
) 

~ .. 
ret 

ıt 

__ 22 Şahat so" POSTA 

;.=--:=.=:::::::
30 ::;;0~8:=1=Zl.=:~ıuz~!~!:~~ .. ~~i,YetlSilivri öniindeki deniz faciasmuı Ortaşaharkta1i~kbahar ~ . llil " • 11111 Bafbtlara aerl bir nazar a\fed.lle - h k . 1 zır ıgı 

Tarabklsgarb muharebeler.1 
::;-:r~:.;mE:.~ mu a emesı yapı ıyor ~=.ı,-.:=. 
Jerinill nezaket ır.bettiği anh.plrr. Xaldre 2J fA.A.) - ~ gene. 
Hadilelerin inkift.fmın nhim bir af O' I'•~• 1 lnei D71Ma> 'derdi. Halbuki geminin bulunduğu raı Dıll'in Mısıra muvasaıatı mW.' .. 

Bil ble, 1 ba 1 d " lla.18 mtıncer olnwsı mimkün Wlü- y.ıpt~nı ~ı~ir.. • . . yer _kaYa.lıkmlf... sebeWe İDefHere ~ eltiiii ~ ne S e n ~Q 1 ş a 1 ~ ki edilllletle benııber Japonyanın riıc- S~uun . hiiVıJetinill ~tinden Nıtekim bir müddet sonra yelkenli na beyanat.ta buhmmata memur 
. ff 1 at etmesi ıhtimall oklutu da anne- sonr' lllinı nılddeiumamillı tara- altından delindi n &alamı hiiınmm _ :mı • ..ı t11Dluı IÖ~· 

... E k 'l tllımektıedir. tından vak'ayı müteakıb tutulan za. na uğrayıuak aaia dGirl1 "'"•· Bw lıJü Gl'd~• lak ~ . 
Yazan: Emekli General H. Emır r l et Baltanıardlaki ~ hattında bn. YarakaaJ.. tabk.ilmt evnkı Ye ~in- esnada sahile • naeue U.khııta -- tinden &ama on!':rtta ~~= 

. . ~ b -Lelde mtt="'- daha nikltt"nane fiil!-'-- n.-· tat kararnameler. okunmıattur. lwugocduk. HAıdile a&ıWııııdA __ :_ .. _ ... , _.__,;, __ _ 
25 kudretını arttıracar;ı ve u 8ICU .,.. - u=c .ı=ı.ı B hkibı -· - _. -- " ~ J-.- il*; 

'

a - - ı· b" t ·kten aoma. 7e- l!lirilmektedir u ta enakına. w lrarara na- de _..,.. • ..., rı~ •••*itle Jla,. .._ w ta- __._ 11 + 
ıtill - ı· J.a- 1 I_ _&..!,_• ha.y ı u nınan geç 1 

• • zaran fac·aya ka ta t r ~ ....... edemoct.;J r ... _ - Sil -
4i ca&,)'4111 nannnlft nileşmif, kVYYetlenm;t ve med:ezi- Nevyol"k 21 (A.A.} - Hew-Yorlı:: . • ı ~- n va.ııo un mes .. _ .. ~-:--·e-. -vcud ca.nkaria- •-.nı fiiphee!z rebniftir. Hart> b 
ıeb~leri leşmiş mecle:ıf bir imparetorlaktan, Berakl Trlbune'un verdili bir habe_ !etindeki tedb~sil~iti . .,e acemiliflnin ranları ıtidalle takıp vakit ve zam~ biııeal kabiaenin ukeri miişHirini de 

d" !talyanın, gö7. koyduğu n 1cen- ne k.a- uzak oluna ohan. bir 'rila- re göre llidayeue İn«ilis ltava kuv _ sembiJet verdili iddıa oımunatLadır. ııında mva ~ olsalartb kortu • terfit edenıt haritiye namım gön _ 
d ıaıFe aid addettiii Tunu... 1881 yet k..-rm:anna artdc irr.kitıllrl. ola- wtıeri için İngiltereye gönderilmesi . Liman . ~mta~ Rtyasetile Sffiwi lurlardı. Nttekı~ bu tarzda hareket dermek suretile bu tetkikin ehemmi-: 
.t~f ransa tarafından işgali "ü:ııerine, caiı •ardı. kararlqtınlan. 200 bombardıman ı.a.y liman rei&nın muştereken tanzim et- ~en .mfthım bir. tJımn botttl- lJ'ettni ~ir. Bu müna.sebeUe 
~ akı müselles:: nasıl girlllİf alda- Jtai,a Jarı dtifiindüıen diiier bir yar«ti haft ~e calfomie"den SiD ta::ıe.ı w dün muhaHınede okunan madan sahile ÇttabılıniŞlert!I'. <knti- Ortap.r&ta~ &llkerl şefler dillı' 
~-nu anlatmııstım. ltalynyı ittifakı L .ı.h. ,,.ndı iri. o da hasta ad- gapura pderllmJtur'. • elıli :bilıft l'aPGnl de. •unun ted. de me?Ctld eantnrtaranlarm ite ;ara- mı.DmJarla ~ .~ ..... ~ 
... uaell k ı.. •llYSI . ıhı"' birMlik ve ditht.ddliini • ...- ıe mn old11tlan ttotm detiltffr. Bunl:ır - -..,.. ... _ .. __,'*'-il 
b"llı ese ıo an aebebler aTumaa tlolaaan O..~~~-rm~~to ~un Gar.etenin atrencfil,(ne göre, en son mekte gemtılin ___ ._ __ ~Y_ - Varnadan hareketimizden evv~ bb- ~:.-"'"h .. Ba.rb kaDilllılt için m 1 

asaa Garbtrnblusunu kaçırma- inkd&b •rsannwnruı .. zıa u:--·a- modelde, serf 70 Curtis P. 40 avcı ~• · . _..~ ... "he~ iar&fmdan mua e •• uı-ı. ?e .aı" sa De.si hakkında azasından 
::"ftarzuTsu vaıd•. Yani ftafyR, bir mayantk puçalanmn•n ve dağdnıa11 tayyaııesi deniz yalile Çin Dlill·yetper ._, deDW aiUma lleffQıe&iniD kapa. I""" •• ~ -~ n ftlıta.Be dolradan dalruya ma 
_ a an unus hıncmı almak ve di- h r d • üt"" Avrup \ devletleııiRin 

1 
- nm meslekteki acmıillliııe deUıılet et matıdba uygun görulmu.ştur.11 lfımat. aı ıaa .. 

aer cihetinde:ı ittif llkı müıelleae da- ·~ .ı~ ., uk• ıle- ~çı1m:ı olac-ak- verlerine göaderilJDiftir. lılüiekaid 12 Qi b:ıtıı- tebariia fteiriilnelltedir. Suçlu kapgmn MI ifadmini mite- dır ~ kL biiyiik !a.7da atilk
Y•narak Grabtrablusunıı elde etmek ı tı~ _._rın: 7.!ıa:-; kalya lııiMeleri- A:merlkan ~ da MW4}im olarak Liman fen hıeJınlnin - d'-. "akıl>, bazı §ahidler dinlenilmi§, gelmi ziv~t v be~ Ort81Jar.ta yaptı~ 

il. .-ua . ' HaKnda Btııeist&IUBa &iimiflerclir ~· "1!1- yen difer h"dl lbl . . d " e ur--.. Dıeelelerle tah 
~Yeıile itt;fakı misellue girmiıtL ni alaWl-c:elr llir melıaret ve kudret • • · bir rapora göre de; Balva.tor gemisa... 48 1 .erın ce ,çın uruş.. siyetıeri tanımaaı sebebile bu . -

VUsturya ve Macaristanın tazyik geıtereltilecek midtr> Nitekim Boa- J.pea '-1e1pe rmta ~ de aalunan caohnaran ........,. • tn8 bqtra btr' güne brrablm1'tn' kendisinin tayin edilmi§ olması 
'\le tuaddilerinden kurtulmak ta na Herseiin Avuırurya n Macari&- Tokyo 21 (A.A.) - Haridye nin kulianlfh oaudıldarı, ba Gmicl - tabiidir. pek 
Vardı. Bu ıeh .. bterle lta)ya ıstı ele tanca üb.ltile Bulpriatamn iıt11klati JMWn Maa.uoka, gazeteciler toplan- lıeriıı delil elbiseli bir iDl&aı. OMÜ. Hergu .. n ~ . hid'ael • 
Almanya ile ittifal-:. aktetti Ye on~ y ailıı.yet ~azi hududu dahilin- mmda ~ptıiı beyanatta, J.ponya- çıplak ft~ ~ bir çıoeatu ~ enı . 1 ~r mı? 
benlue kadar F ransaya m.halefette / ı,.,ı.-a Seltum liman•nın 19 t 1 nm Uzat.:,arku İntrihereoyi veya A- le mmı midde' • istönde tutabile- F Lonclr~ 2 ! lA.A J - i'vlü.tatf 

u ndu. ,:_......: t..-hHında bir Mt11r askeri mewika. YI. eadite. ye dütirecelı: h• cek kabiliyet ve ~ ıaahnun Olaıltanll Z aci sqt..la) ranaız ~JaDSI bildiriy.oır: 
F .....,.._ D9I L---= bi edt..'- al _u Yardır; aşk vardır, ihtiraı vardır; Ed 1 G 1 S J h 

d akat ltaly .. , Avueturya c:ihetin- miifrezeıri tar.ahndan isgali gihi bir _.... r t gu "'" ORJuWnnu in- bulun4uklan anı~. lil:ir, din, :ruh, hü ... her ~ Yar- M.aaen e enera • ır o n Dilri• 
hen daimi bir endi:ede bulunmakla takma haclDeler de halyayı ~areket.e lrM- ı:tmit, İngiftcrenin ır)üzumet.z Diler taıattaıı kazadan aonra Be. cLr. Bu her sey 0 kadar mmMlir ve b ekil" ~la_tJ. ve AVMtralya 
tikraher dahilde de, menJckeri git- getiıwııd için ıelM!bl=r teskıl eelı- teAi...Iereıt cevenül etmesir.i tees - minin entaznu tel.kik eden intaat herkesi o kadar kuvvetle alakadar ~ ı ~"~tm nm Loadraya gd 

çe saran taklidd aosysalitci11k o- yordu. süfle kar,ılamı, ve gerek fngiltere _ ıaiMebagaJ&lan da mahkemeye "Yer _ ed ki Azeri ti T .. k A Coeaı mat tta. Biyiik Britıınya ile 
"..'!..n müıteml~ke emellerinin fiiliyat ,, .. hükBmeti hu, durendi§Ane nin, gerek Amerilcanm ttJapon el- dikleri bir raporda o:batan teminin ıeı:nde oynad wyalr~1~· h Ul .. • ~~~~ uı -lem lıuclreti -
r.-b ~uıa çıkmaların" mhi 0 hayorcia. dtifincelerlc meMul oladururk.en karı umumiyesiJıi tahrilı: edecek» ted borctaaını te§kil ecien tahW.lann ta_ lala aeyr tm~.;,tv 10~~0 

u =- nın m~9ı oMatak derin i>a 
a rika a.melelc:f ile çiftçiler ve J9-I 1 de, nasyonalist fırkanın kuv- bi~erden içtinab edecelcleri ümidini mamen çüriimilt oldukları ve ibU' c:....nu W e d ':Kek" •n ° · memnumyede ~lada. 

rençp ) _ı-L • • h _L_._,1 _ •••• ki k ~_._ •-:...ı.w .,.. ave e eyım ı, enternasyo - New f"'.bJ.o • '- • _ı. L! 
le .er er mWteDD'IC'll:e si,ııuetint vetli 1J:i' . ar-.euıc •ura ~~e. nnar eyn:m.,...-. tAlhtaJan b~lerine ekleyen çi~ile- nal k.lisüder. bu ahnede 1870 ta- 8 

- .... Dteıe ga~~ ~ıyor JP: 
_ı endılerind-.:n ve me.alrketten ziya- mecbu~de kaldı. Bu partı, gızlı r1n de aynı v~ette bulund-""'""'"'l _,.._len"nden "tı"b .... 1 v b Edenle General Dili 11'1 nyaret)~ oe b · la ııu.a- rm ı aren goru mege aş- · B .. ··k B · •"\..._-...L 

f'• urıuva smıfil~ ıermayeclar ml kalyan ~-ınm ~ubarriki v~ Japonsa sulh laYIS"' ....... _ .. a yazılmakta ve 60 aenelüt bir tekneden lanmıştı. Bugün bu re ertuvardan n uyu . . ~t~nyanın ~~t 
il_~ ıne hizm,..t edeceği fikrini ileı · eski Rot11• ımparatorluğunun yem- •• ı- ~•rru ibaret bulunan b\l çürit genwı;n betlri de eltsilt hiç bir P k Jm h~elennı go'\ .. e.rınelueclir. Ubya 
aurerelc. hükurt.etin miıstemJeke tai- den J;urulmttsmın mürev'\ici olmak buhHUll81111Ş böyle uzun .1eyabatlere kat'il'ttn ta tırl · ~ • am11- dala fıayr"!t verici zaferler ıermn • 
Cseti takib <'tınesine engel idiler. gibi t._n hieler n fikirler taııycın · hammül edemiyteeii• beyan edllme~ * den sonra Jaid!Jıelerin HebeşiBtanda 
d ev11Clc olan ltalya hiiku~ıetlcıi de, emperyalist bir tefekküldü. Yeni 1- <BatUn• 1 inei aylada) tedir. süratle ankişaf edeceği 'ff siyasi ve 
nı~?1°lcrasi es.ısluınd.ııı tamamite talya kralhinta eninci yıldönümün- tavauutu cddifioi muhtevi olarak Gene halrlruıdak" l.LIL.."-- • ~eçen r sinemadan bahtı~di - ulr.eri Jıi.digeleıin harbin iU:.bal.aı-

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. 
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Er.kek Daktilo Alınacak 
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-

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 



HAL KIN GÖZÜ 

HALKIN Kl:JLAl31 

HALKIN DiLi 

Sene 11 - No. 3797 
ne PAZAR 23 ŞUBAT 1941 lclu. leleri ...... • 20205 .......... 

