır. 

de unu da soylryeyim ki ben Hitler. dindeki huau,i muhPhir: bildıriyct: 
-~n ve nazJıktıen nefret ederim Al- Kimta' va 1 ) kiiom,.tr~ mesafede 
...... nya Yahud"le ıJ • w d k~· .. Şlıllllıd 1 re yap an zulüm kar. ,J ub. ırmağın•n ag71n a oın mu -
beıı a lat.ikrah deyuY'Orum. Bizmt him İtalyan hııv.ı meydanı ile: h1a-

un kanın bir yahudidir. kolunun Cum~ ~iinü cePUb Afrikuı 

piyade kuvvetleri tarafından zaptı 
üzerine, düşmnn '.ıimdi Juba ırmağı 
bölgesinden bilkuvve tardedilmiş 
bulunmaktadır. 

Bir Bulgar - Yugoslav 
deklarasyonu mu? 

Rume ga t 1 . Tü k maktadır. n ze e erı, r _ B ılgar · , · 
deklarasyonunu dun t,b 2 - Ingılız kıt alnrı, daha şimdı -

. . · yu mn untın - den Limni'ye ihraç edilm~tir. 
dnkı akıslerıle, tebaruz ettirerek ncş. Londrn salnhıyett-ar mnhfellerınde 
retmektedir. 

şu beyanatta bulunulmaktadır Eğer 
Universul gazetesi, deklfırasyon hak Almanlar bu gıbı ııhmakça masallar 

kındakı müta1ealarını bıldır rken di _ :;nrarıı.k İngiltered-eki salrıhıyettar 
yor ki: • mahfellerden haberler elde cdecekle

Bu deklarasyon, son zamanlarda r ni sanıyorlarsa, çok aldanıyorlar. 
Budapeşte 21 (A.A.) - Stefanl: iki memleket arasındaki munasebet- Hatırlardııdır kı, aynı hedefle, Al
Uj - Nemzed gaı:eteslnin zaıtrcb ler hakkında deveran eden fena ni _ mnnıar. bund_an bi.rkaç zaman evvel, 

muhabirinın bildirdiğine göre, yakın- yeUi şayinlara bir nihnyet verm;şUr Belgraddan, Ingil.z kıt'nlarının Adrl .. 
da, Tıırk • Bulgar dekl§.ra.<;yonuna Bu deklarasyon, Balkanlarda sulhun yatıkte ortalarda Agost.5'o ihraç edil. 
müşabıh bır Bulgar - Yugoslav dek- dame.sini istihdaf eden yeni bir vesı. dl.ği hakkında bittabı asılsız diğer bir 
llra.:ıyonu inualanacaktır. kadır. haber yaymışlardı. 
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• 8ayfa SON POSTA· 

( Şehir llaberleri J Bu Hafta SARAY Sinemasında 
Vali dün gene et 

meselesile 
meşgul ol u 

Kcuablar mevcud nark 
Ü%erinde:ı satış yapacak
larını Valiye telucrr 

ııiid ett ilu 

Vali ve belediye rr-isi doktor 1 ut
fi Kırdar dün de et ve et satışları 
mcselelerile meşgul olmuştur. Dok -
tor Lfıtfi Kırdnr, kasabl rı ve et 
mutavassıtlarıııı celbcderek et sa -
tı lan ha&kmda izahat almış ve et 
fiatlarırun mevcud naık üzerinden 

tılması :cab ettiğini kendilerine 
bildimıİ'ltİr. Ka.,ablar dl\ buna riayet 
edeceklerini söylemişlerdir. Diğer 
taraftan piyas.tytı dün cie fazla mik
tarda hayvan gelmiş, biitün kual>
lardıı koyun eri istenılen miktarda 
hulunmu tur. \inli ve beledive rei
einin lcasablarla yaphğı temnslardan 
eonrn et :isme 'Iİ!:ndililı: hall.-dilroi; 
na7.arile bak•lmaktadt':. 

Diğer ta nf tatı ka~ablar, diin ay
nca fıat münkabe komisyonuna 
müracaatta buLınarok toptancılar -
elan kafi miktudo. et bulamııdıkla • 
nnı ve toptancılardan °1 1 O u ala • 
nıadıklannı söylemişlerdir. Komia -
yon bu mürncaati tetkik etmekt~ -
dir. 

Deri ve k~sets ith 1Atçı1arı 
döı t se:ıelik kongrelerini 

ı Halkevlerini açıhş 
yıldönnmn yarın bntnn 

yurd a kutıulanıyor 
Y ann memlekette yeniden 4 Halkevi ve 
59 Halkodası açılacak, bütün Halkevle
rinde toplanblar, müsamere~er hazırlandı 

Hallı::evlerin.in kurulu~unun )·ı1dö- Kayserinin Pınarbaıı kamııilc. 
nilmü mün ıeb~ile y:mn mem!ek.e- Kocaelinin Herek.e köyünde birer 
tin bütün Halkevleri ve halk od<l - Halkcvi açılacak, Daday ve Mucur 
farında men.Mnı yapılacaktır. kazalanndaki hnlk odaları da Halk-
• ls~a.nb~I Halkevlerınd.:: ba meTB· ı evine tahvil edilecektir. Aynca ! 6 
&ım ıç.ın :cab ~en hazırlıklar yapıl- k 22 h" l<l le- d 1 
mış ve prograrnlu hazırlenm·ııtır. aza, na ıye ve - oy e o -

Y t 1 5 d l b··ı··n mak üzere 59 halk odası açılacak-
arın saa en evve u u 

Hnlkcvlerinc:k toplantılar lertib e -
dilecek ve tam uat 1) de Ankara 
Hallccvinde Başvekil doktor Refik 
Saydam tanı.fından veıilcc<"k nutuk 
radyo ile -:!i ,\ :nilecektir. 

Baıvekilin nutkunu mÜtt"akib 
Halkevlerinin hazırllldıklnıı prog • 
ramlara göre mera•ime devam olu • 
nacaktır. Yann memleketin muhte
lif köşelerinde yeniden halkevleri ve 
halk odalan açılacakhr, 

Bebdiyeye bağlı mülhak 
idarelerin varidat va 

masraf projeleri 

tır. 

Bu arada İstanlrulu,1 Hcybeliada, 
Beykoz, Çataic:ı, Silivri bz lannda 
birer halk odası açılacaktır. Bu hallı:: 
odaları ıleride Halltevi haline geti· 
rilecektir. 

Parti vilayet idare heyeti r~ 
Reşad MimaTOilu yann Eminönü 
Halkevinde Halkevlerioin kuruluı 
yıldönümü münasebetile bir hitabe
de bulun.ıtc!lktır. 

Bakkallar p ynircilerden 
va tüccarlardan şikayet 

ediyorlar 
ya~tltar 

. _ . Beladiyeye bağlı mülhak idarelerin Bakkallar birliği dün saat. 15 te 
Derı ve K?sele ıt.halA~ılnrı dUn sa. varidat ve masraf bütçe ;projeleri scnelık kongresini yapmıştır. 

&t 16 da ömerabid hanında. birlik- hazırlanmış Şehir !decit.5inc vcrilmi,.. İdare heyetl ve murakıb raporları 
ter.nin senelik umumi kongresini yap ı· ' 

ış1 d ır. okunduktan oonra geçen seneye aid 
m Eva;cJ.~· blrliğih 5011 '1 aylık mesai- ı ~led!ye _ Kaı~tLÇ müesscsutının hesaba tın tetkiki yapılmı.ştır. 
fi ne nid heyeti idare ve murnkıb ra.. varidat . bu~esı, 

1 
ge~en scnc~en Ruznrunede bulmran mOOdelerin 

porları okunm'U§tur: 327,682 lira . fazl~!.le ı .. ?48,9~ lı.nı, müzakeresi esn:ıs.ı.nd~. bazı bakk,al-

Verilen izahaLa söre birlik, harb Darülacczerun ~ar.ida~~.~utç~ O~~ lar. büyük peynir toptancılarının bak 
zaruretJeri dolayısile karşıla.ş~ı bir. seneden 25115 lira fa.zıa.ıuc • • kallara. biç kar bırakmadıklıı.rıru lle. 
~ok imlcA.nsıY.lıklara rağmen bu 7 ay. 1ra, Şebi~ Tfya.trosu varidat. bü~ rl sürmüşler ve büyüt tüccarların da 
ıııt müddet zarfında memleketimize 147,988 lıra, Konservatuar vnrıdat büt- alla ~ . d ~'k b lund m n uzerın e <cw et n urma. 
yaş ve kuru olmak üzere 42.000 klo çesi 104,364 Jira c:i.arait Şehir Meclisi. ğa icbar edilmeleri için belediye nez. 
ham deri ve 3.000 kılo mamul deri it- ne teklif edilmiştir. d"·d ....., bb"'"''~- ıl ,.,... h 1 t . t.ir ı.u e ........ e t~ yap masını ..,w • 

r e ıruş • . . Mezbaha, Şehtr 'Iıy.a.trosu. Konser. m.i~erdlr. 
Beyko-ı kundura fabrıltası harıç vatuar ve Darlllfıceze varidatının ge. . . . • .. 

olmak üzere. memleketımizm bir )'11. çen seneye nisb.?tJe hayli yük.selmiş AJ:?ca bllgiSizlık ynzünden bak.kal. 
1 k d l 'ht 12 ooo ooo kil ü.. lnr bırçok znman belediyeye ceza ver. ı er ı ıyacı · oyu m olduğu görülmfı~tUr. Evvelce 70 Ura . 
tl!cavizd'r. Eskıden bu mıktann ancak maruj aldığı halde Şehir Tıyntrosu nıek~dırl~. Bu itibarla ~nk~arın 
~ 25 mi dnhılde temin etmek müm- .. . .. . 1 tenvirı 1çın kontrollar tayın edılme
:ımnken bu ün .toca baş hayvanların müdürlük kadrosu ı:ıaaşı 60 Ura olmalsi arzusu :izhar edilmi,F.ir. 

,,. . sı dolayışile bu m•Ktarı alan tiyatro . 
ddaıı:ı !~t~hsa ~e! ~~ı dol~~A~e .!~h1lt mUdilrünün eskisi gibi maaşının ye • Idare heyeti bu dilekleri yerine ge. 
en .., • a ı o "u ye Yll~•mı.,..... . . . tircceğini blldirmiş ~e yeni idare he. 
Bununla beraber yerli deri rıatıan rllmesı ıçın kadro maaşı 70 lıraya . .. 
lti.s4n % 200 . ~t: d ibl1iğ edilmiş ve ıki gişe memu:uııun yeti intihabı yapılarak Ruştü Tur -

es e nazaran nıs .n e . nacı Şeref Güçliı Celfıl Atıllar Ke -
p hnlılanmıştır. Bunun da başlıca maaıı 25 liradan SO lırayn çıkarılnuş_ ' • • 
sebE>bı ithaUtın azlığından yerli fab- tır. mal Erel, Salim Türker. Kntanos Ya.. 
r knların ıhtiyacı kar~ılıyamamaL-.nn ni ve yedek azalık1ııra da. Hihni Kut.. 

dan rıerı gPlmektedlr. Görülen bu fiat Uç rlefa kahvede yakalanan ıubay, ivan, Raci i.svaridis 't"C Faik 
1:ızlnlığmdan % 80 nisbetJnde köylü. İlkay seçilmiŞlcrdlr. 
lerim z i.c;tifade iR.min ctmtşlerdh:. talebeler mektebden 

D rli~in yenı idare heyetıne İsmet 
CPngış Altıparmak, Mchmed Fahri çıkarılacak!ar San ·at mektebleri mezun farı 
Ourc1, Vanvakuptılos, A1ber ve JoseC C0ffiİJ0lin"tn kongres"ı 
K mhi, Sa.pahderi ,.e birlık murakıb. Maarif müdürlüğü memurları dün 
lığına da İbrahı.m Aktar seç!lmişler- zabıta ile T?iiştcl'ek.cn Eminönü mın- Dün San'&t mektebleri mezunları 

takasındaki kahvelerde yaptıkları 
dir. kontrollar esnasında yeniden 9 ta- cemiyeti senelik kongre..&ni yapml§tır. 

lebe yakalamı~larclır: Bu talebelere, Uçüncü defa olarak toplanan kon -
okul disiplin kurullarınca 3 er gün grenin muvnkka.t rd.;liğine, mualllm 
muvakkat tad cezası verilecektir. Halil OCvdet Otıruı 3tÇilrnı$lr. Cemi • 

f p ·ıt tevziatı için valinin 
riyasetinde bir toplanfl 

yapıldı 
Dün vilüyette vali ve belediye 

teisi doktor Lutfi Kırdarın rci:ıliğin
de Ticaret odası erkanının İştiiakile 
bir topla<ıtı yapılmışbr. 

Bu topl.mtıd-.:ı mer'iyete giren ip
lik tevziatı hakkındaki nizamname
nin tatbı1ti etrafında görüşiil:nii§ ve 
Vekaletin g'.ind 1ıdiği cetvellere gö
re tevziata başlanabilmesi için bir 
lııte tanzi::n edılmi~r. 

Mütefcaid, dul, yetim ve 
askeri malullerin maaşları 

Emlak Bankası mütckaid. du~ 
yetim ve aıkeci nıah1Jlerin Üç aylık 
maaılanru bir Mart Cumartesi eü
nünden itibar !l1 tevzi ebneğe ba~lı
) acaktır. 

MaJmüdü:liıkleri de Üç nyl.k tt.v 
ziata Martın ilk haf tası içinde bat
)ıyacaklardır. 

Ma rif ida~i, üç def bıhveye yetin müessisi, bl.!lkan Lokmnn He• • 
gittiği tesb;t olunan talebelerin mek kim idare heyetinin mufassaı rapo _ 
tebden alakalarının kcsıleceğini 

1·1 · b"ld" ·1 · · kulla runu okumuş, bundan .sonra Sanayi 
~ı~~ ı mm~ruo rat~ 
mim etmİ§tir. mekteb1erinln tn.Tı1ı~esini, ehemmiye-

tini ve cemiyetin lüzumu ve terakkisi 

BaJediye tekaüdlerinin hakkında uzun ve ~!t şum:ıllii bir 
nutuk söylemi§tlr. 

maaş Va ikramiyalerİ Kongre heyetinln derın hürmet ve 

Dahiliye Vekaleti. belediye te - tazimlerlnin büyüklerimize ibllğı ktı.
kaüdlerinin dördüncü üç aylıkları-ırarla.şmıştır. 
ıun ödenebilmesi İçin 96,958 tra .Yeni idnre heyeti şöy1e teşekkü1 et. 
tnhaisata jhtiyuç olduğunu beled;y&- llliŞtlr. Başkan Dr. Harız Cemal Lok. 
ye bildirmi:, Sehir Meclisi miiftc:rü man Hekim, asb3şkan munllirn Sım 
tckaüd ınndığı hisse tertibine 76,958 Dölctınter, muhasib ~bs.hattin I§lk
lira verilme&iw k.ırarL:ııtırmııtır. saç, merkea müdürü V.alıid Er.im, ıe.. 

Ayrıca, bilfüi otıız sc~ hizmet nel ~Jı:reter Ali KaTJOt Basan Altın.. 
~tikt~n so~r~ teknüd edilip henüz k ~""- Oel·"' .. -;;.._ Fahr u•
ıkrnmıyclcrını alam;y11111 memur ve 0 • mUiLUMu ""' A:ıo.u.ı.ı, c ........ 
muallimler içi:. vilayet. bütçesi te _ Ergin, yedek amlar: Fahri Ars;oy, Ni_ 
kaüd ik.n:ım;ves.i tertibine 1740 bc-ıyazi Mocan, A'rnl Kan.kaş, Sabiha 
lediyc teknlld ikramiyesi tc-rtibuıe Lokman Hekim; ml!nl.kıblnr: Ilalil 
4964 lira munzam tahsisat ilrıve r--1 cevdet Oflu, mnairım MUt:ntfer Ya. 
dilmiJtir. aa.r, muallim Kemai Denker. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

1 
Halk tipi çorab 

ve fani .alar 
yapıhyor 

T elkikler miiabet net:ce verdi, 
bu &ur.etle halk yeni tip sağlam 
~orap ve fanilaları ucuzca 

temin edebTleceh 

Ticaret odasmın hallt tipi çorap 
ve fanilalar üzerinde alakadıırlarla 
yaptığı tetkilder müsbet ;ek.ilde ne· 
ticelenmiştir. Tetkiklerden elde edi
len neticeye göre biılaç tip üzerin
de imal edilcc'* çorab ve fanilafa • 
rın satış !iatları :;u şekilde tesbit e -
dil mittir~ 

Topuk ve barna çift kat ve diiı: 
renkli çorablar 30 kuru~ ayni cins-i 
terı fantan çoraplar 35 kuıup.. Jıi.
tikli çocuk çorilİ>lsn muhtelif tipleri J 

DUMA'mn AL.\ DA:\lO~ı\l\IELYAo eserinden 
vınmi tarafından operaya tatbik 

A R • 
1 

iktibas 
edi.e.n 

ve san'atkir 

Nelic; ~ 1:eugea filmde: Scala de :ft.mıınod:ın 

J\IARİ.\ CEBOT&Rİ ve CLA.UDiO GltOLLO 

Roma.a.m Oper.ı Ruay:ı.l otkestr:ısı Ye teg'aruıi heFe!leri:tin • tirat•ile 
ruhnevaz parçalar :.er. 

İlaveten~ ı-·oxs JıntNı\L son dünya harh havailislerl. 

Bu~ı ~t 1 de tcımıatıı 

Bd.- abiae bir 7.aferin destanı, ber eser bfr im relin t~Clir 
Siııaema dcınvasına {Keşif Ala)'ı • Va.ta.n Kurt.u"<m Arslan) gibi 

filmlıı,r ha7ırhy1tn 1biiyUk rejisÖr l\IİCB.\l::L KOlaES 
Dünyanın ideal sevgiliSi o:ıuı 

ERROlL FLYNN - JOAN BLONDELL 
Fr:ınsızca 

BAKİR A 
Filmini çn1rterelt s:ın'at ihayatına yeni bir .ibicle daha i>Iı 

Bugün LALE 
şerd'.J u..fere sahne 100yor 

DİKKAT: Tiirk~ Rrf Parammıt J ııal 22,5 kuru lnn 47.S kuıu~ ke.dat 
satılacaktır. Çocuk çonıblar.n.ın 
47,5 .kuraşluk cinsi kadınlar taru -
fından da 4tut1anıldbileeektir. 

.......... Bugün SUlt l ae tenzilatlı matine. _______ , 

Tek kadın çorabı, topuklar ve bu· 
runları çift kat '40 'lcurup. sa.tılacal
tır. 

ŞARK (Eski Ekler) SiNEMASINDA 
• Jlalt.a.nm e11 b~ muafbkiydi 

F atilalar dn lııılı.k ve yazlık ola
rak iki 11eriye ve dört tipe ayrılm,~ 
tır. Yazlık spor fanilalar )(l lı:uruta. 
yazlık yannı kollu 65 kuruşa, kı§lı'k 
birinci tip ı 20 kuru~a. ikinci tip 130 
.kuru§B nlacnlctır. Kadın fanilala
rında bu tiplerin her birine be§ ku
ruş ilive edtlecektir. 

NANEm (SOKAK ÇİÇEGi) 
Baş Rolde: J EN N Y J U G O 

SUQrelerde yuler nwnanlıdır . 

Pek yakında ~:..------. 
Yukarıdakı tetkikier üzerine ha

zırlanan rapor bir~ gÜne ka::lar ÇENBERLiTAŞ S/NEJJIASINDA 
Vekalete gondorılecektir. V e'kale't 

:lüzumu kadar ıplik jçin akreditif 
verecektir. Bıı formül kabul edil -

1 ARABACI 1 Ki 1 
diği takdi:de tiplerin imali için fal>- 1 ,_ _______ _ 

rikalar Iü . .ı:um11 tesbit ech1ecek mik- , DUNYAŞKA 
darda işlemcği taahbüd edecekler • 
dir. Bu çorabhı.r piyaaAya hLJSt.W bir ,~mt11m•a•l!!lfl••••••••J~ 
marka ile ~acaktır. K s 1• M 

Diğer tarafta.1 çorab ve fanılölaı 1 
Üzerinde vanlau bu neticeden sonra 
ipek çorab v= dyaliabılardn oda y
ni tekilde bir halk ıtipi vücuda ge -
tirilmesi de mcvzuubahstir. Ali -
kadarlar çorııb meselesinden sonra 
bu hususta da tetkikler yapacak -
lardu. 

Doktoru öldUrmiye teşebbüs 
eden hademenin muhake
mesi gayri mevkuf o:arak 

yapılacak 
Çarşamba günü emrazı akliye 

hastanesi mtitehassıslannaan Neş' et 
Halil Öztaıu oldürmck t~ebbüsün
de bulunduğundan dolayı mnhke -
meye verilmiş ve asliye 4 üncü ceza 
mahkemesirı!n vazifesizlik kararı ıle 
2 nci ağırceuya sevkcdi!miş olan 
Muhsin Karadumanın muhak-me -
eine dün devam edilmi,.cıtir. 

Duru ma sonunda mllhalc.eme 
mevkufiyet knrannı geri alarak gel
miyen şahid!erden birinin celbi ve 
suçlunun tecil veya infaz o1unnıuı 
bir mahl-iimiyeti olup olmadığını 
memleketi olıı'1 Taşköprüden sorul
ması için muhalrnmeyi talik etmiş -
tir. 

Şehir Meclisinin 
dünkü içtimaı 

Sineması 

B •• gun 
ŞM'k rılıncliağinin SO'll ve yl'nl 
muvıüfııkiyelini :~şı.ı.. eam 
ve memleltetlmi'Zde ilk defa 

görülen 

EMiNE RIZf ' ite 
SÜLEYMAN NECiB 

ta.rafı nd:ın oynanan 

TORKc;E SÖ1.L0 - ~ARKIU -
SÖZt;O 

n 
~ taltdtr kuanmakta. ve emsa-

1i gibi nğt>cı görmektedir. 

Mevzuu. oynanması ve IllUSikk;i 

ıtiha.rilc m.ükcmmcl o:.aıı bu .GlmJ 
seyircileri · e tavsiye ederiz. Bu-

gün matineler 13 ten b~. 

Şehir Meclisi, dün öğleden sonra 
birinci zeis vekili Necib Serdengeç
tinin riyasccincle toplanmı.;tır. 

( TiYATROLAR) 
~en cd•~ye bid z.ah.ıt ok.un -

<hık.tan sonra., belediye ıuiar idıucsi 
ve eJektrik, trantVay. tünel .işletme
leri umum müdüdüğü tei)Ulat ve 
vazife talimatnamelerinio tetkik ve 
tasdiki hakkı•adaki tUlüler mülki
ye encÜm·::ni.1c lııı.,.ale oluumu~ur. 

Müteakiben A}·azpaşe ve Cihan
giz tafsilnt p)bluını.o tudik edil -
mdt üzere, ~en celıede cereyan e
den müzakerı! neticesinde, Oolmn • 
batıçc - Taksim araeındaki yolan 
.fazla lavrmtılı noktasının tashihi 
miitaleasile encümene iade edilen 
bu plİt'ı\\a!' halckınt!a nafuı ve muh
telit encümen mazbatası okunmu~ -
tar. 

Na6a ve muhteli; encümen hu 
mazbata ile, 1.1mumı heyetin brar 

~ehlr T.ıyatrosu 

Tcpebaşında dra.m 
.kısmında 

.Aq m saa.t 20,30 da 
l\ıEŞ.lLELER 

Y.azan: &mry !Batatne 
cruldeSindc I<wuecı; kısmı.uda 

Gündüz .saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Akşam saat 20.atl da 
KiR.ALIK ODA.LA& 

R~ td nna 'l'f7at;aooso 
24 Şubat. Pazarte.si 9.k.şa:nJ 

Beşikt.aşt.a Gürel 
sinemasında 

AŞIK LA.zDI 
Komedi 1 perde 

ve temayülü veçl>ik Dolmabah:;e • Beyoğlu BALK sinem~a 
Taksim arasmCJal.:i yolun ivicac gÖ&- tİBtad lıılulili3 Babahatı&nm opere~ 
uren kısmının .izr,arca yeniden tan· 24 Şubat Pun.resl gfınii aqnnn sant. 
ı:im ve taahıh ettirihnesi için evra - :n de (ICiye Dönü,) 
bn riya1ete i.adeaini rıwvank gör - 0pua komik s perde 
mÜJ, mazbata kabul olunmuştur, :ıs Sah aqam1 %1 de 

Bilahare hava tehUkesi, mütekaid EFENlR AŞ)[I 
ik.ramiye.İ, bahçeler .maaufı, istim- Gişe açıld.&r. Teltnon~ ~'14 
lak ve müte.fcrrik maar.:ıflar jçin be-
lediye 940 bütçeaine t 47,142 ve Hava tehlikesi için tahıiaat 
hava tehlikef>i. tckaüd ikn.miy.eai, Belediye, hava tebllkeslnden lto:run. 

,.. 

Milli 
ALEMDAR 

Bütiiıı lst.-uı u1 ~ nkm 

MIRNA LOY 
e 

TYRONE POWER 1 

in 
ı: ıntrı.ci asrm t'Jl ınuaaam 

eseri : 

• 

D 
CTürkte ~Ö7.ıü) 

Fihni görmeğe lr.oşayor •• 
Aynca : 

fi\ cfis bir ı~onıedi: 

2 • Gürültülü Tiyatro 
ve 

3 - AY U AŞKI 

MARMARA' da 
Müstesna program: 
1941 in en blyjlk 

ıan'at Dimi 

BiR KIS 
' GECESi 

PiERRE 
BLANCHARD 

ve 

Harb içinde çevri
len İngiliz şaheseri 

Hann 
doğurduğu 

bl\t.,. 

bey harbin 
t:üç1 üklelle 

~len haberlere cö
re, İtalya.da sabun o ka_ 
dar ualmlf kL •• 

Halk temizlenmette 
lıa1li (Üçlük ~Tm~. 

Jh.un bey. - Merak Ha.Ike~~e vardım. kimsesiz ,o - ma teştnJ.tı için Amerika.ya 57 bin 
et.mesinler, InailjsJ.er Al.- cuklann l:öy yatı oltullaIJnda okut- lıralık hortum &ipru:.ış etm~tJr. Hava 
rikada, YuıumlQu da , tanılm.aaı için vilayet bütçesine telilikesi korımma tnlısisııtma bele • 
Arnnudıutta bu t§i mü. ı 37 40 liranın muı:ızaın tahaisat ola- diye biltçesinden yeniden 40, bin 'Vi
kemmel AreUe 12iP170I'- ralt ilave:ri hakkındaki bit(-: eac.ü • Jayet biit(esluden de 10 bln Un ill-

KANLI 
DAVA 

Herkesi hayran bıraktı. 
lar!- meni mıızbataaı kabul eclilmiJtir. ,. olunmuştur • 

• 



CTem 8Hiğiu cezası~ 

1Ke:rh 'blr etinde, babası Necmiye 
r mt:rd~n "'llnlli~. mı!rdil'eni am. 
nın evıne gôLtıtiip bırakmasını 

löyJem~tı. Necmı 2> r müililet mer
clıvenı sırtında götürmüştü., 

"Merd,venı yere yatırdı iki ayağı,. 
il • 

ı 'a:Çtıı, aya"t arasına bir tııhta par. 
s-ası bağbdı, -ve ~edıyc bı.r 1P takt\, 
ndı de merd vene oturdu. 

F.akat bir ar.alık dinlenmek içl.ıı 
dlırdu. O ım:ada aeyu l\>ir kedi trör 

dü ... Aklına :merdiveni dana lto!ny 

götürmek çaresi geldi. 

Kedi korkmuştu. Kaçmak istedi. 

Esıu;en ora.sı da y()kuştu. Merdiıren 
de kaydı Ne.cmi cok .memnundu; 

- Deh diye WUıyordu. 

SON POSTA 

MONOLOG 1 

Elektrik nedir? 
Si.7.e bugün elekt.r;ği ıt.Arif edeccf;im. 
- Elektııiği kim bilmez. diyeceksi. 

niz. ev.de var. Cebe gireni olur ... Cad
delerde yanar ..• 
İşte o amma ranan ne? 
- Yanıyor iŞte. 

Olmadı bllemedl!ıiZ. Yanan ibir ıey 
yok. Yansa ıkül olmdu. 

Hele gelin birlikte bakalım ... 

SaıJta .S 

1 _( _ff4'dia_· _eıer_K_......ma._---J) 
J Ayakkabı f·atlan 

M c:raklı geldi. Elmdt:ki ga- - Beyoğlund:ı dükkanlar daha 
zeteye baktı: lükwtür. 

/ - Haberin var Dll, dedi, ayak- - Öyle amma .alncağımız d~k-
ka'bı1ar Beyoğlunda ,Yüzde elli, Ca- kan değil, ay.aU.ab .. 
Jateda yüz.de kırk. Jatanbu.kla yıüz- - Dükkan kiralan daha :l'Üks,k-
de yirmi h~ karld aatılacakmıo. tir de ... 

.Evet gazf'>t,..de okudum. - tDiikkin kirasına yıırdını ver-
Mcraic ettim. gisi mi? Buna neye 1üzurn o1ııU1ı, 'kf-
Merak edecek ne '\'ar l:i 1 rasının çok ulması oradaki dükkan-

- Beyoğlunun ne gibi bir ihuau- hır.da far.la -satış yapılma~mdan&r. 
&yeti olduğunu meml: ettim. Kin rüıibcti az da olsa, nıağazıı aa-

- Cadde kalabalıktı:. Sinema- hibi ki'fi kazsnç ıtcrnin -eder zanne-
lar var. tiyatrob.r ora::b... derim. 

- Caddenin kalabalık olduğunu - K1sacaS'1: Aya'klkebımı Bevoi· 
biliyorum. Sinc.oma1lar, tiyatro1ar o' a 1 d ld ·~b tm an s ı:n, 'llİyc iJme'k eevkine 
orada; amm:ı ben ayakkahldan bede1 !birkaç lir~ fule. vermek 'can 
bahsediyorum. edecek. lıte 0 ıkadu. 

- !Benim de bi!digvim o llcadar. B lb' ~ L! le - u ne •çun otr z-cv tir anh-
- Beı !iray:ı mal edilmiş bir a- yamadım. 