Edenin 
Mısırdaki 
tem aslan 
Af rikada zaptedilen 

toprakların 
müstakbel vaziyeti -

lsviçrelilere göre seyahat 
Balkanlarda heyecan 

uyandırmış 

ansiJiz tanklarının çölde bir hücumu 

, ' As kert vaziyet 
lngilizler Yakın 

Doğuda ne yapmak 
istiyorlar?. 

Yazan : H. Emfr. Erkilet 

:1: ngiltere hariciye nazm ve 
barb k•hincsi azaıı Bay Ede-

nin, refakatinde imparatorluk 
senel kurmay ba,kanı bulundu
ğu halde, Londrada11 Kahireyc 
uçtuğu ve yolda Maltaya uğra
dığı malumdur. 

Bu çok ehemmiyetlı seyaha
tin hedefile alakalı olmamasına 
raimen. evveli bu münaıebctle 
Maltadan bahıedelim. O Malta-

Alrlkada 
mabarebe 
va~lyetl 

Habeşistan ve Eritrede 
yüzlerce İtalyan 

esir ~dildi 

ltalyan Somalisina 
aid adalara asker 

ihraç edildi 
22 (AA.) - Reamt Nairobi, 

teblii: 
Kahire, 22 (AA) - BugUn B. dan ki, Akdenizde bir harb oluT 

Edenin ilk. iti aaraya giderek sanlık olmaz İtalyan hava filolan ta- -
hastalığı geçiren ve timdi nakahat rafından altüst edilecek ve bu Kuvvetli ketif taarruzları netice-
devreainde bulunan kral Farukun aebeble (ngilizlerce hemen terk ainde cenubi Afrika kıt" aları Cuba 
aıhhatini .tormak olmuştur. ve tahliye edilmek mecburiye- dereaini aiırlıklarile birlikte muvaf-

Bundan ıonıa B. Eden baıvekil tinde kalınacaktı. fakiyetle geçmiıleri:lir. Bu bareke-
Sırrı Papyt ziyaret etmiı ve çayı Biz bu münasebetle, vaktile tin neticeli olarak ta nehrin maM&· 
baıvekille beraber içmiıtir. yazdığımız yazılarda, Maltanın hında dütmlln için büyük ebemmi-

Yunanistanda (Dnamı 5 nei aayfaıJa) yeti haiz bir mevki olan Jmbo düt-
Atina, 22 (A.A.) - Müıtak.i.l müıtür. 

Halkevlerinin 
9 uncu yıldOnümii 
bugCin kutlulanıyor 
Başvekilin nutkunu müteakıb 

yapılacak • 
merasım 

Halkevlerinin 9 uncu kuruluş yıl- 1 
dönümü bugün bütün memlekette 
merasimle kutlubnacaktır. Bugün 
aaat 15 ten evvel bütün Halkcvle
rind etoplantılu yapılacak ve tam 
aaat 15 te Cümhuriyet Halk Partisi 
Genel Baıitan Vekili Başvekil Dr. 
Refik Saydıım Ankara Halkcvinde 
bir nutuk aöyliyecektir. 

Batvekilin nutku Tadyo ile mem
leketin her tarafına vayılacak ve 
Halkevlerinde dinlenecektir, 

Nutku müteakıb bütün Halkev
lerinde hazırlanan progr~mlara gö
re, konferanııhr verilecek, plycaler 
temsil olunac~ktır. 

Buırün lıtaııbu1un Cetn1ca, Siliv
ri, Beykoz ve Hevbeli.sda kuala
nnda da yeni dört Halk odasının 
açılıt töreni yapıb,. ... l..•.ır. 

\ 

Halkevlerinin yıldönümü miina- Ankarada Hallıevi merkezi 
sebetile, bu!fÜn Emiııönü Halkevin-
de yapılacak merasimde Parti mü- lennde 59 Halk odası, ·2 Halkeva a-

çılacak, 2 Haik odası Hıılkevine 
fettişi lzınir meb"usu Re-tad Mi- kalbedilecektir. 
maroğlu bir söylev. verecektir. G~- ŞehriınU Halkevl«inde 
ce yapılacak merasımcle de Şelıır Halkevlerinin açılıı yıldönümü 
Meclisi azasmdan Meliha Avni 

1 
münasebetile Beyoğlu Halkevinde 

Sözen bir hitabede bulunacaktır. konferans, konser ve spor müsa-
Bugün memlckP-tin muhtelif yer- meresi, gece de temsil verilecek, Be-

. 

fiktq Halkcvinde canlı tablo gölte
rilecek, milli rakıılar uyaanaacak. 
ıarlular :söylenecek, Sarıyer Halke
vinde tem•il verilecek ve •por hare
ketleri ve milli oyunlar gösterilecek. 
Kadıköy Halkevinde sergi açılacak. 
boka müsabakalan yapılacak, <ıKal.
raman» piyesi oynanacaktır. 

BALKANLARDA 
SiNiR HARBi 

Tagmise göre Alman· 
ları en çok endişeye 

düşüren nokta 

Bir tütün tüccarı ile 
karısı tevkif edildi 

Franıız ajansı bildiriyor: \.._..., ___________ _.,J (Devama 3 Undi •:rfacla) 
Bütün Yunan gazeteleri, lngilız -------------- Londra 22 (A.A.) - Almanlar Oim-

hariciye nazın Edenin yanında irn- Mensucat san ay.. de di Jı:unetlel'İlli göstererek, fakat tul. 

Karı koca sahte bir çek tanzim ederek bir 
tüccardan 1.540 lira almışlar, fakat ikisi de 

suçu inkar ediyorlar 
1 k b ıkanı ıın ıanmıyarak mümkün olduRu tadar 

paratorluk (~:.W ~"::Y aayf~) lle~::ı~~~ ga~~a~ı~:r~:ed:~~tikleri 

BIJlk bir 
bavabarbl 

Londra, 22 (A.A.) - Royter a
jansı bildiriyor: 

Bugün Kent SAhillerinin bazı no~
ta1arı üzerinde vukubular. çok bu
yük tayyare faaliyeti, Pau de ~Is.is 
boğazının cenubunda büyük hır ha
va muharebesinin cereyan etmekte 
olduğuna dela1et ediyordu. • 

Mütemadiyen devriye uçan lngı
liz avcıları sabahtan öğleye kadar 
yüksek irtifada uçmutlardır. 

(Deftllll 'J nci sayfada.) 

Ça. lışacak ı· şçı·ıer hakkında sinir harbinin .~ddetJenmeai hakkın-da tefsirlerde bulunan Times gazete-
sinin diplomatik muhabiri, bu .kana-

k o o rdı• na sv on kararı at=~n kuvvetlerin:.n bilhassa hava 

.J :~v;e~~:~d:ıs::ıu::~:~~P;:~ 
- manlar şimdiki halde Yugoslavya.yı 

nna müsaade eden bir koordinuyon rahat bırakmaktadırlar. 
karan neşrolunmuıtur. Bu karara En itimada şayan rdporlarda bildi_ 
göre memucat anayiinde aündüz rlldit!ne göre, Hı11ler, Berchstesga -
poetalan 11 ıaat, eece poeta1an den'de Yugoslav nazırlarile Jı:arşılaŞ-
8 aaatten fazl:ı çalııtmlmıyacııklar
dır. 

(Devamı 7 nei sayfada) 

Ankara, 23 (Hu•usi) - 16 ya
pndan yukan erkek çocukların ma
den iılerindc ve kadınlarla 12 ya
ıından yukarı kız ve erkek çocukla
nn menıuc.ıt sanayÜnin gece ve 
gündüz 1JOStalarında. çalujtınlm.ala-

--------------------------

BULGARISTANA 
HULUL HAREKETi ı

Berlin ile Vişi 
arasındaki buhran 

devam ediyor 
Berlin, 22 (A.A.) - Bir hususi 

muhabir bild;riyor: 

Bir tütün tüccarı ile karıaı ıahte-ı F altat, kendileri böyle bir hadi-
k~rlık s_uçuıı~a~ı dtin adliyeye veril- aeden kat'iyen haberdu olmadık-
mıılerdır. Had~~ .. tud.ur: . . 1 ıannı aöylcmektedirleı. 

Anadoluda tu.tun tacareti ıle meı- Müddeiumumilik, suçlufar:ı •ıılh 
gul bulum1n Nurı, karııı Fatmayı te- ceza hakiminin huzuruna çıkartmıt-
davi ettir:nek üzere 1stanbula 1:cl- br. Fatma istİc\'aoı sırasınd:ı tüc
miştir. Kansını borada bıraktıktan a M •··f' t tt d 60 ,,_ c r uıı. ... a sm~ en sa ece uıw 

sonra, bazı hususi ticaret itleri için l.J l 
r -ki--l.. · · · · E k" h" J b para a uığını SÖ) <>miş ve: 
ı:.a r:uıre ,tıtnııftır. ı 11e ır e u- k h b . 
l d w d M d • · d b" «- Çc ten a enm yoktur un ugu !l•rs a, ura ısının e ır M f b · 
.• .1 '- 1 usta aya en ne çek götürdüm ne 

tuccar vasıtaSJ :: \'e 11;arısı namına · 
ı t b ld t •. d M t f 1 1 de 1540 lira para aldı:n. Bunu he s an u a ucc1r an us a a ı-

mete 60 lira oarA göndermİ§t:r. halde ba~ka bir kadın yapmış ola-
Fatma bu parayı nlnııştır. cak. Mustafa, beni ona benzetiyon 

Ancak, iddiayu göre kndın sahte demiştir. 
bir çekle tekrar Mustafaya müracaat Sorguyu müteakıb, sulh ct•zn hl
etmiş ve bıı defo 15 40 liı a para I kimi her ikisini de tevkif etmiştir. 
çekmiştir. İşte, Nuri ile karısı bu se- Hadise, bilahate 2 nci sorgu hakim
nedi tanzim etmek ve 1540 lırayı liğine intik,l etmiş, oraca da auçlu
almak suçundan müdde.iumumiliğe lar hakkındaki te' kif kararının d .. 
teslim olıınmu~lardır. vamına kar:ır verilmiştir. 

BAŞLAMIŞ 

Yeni tip ekmeğin 
Çarşambadan itibaren 
çıkarılması muhtemel · 

Vali, ekmeğin fazla kaloriyi ihtiva ettiğini, ilk 
Tuna üzerinde köprü 15 gün için 13,S kuruşa sahlacağını söylüyor 

k h ı ki ? İıtanbul, Ankara, İzmir gibi bü-ı 
urma azır ı arı yük ıehirlerde tek tip ekmek çıka-

Amiral Darlanın Pariste yaptığ· 
k.onuflllalar me:ıfi bir netice ver- . 
mittir. Alman haricive nezaretinde 
Vichy ile Ber!in arasındaki buhra
nın devam ettiğine işaret edilmek
tedir. 

Ynksek Sıhhat Ştırası 

- nlması, francala imalatının tahdidi 
Londra, 22 (A.A.) - Müstakil hakkında koordinasyon heyetı tara-

Franıız 'ljansı bildiriyor: fından kabul ~dilen kararname dün 
Balkanlarda Alman tehdidi kar- tehrimizdeki alakadaılara tebliğ o

tlllnda İngilizlerin ne düıündükleri lunmuştur. 
kat"iyen oıizli tutuluyor. Siyasi mah- Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi 
fcllcr lngilizlerm, oyunlarını iyi giz- Kırdar, Topmk Ofisi ve Ticaret V~
lediklerini söylüyorlar. Salahiyetli Uleti memurlıırilc bu k~.rarnamenın 
ı ·ı· B lk ] d tatbki •ek. li etrafında dun temaslar llgı ız maıt,mlannın a an ar a "' 
Alman ha:mlıklan hakkındaki söz- yapmıştır. • 
leri kasden müphemdir. Şehrimizdeki değ~qt}.~.!i{ ·f.~kara~: 

(Devamı 7 nci S1ıLyfada) name hükümlerine ';i5+.,e~tl> erı 1 

unları dünden iti~ar~ ~~.ı }) -
""""'-~ me ile Belediyeye bıld~ ,, 

Bu sabah gele" ha"Arler · ı.moılud•'" ' · ·~ 
•1 ua Şehrimizde yenı tıp • e. .-

-~ _3 Uneü sayfadadır latına önümüzde1ti <: ~~... -
~ _ nünden itibaren hafla . ;.,aıun1 ........ )to-
~~ "L- - --- - .,. .......- en--•, -- •1---_v~~r arv•-- w.ı• 

r------------Bü;~;; 
lngiliz edibleri 

.A.lferd de 
musset 

YAZAN 

Oatad 
Halid Ziya Uşakhg'I 

[Üstadın 2 luci yazıaını bugün 
ikinci eayfamızda bulacakaınız] 

Yüksek Sıhhat $Gra11 evvelki arii n Ankara da ~ıhhat V ckilinin riya
setinde toplanmıotı: Relim Sura azalanm Vekill~ beraber toplantı 
eenuanda söıteriyor. 



2 Sayfa 

Hergün 
Ne olacak? 

"----- Muhittin llHqen 

B ir buçuk aenedenberi kimi 
görsem, bana bir şual eoraT. 

Fakat, bu sorulan sual, bütün diğer 
.ualler gibi, aade bana tevcih edil
miş değildir; onu hergün, herkes 
birbirine sorup durmakla meşgul
dür. Bu sual, hazan gazete muhar
rirlerinin de makale mevzuu yapa· 
rak, okuyucularına sorduklan sual
lerden biridir: Ne olacak? falan ne 
yapacak, filan ne edecek? Kim ga
Jib gelecek, kim mağlub olacak? 
Bu, bir psikoloji hadisesidir; harb 
znmanlaniıa mahs:.ıs bir psikoloji 
tezahürü. Yaraclılıııında hamuruna 
((merak » denilen madde<leıı bir 
hayli miktar karıştırılmış olan ıinsan, 
alelade hayat ıçinde, mütemadiyen 
etrafını tetkik ıle meşgul olur. Et· 
rafında olup biteni an1amak, geçmi
şin esrarını izah ve geleceğin ıneç
hullerini keşfetmek için, bu suretle, 
yaradılışında meraklı olan insanın1 
içinde bulunduğumuz devirde daha 
meraklı olmaması için hiçbir sebeb 
yoktur. Bilakis, uzok ve yakın, dün
yada olup biten her şey, bizi mera
ka sevkediyor. Yarını bugünden an
lamak ihtiyacı, içimizde büyük nis
betler alan bir hacim vücuda getiri
yor ve biz de onuıı yaptığı tazyikle, 
etrafımıza sorup t.luruyoruz. 