Yakkabı ~ırts.nbuida y-di bu,.uk liro- f0 t L! • _ ..... _ ..-- - ... e ı0 uıQl:n r ~""" <'lacak. 
ya satılacak. Meralclı bir arı düşündü: 

- Evet. - Merak -ettim. lahanayı ~erze-
cCebinden bir :ampul çıkanr:a 'işte: - !Bey.oğlunda on liTn ıistiyeock- vatç.ı aitın teraEidc tartsa, lahaw 
- Bu tabii yanmaz, dtyecekSin<z. ler. gen elahana değil ımidir~ 
Ampul cereyan o1an tellerin uctm. - Havadi!ıe Jb8kılı!Ba öyle. - E-ılet lahana gene 4ahanadır. 

dalti duy alllı yuvasına "•dalanır. O - A.ya'k'k•bt::ru IBey.oi:lundan .al- - Ycmclt masaann geıirileıı b-
zaman yanar. dım; diyebilmek için b:rkaç lira puaka iç.in b-.ı kapuska da liı.ba.na-

Ora~;ını ben de b!liyorum. Fakat siZ '-4,,,,~z fazla vermek icah edecek. .dan yapılnı a:nnm., lahan2 11ıltm te-

j 
beni <Unley«n: Hele şu ampul denılen ~_:~51~ - Sca de -Galatadnn, yahud da- 'T.azide taıtılın!!!b.r. di~rek insan ö-

l guv .. nelıilir ·-··) nesneye birlikte bakalım. Neden mü • lıa iy:isi stanhcı1 :taxafuıdan ıalımrı. .... 
rekkeb? 1 .Nereye kadar tel uzatlldiSe Ol'IU'a - Cok sü~ir ki Mecldiv.dı:öyün- - d 1 4 i l 
Kırm:w, ma:vl, y~ g.alibaTda, .sini kaaar. de ıaya\c'lcabıcı diik~iıım yolt. - Cünün hiımde 't.lıannn1n .6a-

mürekkebleri değil. Izah edeylın... "-pul denen - Ney.e? b tcsbit edilıı~. lahan" ıbakır tctUZicie 
~ camıu iÇl.nde t~ı v.ar ta ..... ı ı_il · · ı_ •• 

Mürekkeb demelc müteşekkil demek- ya_ Elektrik oraya .da g1riYor V .bu - Ayak'kabı 4stenbu1 tırrafınden :~~· mıa ~ osıı y.mnı ıtUT~an. ~ 
tir· Şimdi <le: it eli w.tııy.or. :reı incedir: ~: Zi köpriiyü ~cçince lbimz daha p3'ha.lı- ı ~uş .. l'CnlEl~e ıb:!:i lciloj ~ 

- Müteşekkil ıne demek? ya,, U\rka.dajlm Ziya d;ğlI ~"ık ma • Ja~. Reyof?hma çıhrea bnıı.7. &- I unı.,.a:n~. 81~11 1 
__....1 :_ ~trtı ınn d 

' - • h M ~d. k" ·· J1 1 __ yd a· °"u -on :ııntall:.l . ...,. ... a~ ır, mı e-
'Diycİrstınnrz. Mürekkeb demek ç:ılt nasına ~ya) n~edi.Yt'r, ıbiıl de ny- a, ecı 'YC ·oytmn or.m ı, -oıraz ınilecek-? 

çıkabnlrsen içinaen. dınlatıyQl'. · ıda4ıa pa'ha1ılclmıca'k.tı da.·· _ i ı ı ı & 
t ... b b k d c::.: d' M - ) ? ') ~ Yani elektrik ampuli'ınde neler _.,.,. u . a ~r ·· ~m ..• musaa.de ~ · · - Beyt:ı~uncla 1>n lira_ya Mhla-

ıvardır? Dikkatli bakın .neler bulun- d~r&enız gideyım, ı~mnk.u <inha faşla - Yazık Jci Topkapı, Edirnc.ka- ıcak .aya~kshwı., Lıtal"!bulda bir ım•· 
duğunu gördünüz mü? roylıemenıe ku:dret.m !ok· Çok y.or. kpı haricinde dı: ayakkabı.::ılar dük- ıiazadan edi l,uçuk liraya alabile-

gunum · an açmdm•şlar. 
Ostü cam tçi tel. T.e1 var, crun ~ar · ~imire sen ;n;uıdın mı? 

o kac!ar. Bunlar bir ar.ayn gelm~. ~ Ne yaptın da yornldun? - Neye yazı'c ki ... drdın ~ - Fint o i!Ul"etl• t.-ııbit ıe.dılivor. 
,__fa Dıye soruyorsunuz.. hl,. sormaYm - Fiab :~.shit cdt·rken 'bclkj oıa- - .fiat !cshit .edil~duraun, .bir 

elektrik ampulünü icad edenin .... .. " J d ~-· '-k _ ,_ ı • urun bir ycilculult yaptım. Ti gökyü- a~ı aya:.:: ..s.oıcı drın ayakk.aolnrı :ay, iki av d?eçsin .. hele senini.. .bir 
sına girmiş. ıüne kadar çıktım. Bulu.tıann ara.. karsız o1aca1: catrnalruı eaa51 kabul gün ayakkahı almava çıkalım. Fiat 

- Vah vab... sında dolaştım, neler gördiim. Bana edile~ltti. · · Bu sayrd•! hizim cebi- ttesbiti yüziinclcu claha .g nabctl .. ıle 
Niye acıdınız, acınnc.ak ne var k~ mendil salladılıu'. Göğe çıkmam şe_ mizclen ile .az paru çlkacaktı. Beyo'7- lkar~laşaca~ı':ll'Zt o .zaman görürsün, 

Elektriği icad edenin kafasına tellı re!ine olacıı.k; ayda bil)'ük 'bir takı lunun .aksine l.i·nnbuJ tarafına ;geç- ,.....-, / ,/ 
camlı ampulün, bant ıı:n.!ası knfatnsı zafer yapmışlardı. Kuyruklu yıldız. tik.çe ucuzluyor da... • J ~JWıf. d-1--ulri.Ji 
açılmak suretüe girdiğini mi zannet. lar korkmuşlar, kuyruklarını kısın~ 
tiniz. Doğrusu güleceği:n geldi. Elek- ıar kaçıyorlardı. Zuhnl yıldızına ka. 
t.rik tellerini de ağzına koyun. Ondnnldar yükseldim. Halkas.'.-lın kenarına 
sonra çevirin düğmeyi adamcağızın oturuıp birın dinlenecektim. Aksa· c 
kafası beşyüz mumluk ampul gibi bakın ki çürükmüş kopuverdi. 'Ve ben 
etrafı aydınlat.sın. Haylr efendım, düştüm, başım da çok acıdı. Elfm da 

C Bunlan bilivor mu iditıiz? =ı 
hayır. Demem o deme değil. acıyor. 

Görü'en yıldızlar kaç 
Merdi~ • Kafasının içine ampul E,i:-di, sözünü - Ne yalan uyduruyorsun! 

en n .sur ati ar.tıyorll11. Ke- Fakat .ileride b!r a.&aQ vaI!Clı. Nec 
d. ' tane .r. 

Pıelrol kaç metre 
derinlikte bulunur? 

d de art.ık daha hızlı k<>o~yordu. kafasının ampulü icad etmex fikri Diyorsunuz. Yalan değil do~ söy. 
mi merlliveni durduramadı, 9,ğaca dofdu manasına söyledim. lüyorum. Düşmesine duştilm, amma, 

Ç\Plak ıv,öz.l,. bakıld.\iı zama11 
6000 yıldız görülün: bir .td~opla 
bakıldığı zaman 100.000.000 ~1-
dız ~riilür. 

'En .dc.rin ,petrol kuyusu, .Kalilor-
Ncecmi :ır.erdıveni ı&trtmda ~malc. çarptı, Necmi olcluiu "ttden .,.,nln_ 

,,. ._. Elektrik fabrlkada, istihsal ediyor. rüya görüyormu~um, Karyoladan a. 
an kurtu duğtı ıçfn gitti~ daha dı. Bumu ıilddetttı .. 11-...... .,.arptı. .,..5 " 

niyadaki .Kerm ıKıınor !kuyusudur. -b- .,, lar. Teller onu naklediyorlar: -ı du§'tüm. 
keyı!leniyordu. Tembelli~inin cezasını çekmi~ -Nereye mi? Cemal Ularail 

4827 metre derinliktedir. 

........ _. ... -........ -........ -.... ___.. ......................... -. ...... ____ ......,._ -·-···························································· .. ···········-··-···-· 
l;.!!'!:,bilm! Af~~!!!11~ "J.JCP Fay•aıı bilgils~ Jj 
'Birinci lkincı harflerim bır not.a. mahalle mekieblerinde bulunllrdnm. ereskop tahtelbahırden 
U~ncu dôrdüncu 1uı..rfieıim de Yaramazlık edenler t'lcrnine çnlışnn e 1 . d d"I . . 
.,. yanlar beni pek va~ınaan tanıı'lard~ vve ıca e 1 mıştır '° .,.tnr',.i harfım e'.ltailse geri kalan " 
rtJer;m ıı:ba~l:lıb ıolur. Ben neyim biliniz. Tahtelbahir, deniz a!undn iken 

,,................................................ lloğru bilenlerden bir kışiye büyük deniz üzerinde olup bitenleri göııte-
" blr sulu boya 'bkımı, brr .ıclşiye bir ren preskop denilen alet, tahtel-

Geçen 4>Hmec3mizde Şirıey albümü, bir kişiye ms.ruıten ba'hirin icadından çok evveı. 1637 
kaplı ;ve !cV".kaUıde kftğıdlı bir lllUh.. seneainde Danziğli bir dürbüncü ta
tıra ode1tel'i, dtğe.r ı0t.m kiOiyıe de ayrı rafından icad ed:lır.iştir ve ozaman 
ayn güzel ve kıymetli ihedtyeler vere_ siperlerden siper haricirde olup bi-

tazanan 'ar 
Ceçen bilmeccmizde kaza -

nanların isimleri Pazartesi günü 
çıkacak sayımızda. ilim edile -
c:ektir. Hediye kazannnlardnn 

- .B ba bl tenleri görmek için ka·.a harblerin-cegiz. u mecenın ccvn arı en geç 
de lc:ullanılmı .. tır. 

ı Mart Cuma gününe kadar gnzete. ,.. 
lstanbu1da bu!unnnlM, hediye - mize • .gemiş olmalıdır. BJmece ccva. 
lerini Pazartesi '"" Persembc bım biZe gönderdiğ;inız zarfın fn:.erine 
gün1cri idarehanMnizden ala -
bil. ı T cl3ilmecee kellmesinı ve bilmecenin ga 

ı ır er. a rada hu•unanlann 
lıediyl'll"ri po ta ile adreJle:rine zetede çıktığı tnrihl ynzını7., ~drcs.. 
gönderilir. • !eriniz oluınaklı, ve o adrese bir mek 

. Bihnece hediyelc..'1 hakkında, E t:uı> yazıldığ.tı zaman .elinize geçecek 
bir ıdileimi7,. ibiı- şikiıyetiniz o - ~ tarzda yazılmış olmalıC!ır. 
hına bihntte ce\'abını ı::ıön - : 
derdir~ rıı.rftan ayn bir :7.arf : 
icinde günderrudi ·ve zarfın bir : 
kenarına occidareıt kelimı-aini : 
Yazmalısınu;, ~ 

J3ıritıci, iktncı ve üçüncü hed:yele. 

rimizi kazanacak Okt\YUcuharımız

dan, gazetemize konulmak tizcre, iyi 
çılcınıı .birer !otoğrnfinr.ını ,gönderme 

····················-········-·······-·····./ lerini rica eaerıı:. 

YALANa 
NA\<,LEDEN: ME13QIJRE ~A"'İ 

Sirndi artık ağlaması veya giıl- ı miyor. Onu tıpkı bir ışık gibi aöndü-
cs.i., ko~ması veya susr.-.uı, evet ren ayni koyu mantoyll biırün~rdc, 

eya hayu cicıuf'.&, .Yiiziiııün solgun ge~diği gibi yalnızca bir arab&ya ftt
C}a Pe.rnhc:. .ckrgun veya üz~in ol- hyor. 
a.sı ınüaavi deiü ... «Biri» var lö, Mimoza palasa armadan evvel 

nin, 'bakı~ının .aırrını gözliyerek iniyor, koşa koşa yürüyor, Meryem 
na bakıyor, onu 4inliyo.ri uBiriu hanmnn dediği arka kapıyı açıyor, 
~r .lti. ondan ıevincİDi vey.a ele- usıit ınul, ınerdiven1erden çıkıyor. 
IIU beldiyor. Koca dün··ada yalnız oaasına gir'!r girmez, bir acele so-

e ai}: h d ) v ~ d t_• IU.c! 1 a. ıızı ; i,tc şimdi bir esiri, yunuyor, ay ışıgı .re~ı~ eAı c.roıac:-
B- ~CYın.e hir <ıpekİ diyeni» var ... ani, beyaz iakBYpınlenıu dotabm ta 

ıru> ona hayran, (lbiri,. onu isıi- dibine saklıyor. 'Yatağına girip t~. 
~·. Seviliyor, Mine ~viliyor! .karanlıklar içinde bu akşamın garib 

ae 1 kndrctınden, kendi ıgözleri ~lerini dii~ünebilincc, kendi km
;aşıyor. dme, racaba ıuyuyup uyandım da, 
csi,ınrna a~lc.n, ~la mukabele d- gördüğüm rüys)'1, saçma bir rÜyflYl 

b.s .ııev~~mesı ~ HayJr, fieiruıu mı hatırlıyorum? » odiye ıoruyoT. 
tinnı~ ! ulJiinınüyo~ aklına bile 'Sinirli, atcf}i bir hatdc sağdan 

Yor _ . .._ · d .._ •- L: 
Mine sola donerek, 21ıınm e vocanyan 'f11T 

adar P ((.san'}ln lcoleaineı) vestiyere lıi.irü fikirforle, bir türlii .delnm11or. 

1 

.. 
Dilsizler çab!:k ko uışur~r 

Sağır dilsizlerin, normal insanlar
dan daha çabuk birbirlcrile lconu
fup 11nlaştıkqan söylenir. Buru bir 
hakikat olaralc kabul edebiliriz. 
Çünkü normal bir insan bir dakika
da vasati olarak 120 kdime aöyli
yebümektedir. Fakat ~ir ısa.in diJllz 
İfaretle bir dakikada 1130 kelime 
söyler. 

h~taız bir aylı::uJan eonra, ateoler i
çıude '!}"anarak, hasta ve yorıun u
yanıyor! 

-3-

Sabahleyb Min~ için ça'1rı1-n 
doltoT, \at'i ibir tethiıte bulunama
dı. Zaten akşama do~ru da, bu tid
dcdi ateş dii!tü ve 12 9 aat sonra 
Mine iyiletti. nu geçfoi nhateıdık
tan, iiıııtündc .sade ıbiraz mecaıı.i7.
likle, manevi büyük bir Y""'~nluk 
kılldı. 

Ooıktor bzın baoueunda epey za
man oturdu. «Haeta)MrM& oyunu• 
yaptı diye, onu ıbabac:a, v-Tt d11 ıp
'ka ~anı:C t<iİY'll 112arlacL ~ ertesi 
günü de hiç yataktan çfkmamu.nı 
tav.iye eclerelc, kavv.etlendirici bir 
rejim çizdi. 

Nazım beyle çıkarlarken, Mine 
onun: 

- Bu hanım kızın ainirJeri ıpdc 
boza\, dikkat etmeli 1 elediğini iJitti. 

ı«Ooğru, diye ıdqünıiü; çok do'ğ
nı. Sinirlerime dikkat etmeli. Artık 
kendime halcim olaımyonnn .•• Ga
liba İatanbulclnlci. hekimin hakkı var-

Karnemi 
Alacağım 

Karneler dağılacak 
l kinci ü~ ay bitti. 
Notlara bakılacak 
Dersler iyi mi gitti. 

Dikkat ettim dersime 
Kitabıarla yarıflım. 

• Güvenim var kendime 
Çünkü pek ~ok çalıflım. 

Alır almaz koıarak, 
Size göstereceğim. 
,c.Ncuıl?:» diye •orarak 
Göğaümü ger~ğim. 

içim sevin~e Jolu 
O .günü bekli)IOrum. 
Ne de az.alm114 yolu 
NerJe lıalJı diy01'U1'1?~ 

~~~ 

Annesinin kızı.-
Bayan nŞ . .5. ıı ynılı ıbir hanımdır, 

bana müracaat.ini icab ettiren aebeb 
k'fınd.isine değil, oğluna aid. Hadise
~ kı&altıuak .anlııtay.ım: 

- Delikanlı bir kız.la tanırtı, se
v.işti, yuva kunnak .nrzuııuna düştü. 

Genç kı.z güzel, zarif, İyi tahsil 
görmüş. Küçük hir aeTVC"te de malik. 

o)~ .. ;çurru teslim ederim. lrıiyetin 
be ..... _ni, .dimaği, hatta ahld.ki tesir
leri muhakka.ktırA valnız tabi oldu
ğu kanunla:- kat'iyetlo: tesbit -edılmi§ 
değildir. De\.TC atbttığı, batın n§tı
ğı, hatta tesir 'kaldığı vak'nlnr da 
ı;.oktur. Şu halde 1ıadiscyi izam -et
memeli, derim. Huınırile bu mesele-
de bahis ınev::uu o1an sadece nhlaiti 
sahadır. Ahlaki sa'hada jse öVle bir 
tecrübe geçirilmiştir ki, ok.uyucum 
ona itimadla day.anabilır. Bu tec
rübe: 

Yalnız delLta.nlının ailesi kızın a
ilesi hakkında tahl..iknt yapUğı za
man hoı:ılamlrruN"acak 4'ir haber alı
y.or: Bu r:enç kızın annt's: vaktile 
ç.ocuk sahibi olrrıaııına ra,ğmen bir 
sergüzeşt geçirmiı, soru:.a ikinci bir 
sergüzeşte düşmüş, ıkorasından a}'- «Genç 1<ızın ıki ev arasında ka. 
rrlmış, 'bir ~kasile evlenmiş, çocuk rarsız»,. ıana babanın da.irr.i tnkay
ta 1iki ev arasında k.arataız bir va- yüdünden uz \k k-tlnnç olmnsına 
ı:iyotıe büyümüş ve şimdi Bayan rağmen iyi bir tahsil yapmış, ahla
uŞ. S.ıı aoruyor: kını temiz 01.ır.ak muba!aza etmi2 

- Annesine bak, kızın. ftl der.iz, olmasıdır. Sağlam kafa zaman1a çü
k1z phsan ıhol?\'IDUZB gitmcldc be- rümez. sağlam ah1a'lc ta temelini 
rabcr ~ iBhlik hakımmdan annesi- kaybetmez, .esas karftkter ilaima 
nin temayüllerini gö.stcrirse, o za- mabfuulur. 
men biT ıf.claket olRCak! Bayan Ş. S. io müsterih olması 

Okuvucumun dü~nmdtte .baldı lazım. TEYZE 

DJJf ... Acaba amir .baatalıjı da, lcaıl, kuyoruml> diye dü~ünüyordu. ni sıkarak, dimdki, yeme'k sa1onun-
boimac:a 1ıibi sari mı 1 ıı Ertemi gümi, Mıne bu garib ate.,; dan -çıktL 

Hemen arkalarından, Fahire aa- de, mecalsizliği de atlatmış olarak Oduaoa aidince, öldürücü bir ça-
nını odaya cird~. O oht biducain- aN inebildi. 'k'ernek ~al\lnnna gi- .resizlik :çi!lde ağladı .efordu. 
cie~~ on anla y.iiz yüze ~lmemişti. r.ip t~ her zamanki ycrlne oturunca, Nazım ıbeyir, kızına aldW§ c:tme-

Uvey nnncsi, gözlerine en ufak cNecdet 'f aJj>mann> una .dikkatle, meai, .ister ir;ten. ister yal•ndan ol
bir cıeı' e panltw bile «eimedrın. ha- ıerarla baktığını hissetti. aun, Fahire hanrm1n eacri. onun za
tin bir seııl~, ıaöı:cle pkaya lr.alkııtı: Biraz 'nkilarak, amma 19ın ~rn feri idi. işte İ>öyle işkence içinde 

- Ne o Mine? .$u ak"f hiklyuei de gur.u.rlanua.k göderÜJi bu endiıe kıvuma kıvnmı yaşamak, kim bilir 
ile, :bize OYllll ~(rtll!I ad ve 80~ dolu b&iu.JlarciMn uçardı. daha kaç yıl yaşama\. lamndıi 

Miae: SanflD &:e.'lç onUıı bu hoşnudsuzlu.- ııDayanamıyorum, dayanırmıyo-
- Öyle ol..tc.-ık. Nitekim bugün ğu.nu ~ eeki .ihtiyatlı, çıelcingeı:ı nıru artık ... Ô1eceğ:-m ... Ya da deli 

kendimi peık iyi bisscdi)ıonım, m:re halini t.akındı ... Hatta Fah.ire ha- olacağım, onua gibi de1ı oleca-
cevab •ereli. nımla bir kotra :yarışı. dtakkında ko- ğırn !. .• » Riye hıçkırıyordu. 

Üvey annesiniıı eöderinin altında illUfw-larken, Minaıin varlığından Bir aralık yaflı ~öz!eri, masast-
uzlaıma. hantına ın~lcr.i *!ZıÜ.ii !bile haberi yok.muş gibi davrandı nın .üstüne ilişti. OnıCl:ı, lm kenar
iç.in, gülümaemeie. ıç~b~.a?.ı· Fakat Y :n1İş :ve tatlı zamanı geline .. : da, .sanki unutıılmu• ,gibi, bembeyaz 
-binkn aapsan S>aıldı, buttın ıgayre- ktzcagrz .bir aıa durakladıktan sonra bir ıgül duruwırClu. 
~n!. toplı~ar~~ güç zaptedebilcli;i lcalkh. &buındıın bir .kelime. kir (ArkUI •arı 
ıhtiliclı bır btTemeye ~_ldu. Fa'tii- hareket .bekliyordu. Hastalanmıştı ·-·····-··· .. -·-···-·-·-ıre ıhanım ıomuzluım wılktı. y.a, .do1ttor da o<r'linir)erine dik.kat .c- / ~ 
.- Acaba ~ni gördiıi~~ ic.;in dilmesinin ıSöy.lemcmiı rrıi ·cü~ J.tu ~ 30 S8R8 evvel 'I 

mı, lbıı hale cınyoraun\IZ ~ Oedı. lbitmdt tük2narık ibilmiy.en .c.ezayJ j . . 1 
Genç m.: 1c.a1dırmak.. tODU bu ar.awar ib.ır.ıar- : Tobr.uk, Darına, Bligazı J 
- Ne munnsebetl cliye nıtrıldan- rnAk iç.in tam fırMttı ifte-1 ~ . _ . i 

dı. Fakat Nazım J,ey, önüsıdeki br- : Tefrikamızı bugun 7 .i?lci • 
Fabl.: «Bu kec:lmdan nefret edi- puz diliminin çekirdeklcıini ..ayılcLı· : sayfamızda bulacaksınız. 1 

yonara, ondan korkuyorum .. - T...,h- nıaia dab11~; muaa .ne baktı. ne \_ J 
I.,_ b • d M' h d d' 1 . .,............ • .................. . 
ı .. e tezen ir nnyvan inıiyakile kor- de seslen i. ıne ıncm an ı~ ~rı-eşı aıra Kclmeıi için izin ver- Ertesi güııu de, bir iki aaatlik ta-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------



6 S.,.fa SON POSTil 

(Memleket Ba.berleri] General 
diyor ki 

Ceyhan da 
ıki defa sevgilüine 
kaçıp, ailesine iade 
edilen genç kız bu 

sefer muT>llffak oldu 

1 Afyon kapl~aları !Halk~=~:~: hızla 
Şifalı sularile birçok hastalan iyi eden bu devam ediyor 

(B:ıştaırafı ı inci .sayfada) 
Franaanın aıkeri mukavemetı ni

hayete ereıelt ordulan Almanlar ta
rahndan inhizamıı uğratıldıktan 
aonra, İta.lyanııı harbe kanırNJs.ile 
de lnguterenin düşmanları Lir iken 
iki ohnuıtur, FRkat Almırnyıı fiilen 

Oeyban (llaaudJ - C.Jbaada sa
tib bir 'Mk'a 01Du11'-r. Eatereaan n 
kaJde deler okNtund&n tafailıA1.ı 
ile y&ZlJllOflDll. 

Ce,.taamn ~" mahaölısın 
den İsmail lan Pt.tma Çınar, a,nı 
mahalleden Recei> Menet admdati 
delltaılllıya lflk olmoş, btr mid<M9 
enel ~ıer.ı.e Jtt.cnu,pudı. İf zabı 
taya •e nıbayei adliyeye inı bJ ~ 
JD4 Ye aeTiıhterin ifadeleri alındı, ?e 

kız deHtanlı1ı çıldıra81J'a sndll ni 
ve ona rıtmei: ıetedilini mwerran 
soylem.ş olma&ına n~men, neticeae 
babasına tealim olunmuş ve bu ym. 
den kı ıenç .~eYKW biribtraıaden ayrı]... 

mlflardı. Aradan bir a:r kadar bir 
mudıdet ~ti.od.en aonra, Fatma Çı-

kaplıcalann propagandaya ihtiyaçları var 

nar bır ıeee ren le"'ll'!lıai Receb•n ar Afyondan lııir manzaıa 

kada.pıun eTtne Utiea eue1"i: delıi:an.. Afyoa, (Hwıuai) - Afyonun en bilir. Bu kaplıcalann aenevi iradı 
hya haber g6ndWmifiir. Henüz ~•- büyük h11.uaiyeti, pf'!k cifalı kapl.ca- 8-1 O bin lira arasında dalgalandığı-
3ilıSJnı ıör'emeden, tetra.r nbnıaya ]ara malik buhm111aııındadır. •Ge· na g~re bugünk!i kazanç pek cüz'i 
?e aradan da .adli~ ~Ytedilen l"at ce~u, «Cazlı gölı> ve ı<Hüzai• adını demektir. Maden suyunun günde 40 
ma Çınana ve oeib.llunan se~Hal ta9ıyan bu kaphcaların ikisi mcr- ton miktarıncfa aktığını ve hunun 
Re eb\n 80f'WU ~e alınan kezde, biri Sanddthcladır. ancak on ton rniktannın ahndığını 
ifadeleri aonunda. balen nöfua mH ETYelcc bir hviçreii profe.ör, bu söylüyorlar. ~u hab göre günde 30 
tam bulunan ~ ntifus UJld kaplıcalar ib:erinde tetkikat yapmıt • ton İçme &Uyu boşa akmaktadır. 
'9'e t&Qı!Jinı ~6Makıb ~ e-tlen.. Ye Gazh ırölün .uyuodaki ~a hu- Bu tMJY'.I bizl•r, birkaç hususi sa
me muameleaın! ;paptumat uzere iten aaeuıın ımcaık ltalyanın mf'.şhtır bir tış yeri iıti,na ediliree, . eczaneler
dlS&llill yedJ. emine teeltmi auretı1e kaplıcuntda buhınduğlsnu, dünya- den ba,ka verde b·ılamıvoruz Vf' ta
s&hYerm}fLerdlr. Patına Çınarın, R9A9 nın, diier ıolanaın bu huaadan biati1e pahah alıyoruz. Bunun 5eb~-
8HSJ!sıne bir aıı eneı ka~ .,. Mahnmı olduiun.ı ıöylemi~r. bini, nakliy" maırrafının ağırlı~nda 
DlM ud bir f'llft kunrıak ınabadile Bu L l · h • bulavorlar ve DevlCt Demiryollan-
-ı...... 

1 
.,.. . d ..,. ._ .. ...,._.. ,__ JLap ıca eenenın er mevn- • 

..-:-veynın •••DCı e~ • ...,. .. ""'.,.1"VIL •• :._..ı L __ • l · ·ı ı.. nın husust bir ~ıırôfe kabul etme~ini ... lfk 
1 

_.__ • .. ntllWQe -• ar ve ır..,,aretçı er çeJLer. 
ÇAŞI, ... e an ıya ._. atef,in q-.ını S.Adan b91ka Gecek ve San<iılcb- temenni e:livorlttr. 
~ça göst.ermekM<Hr, Şimdi nl1fusa dalci Hini ıhcalftn da üzerinde du-
kayıd ve e'rietune muamelelerini JILP- ntlacak derecede faydalı ve rifah Sa .. sun.ta istasyon binası 

lzmit, (H11swıi) - l-lalkevi ida- harbe batlıya!ı bir buçuk yıl olmuf 
re heyeti az>tları evvelki akşam ve onun kara ve hava orduları Le
Halkevinde Ev reisı Mehmed Ali hi.tan ve Norveç ıimıek aeferlerile 
Kağıtçının ba~kanlıı,nda bir top- Holanda - Belçika - Fransa büyük 
lantı yapmıılardır. Toplantıda yıldmm ıavaıısını başarmıştır. De
Halke"vinm son 6 aylık Faaliyet ra- niz kuvvetleri de bu harbin bida -
poru okunmYf ,.e üzerinde allkalı, yetindenberi, hemen bütün denizi~ 
uzun münakaşalar cereyan etmiştir. rin üat v~ altlannda faaliyet gö"ter

Bilhaua Jznütin tarihin\ yazmak mekte ve Jngiliz aolukaırna muka
iiıtere seçilen heyeti:ı ~atlub olan bil abluka tesisine gayret etmekte
... ırati göıtercmediğiııden şikayet e- dirler. 
dilmiı ve l>u heyeti.1, faa?iyetine ela- O h:ıldc Almanyanın şu ana ka
ha fazla hız vermesı temennisi iz- dar sarfettiğı harb faaliyet ve gay
har olunmuştur. ret. hasılası İngilizJerinkHe klyas e -

Hallı:evi ı.mlık.liniı{ine fakir hasta- dilirae t;Öriilür ki Almanya hem da· 
!arın müracaati fazla olmakta<l;r. ha uzun zam'\n harbetmişur ve hem 
Buraya yalıı:z bir doktorun devam de harbl:rde daha çok kuvvet ıar
ederelt diğerlerinin gı-.lmedikl,.ri gö- feylemiştir. Bu hususlarda Alınan -
rülmüştür. Bazı miıcbir sebeblPtle yadan l!onra İngiltere gelir. ltalya 
gelemiyen 'ıu cloktorl:Pm da Halk~ ve Yunıı.nİ5tıının harb miıddct ve 
vi polikinliı{indc vazife almaları i!I- faaliyetlen bunlardan ıonra ıırala
tetımiştir. nır. Bununla beraber ltalyanın ma

Bu arada, lzmitin bir Htılkevi nevi ve maddi harb kudreti evvela 
dergisine ol.ın ihtiyacı da bahis j Elenler tarafından Arnavudlukta ve 
mevzuu o}muş ve ~öy~: .~ir .~~~~u-

1 
sonra ~l~lumuın hıwalarla denizler

anın neşn muvnfot gorulmuştur. de ve şimal, doğu Afrikada en ev -
Halkevindc aıle toplantılarının vel 1&nılm1ş Vf': tükenmiş görün -

da sık sılt yapılmaııı arzusu gösteril- mektedir. Hele ltalyanın hava kuv-
miştir. vetleri Vk Trablus hezimetlerinden 

Baltacıoğlunun konlerann sonra utık göriınmez oldular; de-
y eni Adam mecmua"ı sahibi, niz kuv·.·etl.?ri d.e limanlara 11ğ10mıı 

profesor lsm.ail Hakkı Baltacıoğlu ve ortalAtan çekilmiı bulunmakta -
Halkevi salonunda (Türlı:ün ölmi- dır. Kara ordularına gel".nce bun -
yen ruhu) mevzulu alaka ile dinle- lann da gerek Amavudlukta ve ge
nilen mühiın bir kon.ferans vermi~ rek Afriltadsı u~radıkları a~ır mağ-
tir. lubiyetlerle fevkıılade zayiah ma -

Hafkevi temılli Jtlmdur. 
$ehrimız Halkevi temsil kolu ev- Mussolini ile faşizmin, bu ıuıkeıi 