Son zamanlarda bu merak büsbü. 
tün arttı. İngiltere ile hasımlan ara
sındaki mücadele, bugün bir ölü 
noktaya gelmiş gibi görünür. Eğer, 
Almanyanın elinde şimdiye kadar 
misli görülmemış bir askeri kuvvet 
mevcud olmasa VJ; bugünkü Alman
ya, 914 dekine nisbetle çok daha 
rnüsaid ııartlar ıçinde bulunmasa, 
herkes o kadar mrenk edecek de· 
ğildir; çünkü o zaman, er veya geç, 
netice herkese malum görünür. Hal
buki, Almanyanın elinde büyük bir 
kuvvet 'ar: o bu kuvveti elbet her 
hangi bir istikamette kullanacaktır. 
Şu halde, önümüzde daha hayli ha
dise var. İtte, son umanlarda her
kesi meraka dü~ren sebeb de bu

SON POSTA 

Karar sahibi olabilmek ... 

• 
Şubat 23 

Sözün kısası 
Yeni profesörlerimiz 

"---- E. Ekrem 'l'a..a _ 

.ski devlet ricalinden hangL!iniJI 
istersen.z tercumei halini nçın: E 

Mebndiı ulümu falan ve falancadan 
oğrendikten sonra şu veya buraya ın· 
t~ab eylediği yazılıdır. İlim ve ırfan. 
yuksek tahsil hak getire! Medrese .. 
lerde okutulan ve din işlerinde ıht.. 
sastan gayri bir şey temin et.rniyen 
dersleri hakklle bertaraf edecek olur· 
sak, Osmanlı devltınin yüksek bilgf... 
ye karşı adeta menfı bir vazjyet ta. 
kınmış bulunduğuna hükınedece6i • 
mlz gelii'. 
Osmanlı tarıhlnde ilmi şohret sahf.. 

bı olmuş kaç kişi varsa hepsi de kcndl 
kendine yetl§mış, ilmini ve şöhretini 
zeka ve zati çalışmalarına borçlu bu· 
lunmuştur. 

, İkinci Abdülhamid, memlekette rü. 
şeyım halınde b r ilnlversite kurmuş. 
t~. Lükin bu üniversite hiç. b;.r zaman, 

Büyük bir kumandan emri altında çalışmış olan sübaylardıın bır!nı Çok görmil§, çok okumuş, çok bl gln bir ndam olabilıriz. Muhakeme. ioyle böyl:.S bır lıSe derecesinden ~ • 
bilgi ve karakter itibar.ile tahlil ediyordu. Onun en büyük hasletini şoyle mlzde ve göruşümüzde mutlak bir isabet te bulunabilır. Fakat bilgıml- Y:~:~a yu d eleme:ı. ~lah~an ki onun 
anlattı: zin, muhakememizin ve göruşümüzl'.n bize emrettiği kararı alamadığımız, ve fara:: a, ı:ıe adlı ulu~u. arnbc.a 

Vnz!yetin icab ettirdiği karardan ve o kararın mucib olabileceği mes'u. mes'uliyet.ine de katlanamadığımız takdirde bu hasletlmıZ birdenbire sı. Mekt b ~~k ınhlsar ettırmıy:zı bit 
liyetten çekinmez, kendisine ltimad edebilirsiniz. fır olur.. Karar sahibi olmıya. çalı~ ruz. • k~bi d ıye ve öbur ~umasil 

.............................................................................................. ·-··········-··-... •••• .. •••••• ... ···················-·····················•••••••••••••••••••••••••••••••••••••····- me er en az çok farklı bır bilgi 
~..__ç\V ~ .-....... ;:J~) temin eden bit' Mektebi Sultani (Ge.. 
( ' r; ' '' c:.-~ latnsaray> vardı. 
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1 
• ( İdare ha.yatında ilerlemek ve mu-

u Y U r e • • b vaffak olmak ı;st.iyenler buralarda a n s 1 z v n g 1 1 z _ e 1 e rL '\ okuyorlardı. Serbest meslekleri tercih 
___ .....,. ~ eden gençlcnnlz ise Hukuktan ff 

Canlı kitab '~~~ Tıbbt;reden ye~ekte idiler. Harbi-

. Geçenlerde ttalyadıı. Mila~o och- A 'I ._red de M••sset ;:~~;~ t::!~e~eret!~ğ~~~~~~ e! 
n hastanelerinden birine bir Italyan ~-- ; ... mınnet ile yadedecektir. 
bahriyelisi geti- Ancak bunların hiç biri, oralarda 

rılmiştir. Bu hah ( A L F R E D D o· . M u· . s E ) okumağa, yüksek ve derın bilgi edin-
riyeliyi muayene mıye teşne bir gençl ğın arzu ve lhti-

eden doktorlar VQZQR fl ı ·d z· T 1 kl •ı yaçıarına cevab verecek keyfiyet ve 
ı j : Q f lYQ V ~ŞQ zgı ehemmiyette değildi. Onun lçindır ki 

hayret içinde kal - vaktu hnlı yerinde olanlar birer yo-
mışlardır. Çiln-~'W _ 2 _ dandır ki bir kaçı hAla Parisin en lunu bulup garbin irfan kaynakların.. 
kü bu adam aır- '~ San'atının çözleri kamaştıran bir yüksek edebi sahnesi olan Thefıtre dan feyzalmıya koşuyorlar, diğerleri 
tınn me~hur 1- incafibla. inkişaf ettiği sıralarda 1832 Françaıs de temaşa. mevkııne kon ise fakir bir sofradan yarı nç kalk 
talyan §airi Danten:n «İlahi kome- de babasının bır müstevıı hastalık makta ve rağbet kazanmaktadır. • mı.ş konuklar gıbi bağırlarına taş ba: 
di» eserinın bir faslını bakkettir- esnasında musab olarak vefatı şairi Bunlardan Türkçeye tercüme edll- sıp oturuyorlardı. 
mi§tir. Doktorlar hu car.lı kitabın pek ziyade sarsmış ve onu siyah duy. miş olanlar var mıdır, varsa hangi- Memlekettmıze öğrenmek imkfinlan 

Söz Arasında 

fotoğrafını almışlar ve muhtelif ma- gulara kaptırmış idi; bu suretle ba§~ !eridir bilmeyorum, fakat hepsinin ba~eden, .. cilnıhurlyet maarifi ol • * hallere göndennişlerdir. Jıyan ruhi hftlet, hastalığından ve a§- değilse bile üç be§ tanesi me.ı;eltı hem muştur. Hukfunet merkezinin yakın. 
Gelecek iılcrin gizlediği esrarı • 1f. kının elim sathalanndan sonra bü. Türkçenin güzell~ine hem temaşa da ikmal edilecek~ üniversitesi ile, batı 

radadır. 

keşfetmek için bana sorduğu sual- tün maneviyatiım kaplıyarak artı3' haya~ ötedenberı mevcud ilişiğine Avrupanın ~?. mutekfunil .ve en mü.. 
den bir fayda uman her muhataba, Ayni isimli insaftlarm kendisini tamamile ezmiş, hırpala • mebni Izzet Melih kabilinden edibler- kemmel darulırfanı olan Istanbul ü.. 
ben de bir zamandanberi şu cevabı mıştır. ce tercüme edilse Türk sahnesinde nıversitesi bugüne bugün her ihtiynea 
vermeği adet edindim: C8fflİJ8tİ O tarihten evvel inUşar eden e.ser. de pek ziyade muvaffakiyet.ıe temsil cev~b verebUen iki mühim müe.ı;.se • 

«- Merakıruzı gidremek için ai· lerüe sanlhalarının ne kadar saffet ediiecefine kanaat ediyorum. l'>edır. Ve bu ıınüessesQ!er yurdda, 
ze güzel bir yol göstercbtlmekten Amerik!ld.ı en fazla yayılmış is- ve r!f'at iktisab ettiği görü~n. hattlı. Şairin pek kısa ve türlü elemlerle kendınden bahsettırecek ehemmiyet • 
başk~ verecek bir cevabım yokt.lıT. ~i~~~mit oiduğu bir Amerikan ista- bunlardan biri, Kolla, sayfalan an. buhranlada dolu hayatına rağme~ te •. hatta bazıla~ı beynelmilel şöhreti 
Tavaıye ederim, iki, ~inse üç ~ıstı~ın.~en anlatılıyor. Filvakı bu cak en mümtaz edlblere açılan La eserleri o kadar 9<)ktur ki bunlar kül. haız ç?k de~crlı unsurlar :ret~lrmJJ 
aylık bir uykuy~ yatar ~e rahat ra· ıstatıstıge sı:öre Birleşik Amerika Revoo des deux monde.s.da whaHik- Alfred dö Müse 

1 

liyat halinde ve musavver olarak ve. yetıştırrn:kte bulunmuştur. 
hat uyursun~z .. ~yandı~ınız zaman, halkından Smit adın! taı:ıyar.Jarın le kabul edılen şair, bu .buhran za -ive 

0 
(Bırineı zamir erkek ikinct zamir pek mutena bir şekilde basılınca on b Ilmb'e sevgı ve say~ı duy~nl:ır .~çln 

etrafınıza bır goz ~dırecek olur- bir milyon:ı a tığı tesbit e<liimekte- manlarmda hemen hiç lblr mahsul . . büyük cild tutımuştur o zamandan u ı.rkaç yıllık hayırlı verım mum-
sanız, o zaman nelerin olmuş veya dir. Eski Cekoslovakyud;"\ e:ı yayıl- vermemi§tlr. , kadın) kitabıle şedid bir mukabelede bugüne kadar eserleri. muhtelif .,ekil kun değildir kı heyecan ve iimtd do. 
n~l~~in olmamış olduğunu kendi gÖ· mış iQsan adının Nowak olduğu gö- Fa.kat facia vukua gelip de onun bulunmuştur. !erde daima basılmakta ve her bası: ~urmasın. ~~hus~ ki şimdiye kadM' 
zunuzle görür ve: gördiiP,iinöz ~yk- rülmü§tÜr. arasından perişan ve anaıtıı çıktıktan * . t~da binlerce fntmhası 88tıiıp bit her şubede öğretım i9ln garbdan Is .. 
re bakarak ta ondan sonra neler o- * .sonra bütün şiir kuvvetleri uzun za. Son yıllarını ~·~. sef11hete, J,fCete mektedir - tıane eden yüksek ırfan kurullarımı11, 
ıabileceği hakkında vazıh bir fikir ' Le'ıpz·ıg sehr'ı adeta b·ır man bir tazyikten sonra birden fev vaı kfederek hayatını taıırıb eden şaır Şair a".şkının menhus macerasın yavaş yavaş o yabancı vasıtaıardan 
ıd d b·ı· · s· b . • b r yandan da hayret veren bir meb- ' • istiğna hasıl etmek'"ft bt 

c .e e e ı ı~~·~·~· .ıze unu tıw~e ' ' ran eden bir buhar t~kınlığüe coşar. . · . . dan Uttyam bulmak bilmeyen bir ya_ - . . ""' ve ecne pro-
edıyorum; ç~unxu bızzat benim yap- aslan fabr·kastdfr Ve denebilir ki en güzel eserleri de bu zulıye~e eser yetlştırıyordu, ve ~rtık ra ile çıkmıştır; şahsında ve ma.ne. :fcs?rl~rın. yerme kendi ba~ızdan 
makta olduguın §CY de budu.n 1 hicran devresinde vücuda gelenler • nazını an uzaklaşıyor daha zıyade viyetlnde :bir harabe hali vardır Ona yetışmış, ıllm fı4ıln, seçtin, ve bilhas-

Zannedersem, bizim geniı bir İs· Almanyada bulunan ı..e ·p .. :"' •ehr· dir. nesre yaklaşıyordu. tesadüf edildik""' d""""n h"ı.s b"r . m sa genç ve idealist şahsiyetler ikame 
· ah k .. ·· k uh 1 ...., "' ' La Revue des dewc ımondes bunlar r- V6<' 