velki akşam Kafa tamircisi ve Er- mağlubiyetl~r ıebebıle, halyada ne 
kek kukla isimli eseı len temsil et- derecelere kadar itibardan düştük
miştir. !erini tayıp dökme~e hacet yoktur. 

tlnnak ibre hw..liyeC.e ıeçmi§lerdi.r. aulara maliktir. Bt,.ok. kimaeleri 

S::msunda toton tehumu 
tevzi ediFyor 

S.maund11u ;,arıhyor: lrıh!ear-

kum, mide, Tomati:zma ve aiyatik gi
bi rahat11.._zhlrlaf'dan kutarmaktadır. 

Hiç ui"atmam, Hüzai kaphcaıın
da tedavi KÖrmü, bir haııta anl.ıttı: 

- Siyariktdn müthiş mtU.tarib
.ftm. Zamtın zamaa hastaMt fidd.,. 
tini artwch. Yiirüyemez oldum. Kol
tuk deifteii kuUanıyOTdum. Bana 
Hfizaiyi tavaiye ettiler. KaraiJ bfT 
kanaatim olmadığı h.lde gittim. C
rMia çarrıur hanyosund3 on gün ka
dar kalchm. Her ıoey hu ltadarmıt t 
Oıö.iitte en uf.ılı:: 'bfr 9IZ1 kalmadığı 
gibi en sağlam bir insan gibi arıza

T omsil kolu bu es~rler İçin ye':lİ Çünkü bunlar kendiliğinden anla -
Sam.undan yazılıya•: Yeni istaı.- yeni. elcmıuılar yeti.,tirmiştir. Te:n- şılır ,evletdir. Bununla beraber ltal

yon binaantn re.mi lı:il'4dı bugün- sil bu bakımdan da al;ktıyı calib yanın f ngilizle•c hemen teslim ola _ 
lerde yapdacaktır. Modern bi, hal- idi. Kafa tamircisinde Cabir Co~ cağını ve onlardn.1 sulh dileneceğ;:U 
de yaınlen bu ~uyoR bması ~irin kun Hamdi lJz.ef, Halid Ba,aran., zannetmek ve bekiemek abes oldu
Sam.anu bit- ka~ daha ıenlendir- Halil Özer, E,r•f Dir.r muvaffak ol ğunu dün de nah etmi!ftim. Zira Al-

_m_e_k_t_ed_iT_. ____________ m._u_ı .... l_a_rd_ır_. -----·------ manya ltalyayı elinden tutarak kal-
lar T lİtUn Mnh l •tHyel!ıı tanf·l"daa 
yetiıtirilen ve ekXi i&e ahc:ı t.ırAnn
dan çok (ağbct cwen tikün tohum
ları bu ıene ge!Iİ'f mikyıuta halka 
parasız olarak daittılmaktadır. ı.. 
lah iataayonu halka gürbüz Ye -i
lam fide vetiıfrinnc uıullerini tr&te
ren bir de Öml'!k ficleli~i tniı ~tmif
tır. Bu fideiiltl,,r l.alk üzerinde hti
:ruk bir intıba t1ya11dımMttır. 

c Tokat Halk~vi çahşmaları ) dıracak ve onun münferid sulb yap
muına mani olacaktır. Fakat her 
şeye rağm~n ltal)·a bundan snrııa 
bir harb lmilı kalmaktar. zİyAde 1:-ir 
sulh. ungunı olacak.tir. O, bugün gir
dili bu beladan zararsız lturtulma -
nın yolunu aramakta ve Habetiatan
daki İtalyanların ya~ın bir günrle 
Habeşlerin intikam kılıcından geç
meleri ;htimalinden titrffllektedir. 

Hat· yda otlandırdacak 
Su,.iy va Irak koyunları 

dana ( Husulİ) - Suriye n 
Irak koyun tüccarlarının hükômt:ti
mize yaptığı müracaat üzerine Da
hılıye Veülcrimiz. Suriye ve lrek:a 
aid 150,000 koyunun Hatayda A
mık ovaaında otlal'T'aıına müsaade 
etmiştir. Bu kı>yuular bu hafta içia
de Hataya ~~tirilecektiT'. 

Kangalda askerimize 
kışlık hed"y3 

Sivaı, (Htnu.i' - Kabramea 
ukerlerimiz için hazulıanan hediye
lerden bu defa da 1834 çift çorap, 
741 çift eldiven toplannuttar. Bu 
mühim memleket itine l..raHtle .le
vanı edilmek.~rdir. 

aız yiirümeğe hıu;ladım ! 
Bu adam, hal~n F pncde istasyon 

tefliii yaptyor. Sözü, muhakkak iri, 
doğrudur. F..sascn bunun gibi daha 
birçok romatizmalılar, bir hayli ıi
yatilı:liJeT Hüz.i k..- h ~uını pfi bir 
ocak dlyoe ancyorlar. Fakat bu ,Halı 
ılıca ltirçok kimselerce elan meç
huldm. 

Bitlis - o·yarbakır poslalan 
infzamsız haJe geldi 

Bitlia (Hıauıi) - Oiy ... bakır -
Bitlis aruanda J>Oeta nakliyatı çok 
iatizamau: bir bale ıııelmiftir. Bunull 
aebebı de p<*a İflerini taabb-;d e
den iki ort•ktan bİrin!n v~fat .tnıe
aidır P. T. T . Unt1ım Mi.idürluiiin
den halkı ınüı,lı:ölitl\ uir•taD hu va
zİyetın ı.lahını bekleriz. 

Gecek ve ~zlıgöl kaplıcıalan da 
ayrı ay" lte..:Jua mali!, bulanduk
lannclan Lıilh.ına böbrek ve mide 
hutalıklarına !cartı müeniMirler. 
Ba h:rnaldan:lan nflm-an ve t Afy01a 
maden Mlyu.,, Mım;le aatıla .ı M;ıne su
yunun ter.lcibindeki Ml111fl. bihyoruz 
ki, fÖhTetini memkketfa h&.- vıanına 
yaymıttır. La'tln '1;Ml"k bu ııun•n ve 
gerekae kapl.cala•dnn h,.]denilen u
mumi ntifade elde edılememdcte
clir. Her te1'cl~ e"'·el lcaphulaun 
ismini ~e~ pl"opao:and11 mı-v~ııu ı 
vapmalı, 'onra da hunlan modern
J,.,tinne'Kcfir. Vilt\yetin. elden lleldi
ii nis'bette, bu,.ya hm..net ıar~ ... 
mİ.f olmesma nı ~~n ~nldi t• 
'8ta mükemmel denilemez. 

Rize kal•rsa Afvon ıuyunun aah, 
""1tiya ... a 'malik bulU!'an K1711ay 
Kurumu, hu !uyu ıdllçn hlllind•ıı 
eıkarıp içiminı umumile11rirmek lçin 
bazı tedbinerl'! hftt vurmalıdır. 

Sonra, hu ~mda mevcud bulunan 
oaz bUMmie diier maddeleri teklif 
·ı .. memba •ıakınında biiyük bir R•
.. oz ima~ane9İ ~ak, Ml'(".llna
~ak nar• 'e eml'!İ!i 7.İyAdeeiLe ödeye-

Tokat (Huauııdl - Oehrinriz Halke. menaub 25 avcıyı da beraberine al
Yi i:öycüıtlk kolu Emin Baya•, Hılml mıştır. Avcılar avlanırken dlferleri de 
Hız, !'eni Çubukçu, Tevfik Deminıl ve Turhal.da köylüıer ile temasa geç 
Azlz Ersoy kombinezonu lle ife bat- mi,şler Ye onlarla hasblhallerde bu • 
lamıttır. Evın en çalı.şitan kolu olan lunmu.şlardır. Yakında bir de silrek 
i:öycülök kolu ~niden derhal faalı _ avı tert!b edecekler ve bu vesile ile 
yete geçeret ilk defa başlarında va. hem köytillerle yatmdan temas edi
limiz İnetttn Çatpar ve djpr bnı lecei:. hem de bu ve.sile ile k.öylüniın 
devair müdiranı da dahil oldutu halde mahsuller'11ı kemıren muzır hayvan -
bir köy rnilt t.ertib etmiş ve bu gez.- larla mucadele edileoektir. Resim köy_ 
nJıı. Turhal nahiyesine yapllmaamı lü~rle vali İzzettin Çağpan ve avcı. 
ınuntık görerek Evin .spor koluna laı'ı ıöatennekteclir. 

Harbe henüz girerek düşmanı 
memlek~tlerindf'!n attıktan sonll\ 
Arnavud!ukta da takibe muvaffak 
olan ve bu suretle muv.affakiyct 
şevkıle ya-ı·.n Yunanlılardan fİm -
dilik sarfı nanr ederek iki baş mu
harib ola:-ı f ngiltereyi ve Alman -
yayı ele alalım ve bunlardan acaba 
hangisi sulh-ı dah'\ çok teın~dir) 
Veyahud buıılardan han«i!!i harbe 
daha çok dayanAbilir> 1.. Suallerini 
ortaya atalım. Fakat bunların ce -
vablannı ne biz ve ne de bir başkası 
riyazt bir ltat'ıydle veya hattı ih -
timali bir heaabla veremez. Bunun
la beTnber diyebiliriz ki. htt ikı ta -
raf sulha t~nedir ve lngiltere Ame
rikanın, Almanya da Sovyet Rus -
yanın iktısadt. zirai ve sınai yardım
ları aayesinde U7un mi"rldet harbe 
dayanabiliıler, Bundan başkR bu -
gün, iki tRraftım hiç birisinin kolay 
vurulur ve yaralanır taranan yok
tur. O hal.Je hu vaziyette harbin 
yeni mü<1ııd~~ ve savaıla1a doğru 
mu, yRhu".l daha 7İyade, muhtemel 
bir sulh istikametindf' mı inlcişafı 
beklenebilir). Yolunds bir 1111al va
rid ol.a dd huna cevab vermek ge
ne kolay de~ildir. 

Yalnız bugün. ne bu ve ne de o 
tarafın dii(er taraftan sulh dilf'nmelt 
mf'vkiinde olma-:lığı sövienebilir ve 
bizde .. yed zerre! kadar bir sdh ümi 
di doğmuyorsa. bundandır: yani bir 

Yaa11: Y.IMflin WillimıN 
- ~llistea meeelevi dinleclila- ler. Bu, ~t9 Duncaa idi. O. 

tea aonra falO ~ iJe k.......,.a- danın OrtMLn& ifelmİtb ki tfıvrdu. 
ma münatib ol.cak, dedi. Arneriltahlar, onun bir kibrit çaktı-

Fakat ınerdiveAİa ba11ntt uta.tık- iıııı gördüler. Bir mum yaİtı ve 
ları zamao, Slephen derhal durrlu aonra onların bakı,lar• altında, ga
ve arka~nıı. ıttiı ıöndürmesi için 

1 

lerinin altındıa kayboldu. 
ifaret etti. Vi:rity onun '-teiini yeri- Stephen yürümeğe devam etti 
ne ıretırdi. Etraflarını !!arını( olan ve iki doet, mumun ya~nıakta oldu
mlmet içiade yiirürlerken üatlrrin- iu mazgallı od.tya ul.,tılar; d'A
deki ıtalonda:a .,.tık ae&leri geldı~ni 1 renne"in cesedi hati yerde yatıyor
iti&tiler. du. Verity yeniden büyük bir korku 

Kendüerini •rmll oLm bu ka aeçirdi, duyduğu his arkadatına da 
ranlı4c içinde adunluın kime aid ol- sirayet etım. gibi idi. Zira, Garr.iaon 
d.iunu k9'fedemiyeceklerini anla- cesedi sörür sörmez, gayri ibtivarl 
ddar, fakat büvtik holiin t:>'"1tcer~le- bir adım geri çekilmif ve do.tuna 
melen ort.ıda ne olap bittijini anlt- ..,kın bir baknle l:ııakmıfbc 
,.bilecekleri kadu biT' ıtık 11zıyor- - Aman Allalııım 1 ~ mml
du. Karşılannda. bir mantc giymİ' dandı, 1-iuwft Mac NeiJ•ı.a Udi t .. 
w m•rdiveftl! doinı ıükGnetle yti- kerriir ediyor. 
riiaaekte olan bir ..un ıröla~ sördit- Philippe c...b r~: 

- A.YDi aece, ayni odada, ayni 
,.kilde ve ayni yerde. Bu. tabii bir 
fet" deiif, Steve. Bu, De demek o
)uyw) 

Bir mWet için Veftt7'Din aüku
IMli. deiitmez b.rrakJ+nı kaybet -
anitd-

Arkad-.ı ceeedia ,.nıaa diz çök
tü, fakat ona doltunmadı. Bataaı 
.,.lrarı kaldanınk: 
' - Bu, fMO aabibiDin hançeri. 
dedi. Poliae haber vermek lazım. 
JJtıH. 

Sonra. kapıya doğru yakla,arak. 
İçeri tarafa konmuı olan anahtann, 
delikte iyice dönüp dönmediğine 
bakh: sonra. mumu İşaret "derek: 

- Onu eöndünnek lazım, dive 
ifive etti, ziı-a bir yaııgm Çlkarabi
tiriz. 

V ~ritv izahı imkansız bir hiıai 
\.1tblelvuk1nıa tt"eiri alhnda idi, ıram
~anı söndiirmeden önce natine 
bakh: ... tin iweaıi ve yelkovanı~ 
vi aeltiz geçeyi gC;.teriyorda. Arka
d .... ın petııİDden d•n çıkhiı :a
man veniden rUqann ırBrilltüsünG 
f~ Stephen lıpl)'I itap.da ve ... 
..l.tan oebitae k~a: laer ilrJli de 

lııılı laızlı yürümeie ba,ladılar. ı cebinden cinayet oduının anahtan-
Merdivenin buamaiına yalda.. nı çıkardı ve onu T orraya uzatarak 

mamatlardı ki, bir takım ealer itit- tannan bir sesle cevab verdi: 
tiler ve bütün elbiıelerini giymi, o- - Mütlüt bazı teyler, möıyö, de
lan T orray' ın, kızının koluna yaa- di: Vikont d' Arenne bu gece maz
lanmı, bir halde, merdiveni yavaı gallı oadada katledildi. 
yavat çıkmakta olduğunu aördüler. Şato aahibi cevab vermedi, fakat 
Genç km ile aiyab bir kimono giy- ağzı çok sert bir ifade aldı. Bir ıa
mitti ve aaçlan omuzlan üzerine dö- niye bir zafer bakı,ile baktıktan 
kiilmüft(i. \onra iri göz kapaklarını aşalfl ın-

Floranın yüzü, iki Amerikalının dirdi. O konuşmaia batlamadan, 
dıa tarudıiı gibi sürpriz, ıüpbe ve Flora analttan kaptı ve galerdie 
korku hislerini ifade ediyordu; iç kQfA koıa uzaklaştı. 
nkınt•• ile: xıv 

- Babam biraz rahatsız, dedi. 
Calıtma odaaında geç vakte kadar 
çalı"tı, kendini fena h.i.saecliyor, 

Birdenbire iki erkeğin yüzündeki 
oyri tabii ifadeyi okudu ve ainirli 
bir eda ile sordu: 

- Fakat sizin burada itiniz ne) 
Ne oluyor) 

Baba• kl7.lnın kolundan c;ılı:tı ve 
kendı.ini tetltik eden yeni gelenlere 
gözlerini dilterc;lt duvara yaslandı: 

- Ne oluyor) diye ıordu. Sizin 
Yaayetiaizden bua teYler olup bit
dl1al anla,.cmam. 

c..ab verecek yerde, C.nİloD 

Stepben genç kızı takib etmek 
iıter gibi bir hareket yaptı, fakat 
T orray onu kolundan yakaladı \"e 
yava,ça mınldandı: 

- Beni bırakıp Kİtmeyiniz, ken
dimi fena hiısediyorum: bir daki
kada iyileşirim •.. 

Gözlerini kapattı, yüzü mosmor 
olmuttu, bütün ağırlığı ile Carri-
90llUD koluna abandı. 

Stinatle: 
- Odamda, tuvalet masamın 11-

zerinde bulanan kony.Jt şişe•İni Ri-
dip •edriniz. dedi. fa& '8Cll'V) 

Şuhat 

Denizcilik: Tayy 
mi, zırhh mı ? 

(Baştarah Z nci sayfada 
ğü gibi, korkunç biT aavlet ile 
man tersaneleıini yakını, olsalar 
harb gene kazanılm11tı. 

Şüphesiz hava kuvvetlerinin t 
ri geçen harbden çok fazladır. 
kat bu tesiri öldürücü addetr 
çok yanlıı bir hareket olur. Du 
kerque ric'ati ağır Alman hava 
lolannın bombaları altında çok ı 
yiath olmuştur. Fakıu ric'at gen" 
ticeye ul.•şmış, mühim Jngilız k 
vetleri Ad.aya geçmiılerdir. 

Zırhhlar çok mukaveme 
ediyorlar 

Tayyarelerin bu mübalağalı 
rülen faaliyetlerine modern zırhlı 
ziyadesile mukavemet etmekted 
ler. Modem zırhlılarda her biri ( 3 
santimetreden fazla kalınlıkta 

zırhlı güverte vardır. Gemınin 
yati aksamı ikinci zırh güvertesi 
tında bulunmaktadır. Tayyare bo 
hası birinci zırh güvertC"Je iştial 
diyor ve bu zırhlı gi.:vert.:yi deli 
amma; ıkinc\yİ delmt:ğe kudret 
lamıyor. Bu suretle gemi de kurt 
mut oluyor. 

Buna mukabil kruvazör ve m 
ribler tayyarelere karşı zayıf bul 
maktadırlar. Nitekim zaman za 
bu gibi gem;lerin tayyare bomb 
na mukavemı,t edemiyerek batt 
nı gon.ıyoruz. Fakat bu l:ayıb 
tayyarelerin aman vermez bir ıil 
olduklannı isbat edecek vak" a 
şeklinde anlamamalıdır. 

Şüphesiz harbde kayıblar olac 
hr. Burun kanaml\dan ka:ranıl 
harb mevcud deiHld:r. Komutan! 
bir harb veya huekat plam hali 
!arken bu gibi ufak kayıbları g· 
alırlar. Maksad ıilahı kazanmak 
ğil, harbi kaz:ınmıktır. Bunun 
büyük delilini T arantoda görd 
Silahını kaybet:ne!c istemiven Jt 
ya, filosunu denize verdi. Binae 
leyh her hatan gemiyi hava ııil" 
nın umumi b:r "<aferi olarak tel 
ki etmemeli-:Iir. Oradaki zafeı 
dece tayyareyi k·ıllanan insanlara 
i<f dir. Yoksa tek bir hyıb netic 
tesir etmez. 

Harbden evvel çok yazdık, 
konuıtuk. Bu'!Ün ise nıücadele 
denizler üzerinde yapıldıg:m ve 
nanmaaı olan de•letlerin. ı;;~ne, 
aöylediiini ~örüyoru7.. Hiçbir 
görmüyormu, ~ibi limanlannda 
tan İngiliz zıl'hlılan, tkar"'t ita 
lerine iyi desteklik yapıyorlar. 
muazzam ticareti imha edecek g 
donanma dır. 

Hülasa 1 Büyük Harbde Alı 
orduları ile İr.:;:ili.: dClnanması 
cadele e•mişti. Yani o zaman k 
ve deniz silahl,u·ı çısrpışıyordu. 
boğuımada donanmA harbin n 
eesini aldı. Bugün ise Alman h 
kuvvetleri ile lngiliz donanması 
pıımaktudır. Bugün f nl(ilterf' yaı 
da, Büyük Hıubdek; gibi, muazz 
Fransız ordu•unun bul· nmayı•ı 
tanya donanma~ının vazifeler 
güçleştirmektedir. Faht mesele 
kadar güç ve ne kadar g~ olsa 
gene denizlere 'ahib devlet 1 
ıona er~cektir. Ru vadide d 
kuvvetlerinin eh"mmiyeti hava k 
vetlerinden pelt çok fazladır. 

F. 

tarafm tam b!r l\CZe düşmüş ol 
muındandır. Çünkü bir tarafın 
zayıfladığı belli olduiu takdirde 
ğer cihetin kat"i zafere kadar yü 
mesi ç<>k melhuz olur. Bu 1tiba 
Japon hariciye nazırının Edf'ne 
ladığı bir mesajda, tabii halin ia 
hakkında yazmı' olduğu umumi 
taleaları. Japonyanın ve onun m 
tefiklerinin lngilte?eden ıulh ya 
varacak bir hal ve vaziyete dü 
tükleri yolundıt tefıir etmek her 
tarafın '" ıındakı umumi vazive 
yanhı :;törmek ve yanlış ölçmek~ 
baılta bir şey değildir. Bundan 
ka böyle bir ihtimaı ıulhu tehlik 
dütürebi1ir de 

Bir tarafın tamamile tahribin 
evvel •a ved sulh olacak ise bu, 
cak diri ve kuvvetli kaldıl-ları i 
aulh yolundıı ıöz aöyliyeb ·1 Cf'k 
ıöyliyecekleri sözler dinlenebile 
devletlerin ve devlet adıım!ıuı 
tavauutlarile bir eınri vaki olab 
lir. Ne olursa oleun, gerek Tür 
Bulgar d eltlarasyonut\s ve ge 
Japon l\ario::ıye nannnın Edene 
sajını ve nihayet General Frank 
nun aon ıeyahatini barışa doğru 
tılmıı adımlclr telakki ermek 
yanlış olmaz. Fakat bunlara bak 
rak fimdiden sulhun kapıları ça 
makta oldul.':u hayaline kapılmak 
leh veyA aleyhte de bir takım 
küın ve z.ehablarıt sapmak aİ) ui 
ihtiyat11zlıkta11 baıka bir ıey o 
maz. 
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ulhetıa olaı-1.. m----.. -ke ... e hm ~- '-- f _L_ h ~d ka . w h • b" . ld v '- LL_-' • ' .._..__..a nazaran yor om. ugün de sözü tiyatroya da'-' m lıt 1 _n_ _ı__ -' 
11& erDK - ae uu ı....a11ın aonl ao e c;ı totgt uauaı ır mesaı a I&• 11aıuuaaw ma:ı.n\ln\111 kendisinden e-r'fel cı;ı getirdim. Osmanlı ımJrıhında Acem ... u eme samaauıu.au eYYa 

;:~ar~r llareketleJ'İlli h.. ~ t-.kınhUar, onun talyııyı ergec hu- İngi~iz .hal;ı~lerinin d.oğru ohna.c:iıjı- bir ka~ ayııl gemi w kalabaı: diye yacfedi.1~11 Azeri Türküftin ba tamamen gözden geçirilpıesi zama-
ne siriilc:feyeceğini göetr.rın~ti. nı bddirmJtljr. yolcu ile ve 80 bin 199& •ukaatllinde sahada yapn1:9 old-iu milti hlıre- nının geldiği kanaati mevcuddur. 

b ~ 896 da. ltalya Aduada Ha.- Harb bahanai J"epon aöaciiaü demİflw ki: bu muMeirleri Piliaine aöWnne tek- ketin 9eVİye9'n,. aeab" bi? ne zaman Gazete. .Ort,~şulu"lki ask.eri IDL-

J•ebş ere kanlı bir tekilde mai- Ma~---1-- L -'- L --'-' Jifın· Nddıet.ın" lm erifebiliriz~ Acaba, lriz hnkesin -- selelere yaoan~ olnuyan Edeııle 
._u olmuttu. Bunda• ~ - Bu şırada Agadtr hadisesi olm11t ~ onU'l'aya .uu neVJUt'll ı . ~ o uma ra~ -.T harbden evvel F'iliatin ve Ürdüode 
Jı:a it ı Al · ·f-'- ve neticede, Fransa ile Alman.va a- hiç bir mesaj göndermemıif, Adece l:aptan Ivanof'un bu işi yarı yar~ ni derecede anladığ; bir diHı-, milM '- d 1 . aya, manyarun ıttı 119'. • '--l ._.__ b. .. h b ıtuman an o an Cenı-ral om·in harb 
b~temine ~irdii(i zaman Fr.ınea ona rasında hasıl olan jtil~. Faııta Fran- wnunn miitaJCa $?' ı-r et11lİ9tir. ır ucretıe. yanl 30 bin levaya ca~ul ayahmızın iı köşesini. bir duy - kabinesi ra..-dfında:ı bu t.-ftişc me -
f~· gümrük harbi tatbik ve jJfü: et- az him&)·eaüll taın bir ııurette kur- iti, Mataaolca'nın Londr~ya gön- etmiş olması ale)'hinde bir auç deı.:a gl.Wl~~~hfikrini, l>ir eğ~i, nmr edildifc:Perinf l:ayderrikten son-

l ıgınden, bir takım ütısad" 2'0r!uk- JIMlflu. Gaıbtrabluau meaeleeiıü a- derdiği muht?ranm mefnnti Wir • olarak kabul edilmekıtedir. Bu ıddia. tam 01Z1m ayatımızın esen olarak, ra yazısma .... ti d L 
ar '- O 1- le-- _1.. · · b l Ad" 1 1 l ve d"'lill ka di .....x. ne zaman sahneye koyaca-gız ve -1 tedı"r. ,... sure e evam etmes:-"•'111tnclıı bulunuyorda. stclik ..:v me& ıçm u ıa ıse ta yan ara mekMın imtina etmiş, btı metnin ne§- " ere. rıı ne. ·y~i sorulan ..... 
~vu~turya tehdH ve rekabeti ltalya yeni bir vesi) everdi. ita.lyıı., Fran- redilmiyeceğini hildinnistir. suçıl.u, hl<li.se etrafında şunları söy. zaman bunun kareısına kadar çe - s;, Jon J)il)'" &Mı- , , 
uzerınde her daim kendini hissetti- sanın Fasta eldt" ettiği hareket ser- 1 · h" ! h lemiştir: şidli bir tema!41cı kütlesi toplıyaca.- ·ı Erit H L--: m 
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riyord B b 1 b '-le bestisinde, Akdeniz müvazencsinde şı, ır sua e ceva vererek hiç v z'l ı e re, auqıslıu ve omaıideki 
k u .. unun !iŞ 11:a se cu ri yu- bir rnemlekr.tin Japonyadan tavas- •- Var.nada bulunduğum sıra.da gı · hue\:.atın terakkisi hakkında ~-~ 
/rıda bna.: bahaettiğimiz İrredenta kendi zararın:ı bir bozulmR görmek sut İ9temedimnj ilav-e eulern-i•ti"r. bu . muha_ cirleri Filistine göt.iirmem Evet, ne zaman biz bizim olaC"a- ral Wavell ile göıilfe .. _..~; :ıannedil _ 
J e, Adriy,.tik,. Arna\.a.dluk ve DaL ietecli. ..... ı ···~ t k:l t ~.an.aı " ) N L• b" b . --... 
k 1 

' 
d JCJ ·- Ma•--·+• .. •n be·"---• e ı .,,...,.,,.._ Bu Semi ile aACak 140 gız. e zaman «r:ıız. ıze enzıye - mdttedir. an mes~ e .. rıy i. F.lhasıl ltı-'-·amn et: , ---·- , __ 1 w 

F 1 •;y .,,,.mdi ıtalyamn, Garbtrabluııuna T yolcu gotürebilirim. oevabuıı vere cegiz:> » ,.. __ L-- .. ,-a--.. ~,, ~ 
ransaya .... .u~ı yenidrn makul hiı 01'.yo 21 (AA) D N .B • •-·- ._.. rnn1--- --. k b tecaYii& ve taedd;sini mazur gt;atc- . bild" . · - · · · a- rek, bu ili kabili ettim. Gemilre av - , 1# 

11
/,:--IJ:.,. ( f11: .a,.H D ·ı T:.1--h 

ıııyaset ta j etmesinde amil nfacak rece.le aleh11ul bir sebeh, ve bir ba- Jansı .. ınyor: det ettifim zaman, ıekneııiD Jebaleb &.-f{ .._ .. ız ... ,,,. ,,(J ... ,..T,. aı y ~·ap gazeteaİnin ~ 
birçok seb::bln toplanmıştı. İtaJya- hane balına& kalıyordu. Mesela h,,1!~!_iJiz. ~avna~lanna göre J'&poa muhacirlerle doldurulmuş '*lu~ıınu Jomalik mah.biıi yazıyor: 
nın Akdeniz p .. tikasa yföüııden, •- Trabluataki ltalyan telx:aamın aira- ua.uınetinin lngrltereyc yaptıiı ha- gördüm. Bu vaziyette yola ~ıta.mam A K 1.· Harb kabin~nin yeni tneiliz .._ 
ralarında l:>üyiik bir uçurum fıih1 o- dığı güçlükler (1) ve haksı:ı:lık- ~~- tav~ut teltllii hakkmda mat - diye itir'azda. bulundum. Fakat beni mt. a .. rr için açtlan amtzuna karar vermeden öner, y.,. 
lan iki devl<!t. arıık biıibirlcrine lar ( 1) müdah:ılcyc st'beb gösterile- DUata geyanatt;ı hulaaan hariciye harekde mecbur ettiler... Ü b k b"' "ik JAk nanistan. Türkiye Ye Yawoebvy•un 
Yaldaşıyorla:dı. l>ili.di. Fakat deha hileli har bah.ıuıe nazıra Matauoka demiftir ki: Bu esnada mahkeme reisi Atıf 3 UÇ- m S3 8 a UYU a a 1 Romanyada yenı Alman t~t.didl ö-

Evvcli F:anscı, biraz ııonra da in- icadı için diğer bir vesileden istifa- .Japon bükiımetinin hariciye nazı- ı111a: if e karşıfaııdı nündeki hattt Mrdı:etlerini luıt'i --
giJtere, Jtalyanın Garbtrahluau üze- de tercih edildi: Dern~ adlı bir nak- n .. aH.tile dön.varın hi, bir miltetine c- Senden evvelkı kaptana 80 bın rette hilmeğe ihtivaç vardır. Ede -
rinde hak ve e:ncl iddiasını tanıdı- Üye vapurile Garbtrablusuna Os- ~nya banpnm t.e-krar tesisi için hiç left teklif edilm~. Te lN ~ahatl (Baı}ta.ralı 1 lnei saJ'facJa) nin bu hükumetlf'ri yalnız fngilte -
lar. Fakat İtalynmn Fransu ile tesis manlı asbr ve cephamwi gönderili- bır zaman bir tavıt9!1ut tek}ifjnde bu tabul etmftllit. 6ent"n bu ifl 39 btn Dün b~r muharrinmiz giize} reden değil~ Rirleıik Amerikadan 
ettiğj yakınlık ve dostluk. onun Te.- yordu. ltalya hu Tapum yolda tev- luıunadım. ~:Yftmfıt Hindi ('ini ara- Jev&ya ı.buJ eVDHe ıöre haretetJn ııan'atlar birliğinin mimari şul>es!oe ~~- göreôilecekleri y:udıı'.'lın gem, -
rni ınüttefiklerinin dikkatini cel~t- kif etmiyerek hilakJP Trablua •ar- 91ndaki ihtilafta Ja bir meeburtyet i!Ade etnıemektedı.r.» gitmit, ;dare heyetini müzakere be- tigınden haherdar etmek istiyeceğı-
rn~ten treri kalmadı. -Bu auretle 1- mallnı ve haml!lesini karaya çıkar- tu d • ponyanın tavaa- DemiŞtl.r linde buim~tur. Toplantıda hazır Dİ tahmin etmek doi::ru olur. Filha-
ta,,.anın -ev'-'ı", bilh~- A-----·-- --·-· beklediler. au na an olarak fn11iliz hariciye . ı_,r~ R _..._ A •L__ _ M 

••• .u - "-u·.T- .. __ ... nazırı Eden tarahndan sorulan bazı Kaptan banof reisin bu sualini fU bulunanlardım mimar Sedad Çetin- ırata UZVCI?", merııuunn ihverin 