1 er. eylem ktedir tır at. :uru. Y.aP?1.aya ·ço. m tac diınyanm en meşhur şeh:rlerinden bi. Henüz otuz yaşındadır fakat onun . . - ha.met duygusudur. Halk arasına ka- e . · . . 
b:İ:Ce~nb~e~d~~z d~h~ 1;~81~i: ::!:e- ridir. Ha~va.nat ~ahçesi nadir bulu _ ruhu artık gençlığin ~eta.retıerinden, ~~er~;e~u~~~ü~~~7ı:a;:1:~e:ld:~ rışdıkça. donuı:. k~kün, dalg.~ndır; ıı:~~~~~ır~ bırtı:,rbc~~~tln arV:e:: 
olamaz Eğer tabiat i:sana iki l ~ nu~~engı:~ıktedır. 1 h ve, ha.yata emniyetten ama.mile SlY- ufak kıt'ada kısa sahne eserlerinden ~katın~ fevkınde ıçer, ve gunllen hepsinin ıSimlerlni şumcıkta sırala 
rıy süre~ck uyku imkanlannı ver.mi en . nunuevve ın son ~fta • nlmıştır. Hatta bir aralık intihara mürekkeb olan bu yazılar meyanında gune ço. er. yıp, her birinin meziyetini sa dok:-
ıleğilse biz bunu kendi kendimiz! Bl_?da ~eı1_1zıg hay~nat bahçesı mü~ karar verecek derecede ye'se kapıl - Les deux maitresses ilı:l ma'şukala.r, Umumı ra~bet azalmıştır, eserleri- mek hassaten benim içıln b:haz o• 
•;ebir s'uretile de temin edebiliriz: ~~~~üğu bı~ haf~ ıç~nd~· on altı. aded mıştır. Bu sıralarda yazılmış ma.n - Le Fils du Titien- Titjen.in oğlu Mıml nin arkasını kesilmiş görenler, onu lurdu Buna imkftn bulamadı~ımda~ 
Gazetelere şöyiece bir göz gezdir- la~ ::ı:e ~ure e er ıye dılmi§ as.. z~eıe:ı. okun~r~en şairi~ ~~ıl bir Pın.ımn, tezkar edilmelidir. !unutmuşa benzerler, ha.ttfı .~ensub d<>layıdır ki. bu defa, Maarif VekAle-
mek harb ve siyaset kahinlerinin ne V ışt . . futur ıÇillde sürüklenip gıttiğıne, ne _,,. olduğu romantılque edebi zumrenin tımizin re'sen birer kürsüye sah"b oı. 
ak ve ne de ikanı rlive gösterdikleri h~Uen mnlıunata nazaran Leipzig acı duygularla zehirlendiğine dıkkat ş . 1 1 . h•ı~ b .. bile ihmali vardır. Zruna.nın en bü _ mıya lA.yik gördüğ" ü genç .,.,,_,~ . ,, i şe rıne cA&an fabrikası~ imli veril t k .. k" 1 aır n manzume erı •... ugun !yük .. kkid" 1 b ··zn ıuuun:r;ın'"' 
şeylere fazla ehemmiyet verrniyerek mektedir. 1877 senesinde te.si.'! i • e meme mum un o amaz. ' gençliğin en ziyade iltifatına mazhar mu~e ı ~an ve ır .so. ? ~·er. zln içinde adlarını sık sık duyduğu • 
vakıaların getirecekleri haberleri 1 miş olan hayvanat bah esi k e~!ü. Bunl~rın arasından La lettre a olan şi.rlerdir. Onlarda öyle bir aşk le§ınl§ ~~hretlerı yıkıp yenıl.~rını ı~ad nuz ve sevdiğiniz çok değerli dahili • 
beklemek. Vukuat gelinceye kndar keınmel bir müessesed' .ç ısaf' -Lamartıne, Lllmartine-e mektub • ateşi bazan şatır bazan mettur öyle ~e~ Saınt..Beuve ondan yuz çevır - yeci doktor Ekrem Şerif Egeli Muzaf
da sinirlerimiz Tahat edn ve biz de s·nden 1891 senesin kııcİ d sene.- L'espoir en Dleu.Allahda.n üınld. bir hülya havası ~ardır ki hiç bir za.. mıştır. fer Şevki, tnrıh bilginimiz Mükrımin 
iıılerimizla. güçlerimizle metgul o- ş; aslan 90 yavru e do~u~~u;t~~ ~1~ Les Stanc.es a la Malıbran-M~lıb - man taze ruhları okşamaktan hflli Mevcudiyet1ni .ihata. eden. bu soğuk Halil ve edebiyat profesörü Ali Nihad 
luruz. 

90 
yavrudan 

77 
si hfılfı yaşamakt~<iır ran-a n~ıdeler ve .hepsl~den zıyade kalmıyacaktır. Fakat bugün şairi ede. hava. onun te.şvıklere, takdırl~re mulı Tarlan'ın da bu1unduğunu müjde _ 

... 
1936 

• d b h · 11Geceler11 tezkft.r edılmelidır. b'yat ftlem'nde daha "nde bir hay t taç olan ve ancak o sureUc şıfa bula- lemekle iktifa ediyorum 
Almanya Manş kenarlarına gelin- .,: dsenesınke u alydvağna.t ~ahçe- Bütün bu devrenin manzumeleri, il~ y<><>atanı sahneye a~dı tem'""' esear bilmesine imkAn .bulunan mariz ru- Cümlesine, hayırlı hametlcrınde 

k 
... mey ana çı armış o u u 11bınınci11 ü 1 0 1 . 1 t h ..... ~ • h 1• bir rotu +- t · ccye adar ben hadiseler karşısında 

1 
t ,.d ,

1 
. t eze m e « ece erı> şaır n has a ru un !eridir. unu e ım ra awuış ır; ıcara uzun yıllar devam etmelerini ve mu-

.. · • as anını es 1 eJ emış lr. d g istlh ı le · b' 'k ·d b" "l 'b.di B' a d d · ff k en az surprız. au;:nıuş olanlardanım; Senede 35 aslan yeti.ştirilmekted'r aB ~~ ne ~n .. ır ma esı ır. 18.15 den 1848 tarihine kadar ya~ıl- ırt" go ge gı 'k r.~ Y n l~n a maı_ va ~ olmalarını temenni eder, ken. 
bunun dsebeb~ı· .. Cılıanl !"Iarlbini, harb Her biri 4.000 ne 6000 mark arasın~~ -ku il idan ~a~:~~ç~. parşça.ıarl altl. mı.ş olan müdhlkeler şunlardır: h§e ındekitdar'lıkı olan eırl.'nde ınekgeçenle dilerııılıği bu mevkle getirmek kadırş:-
esnasın a utun var ıgım a yn!lanıış t 

1 
kt d ~ ... , er e ..,a,~c.-c;ız. ai.r e za. A d . . er va aç ı en a an ara. nas ını gösteren makamı da tebrık 

ve o harbe rud .ıeşriyatı da bilaha· sa 1 ma a ır. lııl manın en güzlde ediblerinden sayılan ~ ~~ del Sarto, FnntasıG, ~kla sında müvazene husulü mümkün ol- eylerim. 
re dikkatle takib etmiş bulunmam· ' bu kadın arasında cereyan eden ve şa e ·~ez, Ven~ık ~ecesi, Hıç bir mamaktadır. 1848 lhtil11.li üzerine /;;; J;; / ,,..,--
dır. Bununla berabr.r, kafamın ob- iş iti lmeın .:ş cı"ns fen bı·r bir faciaya benzeyen aşk macerasına 1 şeye. yemın et.menıelı. Bir kapı ya açık Dahlliye Nezaretinin kütüphane mil- c... GhlllllH ~ L_..,alu. 
jektif yapılışı, beni kat'i hi:kiimlere edebiyat alemi yabancı kalamazdı o ya kapalı olmalıdır., v. s. dürü sıfatile işgal ettiği mevkii ve bu-
gitmekten o zaman da menetmitti. rekor f kadar ki uzun bir zaman bu m~ele Garlbdir ki şD:'r bu. eserlerini sah. mm kazancını da kaybeder; artık Ardiye1erdelri ithalat eıyası 
Almanya Manş kenarına gı-ldiktcn etrafında bol bir faaliyetle harekete neye mahsus hır şe~ilde ~azmı.ş ~1. bu girdabın içinden çıkamıyacak ve Fıat Mürakabe Blirosu yaptığı ba. 
sonra ise, artık benim için, müla- Şimdiye kadar ifitilmemi~ olan bu gelen kalemler, bugün bile hala bu- m~kll1 ~er.aber temsıl edılece~erıne uçuruma büsbütün düşecek zannolu. zı tetkiker üzerine b:ınka ardiyele _ 
haza, mukayese ve hüküm sahası rekor haberi Amerikadan gelmek- nun üzerinde tafsilat vernwkten, mu- kaıl _değıldı, fakat bunlarda~, ~ırçoğu nurken bir mu'elze vukua gelir. Bunu rile, bazı depolarda muhtelif cins 
kalmamııtı. Biz, geleceğe aid her- tedir. iki Amerikan delikanlısı bü- talea serd etmekten hhlı kalmam~. ilk oncc Rusyada temsil edıklı, daha yaratan Madame Allnn isminde bir ithalat ~yası mevcud olduğunu tes. 
hangi bir hadise hakkındıı ancak tün Birle ık Amerika tnazi ini pa _ !ardır. SO?~a Paris.te sahneye ko.nuldu, ve sahne mümessilesidir.Bu kadın şalr1n bit etmi~tır. Mevcud malların te~bi· 
geçmişteki h.adiselere kıyas suretile tenlerle knt~ı:rnişlerdir. Nevyork vi- George Sand efkarı wnumiyenin şaırın temsıl olunmak uze.re dah~ Le caprlce isminde bir müdhlkesini tile bunların derhal piyasaya çıkarıl. 
veyahud bu rıi.diselere takaddüm e- liyeti dahilinde bulunan Svracusa- kendisini itham etmesine karşı ne!. sonra yazdığı temaşa eserıerınden Zı- Rusyada ınuvaffakiyetle temsil ettik. malarma çalışılacaktır. 
den şeyler hakkındaki btlgilerimi:ııe dP.n hareket etmiş olan delikanlılar sini müda..t'aa etmek ve mes't1'iyet~ yade rağbet gördü: Bu sonuncular- t.en sonra onu Parisde Th~we _ ........................................... ,_ .... _ 
göre hüküm verebiliriz. Ba ka yol· Kaliforniyada Los Angeles' e var _ Aşıkına yükletmek maksadıle Elle eti dan tezkfir edilmeğe şayan olanları Français de tekrar edince bir şimşek T A K V 1 M 
dan verilecek hükümler, ancak ar- mıılardır. 5000 kilometrelik bu yolu Lui - o ve o <Birinci zamir kadın şunlardır.: gibi Mu.sset namı edebiyat n.Iemlnln 
zuların veya temayüllerin ifadesi dokuz haftada knteylemişlerdir. ikinci zamir erkek işaretidir) namile Louison, Ca.nnosıne, Bettlne, Yeşil ufuklarını tutuşturur, o zamana ka- ŞUBAT 
olur. Delikanlılar ynlnız otomobil yolla - meşhur romanını yazmış ve buna ce. elbise, Her şey düşfmüiemez, v. s. dar namını niSyana doğru sürükleyip Rumi ııene 

Fransanın yıkılışına kadar cero- rından geçmişlerdir. Hiç yorulma - vab olarak şairin biİlük karde§i Bu müdhikelerin taravetinden, za. götürüyor zannolunan halkın rağbe. 18.'>6 
yan eden hadis.:ler hakkında Ohan dıklarını söylemektedirleı . Paul de Musset 1859 da Lui en Elle_o rafetinden hiç bir şey zail olmadı~ın- <Devamı 6 ncı sayfada) -
Harbine kıyasen ve son yir~i sene- Şubat 

23 
Resıııi sııne 
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lik cihan vukustınu dair bilgileri· 10 
mize dayanarak bir dereeeye kadar l s T E R . N A N . s T E R N A N M A ' .ıı ___ _.__P_A_Z_A,_R..ı._. __ _ 
ölçüp biçebiliriz. Fakat, Manş sahil- I ı 1 
]erinden sonra, bugünkü şartlar için
de bulunan bir mücadelenin ou ve· 
ya bu safhası hakkında hüküm ve
rebilmek İç.İn elimizde ne bir kıyas 
unsuru, ne de bir ta-kım esaslı ~ey
Jere dair bilgi j oktur. Bunlar olma
yınca, vereceğimiz hükümlerin hiç 
bir manası ve kıymeti olamaz. Bu
nunla uğratac.alc yenfo faydalı ıey-

(De..ımı 4 5-ti sayfada) 

Bir Fransız i.şgal altında bulunmıyan Fransız topraklarında hayat 
pahalılığının dev adımlarile yürüm kte olmasından şikayetçi, rakam da 
zikrediyor: 

Bir yatak çartafı altı ay evvel 40 franga satılıyormuş, şimdi 240 frank 
olmuş .. Bir tek yumurta bir frank kırk santime gidiyormuş. Bir koyun 
budunun tiatı ise 90 frankm.Jf .. 

Rakamlara. baktıktan S<llflra Fra.nsada flat artışının ~v adunlnrUe 
ylirümekbc olduğuna. inanmak mümkünd!i.r. Fakat bır frangın kıymetı 
bi~im paramızla 3 kuruşun da altındadır. Bu he.saba göre bir yatak çar
şafını altı ay evvel 120 kuruşa satan memlekete ne demek lil.zım bilmi
yoruz. Bugün ise ayni yatak çarşafını 720 kuruşa verebıliyorsa bizim öl
çümüzde pahalı sayılacağına: 
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23 Şubat 

Önümüzdeki hafta 
Bulgaristanda 

büyük hadiseler 
be leniyor 

Sofya otellerinde 
Alman sübay ve 

askerlerinin bulun
duğu haberi veriliyor 

SON POS T A Savfa 3 

e 
karar mH 

Anka.rn, 22 (Hususi} - Müstahsil hükflmetin bu kararını1 hamiyet ve 
elındeki ihtıyncından fazla hububa - tehaiükle mutavnnt ederek bey:ı.nmt
tına el konulması hakkındaki karar rne m!iddetlnı beklemeden mallarını 
müsbet netıce vermekt:edır. F1ntın ofıs teşkilrı.tına sevke başlamışlardır 
kendiSini himaye eden bir karar ol-ı Ofisin son günlerdeki mübayaatı yir
duğuna kani bulunan müstahsiller mi uç bin tona yaklaşmıştır. 

ingi iz bahriyesinde 
gemi adedi gitti çe 

artıyor 

L ·mniye İngiliz 
askeri çıkarıldığı 

do \J ru değil 

Durgunluk içinde 
yapılan şaşırtma 

hareketleri Ankara, 22 m:usust) - İaşe teşki-ımüdürü Necdet Yücer taym erlılmıŞ
Hitmın kurulması, derhnl 1şlemeğc tır. Petrol Ofisi mlıdurluğune t n 

Yazan: Selim Ragıo F.nı'"Ç başlaması için hummalı fani yet sarf edilen Talha Sabuncu of ıs tcşkJ L -

ütün dünya son şlddctile tek. ~lunmaktadı~" Şımd lık teşkilatın mu tını biran evvel kurmnk tal m ı ı 
rar alevlenme.si yakın farze- ~asebe zat ış~erı ve levazım mudur- almıştır. Petrol lımited ~ırkettn n m 

dilen harb karşısında intraarcı vnz - lu~e!'ne . vekfilcten Tiearet VekflleW duru Sedadın ofıs eşkılfitıınc!a te • . 
yettedır. Fnkat bu ıntıZar azami ha- mu?urlerı tayın edllmşt r . Ofısler şu- nlk müşavir olarak va'Z.ıfe 
zırlıkhdır. Hıç kımse emnıyetıne n d be.sı ınudürluğune teşkilfıtlnndırma muhtemeld.r. 

tedbirleri tesadufe bırakmamaktadır. 
Mesela Amer.ka ile İngiltere devletleri 
Uzakşarkta muhtemel ani bir Japon 
müdahale.si onunde gafil avlanma -
ma.k içın sıkı blr ı.ş b rliğı yapmakta _ 
dırlar. Felemenk H ndlstanının em
niyctı içın tedbırler alındığı gibı Ma- te 

v Yunan -
hatları arası 

Londra. 22 (A.A.) - Saliihi- Atina, 27. (A.A.) - Atina ajrııı- lezya adalarına ve Ingılterenln Hong 
yetli deniz mahf ellerinde beyan e- sı bildiriyor. Kong mtiıstemleke.sıle Sıngapur tissu- Berlın 22 (A.A.} - Resmi Uıblı ~. 