'V~ Macariata.na karp nazikletrnifti VlliınafOfft suallere .:evab verdim. lıte bu ce- auretle cevablandımııt*ır: tat, idare heyeti narnına. muharri _ taarruzuna kar" kendini mödafaa 
Cıiakii, A"YUahnya Ye Macarimaanda, bd d Benim ı~ Yolcu .. türmem rimize şunları aövlemq•ir· eden 'bütün memleketlere yanhm ~ 
halyaıu 1 ed ile Ad · ·!t..t Ba «1retle ltalya bahanr:yi hu1- v.~ .. ah kiknya hanpnm tekrar te9- •-b h. t· Halb··'-' go. aeı· nıev deccğini bilclirnri• ve .......... ~ _ •-· n rr entuı nyaus: e- n susu a 1 .. ..1_1_. fit.. , 2uu a iS ı '4AJ -..•ve ınce· <<- Birli.';\rni:on m--. .. r·r •ut..~..: "I -

aı Ama d' L D-lk '---' mut ve 28 Evhll h 11 tarihli ult:- H" h" .. utlKI arimi bildiraim. . .de 323. ı.: .. : ... ı~ "'::::. ,... • .. ···- .. OC'-· ---~· Do B 1/ vu .11 .. taki ve Dil ananıa- matoamnu Bahı:iiliyc vermitti. Bu ıç " millete doı..aa _ _:_ı.rda aç_erı - ~ me .. .,...,. Onıu~unu mensubları hu bcynehnilel', muaz - DJemJU novaa alkanlarda ve 
1 r~tlerine son Termel İçin, o- ı"dd:- --'ı·u:~ L· _ r-,_ gördum. HattA bir aralık ba ı....t-. zam mcıeley-:, nıeıJ~kterindea de al Ortatarktalri ee:P•hati emuında bu 

na han, _L -"'"- · L J ha. ükimatemda. Garbtrablusu viliyc- - ev ft&'lJI -aile d ._ ,....... --"-t • L"'- L d 
1 açmaa temayüucrı u~ e - tinin metruk 'ft müşeYVe} bir halde tekrar tetıiai .;:.k _ı,•~ "'!Y,~ uJarııını vazgeçmet istedim. Fakat mini ol - dıkları hızla azami chernmıvet 9U- nu.. aı ~~n unnusa aayı ve İtf· 

sı olaauıta. Bu •beble İtalyanm bınıkdmasandan ba1U.le bura~nın sa-. D'ff apon dular ·• mektedirl::r. Ancak lıirliğ;.,. cfütün- ret etmiftu. 
Ak~~ mülihazalan, daha 11eele med-·ı ~ ... '-ra mu-fıt.. L"- --L. mta~~ut~nn tazammun eden hiç hir «- Peki Uırıanmu.dan ~rftın ce ve te ....... bbu""11lt'r1" .:n'-ı"-ıt. ._ı ........ k-- Y-..istan 
-.e <;QCIJl-lJ'· et!i o'-- tahaffuz -di- ..... _..l" ~.. ... ... DR ~ --1 ıondermedı"m .. - •"""' .-Q~.... ..- Ti • · d ı 
oe. lerine ;~ Ye--::: Bunun n::ir.e- Je ilıaiı 1üzumt1 iddia ve T"ürki)'e, D.-..1! • vazıı'yeti alAkadarlara aöylemedin dar, bu hu:iuıta bir ~ ıtöylemek h. biriırnes pzctesının İp oma•ik mu 

la .,,._,.. ondaki 1talyımlcsr• muaın bulun- &aenlD ne cfiyor? :mi? .. 11 doğru deği!dir. ıı " • • de. Edenle General Dill'in A 0 
rak ta, bir milva.- frank •rfile makla, ikmadi t~...ı..bü.lerln" "Ye Berlin 21 (AA) _ H......__. c- Hayır söylemedim... Y•Pacaiı ~riişmeferin yalnız Afrika 

V118tutya ~ otaa müpenk laudu- cıtCU • __ ,, _ - - - -'-~ •• h 1c 1 "' 
c1uaun tahkimine ba~. rae-'aatlerin~ aleddevam mİlD.i ol- nez~reli nanuna beyanatta baht• _ •- Sana bu 341- bin levQı ldm Ter- Ş h • • .& ... k•ıMoA. • L:. rncseıcmme mun asır ıı mıyaca.gı 

__ u_ ve mezltôir evalete aililt ve m&a• meın~ ec:lilu. hir zat, J•nnn- di?.t 8 rlftllZ'"' UI •J yapan W kanaatindediı Ceneral Wavel Ati-
BövJe bir durumda. ftaLa Carb- -- " J -- -- _ıa b 1 .. y fi tral,l~na asker .. ık .... r- ~.l" Lencline cephane gö'ldermekle itham olun- yan1n ngiltereye yaptığı tavaaaut «- o sıralarda Bulgari.stada bu.. doktor dalla tevkif olundu u.a u unmul!,ur ve unan şe e-

" aA .. -·......_. Nilıay_. halvan•n bütün teklifi hakkıııda çok mu··-L-- ~ banan Tanfino adında bir m'l.RYideo file yaptığı P,Örüıımelerin netice.ini 
Yeai bir •efer "e Oamanb deYietı1e ·~- .... ,_..,._ _. l"h" 1 bild' ele • kt> bu 
h Ga_ı_trablu~u ve Binaazi eyaletleri- cevab verrn'-•t:.. l>u parayı berveçhlpeşin aı...... bul11- sa 8 ıyet e ırm ım anım -

ir harb ııçm.ıyı göze alamazdı. Fa- "' "' ~ ,., ... .., l k 
lcat Tirlüyede, l90S de vukubulan ni a.lted İfK'} altır11 almak kararı- Hariciyenin söuüsü bu tav•ssut nuyordum.• aevkolunmuş ft T nei ac:ıırp hlltim _ aca tır. Fakat General \Vavelrin 
inlulaL., işi dei\ftirmi" ve İtalyanın na Bal>ıalinin muvafakat• Wtr.nmifti. tek.lifini tekzib etmeJı:sizir> ı:öyle de- c- K1\7.a ema.s.ında gemiyi demir liiince isticftb olandukt.alt sema, \eY ziyaretindenberi Yunaniatana kartı 
teredclüd ve S.o·luı'ım bir tarafa b1- Aakeri iwalden çıkacak aon duru- miştir: atmadan sahile yana§tırsaydı. bidiae lif edilmiftir. Dok\or bldİle7l kil_ Alman tehdidi artmı~hr. fngiliz ba-
ralarak daha enerı"ik. ve seri hare'-et mun tesbit ve tanzim" için ileride iti Ja b 1.. •u derece feci olmazdı diyotlar?• iyen :reddetmelrtıedir ricİJ'uİ şefi ile ve Britanya rrufıarib 

K --'-- ~nyan•n anş arzasamı •• . .. · ltUVYetleri ııeAnin bütan cepheler -
etmeaiai iceb ettirmipi. Filvm ik ibiikGmet ara91nda Dll&Brrent a- ytd ve rşaret r.tmek istemifse de •- Oemı salla:ıuken, Büanu kap_ Adliyece, OrtUı&y Şfa Yurcta ._ d 1ı:· fıciliz ak • d: 1 "k 
ge11ç T"ürk inkılabtnın, Tüklerin hwabileceii beyanile 24 aut zarfın- Matauokaıvn resmi bir banı teklifi '8Da buluru::tuğumuz yerin kmnluk bibi Dr. Asım Onv ile t tanm.Jt ..:~ • tetka: e;: :: ~ .?'?1a~ 
lllili duyıru Ye l.eyecaalannı ltarelr&o da cevah Yerilmesi .. rt kotulm"ştu. b.his mevzua değildir. :mu, :roba kayalık mı oklulunu aor- doktorun daha il9<1mlrrlıae alra • aevdiT nı ıyı r 
te ıetirerek ONn .. t. devit-tinin Vll- (Devam ediyor) Bu bu.usta daha saJib Lir ma.le- 4um. Bana kumluktur cevabını ver- caat edilmiftir. 'Pabka_, .,.._ hl _ ---·------------
~rverlik ~uwrile mukavemet H. !. Erkilet mat alınma .. imlc.anetzclır. tll. Bu takdirde demir aı&aam a.b e.. kimUtince derinl~t.irlilmettedir. r'--::""!'-~---.... ---.....,, 

Yeni neşriyat • 
.-.O Post.a>nın edHl nmam: 9& rüyelim anne, oraya vucl&iımız za- -. Fikrimce tre

1
n 1'.alkmadan ev-, ıelen pek çok aileler vardı. Ya ~a l J 

man yorr.mhıktan nefemn k~ilir vel gıtmek muvafı .. olur. gruplar hali.de tlıaıuyorlar, lcoa. T-ark diH 

A"'la 
de beni he)•ecanPı zannederler. Hı•I- - Hayır arne, bekiiyelim. Bu- fUYorlu, bidıirlra.e •on talimatt Anbra 29 (A.A.) _ Türk Dıl Ku. 
Luki f&I~ derececk ..kjJrim. ıiin h_er. i.stediiiimi yapacniınazn •Öz J ve..:..--L., unuhtlm•t -wleri hatır- ·'"'umu Genel .._ .. 
H lL!_ n,._,.. .,,...,, .. ~reterlilinden bı1di • 

O ! u....inin h:skkı varmı1' anne. nazik verm11tamz. latQ1w .. ıda. rilmektedir: 

YftCIAmQZ zamanlarda Allah inaana cesaret ve- - Makı.ıl olan ber ıeyi yapaltm Nenin söderile Setnni anyoıdu. • • 
riyor. yavrum: fakat trenin harek.~~iııe ka- Niçin beniz selmanişti> Acab. git- Tftrt drımı Arablara llı"etmek ft 

Ntılıledeıa: M.,,....,,. Taha:n Berkand 
~ ~~ nineciğ.l:n berıim, siz;. ~z
ı..:1- -m ı~? ne kadar miiteesıııım 
--..ıeuınu:. 

81 S.-t yedi buçuk .• trenin kalkma
h;;;.;arı~ saat var. Nesrin annes;Jc 
.,

0 
le Sırkecide otomohilden ini-

.1 t: aa .. 
tedii· ra "1nyor. Elinde Selimin is-

N 
1 ~vra1c çantası var. 
eırın hı - h . b" -rif A . ıgan ususı ır ıurctte 

laor ~· rkaı.ında fıstık içi ıen@'inde 
... ;zor ~~nto, basıncJn ayni 
~ k • 1vıızu hafr!çc boyalı, dıı-
.ı.__ l~I • G.>&-'- _ı ~ L • L •• •• 
-.....,. 9e •~m;ı nuznu 

'lllemek ıçm etr&file 

meşgul olmağa ÇAiışıyor. 
- Yedi, sekiz, dokuz ... 
- Ne 53} ıyorsun kızım? 
- Sizi görmek için başlarını çe-

virenleri ... Ah nnne. siıin gibi gÜ
zel olmad:ğım:ı bi!ııMlİZ ne kadar 
üzülüyorum. 

- Hiç iizülmc- kızım, ~enrle @°i· 
7.ellikten daı..a iyi bir ı:ey var: Ço:C 
~rin ve zarifsin; bana itimad et, bir 
lı:adın için bu, en Jcwmetli bir ser
vettir. Şimdi hu sözleri hırakahm 
yavrum. ıideceiıt olen tren hanaiıü? 

- .Su yetil a....lMı. Y •va• .. 

- Hulki Rel•cek mi acaba~ dar burada kalmak. doir• olur mu miyeeek miydi) Yok~ N . bütin Mtbılibnan dünyasına tanıt -
- Zaım~tmjyorum, son vak"a- bilmem. hş mı anlamıştı) H ~rın yım- mak gayr~tilP. Kf\şgarlı Mahınuciun 

lardan sonra Selimi'! aralannm a- - Niçin doğru o1nıa11n) Bir ka· Ser .. _ .. ' a~r, ışte uzak- 1072 de vucu<le gf'tırdlli Oinntl L6-
çı?dığını ııöylüvordu. dının l:ocuı bir aeneL"k bir yola ~i- ~n ım gorundu, elınde ga:Eeteler- Pt..it-Türk adlı pek tanınmış Tih't 

- Ne de ,,fs·-t Nkeit .. f,add-: ile dene o kadmın M>n dakikaya kadar e yavaı yavq onlara doğru şcelyor. dili ımıdmın ikiDet cildl da ltlır~ 
Meziyet kadar fedakar olamaz. kor.asının va.nmda bulunmacından ~labalıkta i1kin iki kadını görme- muz saymanı Kütahya sa1ıavı pro. 

- Hurt.:i d,. çok fedakarlık et- tabii ne olabilir> dı: tam yanlanndan geçeceği sırada feaör J1e.aim Atal&)"m bimmetıle ter. 
mitti amma somadan Selirrio bana - Kederi..U ve üzüntüNinü ale- dardu, yüzünden müthi, bir fırtına cime edilmiş w buıtmıtcır. B8erln 
kraşı olan hRltı hı nh'.ini beğenme- me aöstermcittc lll4na ne} geçti ve bir lMlniyelik teıeddüdden bilinci cildine gireceldcen eüdlenme 
diği ic;jn onda:ı u7akla:;tı. Bize her - Merak etmeyiniz anneciğim, sonra onlaıa yakla!!tı, evvela Mt-di- swuıııda flomt1•a1JlllJ eı.a o zaman-
zaman ~elip gidiyor. bcıı teeaaürümü içime gömmeği, 0 _ ha hanımın dini öptü. ki Tilrk illerini ~ril' harita bu ell-

- Yolcu;ar rlmeğe başladılar. nu harice göstermemcği çok iyi bi- - Affınw istirham ederim efeı>- de ~. 
- Ev~t anne, nerede :se Selim lirim. Gözyaşı dölc.iip kayınvalidem elim, buraya kadar zahmet ettiiiniz- Divanü Lipt,,.ıt-Tilrkün lçtınctt ft 

de gem. Görecekııir.:z on<lnn aydır- hanımefendiyi memnun etmcğe hiç den dolayı ciddea mahcubum. cllıli tıerclmolSıl Ull Ullka mit
len ne kadar er:su: olacağım. Son niyetim yok. _ qw ,.ok cıilmm. l»a v.-. nlıl fatlimileai de baaımat'8 ve it 
dakikaya kad·n bekliyecf'jjz delil iki kadıa •in aiu ~a do- ile aöriilmit olduk. cade ald ai.füıet.ik eDdelııli de ~ 
rai? lq.yorlardı. Yolc:ul.n seciı••I• ~ .,..> Jfallıdaa "er*rzs!rtaııllr. 



. 
. Ba.,,· Dlf, !fesle,· Grip, Bomattwma. 

Neualji, &ınltlak ve Bitin Atrdanaazı Derhal geeer 
Jaue• .... 5 Ate ılıHtılfll. T A~Lln.ıtRtNOEN SAllNINlz. 

H'-R Vf;..,r. rvUu KUTl't~ltl ISRARU ltrnl~ll 

Er.kek Daktilo Alınacak 

SON POSTA 

SPOR 
-

Futbol federasyonu 
artık bir parça 
kımıldanmahdır 

YAZAN--"T 1 Omer Besim 
Muhtelif rivayetlere nauran befln

ci Milll Küme şamplyonuı Mart ba
tında, ortasında veyahud aonunda 

= 

Ankara borsası 
- .. -

21/211"1 açılış - kapaIUJ fiatıarı 

ÇEKLER 

Açı1ıf n tapanı.o 

Londra l BterUD &.~ 
Hew-Yort 100 Dolar 132.20 
Ceıınre 100 fmo. l'r. 29.9840 
Atina 100 Drahmi 0.89 
aoı,. 100 ı.na usı 

Madrid 100 Peçel.a 12.84 
BeJırad 100 DUıar a.ı&ıs 
Yokobama 100 Yen 30.80 
stotbolm ıoo İlftt rr. 30.1'1 

Eshara ve Tahvilat 

Muamele olmamıttır. 

~npld&tta ·takdiri kıymet mtıme•fllllinde çal&lmak ve imtınıanda. b&flıyacalttır. 

ptencetıen muV&ffaltiyete ıöre IO • ıto Ura ma&f verilmek illere dört Bet 1enelik bir maziJe aahlb olan .. ------------. 
ertele clalctOo ahnacaktır. Harcırah te ibateleri meztar mllmeu&ılikçe Mi1J1 Küıne maçlan muhitte fYi bir a 1 R A D Y O 1 
timin edileoeıctir. Tallblerln 24.Şubat.Mı Puarteli aiinll aat 10 da Oa- tlka gören üç . mıntata araatndaki 