Bir Amerikalının 
cephe :len gönderdiği 
meraklı maii'ımat 

dildiğine gÖı<'. şimdiye kadarki- '.a- İngiliz kıt'nlarıııın Lınuıi adasına ne mutemadiyen nsker yığılmaktadır. H nd denlzınde Alman harb ge.nı 

Bulgar milli bankası hava dali 
tertibatile techiz edildi, bu 

vaziyet halk üzerinde büyük 
tesirler yaptı 

zifesinden dııhn müthış bir vazıfe ihraç edil•t ek adayı bir denız ve ha- Bu sahada İngilız hattı hareketi şu- lerı '.7178 tonillitoluk Canadınn Cruı -
karıoısındd bulunan fngiliz bahriye i va üssü ol rak tahkim ettiklı>ri hak- dur: ser Ing lız tıcaret vapurunu batırmış 
gemileri ın ndedini . hergün nrtır: kında vab :ı.ncı bir r dyo tarafından Amer.lronın denız milzahnretınden ln.rdır. İng lıZ vapuru Amcrıkan b.ıy
maktadır. Zayiat hır taraftan yenı neşredilen ~cıyia' ı kat'i ıurt>ttc tek- ıstıfade ederek Uz.ık.şark müstemle _ rağı çekmış ve hasmını aldatmak i - Arnavudlukt ı bir yer 22 (A. 
inşaat ve düşmandan alı~.nn :apur- zib ederiz. keler nı Arnstralya ve Yeni Zelfmda çın gövde.sine Amer kan ~aretıcrını A.) - Yuncı.n ordusu ile: L lun 1 

larla diğer tnraftn da muttefık "·a- General Wavell ordusuna men- ile Cenubi Afrika kuvvetJerınin hıma- boyamıştı. United Press ınuh. bırı le gı ti u 
purl~rın l:ullanılnıası ve mübayac\- sub İngiliz kı~'nlarının Yunanistana ye ve müdafO.:ısına bıruknuı.ktır. Bu- Bır denizaltı gemısı, 4350 ton l~ O- haberi vermektedir. 
!arla telafi cdilmis olmakla beraber, gelmek üzece y.:>lda olduğ..ınn dair na mukabil nna vatan müdafaasın _ luk bır tıcaret vapurunu b::ıtırd ~ nı Geceyi yaıı tahrıb edılmı bır 

Londra 23 (A.A.) _ B. B. C. ~ istıkbalde diğer zorlukların da baş ayni klU'nRktan veril n haberi de da bazat İngJıZ ka)'llak.larıle Kana_ haber vermiştir. • han kö ...... ıi.dc Tepedelen cıden 
Haber verildiğine göre. Alman ~ereceği ve Almanların ilkb lınr- ayni kat'iyet!~ yalanlarız. dadnn ı.stifade etmektir. Almanyıı.nın Muharebe tayyarelerımız dün İn - yolun, ltalynular tarafından mıtrnl 
kıt'alnnnın Tun.ıyı geçerek B~Jga _ da büyük biı denizaltı ıı:ıürndr>le~i- İngil z adalarına yapableceğ1 bar tn. ~ilt'eretı n gnrb sahlll rı açıkltı.rınd:ı. yoz ate ile rahntsız edıl nemek içın 
ristana girdiklenne dair kat'i ha _ ne giriş~cel.lcıı zannerlılın ktedır. Almanyaya llava arruz karşısında esns mudafaa kuv _ Ingıliz ticaret vapurlarına hucum e- oldukça uzak bir noktasında g çır-
herler Londrayu gelmemiştır. Maa- F~~at dı.ı~m,anm 65~ denız~ltı ge: vetıerınden fedakarlık yapmamak derek, 4000 tonıln.toluk bar vapuru dim. Burada bomba:c.lım n t hlıke-
tnnfih, Almanların pek yakında mısıne rn.:ı.!ı... olacaıu. hn~:"'rn~~kı akın 9

1 

arı ~art le ihtıynr edılebilecek en kestir_ batırmışlar, buyuk lkı petrol vupu - si evvelce, ll'hı ·) l·dilml'mı1 l nlıı z 
böyle bırt harekette bulunacaklarına ı telkin Nazı tarzında bır mubal.n •'l- me hı •ı lıareket de bu ldı. Bunn mu- ru ile diğer vapurları hnsarn uğrat.. bir iki evi kalını olan. Ki sur rJ 
dair bazı aıarnetler vardır. dır. Almanların bu kadar denıznltı kabil Almanların tO.b yesi pek anlaşıl. mışlardır. olduğu kcıd21.T kuvv~tlı değıldır, b l-

Associnted Pres
3 

aiansının Sof - gemisine IAz•m olan 30 bin kı•ilik Londra 22 CA.A.) - Nnzi tayyare. mamaktadır. Her Hıtler'ın ılkbaharla 21-22 Şubat gece.sı muharebe tay- na rehberlık eden Arnavud Mt-
yadaki muh:-ıbirine RÖre, son za -1 mürettebatı tnlim ve idp.mc cdebill- cilerl taarnralnrını Gnl eyaletinın ce beraber b:ı§lıyacağ:nı bildırdiği şld yareleri Swan.<;ea lıman t.eslsa ına d b ı 1 · d 1 f k 
manlarda Sof ya otell"'rinde, Bük -

1 
celderi c;ünhelidir. nubunda "temerküz ettirmekle meŞ"'Ul detli tahtelbah r harbıne intizare~ muvaffakl yetle hücum etmişlerdır. ~el :rı~~hf 

1 

b~ ınt a ın ~ .. 
0 

l:an ev-
Teşte bulunan Alman 

6
iibay ve as- bulundukları e.snada d!in gece İn - Büyük Britanyaya karşı havadan yn Akdenizde Bingazı lımanında rıh ·· ··1t· .. ş ır dpçb . ue 

0 dndn 
kerleri göriilmektedir. Amerı· kan ın gillz hava kuvvetıerıne mensub bom- p:lıın baskınlar fasılalı olmnkta v~ tım tesisatına Berkn tayyare mey ·ı ~uru t usuf .am·t'b.' . enıb ufanl ır ı 

B k 
.. bardıman tayyareleri Avrupa kıVa - e.ski kesafetını rröstermemek•~dır F., danınıı ve Bi~gazının cenubunda kı- t. el~ 'da~a BKcsı b bırl sıs t~I a :dıı k~ dor-

l ulgaristan milli ban ası mu - htel'f oktalıırında b rb" . ., ...., · ... t - ı u ı ı. u se e ,. az ı en e ·ı e-
lcemmel bir hava dafi tertibatile tcc Pası· tı•k tel<ı· u··sıerı· sının mu 1 n . . 1 1 - kat Cenubi Italyn lımanlarına ye,rleş. a~t tah.şidatınn m\lvaf!akiyetlı havai re~·i bile t::frik etmek kah 1 olam·-
hiz edilmi"ıir. Bu vaziyet Bulgar rinden uzak hedefler ıntıhab etmiş - tirilmı.ş Alman tayyare blrliklerıle Ak hüeuınhırı ynpılmı.ştır. d y ld . . 1 1 
halkı üzerinde büyük bir tesir yap- lerdir. deniz havzası, en dar noktası olan sı: Dun gece, diışman tn•yyareleri şi- ~~r ~· k to t ~~ssız. fes t

1

t\
1 B eylen 

rnı tır H:ılk öniimiizdek• hafta zar- Vaşington 22 CA A.) - Tass: Salahiyettar blr mem.b:ı.da.n öğre- uya bo~azından ikıye ayrılmak 18 _ mali ve garbt Almanyıının bırkaç ye. 'lkço f 
1 J.ı . .ı ~.:ı~u e ~ yun ar 

'fında .mühin'ı hadiselere intizar et - Amerikan gazetelerinin yazdığına ııildiğ ne göre Almanyanın garbinde tenmektedil' MalUm olduğu üzere bu r ne infilak ve yangın bombaları at. ı .. dsafa logtru t ekr t-yc·rel d' un n · d · 
20 

ş . . . · edil · . mu a na ıat ıııı ·uvvet en ırmeyc 
nıektedir. göre, ayan or u encumenının u_ ve şımalı garblsınde taarruz en\boğazın ortasında Italynlrın elinde mı.,<\1-ardır. Yalnız bir çıftlık tnhrıb h"' k t 'd' ı - -------- ğ 'zl' to 1 t d 1 d d d"' . , d 1 . memur ucuın ı antı ı ı. batta yaptı ı gı • P an ı a gene birçok hedefler en maa a uşman ış bulunan ve bir zamanlar Ingiltere ta- e 1 mıştır. B' 

E 
"f h'll ' f Ü " k 1 Ma h 11 · d b ı 'd d istL B h ı to 1 ır saat sonr 1 ıns ynvas y vnş a•-rı re sa 1 8rlfl8 J r kurmay ..,:ı.ş anı genera rs a galı altın a u unan arazı e e - rafından hediye edılmiŞ olan Pantel- a. r ye pçusu A m n koyunda )' . ~ l k l I I y ""'k t k •· ka ve ha 

1
-

1 1 
h d 1 1 b' r .1. ta . d . .. 'Ü ınmeye v:ış ar en t yan arın u-

f 
'"'d" pas11• • mm a :ısın • ı ra - a ıman arına ve ava mey an arı- !arya adası mevcuddur Gerek karşı ır ngı ız yyare.sı uşurmu~., r. ı · h" k lk ki 

ranslz k t
. la "hrac e· ' 1 t 1 . d h l t l . . . f • • nan mev.zı •rıne ucuma a ·tı a-l a rı 1 va kuvve ler nın er a ar ırı ması na tna.rruz ed lmıştır. sahildeki üsler gerek bu adanın va dalyan lt:blığı .. d"k 'lt 1 k 

ı ,, l t t • - Ro 
2

., ( · 1 rını gor u ·. a yan ıtant.nın o· 

L B C 
P unını ana mış ır. ziyeti Alman hava akınlarının de - ma - AA.) - Ita yan ordu- .. d ?Q k d t k ·ı •l k · 

F 
ondhra ~ 3 .. (.t_?.A.) d- B. l • b:: Herald Tribune gazetesine göre, A- su·· veyş kanalı 1 niz kafi!E!Jerile İngılizlerin Bingazide !arı umumi karargahınııım 260 nu - nudn e. - ta ci~~ adn 1 e. yevere ı pı l· rnnsız attı uııtuvasın an ge en ır ik b k d 

1 
ğ p 1 i · ıor. · ya eyı ~e re ıyor u. unıın ı l 

habere göre fransız kıt'a. - m~r a ordusu, aş uman on ı. ~ ~- \işgal ettikleri merkezler uzerine saldır marn ı resm teb.lıc; ı : derhal 7 5 snntimli~ tophril.- ga'i t 
ları Eritre •nhillerinde b:r sıfık üslerıne \e bılhassa Ha\aı \e k malarını niSbeten k?laylaştırmakta - .Yunan eephes nde ehemmıyetlı h ç ke .. if ve devamlı b\r htt"S arn ak 
noktaya ih.,.nç edilmı l ·rdir. Fil pin adalarına en son s'5tem oom- h anmış dırlar. Bu sahada Ingıl.zlerın istifa - bır hareket olmamıştır. tanklardan bt>şinı tahrib elt l•r. ~1 
Bu kıt' .ılar ltalyanlar karşı :~ t yyıırelcr1 göndermek f krinde - de ettıkleri ve kendı ka!ılelerıni hı _ ?'nyyarelerımız, dllF.lnan uslcrınl sonra bunl trdnn ikisı de bir Yunan 
muharebelere iştir k cd••crkl,.rdir. Cenevre 22 (A.A.) - Havas :ıJansı maye içın kullandıkları tayyareleri mue.ssır surette bombardıman ctmıŞ- aıık ... ri mufrezcsi tarnfır.dan esir e-

Bir Sudan müfrezeı.inin Ruzvelt, gazeteciler toplantısında, blldrriyor: barındırdıkları merkez Maltadır. Son tir dildi. Bu mıif~cz• il, l,p·rket et ı 
muvafkıkiyeti general Mıırshnll ızahatına dair it - İsvıçre matbuatının verdıği haber- zamanda bu adnmın bıtmez tükenmez Şımali Afrıkada ve Carabub'da {'ev olıın bir l'av•ıq hamı sö~ lr- cfivor : . 

H rtum 23 (A.A.) - B. B. C.: .şaatta bulunulmuş olmasından do -,lere göre Alman tayyareleri ta.nıfın- hava taarruzlarına maruz ka.lmn.sı - r .ye hareketleri ve topçu rnalıye•ı 01
- cı:Bunları ele gcçırmck öruldüğu 

Habe istan hududundaki Ro) ter layı t ~van ord~ eı~umenı azasını, dan batırılan 2 vapur Suveyş kn. lnın sebebi bundandır Hatti\ bır nrn, muştur. kadnr guç b rşey dcğı'd r Eı;er b le. 
muhabiri bildirıyor: 1~=~~ ~ e~~m .,,~er R erı -~n b radyosunu !nalını tıkamıştır. Kahırede kanıtlı tı- Maltayn karşı Almanlarla İtalyan - Ege den :<1.ınde ~re!erlmız bır rek hareket edil rse bir yabani 

Ahiren Htlbe istnn g•lmiıı olan verıl~n malümatın uz:e !ı sur babd~ k~yan enkazın temızlenmesi ıçin bu- !arın rnuşterek b'.r is ılfl hareketı yn. düşı:ınn gemıSıne _hucum eımışl~rd r. muz yavru u kadar kolaylıkla t ıt~ : 
bir Sudanlı müfrezesi Ynpopoda ğunu fak:ıt g zl! r!p~ la a~hk'Gld; yuk gayretler sarfedılmekte ıse de şım pacakları dahı dil~tinulmemi değil - Mıdillı ~dasındakı Yunan askerı te- lurlar.. bunu söyleyen çavuş bana 
ltalyanl rın bir mii tal kem mev - pıl~c:ık 'fqnatın ~· r ··~ ~ın a diye kadar bir netice alınamamıştır. dı. Bu hareket n, Ingtlız adalarına ıc_ sısatı mucssır bir surette bombardı- b ttnbı !fbilınerek hareketıı n ne 1-
ziıne hücum etmiş, yarım saat si.ırf'n ya ı ıor. mı ' ı tlmu a aaya ra olunacak tnnrruzn bır mukaddeme man e.dilmlştır. duıor.unu 9nlatmn11-a luzum ı ormed 

b 
zatar verece.,ını soy cmış r. A ·ı k • be 1 d b' ü Şarkı Afr kada Keren mıntnknsm ıo 0 1 

şiddrtli bir çarpışmndaıı sonra u mert ~:l ÇO serl ve tecru mn ılyctın e ır n mune " - Az arkada Yunanlılar tarafındrn fle 
mevzii i~ \I etmHir. Çarpııımadn K • • h olabileceği de akıldan geçlrılıyordu . ,da topçu duellos~ olmu~tu.r. . geçırilen 60 kadar İtalyan es rınıo b r 
30 u lıalyan olmak iiure 80 düs - Tuna ı ara"\ t:nıze af ~f hücum botları Fakat bu ihtimal tahakkuk elmedı. Sudnnda bır duşman ı.olu, mevzı -
man askeri ölmüştür. Birçok ynyalı l Amma tarafların yekdığerlnın za:yıf lerimae .yaklaşmak te~ebbiı. ünde bu ~raya toplanmnslle işt.ıgnl edıl yor • 
vardır Sudanlıların hiç bir Z8) iatı' bağ .. 'iT a l can 11 da inşa ettiriyor taraflarını yoklnınav!l matuf dene -ılunmuş iSC de muknbil taarruzumuz- du. Y~nan.lılarn yaklaştım . I~lerın -
yoktu; 1 mÜ aka at dur -lu Vaşington 22 (A.A.) - Bahr1ye ne- melerı devam etmektedır. Harbin bir- la çekilmeğe icbar edılm~ ve bu kol, den bar Sı Italyan kuvvetler nın h • 

· zuret, çok seri ve hafıf yücum bot- denbıre kızışması bir gün meselesi ağır zayiata uğramıştır. solunacak derecede ağır zay ata ı -
Bi.ıkreş, 2 2 ~ A.A.) - Stef ani: larındnn mürekkeb bır filotaıanın in- olduğu kadar taarruzların ınki.şaf e. Aşağı Cuba'da düşmanın tazy.kl radıklarını soylcdı. Znten b raz on
T unııyı Kıırndenize bağlıyan Suu- ş:ısı ve hafı! harb gemllertne mahsu.S deceği islıknmetlerın de şımdıye ka- devam et.mekte ve kıt'alarımız anu- ra beraber gitmeme mü aaôe ed ı n 

lina knn. lınc; murıak .. lut ınkıtaa üsler tesısıne aıd programı kongre- dar tahmın olunanlardan tamamen dane bir mukavemet go.stermekted r- blr keşif mufrezcsile Yunan hatların 
Fransa, Japon filosunun 

Hindiç"ni açı k'?rın·'a 
bulunmas:m prt-testo elti 

u ··ramıştır. l\!eçhııl scb~blerd<'n do- ye te\'dı etınıştir. Programı tatbık et- başka olma.lan mumkundur. Buttin ler. dan ileriye doğru hareket ederken İ-
layı bir vapur. } an yatnrak kanalı mek :çın 67 mılyon dolar sarfedılme- bunlar hazırlıklı ınt zar devresinin talyan neferınin yanlı., söylemed ıı:ın, 

Londra 23 (A.A.) - Mi.ısta kıl 
Fransız ajan.,ının Şanghaydakı mu• 
ha biri bild!.riyor: 

kapamı tı:'. Mi.ııınkalutı bir an ev- Sİ ıcab edecektir. bir takun aldatmacalarla geçlrıldığı- Bası n eı· r ı ,. gw ,. a~osu kendım de tasdık ettım. Bunların • 
.. ~ı t ... iq i,.;,, 1 .,.ıb\rlt'r alınnıı t•r. nl isb:ıt edıyor. Mumkündür kı Al _ • ğında ve solunda b:rçok İtalyan c.lü. 

Afrikada muharebe vaziyeti manyanın İng !tereye tnax:ruzu önö- ' lerıne ve arada sırada tektuk Yun ı. 

Tokyo konferıınsınd ki Fransız 
heyeti, Japon filosunun Fransız Hin 
eli Çinisi ıt:ıhillrn açıklarında bu -
lunmasını, Japon haricive nazırı 
Matsuoka nezd:nde protesto etmiş
tir. 

Fransız heyeti bu tehd;d altında 
müzakerel,.re dev m edemiyeceğini 
bildirmiştir. -------
ltalyanlar Libyadaki askeri 

vaz"yet hakkmda nikbin 
bu 1unuyorlarnuş ! 

Roma 23 (A.A. ) ...._ Stefan: il.

jansı bildiriyor: 
Bazı ecnebi gazetderi Mussolini

nin şimali Afrikudaki lınlyan ordu
sunun ne şartlurla lspırnyol fasına 
geçebileceğim öğrenmek üzere Ma
reşal Petainc G<'nerRl F raııko vası
tasile bir ınektub gönderdiğini yaz
mı !ardır. 

Salahiyeı li Roma mahf ellerinde 
kat'i olarak beyan edıliyor ki bu 
neviden hiç bir mesaj Muıısolini ta
rafından Mareşal Petaiııe göndeıil-

Arnavudluk 
cephesinde 

Yunanlılar ıimal ve m erkez 
cephelerinde iki büyük 

taarruza geçtiler 

Atina 23 (AA.) - B. B. C.: 
Resmi tebliğ: Mahdud d!"vrjye ve 
topçu faaliyeti .:ılnrnştur. Bir miktar 
esir alınmıştır. 

Atina 23 (A.A) - R. B. C.: 
Radyo tarnfındnn hildirildiğirıe 

göre, fena hava a"keri harekatı i~
kiil etmektcdır. Düııınanın mukabil 
taarruzları pü9kürtülmiiştür. 

Atina 23 (ı\A.) - U. B. C. : 
Royter ınuh:ıbirine göre, Yunan 

kuvvetleri şimııl v- merkez cephe
lerinde inki~af e<len iki ta :'\rrun 
ba,.lamı laıdır. Sı:nal cephesinde 
200 esir alınm !Itır. 

Garbi Pdo.ıyada ı l!I ; 1a ı 
l e;11:ıer te cir OL i7oı· 

lllemiştir. Su cihet de t'isri!1 edili - Londrn 2 3 lA .'\.) - Pat ajan"' 
{or ki şimali Afrikadaki lıah an bildirivor: 
ıt'alnrının lspanyol Fasına geçme- Al~an m tbuatının bil... k sınt·n 

ai .. farnziyesi taınamile esassızdır. itiraf etti~i son haberlere ~öre ~arbi 
Çunkü şimali Afrikada İt:ı lvanın Polonyada bulıınan Alma'l nır. ·aın
aa~eri vaziyeti her tür lü tehİikeyi l ları yeni sene ba .. ından i.ıbaren Po
nıusteb'ad k ı lmakta ve hatta nikbin 1 lonvalılarm tehcirini hıı lıındırrııı~ -
tahmini · 'b crı mucı o lmaktadır. lardır. 

müzdekl aylard da tahakkuk etme - n eş e i geç ti askeri ce.sedlerine tesnduf olunuyor-
(Baştarn.fı ı inci gyfada) sın. Fakat gene m!imkundtır kı her- du. ~u çarpışma hakkında csır e -

Burada kulliyctlı miktarda . t? P kes bir İngiltere istılfısı beklerken ta_ DUn geceki matbuat balosu, çok len Italyan binbaşısile konuşmak 
e-v_e ha.rb _m:ıl:zı:meııi ~ğtin~m edıl nıı~- 1 mamen başka tııraf~an bir ha~~~~t neş'eli ve nezıh bir hava lçınde saba- ~dt~, omU"Zlarını silkerek ban 

ti~. Bır lıva kurJT>nyıl bı r all>ay 'e b:ı.şlangıcı kendını gostersln. But un ha kadar devam etmiştır. Baloda Ad dı kı: 
bır~ok .Avrup14f1 vr yerl i ltalyan as-,bunlar tetıkte durmanı~ lilzu~unu liye Vekilı Fethi Okyar, y.:ııı, bir çokl cBütün bunlar harbin ln;ş ve rı -
kerı esır alınmı~tır. • • isbat eden sebeblerdır 'e bugunden ıneb'uslar ve Gener Ishak .l\vni, kışlarıdır. Bugün tedıye sırası b ıd 

19 $ubatt ~ c.:nub· Hnbe~sıa.ııda yarına bir takım hlıd elerin doğabı- ıkonsoloslar, matbuat mensub ve a _ ise yarın şüphesiz onlarda olac:ıktır • 
Megada >::aı;ııı n ha~ek~t ııetıcl'ı;.ınde leceği de gene bu karı.tıık şnşırtmnca ta.şeleri ve şehr mızın bırçok güzıde Cephede h:ıynt ekseri gar b ek Her 
altı top ıgnıta.n edılmış 469 esır a- bareket'ie1'nden anln ... lmaktadır. aileleri hnzır bulunmu.şlardır. gösterıyor. Muharıbler arasında ade-
lınmıştır. ~ • . fT) ~ ta zımni bir anlaşma neticesı ba ı 

Btr ihrac hareketi _... ulını ur a91.ıı. l-11ıaç A /mangada Adetler belınnıştir Bazan ıkı ha.3 
Kahi~e 22 CA A.> - Reuter ajan - mın karanlık çokmei'!e başlarken tl ~ 

sının Italy~:ı Somall.sınde KiSmay - Esk' k B k"I' N ••ı f b ri~e bağırdıklarını ve gecen n gur l 
da~; hususi muhnb rı bıldırıyor: 1 çe aşvs 1 1 ll llS ar ıgor tüsnz geçmesi için teklıfatta bulun _ 

IngilıZ kıtaatı Arab vnpurl:ırmdan Hodscha 18 sene agv ı r Cenevre, 22 (AA.) - 11.tvns: duklarını duymak kabı! olu~or. Bu 
çıkarak Kismayu'nun tam kıırş·sın. A lman istnti,tik ofisinin teblıı:a- vazıyetlerde aradn cereyan eden mu-
daki Deııerpentı \'e Mş:ıngnyapap n- h:' pSe hahkUffi ed l d İ tına göre, Alman nüfusu, harbe ta~- hnvert' şu şek'ldedir: 
dalarını işgal etmışlerdir p b 22 A men, müsaıd bir inkişaf gösteımek- italyanlnr bal'nr:yorlar·. 

res urg. ( ...... A . ) - Stefnnı : 1>• -

Ç tedir. B eko3Jo,akyanııı eski Paı ıs scf~ 1940 sen!".Qinde l .ti<tS.OOO do- ll gece uyumak 'stıyoruz. 
B~tün taksi!erin 

1şlemesi içi n nıüsaade 
veri' ecek mi ? 

Benzin sarfi.>-ntını azPltmuk mnk
sndile, tnksil•·rin bir ı-un tek, bir gün 
çift numaralı olarak çalıştırılmaları 
kararından ııonı3, lııt.:ınbu lda bu v .. -
ziyı:-tin benzin tasarrufunu ıeınin et
mediği neticccıine vnrılını,., lstanbul 
'")ayeti bu hu uoıt.ıki mütcıleasın: An 
knrnva gönd rıni•ti. Yapı lan tf'tki -
kat netice.sinde l'Jtanbuldn benzin 
ta ... aTTufundan esaslı Lir foydd e lde 
edilmedi~i a:ıla.,ılmı~tır. 

Bir hafta zarfıncl<i biitün taksile
rin hergün çalı<m~larınn mfüaade 
edilm~si kuv \•etl ~ ınuhtemeld;r, 

ri Osu!lki, mii•·bb:d kürf'ğe ve me· Btıına Yunanlıl.ar cevab verıvor 
ğum olmuştur. Bu mikını 19 ;q da 

deni hak!ımndnn mah rıımıyete, <'~- 1.633.000 icii Yeni nesil o k>tdın lar: 
ki ba"vekil Milan Hodschn 1 k seııe B"' de n fik . d · B b ~ giirbüzdür ki Almanynva, 20 yaşın- ı.. Yll ır eyız. u ceva u. 
ağır hap-Je, Narodny- i\ovin" ga:le- da ]SS.OOO g ,11,. l<'n in cdecı-ktir. zerine İtalyanlar ha.<;ımlarını hç t• r 
tesi müdiicii 15 sene". af(ır hapse, es1<i suretle rahatsız etmıvecekler n t 
matbuat hiııoııu sefi Pierre Prıcda- Sabık İ ;panya min ederek Yunanlılara te-seklcur e-
vok 15 ene ağır hapse ın.llıkiım e- dıyorlar. Bunun net cesı olarak o 
dilmişlerdir. K } "'} '•• "' •• k k b 

l\1nhku·ınlnrı11 malları " d ra ının o cugu ce her ikı taraftan b
1
r te ur~ ır -

musa ere le atılmayacağı muhakkak b dır 
edilecektir haberi t~kzib ediliyor . -- . 