tatada f9lli J"O)eu ·aalonuııwı tiçiincil atında apor temuıannm en iJLaldlr. "---CUM--AK-TES--t-2-u-.t-M_l _ __. 

Ereğli Kömürleri işletmesi lhrakiye Ve Kok Servisine Tecrübe devresini ooıctan atlatmlf 8: Saat ayarı. 8,3: Ajana haberleri, 
~'- h d .. ____ , 

1 
.ıa- ol olmaaına ratmen, Milll Küme ma;çla- '8,18: Hafif müzik CPl.), 8,45 Bvkad~ 

~ ml.racaa- imtLan • . ~ .... unm•.•n l&IW& unur. rının halen bir yolun& girmemi• ol. nı. ıs'At~ Saat IU'art, 13,35: Türkçe 

1 .~ : =~ ~~ialert. d 318• masıdlr. üzflntil edilmiyece~ bir q delil- plWar, ıs_.so: Ajans ha!>erlerl, 14,5: 
• ftrtçe pllktar, 14.20: Riyasetıcüm-

İ.stanbulda Ug maçlan bitti. Anka- haT baadoau, 15: HD.fif mfizık IPl.) , 

TttRKİYE ra ve İIJnirde hA!A devam ediyor. 16,30 Mizlk koruı!r, 18: Saat ayarı, 
•••••llııııı Ne tçln, memleketin her yerlnde, 11.3: RU.7o .:aa -'rkestrası, 18,40: 

hiç değılae belli başlı büyük şehtrleı- Fotklor 6rDekleri, 19: Konuşma, 19,15 
de lig maçlarıntn ayni tarlhte başla. Tanbur, yaylı tımbur ve keman tr.0-
ması temin edilemez? su. 19,ıo: Saat ayarı, ve ajans haber-Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

Afaiad:Wl itler müsait teklilte bulon•cak iat4'klilero ven1ecektir. 
1 - fzmitten lıtanbula d")'niz yolile ,eker nakli. 
Z - Samaunda vapurlara tek• tabmiH. 
3 - Sirkeci, D«ince, bmir ve Sam.un limanlanna ıelecek olan 

maden kömürlerinin tftbliyui. 
Bu itlso talib ol"nll\t' f8rlnameleri Bahçekçı T.,&an 3 cü kattaki 

Büromuzdan alabilirler. 
Teklifler 3 Mart 1941 Pazartesi ıünü ş&&t 11 'akdar Biiroınuza 

Yerilmelidir. 

Futbol federasyonu lçln böyle bir lerı, !9,-45 Meydan faslı, 20,15: Radyo 
tedbir alına lı: mümkün de~il midir? gazetesi, 20,15: Meydan faslı, 21,15: 

Ne i~ ve ha!l, Milli Küme maç- Konuşma, 21,30: Radyo salon orkes. 
!arının b~lama tarihi çok evvelden trası, 22,30: 3aat ayarı, ajans haber
tesbit edilemez? leri, borsa, 22,5(): Konuşma, 22,50 

Cazband(Pl.) 
Ne için, futbol federasyonu dün -

yanın pek basit sayılan b:r futbol Asherlilı ifl/erl: 
t.alı:viminl mevsim başından evvel __ _ Y' _ _ 

derleyip, toplayıp ortaya çıkaramaz? 312 • 332 do"gumlu 
Futbol federasyonunun bugün için 

~----------------------,.de bulundulu müşkülA.t ne olabilir 1 ki 1 
Kocaeli Vilayetinden: dıye d(lşnnnyor, ve btr ıür1ü bulamı era m yo ama arı 

yoruz, tendlsin!.n de bulacatmı san- Yeltt ~.nii Alkel'tik Şubesin.. 
İzmit _ Oölcilk yolunun 19 x 000-22 X m ilncil kilometreleri arasın. mıyoruz. den: 

daki Ş<>ee inşaatı Martın onuncu Pazartui günü aaat on birde ihale edil- Lig nıaçlarae hiçbir allkall yok, 312 Ul 332 dotumlu ihtiyat eratın 
met üzere tap&lı zarf u.sulile ekslltme;ye tonulm\lfttır. Ketif bedeli Milll Küme maçlarının iyi bir seyir- yoklama günleri aşağı çıkarılmıştlır. 
c1604h Ura 10 kUl'Uf muvakkat teminat c1203• Ura.dır. Bu ite aid tartna. ciai, dünyanın şu hali dolayı.sile ecne Aillkıadal'llıı.rm illn olunan günler 
me, mukavele projesi ve diler fenni evrak Tillyet Nafta Müdfi.rHltünde bi teması ı.ini de bir müddet için ke- de aaat 9 dan 12 ye kadar yoklama
ıörülebilir. İat.eklilerln ihale tarihinden üç gün enel milracaatla vilA.yet nara bırakmış olan futbol federasyo 1 ıan için nüfua nüviyet eüzdanı, ika.
Nafia MMürlüğ1lnden alacaklan v81ikayı bir fen memuru istihdam ede- numuz, hakikaten biraz tıpırdasa ol- metglh klğıdı, bir fototraf ile ıube. 
cetlerine dair s.ttdayı yeni yıl& aid Ticaret Odası ve.slkasını ve muvat- maz mı? iye mllraeaalan. 
taı teminat mektubu veya banka makbusu ile 2490 ee.yıJı bnunu.n Milli Küme maçları dolayısile ku- 312 dotumlular 24, 25, 26 Şubat 
32 inci maddeaindeki tarifa.t dairesinde u.rfiıyarak ihale saatinden bir laklanmın kadar gelen gar!b rıva- , günlerinde, :,13 doğumlular 3, 4, 5 
aat evvel villyet makamına vermeleri llmndır. Po,,tada vaki olacak ge- yetıer taqı.sında kulüpler gibi biz de Mart ctınlerinde, 314 dotumlular 8, 
Oikme nazarı dikkate alınmaz. (1184) 4a.şınp k&ldık. Ankaradan ÜQ veya 10, 11 Mart günlerinde, 315 doğumlu-

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
dört takım, E,,kişehirden Demlrspor, lar 12, 13 ,17 Mart günlerinde, 316 
İzmirden üç takımın bu s~nPki maç_ dotumlular 18, 19, 20 günlerinde, 317 
larda yer alacalı hakkında birçok ... 

1
doğwnlular 24, 25, 26 Mal'ti ıruııerln 

yialar vardır. de, 118 dolwnlular 2'1, :a, 31 Mart 

, 

Şubat 2Z 

Vaktile Veloılpetln meydana getlrllmesl fevkalAde 
bir lcad telAkkl edilml,tı. 
Bugün vesaiti nakliye har 1ıcu1 Ad e bit lnklta'9 
rnazhar olmu,tur. 
Bu lnklf9f tenvirat hususund• dahi nrltUr. 
ilk EDISON elektrik •mpuUanndH beri k~metll 
gaz ile doldurulmut reni TUNGSRAM • KRIPTOtf 
IAmbalarının lcadile bu vadld•kl lnkltaf bQyQk bit 
terekkl erzetmlttlr. 

Su •mpullar bembey•z bir ziya verir ve •ynı t. 
kattaki ulr IAmbalara nlabeten çok daha az elek• 
trlk c:ereranı urfederleı. 

•••• 

\ I , 

: TlJNGSRA.tl , 

~~o~1r®~ 

~· ~~BURLA~~ 
BİRADERLER 

f•t•nbul - Ankara - ıaml• 

Muhammen bedeli 55500 (EJlibeş bin ~yüz) lira olan 15 ton ~lay 
8/ 4/ 1941 saıı gfuıil saat 15.30 da tapalı zarf UBulll ile Ankarada Idare 
blna.aında aatın alınacaktır. 

günlerinde, 3J9 doğumlular 1, 2, 3 
Futbol muhitini bir dedikoduya bu Nisan günlerinde, 320 doğumlular 4, '~~~~~~~""""""~~~_.._._.._._.._._...,,_...,,_...,,_._,_._,_._,~~.-...~ 

lamaktan başba bir işe yaramıyan 

'Bu ite ıirmek latiyenlerin 402& CDörtbin yirmi beş) liralık muvakkat 
teO'.lillat ne kanunun tayin ettili vesikaları ve teklıfierini ayni ıün 
1&&t lt.30 a kadar Ko~on Reialitlne vermeleri lhımdır. 
Ş&rtnameler (278) turUf& Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-

maktadır. (1328) 

..-ı--=---=======-=19.41 iKRAMiYELERi 
T. İş Bankası 

1941 Koçuk 
Tasarruf Hesaplan 

iKRAMİYE 
PLANI 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
a • 1000 • - aooo.- • 
2 • 750 • -UOO.- • 
4 • IOO ı - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

S6 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - 4000.- • 

300 • 20 • - t'OOO.- • 
K.eşideJer: 4 Şubat, Z l'1•1•, 1 A. 
....... s lkineıtetrtn taıibleliDU ,. ..... 

17, 8 N'.san günlerinde,321 doğumlular , 
bu rı'vayetlerin tahakkuk edip etmi- 19, 10• 11 Nisan günlerinde, 322 do_ 

1 yeeeğlni bilmıyoruı. 1 tumlular 14, 15, 16 Ni.!an günlerinde, , 
Ne olur, fulibol federsyonu btru 323 doğumlular 17, 18, 21 Nisan gün-

kıpırdasal.. !erinde, 321 doğumlular 24, 25, ~8 
Mektsbler şamp:yonası Ni&an günlerinde, 325 doğ•ım1uıar 29, 

30 Nisan 1 Mayı.s günlerinde, 326 do 
l.tanbuı llekteblerl Futbol •e V0- l ğumlular 5, 6, 7 Mayı.s günlerinde, 

leybol Llc Be1e&inden: 327 dotumlular 8, 9, 12 Mayı.s günle-
22 _ 2 _ 1941 Cumarte.st günü Şeref rinde, 328 doğumlular 13, 14, 15 Ma-

stadında ya.pılacalt maçlar. ı yı.s günlerinde, 329 dohmlular 18, 
Baha KomıSeri: H. R. Y&lım 20, 21 Mayıs ~ünlerlnde, 330 doğum. 
Kabataş L. _ Vefa L. saat 13.30 lular 22, 23, 26 Mlyıs günlerinde, 331 

H k B U! · doğumlular 27, 28, 29 Mayıs günlerin-a em: . .uoz, 
Boğaziçi L. _ Darlişşafaka L. Saat de, 332 doğumlular 30 Mayıs 2, 3 Ha

ziran günlerinde. 14.45, Hakem: Ş. Tezcan. 
Hayriye L. _ Galata.11aray L. saat Tam ehliyetnameliler 

16.15, Hakem: Ş. Te1.can. çağ1rıhyor 
24 • 2 - 1941 Pazarıtesi günü Emi _ Sıvıyer .bkerlllı: ~ubeslnden: 

nöınü Halkevi salonwıda. yapılaeak 1 - 940 ve daha evvelki yıllarda 
maçlar. lise ve muadili okullardan mezun o -

Saha Komiseri: H. Ata kol. 1 lan t.am chli7etnamelilerln 1 Mart 
Boğaziçi L. - ist.. Kız L. Saat 14, Ha 941 tar!hinde haz!l'lık kıt'asına sevk-

kem s. Açıköney, leri emir iktizasındandır. 
Işık L. - Erenköy L. Saat 14.30, Ha 2 - Bu 4arlları· haiz kısa hJzmet-

kem s. Açıköney. lilerden askerliklerine karar verilmiş 
Cumhur.yet L. İnönü L. Saat 15 olanların muameleleri tekemmül et 

Hakem s. Açıköncy. ' tirilmek üzere !i'mdiden hergiln saat 1 
9 daıı 12 ye kadar şubeye müracaat 

Mektebler voleybol maçları letme1erı llzımdır. 
. 3 - İşbu ilan davetiye yerine ka _ 

Mektebler arasındakı voleybol maç im 0 11...,. .. 1 d ti 
w .. ... ynca nam arıına ave ye 

!arına dün Beyoğlu ve Eminönü Halk gönderilmi ecektir, 
evi salonlaruıda devam edilmiştir. , ____ Y _______ ___ _ 

:~ğ~~a.şa takımı ıs . ıı -- · 15. 2 ,. Doktor 1. Zati Og§)t 
San'at.a galib gelmtştir. ı Belediye kareısındakt muayene. 

Galatasaray üç setten .sonra, 15-9, hanesinde öğle-den aonra hasta-
11-15, 1"-16 Boğazlçı takımını yen - ' la kabul ed 
~~ ~ ~ ~ 

Eminönünde: 
Hayriye T'ıearete, istlklı11 Vefaya 

galıb gelmı.şlerdir. 

111•• Dr. IHSA;~ SAMI c 

TiFO AŞISI 
ıfo ve paratifo butalıklanDa tlatul
ınıalt için tcairi ıı..t•r, Btaafiyeti 

ek emia tua atıdır. Her ec:uuııde 

buluaur, Kutuia '6 Luraftur. 

Kocaeli Vilavetinden : 
Villyetin İstanbul , Derince, Adapazarı, Kandıra yollan mebde ve ilti

ıak kısımlarına yapı.lacak katı-anlı şose iti Martın onuncu Pazartesi gü. 
nü saat on birde ihal~i yapılmak üzere kapalı zarf usullle eksiltmeye 
lronulmuştur. Keşif bedeli d4429ıt lira 19 'kuruş muvakkat teminat 
.ıos2 .. lira 20 kuruştur. Bu işe aid ıartname, mukavele projesi ve diğer 

fenni evrak vilayet Nafia Müdürlüğünde görülebilir. İ.rteklilerin ihale ta. 
rihJnden üç gün evvel vlllyet Nafia Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
vesikayı bir fen memuru istihdam eyllyeceklerine dair istida ile birlikte 
yeni yıla aid Ticaret Odası vesik!l.'!ını ve muvakkat teminat mektubu 
veya banta makbuzunu 2480 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki tari
fat TeÇhile sarft11arat ihale aaatinden bir saat evvel villyet makamına 
vermeleri llzımdır. Postada vaki olacak ıecitme~r kabul edilmez. (1185) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul ut tarihi: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
ŞutM Te ajana adedi: H5 

r.iral ve ticari her ne~ banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıYOR 

f.irsat Bankasında kumbaralı Te fhbaraıa tuarnıl beaablarmda 
enu 50 liraaı bulunanlara senede 4 defa cekilecelı: kur'a il• qatı -
cl&ti pllna ıöre ikramiye datıtılacaktır. 

4 Adet 

4 " 
4 " 

1,000 Lirahk 4,000 
2,000 
1,000 

Lira 

40 .. 
500 
250 
100 

GO 
40 
20 

" 
" 
n 

" 
" 
" 

4,000 
6,000 
4,800 
3,200 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

100 " 
120 " 
1~0 " 

Dikkat: Heu.blanndalı:i paralar bir sene !Cinde 50 liradan aeatı 
cUiımiJenlere ikramiye çıktılı takdirde "9 20 fulaaile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylı»_ l Blrineiktııun. 1 Mart ve 1 Bu -
ran t.&riblerinde çekilecektir. 

Son Poda Matbe .. ı Nt!piyat Miidiirih Selim Rasıp Emeç 

SAHIBi iRla S. Rapp EMEC. A. Ebem U$AiWG&L 