Hükümet Sii"dde b"r un Londra 22 (A.A.) - Lyon radyosu lsparıra :la dem1ryolla-
nun R?madan uldığı bLr habeıe göre, Tl ask erileştiri 'ecek 

f :brikasma el koydu sabık Ispanya kralı 13 üncü .\lfons ölmüştür. Berlin, 22 l.AA. l ·--: .B?ersen 
Anltara, 2 J (AA.) - Siirddeki Bern 22 (AA.) - İ.sl'iÇrt" tt-lgraf n- Zeitungun !'vladrıd muhabırının b•l-

Y enihayat un fabrıkasına hükiımet- ja.nsının Roma muhabiri sabık İs - dirdiğine ı:?Öre, abot~} _ mfım ol
çe el konmuştur, icıletmeye T opıak panya krall Al!ons'un öldüiü t.abe •

1 
m~k üzere lspanyol ~ukum~t· de--

M ahsulleri Ofisı memur edi lmi~ıir. j rini tekzlb etmektedir. mıryollarnı askerıleştırecektır. 



1 t !ayfa SON POSTA 

( 
Yeni bir usulle 1. Şekerciler Sıhhat Müdürlüğüle 

kny~~a~~~~!:~en bir türlü anlaşamıyorlar 
~~~~~~~~~~~-

29 tramvay 
durak yeri 
kaldırlldı 

lk: •abılıalı, lrao~• eda gibi ŞekercileTİn şikayetine sebeb, sıhhate muzır Belediyede te;ekkül eden ko
yaparalı ayınntık i.tiyenl~ri boyaların kullanılmasını Sıhhat Müdürlüğünün misyon ayrıca 11 durak yerini 
•oymalı asalünii icaJ elntlf- de daha uygun mahallere 

ler, lakat dün lnı rdUl menetmesidir. Bir şekerci: - " Biz bir gram nakletti 

para etmeJi boya ile yüz kilo şekeri boyarız, bu zehir Tramvay 5efcrlerine sürati ve 
fazla yolc:.ı naklin: mümkün kılmak 
için, Belediyede kşekkiıl eden mu
tehasaıs bir komi~yon tarafından ih-

Zabıta, dün cidden garib bir u
tulle bazı kimseleri~ öteı.ıni bem=ni 
a~ınnağa kalkı~an ia.i açıkaöz sabı
kalıyı yakalamıştıt, Abdulah ve 
Mehmed a-:lı.1aa~i bıı aabıkalılann 
yeni soygunculuk usulleri tudur: 

CüzJanını ve üzerindeki aafr er
yaaını a§ırmak ııiyetilc gôzlerinc 
kestirdikleri bir şahsı, bi:- müddet 
takib eden bu açıkgözle:-, nihayet 
bu adamın hc2 on adım ilerisine ge
çerek, hiç ,·oktnn at.llannda bir mü
nakaşa çıkarmakta ve az sonra da 
sille tokad birbirlerine girmekte
dirler. Tabii hu tu .. aktnn bihaber 
bulunan zavallı adamcaı';iız, gözüııun 
önünde ecre-yan eden bu boğuşma
ya seyirci katmamakta ve kavgacı
ları ayırmak teşebbi.\i1inde buh.n
makıadır. 

olsa bile tesir etmez ! ,, diyor 

Şekercilcr cemiyeti diin saat 14 Biz de ~ilmecburiy.e aenelcrdcnb:ri tiyari duraklaıdan bir kısmının kal
te senelik umumi toplantıMIU yap- kullandıgımız ve kımyager rapo:ıle dırılmallna ve bir Jcısmınn dn yerle
mı~tır. . ııhhate muzır olmadı klan tasdik e- ! rirıin değiştirilmesine karar verildi-

idare beyetı ve muralıtıb rapoıla- dilen bazı boy lhır kullanmaktayız. ğini evvelce yazmıııtık. 
nnın o_kun:nasını !1'ute~kıb ruz.:a- j Halbuki Sıhhat Müdürlüğiı bu.."laıı!'1 Bu kararın tatbikına dünden iti
m~ck~ ?1addelenn nıu~kerelcnne hıf~ı~~hha kaı~urıuM uymadıgını ı- haren başlanmış ve muhtelıf hatlar
geçıl.mıştır. Bu esnada .•o.z ıı~an şe- lerı surerek \.>ır ~oklatmız~ mahke- da birbirine yakın olarak mevcud 
kerc1 Rıza Uygur demı~tır kı: m:ye vern:ıefttedır. Cerçı ~dalet bulunan 29 ihtiyııri tramvay durağı 

- Şekercilerin en büyük derdi, ~~vacchcsınde hakkımızı teshın c~- !.aldmlmı7tır. AyrıcR, 1 1 durağın 
şeker boyalarının kalitesi bakımın hnyorsak ra gene ~u. ~oyala.un b~r da yerleri ihtiyPca daha uygun ma
dan Sıhhat Müdürlüğü ile Lir türlü daha ku1lanılma~a" ıçın emır v~rı- hallere del:i ıirilmi~. yeni durakları 
anlaşamamaktu, malumdur k:, Tür1. yorlar. Mademkı bu boyalar sıhha- gösteren levh<llar yerlerine konul-

k J 1 · · f . b l • tc muzır dcğıldir ve şimdiye kadar muştur. 
şe er eme ennın nr. aıetı cy:>c mı· b I d .. k' ,_ · t k. · t · 
l 1 k ') 'k · 1 d .. d un ar an muştc ı oır e muş erı ---------
e şc crcı ı pıyaııa arın a ote en- d h" k Sıhh M"d'" l'"" .. 
beri tanın:nı~ ve takdir edilmiştir. al 1 çıbı_nafmıştır,1' ı8t d. ur b~u 
Renksiz şeke ... , bugiın itin artık ta-

1
Ya .nız 1~d Qrmn

1 
ıtc odııun . 1.Ye ı~-1 · ı . k 1 erın mag ur o masın a nıçın amı 

Bakırköy treninde 
karısını tokatladı 

Bir doktorun gunlok 
notlarmdan 

K ordeşenler 
Muhtelif aebebler ıahtı tesirin. 

de tezahür eden ve hakikaten çok 
müz'iç olan bir hastalıktır. 
Kordeşenler evvela bazı Haçla. 

rın alınma.sını müteakıb zuhur 
eder. Bazı kimseler kinin mürek
kebatına karşı, bazı kimseler de 
piramidon, antip:rin gibi llfiç!ara 
karşı 90k hassastırlnr. Bu ilaç -
ları nhr almaz derhal kaşınmağa 
başlarlar. Deri üzerinde yer yer 
kırmızı dal dal kabartılar ve kı_ 
zartılar görülür. Hastada umumi 
bir sıkıntı mevcuddur. ;peşine 
durmadan ka§ınır ve kaşındığı 

yerler kabarır. Bazan az çok a.. 
teş te gelebilir. İşte bu şekilde o. 
lan kordeşenlere ilaçtan ileri ge. 
len kordeşen derler. Bundan bal
lı::a gene bu sınıfta tetnnus seru. 
mu zerkini mütealol> veyahud 
difteri serumu zerkinl müteııkıb 

bir hafta sonra gene kordeşen. 
ler olur. Buna serum hastalığı 
derler. 

Bundan başka bir de denizden 
çıkan hayvanlaı'ı yiyen bazı kim
selerde korde~cn goriılür. Bayat 
balık, midye, istridye, ~takoz gıbi 
deniz mahsullerini yiyenlerde bu 
taamdan blr müddet sonra bır. 
denbire şiddetli bir kordeşen hali 
görülür. l Z. ö. 

İşte bu esnada açıkgtiz sabıkalı
lar bu hayırhah adamı: 

mamı !! m.•zıyc anşmıştır. J:Ic.r oluyor? 
meslektaş, ı!Jt·r. ı~.te~C.:. §ekerlenm, Rıza Uygurdnn sonra söz &lan 
bonbonlannı tuslu turlu renklerle Todori Değirınencıoğlu da şöyle 

Evvelki gün Bakırköy tıcninde Cnab lstlyen 01tay11c:ııwun..u 

tez~n. ederek onları bu auretl~ m~ş- &C;ylemiştir: 
bir dayak hadi!!esi olmuştur. Ab- posta P•la yol am.alanaı rica •. 
durrahman isnı:nde bir i~i, bir se- derim. Alı:sl takdirde tstetıaı 

(Baf&a,ıalı 2 nei •,-fada) 

lerle me§gul olmak elbet daha ha
yırlıdır. 

Halen ıu kadar görüyoruz ki, 
Türkiye İçin sürpriz ihtimali pek a
zalmıı, biz.im muhitimiz aakinle1-
miştir. Öte taraflarda ne oll\cağını 
keıfedebilmek ;çin de elimizde da
yanmaya yarar hiçbir unaur mcvc.ud 
bulunmuyor. Su halde, merakı bir 
tarafa bırakıp kendi iıimiz ve gü
cümüzle, kendi meaelelcrimizlc meş
gul olmak. ve ~airle beraber: 

Zevk anın mirscıciı ibretteıı te
Tnıışasındadır! 

Demektir. Hatta, faciayı çirkin 
ve ıztırab verici bulduğunuz zam.m 
da, benim yaptığım gibi, üç aylık 
bir uykuya dalmanız mümkündür. 
içimizde uyumamak vazifcsilc mü
kellef olan yalnız hükOmct vardtt 
ki, o da, görüyorsunuz, uyumayorl 

d{,ulıitt./n. '2Jiıu;~n 

BANKA 

KOMERÇIYALA ITALYANA 
Tamamen tediye edilmiş sermayesi: 

700.000.000 ftatyan Lireti 

MERKEZİ: M.iLANO 
Bütün İtalyada, İstanbul, İzmir, 

Londra ve New.York'ta 
fubeleri vardır. 

<ı- Bayım !!er. karışma .. Baka
lım bana ne yapabilecekmiş» diye 
bir o, bir öt~ki r,ckistim.ekte ı:e bu 
auretlc de üzerindekilc:ri kolaylıkla 
aşırmaktadı rlar. 

teni.erme arz~tmek ınecburıyetın- «- Biz bir gram boya ile yüz 
dedır. kilo şekeri boyarız. Bu m\ktar :zehir 

nedir ayrı yaşadığı karısına Mevlud mukabelesiz lı:alabotr. lla.ıic;tekl bankalannıD: 
Yılmaz adında birilc Bakırköy tre- ıı... ...ı BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

Abdullahb Mehmed, diin, böyle 
bir marifl"tlc sat bir köylüyü soyma
ğa kalkışırlaıkt'o zahıta memurları 
tarafmdan rürmiimeşhud halinde 
yakalanmı.ılıırdır. F•in~ şimdive ka
dar tesadiif t-dilmıp n hu srarib icad
la bazı safdill-rin cüzdılnlarını aşır
dıkları ani ı 'lılan ,"bıkaJ.lar adliye
ye teslim edil •ccklP-rd1r. 

Beş sene evvel neşredilen hıfzıs- bile olsa bir ins~na tesir etmez . • . n 
sıhha kanunu ahkamına gört", !lt"ker- İdare heyeti bu hususta alakadar 
cil,.rin kullımacdklan İptidai mad- makamlarla la7.•m gelen tem:ıslarda 
deler bir takım ıahdidaıa tabi tu- Sulunacağını bildirmiştir. 

ninde tesadüf etmiş, bu v•ziyet kar-

1 
CFrance) Paris, Marseille, Touleu.se, 

şısında asabiyeti'! kapılarak karısını ı R A D y O Nice, Menton, Monaco, Montecarlo, 
tokatlamağa ha,lamıştır. Mevlud , Ca.nnes, Juanles - Pins, Villefranche-
Yılmaz, hadiseye mücla~ale etmek, sur Mer Ca.cıablanca (Maroc). 

tulmuştur. Ezcümle !!ıhhate muzır Daha sonra yeni heyeti idare in
sun'i boyalar•I'\ istimali knt'iyen tibabı yapılarak: Muıttafa Altım, 
mencdil:niş~ir. Avrupadan !!İparişi Todori Değirmendoğb 'e Hu,.şid 
lazım gelen birk·,ç boya nev'i var- Şeker; yedek azalıklar" da Rızl\ U~·
dır ki harb nolnyısile iki ı'lt'neden- ı gur, Yorgi ArnnTlidis ve Cemil Kıın

yanındaki kadını daya:Ctan kurtar- PAZAR Z3.2.IS4l BANCA 'coMMERCİALE İTALİANA 
mak istemiş, fakat fena halde hid- 9: Saat ayarı, 9.o3:_ Ajaruı haberleri, E ROMENA: Bucarest, Arad, Br.ılla, 
detlcnen Abdurrahman bu sefer o- 9 ıs: Karı.şık ve hafıf pn.rçalar (Pl.) • Brasoy, cıuj, CO.Stanza, Calaz, S.biu, 
nu da dövmüştür. 19.45: Ev kadını, 12.30: Saat ayarı, Timlchoara. 

beri memleketimize gelmemektedir duman seçilmi lerdir. 
Hadise, dün Suhnnahmed 3üncü112.33: Gündüz faslı, 12.50: Ajans ha- COMMERCİALE İTALİANA 

sulh ceza mahkemesine intikal etmiş ~eri, lS.05: Gündüz tasl\ 1.3.25: E BB:ARA Sofıa, Burgaıı, Plovdlv, 
ve yapılan duru~ma sonunda Ab- Radyo .salon orkestrası, 18: Baat aya- V 

Baro umumi heyetinin 
dünkJ toplantısı 

Beş:ktaş kazası 
Kızılay kongresi 

Kömürden iki amele 
zehirlendi, bi· i öldü 

durrahman 1 7,5 lira para cezasına rı, 18 03: Radyo caz orkestrası, 18.50: a~:CA COMMEROİALE İTALİANA 
•mahkum edilm?stir. Akşam faslı, 19·30= Saat ayarı ve PER L'EGITI'o· Alexandrie d'Egypte 

_ ajans haberleri, 10.45: Eski piyasa ve Ik hl p t · s id ' 
rl 1 . kıl h 1 , E a re, or - a . 

yapağı taci eri para annı me.~ıre şar arı ve oyun ava ar .. I COMMERCİALE İTALLı\NA 
Baro umumi heyeti m~tad to Kızılay Cemiyetinin yıllık toplan-

)antılanndan birini, cfün saat ) ı; 1;: tılanna devam edilmektedir. Dün 
f.minönü Halkevi konferan!! salo- de Beşıktaı1 kazaııının ~ ıllık kongre
nunda aktctnıi,tir. Bu toplantıda, si aktedilmiştir. Kongrede cemiyc
avukatJarın y.ndıın sandığı mesele- tin vilayet mümessillik hcyt:ti, Parti 
ai konuşma mevzuu ol mu~ ve san- ve vilayet erk~ nından bazı zevat 
dık nizamnamesinin kifayetsizliğ: i- hazır bulunmu,lardlT. 

Evvelki ıı:ece Suadiyede bir amo- i.tiyorlar Z0.15: Müzik, 20.3{): Fln musikisi (Pl.), E n;-=A. Atina, Pire, SelAnik. 
lenin ölümile neticelenen bir zehir- HUkumet t.arafin.dan evvelce tk>p 20.45: Solo ve düo şark$arı, 2/.15: j BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
lenme hadisesi olmuştur Suadiye . . - Konuşma, 21.30: Ses ve tel birliği ko. Phil .. 1 hl 

• !attırılan yapağılar ıçın sahıblerıne ırosu 22_15 .. Mu"zı"k 22.30.· Saat a arı TRUST COMPANY. . auı: P a_. 
plajına aid soyunma odalarından % 50 ni.'Jbetinde bir avans verllm!.şti. • . • Y • : l3ANCA COMMERCIALE ITALIANA 
birinde yatan v~ orada bekçilik ya- Yapağıların mütebaki bedelleri de ,ajans haberlerı ve ajans spor servıSı, TRUST COMPANY - Ncw - York 
pan Tahsin ve Mustafa adlarında bunların sa~ fıat.ıarı tesbit edildik - 22.50: Dans müziği (P).). Müşterek Bankalar 

)eriye sürülmiı!ttür. Gelirin çoğalol- Kongre, kaza reisi Saffet Rona 
masile, sandık l<!şkil5tınırı geniQlet ıl- tarafından açılmış ve kongre riya
n.:esini istiyen "ıvuk. tl::ır hu arada ı setine Parti kaza idare heyeti reisi 
aoz almı*lardır. w • • Zühtü Çubukçuoğlu seçilmiştir. 

iki şahıs, evvelki gccı? odalarına tıen sonra ödenecekti. Yapağı tacir- ( T • y T Q l ) i 
man~.al alarak uyumu,lard,r. leri İktısad,, Maliye ve Z raa t Vekıl. • ' Banque Françatse et tallenne Pour 

Dun geç vakte kad~r . yattıkları letıerlne müracaat ederek yapağı fi- • l'amerique du sud, Paris. 

Her a\'ukatın yardım aandıb\ ıçın 1 R z amc mucibince idare heyeti ra
verdiği. 1 od·~·~ ~idatııı 20 ye ıblnğı p~r: kongrenin tasdikına iktiran 
tcmennı o: ı mı~tı.r. . etmiştir. Mütcakıben yen; idare hc

Halen 7500 lır:ı serm~ye91 bulu- yeti seçimine geçilerek eski. heyet. 
11an sandı n .bu m.:~d~.a~ım 0~ ~eş Bahri Kınacının iltihakilc ioka edil
avukatın tcmln ı tlıg• ~oyle~mı~tır', mittir. Kongreden sonra Beşiktaslı 

yerden çıkmayan bckçı]erın bu 'a- tJ te.sb"t'l " teb k' 

1 
Şehir Tiyatrosu ArJantinde: Buenos - Aires, Rosa. 

. • d'w 1• . .. hd 1 .. a arının , ı e mu a ı paranın rio de santa f~. 
zıyctı ıger p aı musta ern cıını öd 1 . lst . 1 d' Tepebaşında dram 
şüphelendirmq, keyfiyetten zabıta enmes nı emış er ır. kısmında BRESİLYA'da: Sao - Paulo ve baş. 
haberdar edHmiştir. Odayc gelen Gündüz saat 15,30 da Iıca şehirlerinde §ubeler. 
memurlar, bekçilerden Taht.inin öl- Üzerine tencere devrildi Akşam saat 20,30 da CHİLİ'de: Santiago, Vnlparaiso. 
düğünü, Mustafdnın da baygın bir Ta.rnkçılarda Dayehatun çıkmazın- MEŞALELER COLOMBİA'da : Bogota, Barran -
halde yatmakta olduğunu görmiio- da, 28 numaralı evde oturan Saade- Yazan: Heııry IBataWe quilla, Medellln. 
lerdir. Yapılan muayenesi neticesin- tın 5 ya.şlarındaki kızı Narin, dün an. isti.klll caddesinde Komedi kısmında URUOUAY'da: Montevideo. 
de Tahsinin kömü:-dcn zehirlenerek nesinin evde bulunmadığı bir sırada Gündüz saat 15,30 da İstanbul merkezi: Galata, Voyvo • 
öldüğü ania41İmıştır. Mustafa, teda- odada cwynark.Enı, mangalın üstünde Akşam .;aat 20,30 da da caddesi, Karaköypalas. Telefon: Ölen ~vukatları,ı aılel~ıınr. v~rı- Kızılaycılar, rtavetli miııafirlerile 

len 500 lıralık yardımı~ ılgası c~ra- cay salonunda Kızılaya aid ınevzu
fın~a bazı avukatlar. so:r alı~ışar, lar etrafında &amimi hasbıhallerde 
yenı kanunla e aserı sıgortalı bır vcı.- b 1 l d 

vi edilmek üzere Nümunc hastane- kaynamakta olan tencereyi üzerine KİRALIK ODALAR 44845. 
sine kaldırılmıştır. • devirmiştir. i. bürosu: Alalemcian han. Telefon: 

Vak'a etrafında zabıta ve adliye Bu devrilme neticesinde vücudünün * Raşid Rıza. Tiyatrow 22900 S/11/12/15. 
tahkikat vapmaktadır. 24 Şubat Pazartesi akşanu Beyoğlu bürosu: İstiklAl caddesi No. muhtelif yerleri haşlanan Narin, te-

1 k 1 b u unmuş ar ır. 

zıyette bulun:m ::ncs e taş arın un- -------------
dan böyı: bu yar~~m" ıhti~açbr! o- r Küçük haberler °"' 
lam•-.. nc<ıgını khanı?. ettırmışlerdır. l. ..} 

Bir ha.> li nıünakasalı ge-çen bu 
toplantıda r.ı.t-vzuubah' edilen i !e
rin tetkiki için 1 O kiş.li~ bir hc;ı. et 
t kıl' ne karar v~rilNt k i.;tima ba!l

• Taksim kışlasının Cümhuri!.et 
meydanına bakan maili inhidam burç 
lerinill yıkılma.sına başlanmıştır. Kış
lanın d ğer kısımlan yıkılmayacak • 
tır. 

davi edilmek üzere Haseki hastanesi- Beşiktlışta Gürel 2{7. Telefon: 41046. 
Şimdi sıra kum ne kaldırılmıştır. sinemasında Kasalar icarı: İtalya ve Macaris • 

AŞIK LAZll\I tan için ve Touristique çekleri ve B. 

ihtikarına geldi Bir dolandıncı yakalandı Komedi s perde c. i. TRAVELLER'S çekleri. 

ka bir güne bırakılmı .. tır, Belediye tarafından, Ahırkapı - Kendisine bazan doktor, bazan iş DOGLAS F' ..tJRBANKS J 
Bakırköy ara:sında bir müteahhide takibc~ı süsü vererek, dolandırıcılık ,_ n r • 

_, 
Dün bir milyon liralık 

ihracat yaptık 

verilen kumların satışı üzerinde ih- yapan Şevket isminde biri, dün adlL 1 ~ J J, B G B ft e Bırkaç gün evvel Ankaraya git- tikar yapıldığı h'ilbc:- alınmştır. Mü- yeye verilmiştir. Oan ennett Ve eorges ancrO 
miş olan Vali muavini Ahmed Kınık, tcahhid .. vvel::.'! bir araba kumu 70 Suçlu, tedavi etmek veya bir işinl 
yarın şehrimize donecekttr. kuru;a satmakta iken son zamanlar- halletmek gıbi !bahanelerle muhtelif 

Dün yarım ciin olma"ına rağmen, da araba başına 60 kuruş kadar ila- kimselerin palialarmı dola;ndırmış _ 
ml'lyon lı'ra"ıı!..tan fazla ihracat ya- e oa.halye Vekô.leti mfilkıye mü - · A ki. •· 1 · 

"' · Vil!l tı d hili d ve etmiştir. yrıca na ıye ucrct erı tır. 
pılmı!ltır. Sevkedil ·n malların en fetti.şler Istanbul • . ye . a · . n e- de artmış olduğundan bir araba Şevket, Sultann.hmed ı inci sulh 
miıhimmini son anlaşma ile 1nmlte- ki kazalarda umumı ıdare ışlerını tef- k k' . . b 1 .. . 1' f' 1 

.,. um es ısıne nı, et e uç mıs ı ıat a ceza. mahkemesi tarafından sorguya 
reye verilmesi icnb eden tiftikler tişe başlamışlardır. satılmaktadır. Birçok inşaat sahible- çekildikten sonra, tevkil oıunmll§ _ 
teşkil etmektedir. ilk partiden bu e 17 5 kuruşa .satııma.sı icab eden ri bu vaziyet üzerine alakadar ma- tur. 
suretle 300 bin liralık tiftik ihrac e- Do ı 0 'markalı pat 35 kuruşa satan karolara şikayetinde bulundukların- ------
dılmiştir. lhrac edilen diğ~.r .:nadde- Ka:~öyde Ali can iSminde bir pilci ih dan müteahhid hakkında tahkikat iki muhtekir yakalandı 
Jer .arasında Alm1U1yaya tutun~ Bul- ttklr suçundan IA.dliyeye verilm~tir. yapılmaktadır. 
ganstan, Romanya ve Yunanıstana MüddelumUll'lillk, hadi.9eyi tetkik ------- Fiat Müralı:abe Bürosunun piyasa-

tudzlu halılı:, lsvcçe dcrı bulunmak- ettikten sonra Ali canın muhakeme. Topkapı dışının tanzimi mdau~te:fty~~~la:= yeniden iki 
ta ır k d' · ı a.sl' ~ ' 

tarafından yaratda.n emsalsiz, müthiş ve korkunç 

YEŞiL CEHENNEM 
Fevkalide maceralarla dolu illmi eeynıtmek üzere 

SÜMER • 
sınemas1na 

Bergin her aean.sta ideta muhasara edilireesine seyirci kitleleri bü • 
cum ediyor. Bu lilınde 1eytanlar taırafından girilmesi menedilen mu
kaddes mabecl önünde üç erkekle bir kadının şayanı hayret serr:ü -
zeştlerini tuW' eder ... 

Bugün saat 11 de tenznatı:ı matine. 
· sine ka~ar vermiş ff e~ iSill lt ~ - Edirne - İstanbul arasındaki asfalt Bunlardan Zindankapıda Kosti Pa-

Var nin dünkü tetkikleri ye. ~ ncı ceza mahkeme.sme sev e - yolun Topkapı harlcındeki kısmı için nayotis toptan sabun .satı.şla.rında ka •••• 
Vah ve Beledıye Reisi Dr. Lütfi Kır. mışttr. yeni bir pr~Je hazırlanmıştır. . bul edılen % 10 karla iktifa etmiyerek .. eu nefiı ve en ÇO.l' beğenilen filmi Senenin 

dar dün Boğazın Anadolu yakasını e Kadıköyünde, Yeldeğirmeninde, Edirne - Istanbul ve RlımI - Istan. 273 kUo sabunu 3 4-0 kArla satmış_ 
c~ı., ve burada ıyapilacak yollan Recalzade sokalında Marıye ald iki bul yolları arasındaki mezarlı~ın tan tır. 
tetk k etmiştir. katlı ahşab evden dün yangın ç~ış ~i "iş.ine başlanmıştır. O~an m.u. - Dı'ğerl de Balıkpazarmda et top • 
Şeh rclllk mütehassısı M. Prost da iSe de itfaiye tarafından derhal son- durluğil bu Bahaya ağaç d kme ışile tancı.sı Yani Teodos'tur. Yanl14 fa -

Anadolu ve Rurnelı sahillerinin ta! - dürülmiiftur. me.şgul olacak~ı~. tura tanzim etmekten ve malını sak-
lil t. planlarını hazıramak üzere diın Yangının ne suret.le 9ıkt.1ğı ubıt.a- Topkapı harıcındekl sahada da ge- hıd 
1Jo5azda tetkikler vapmu•tır ca araştırillnaktadır. ni§ bir meydan açılacaktır. lamaktan bsulçkt ur. ~er lkJ su~lu ev-

& ,,_ ... • rakla.rile ır ı e adlıyeye verilmiş -

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

?
I I~ ,, ~ 

~ ~ - -- -_... -- -,.. -
,;' --

!erdir. 

Kavgacıları ayırayım derken 
Galatada Kalafat yerin<k, Topal _ 

yana aid depoda bekçUlk yapan E _ 
nıinle arkadaşı Kirkor araaında dün 
bir alacak meselesinden dolayı kav
ga çıkmış, blrbırlerile dövüşmeğe ba§ 
ıamışlardır. 

BU KADIN 
BENiMDiR 

Baş Rollerde: 

HEDY LAMARR 
SPENCER TRACY 

Türkçesi OriJlna,'l nüsha.sı 

iPEK'te MELEK'te 
Sinemalanncla ıörülmemlş bir muvaffakiyetle devam ediyor. 

Bucün sa.al 11 tenzllitlı mat.ine 
Bu sırada oradan geçmekte olan 

İhsan adında bir şoför kavgacıları a 
yınnak mwadile aralarına girmiş, 
fakat bu müdahaleden 8inir1enen Kir 

kor tarafından bir çuvaldızla gözün. 
den yaralanml§tır. 

69----- PEK YAKINDA------.. 

... Şu 90pun tarifi ın~. 
selesi g4tne \UeleAdi .. 

... Yani 9ÖP neye der -
ler, &* ıtıllfa anlaıııtımı-

~• 

Hasan bey - Kolay de
ğil. Bir arılaşılusa ~den 
çöplen 1apıla11 !>ütün ~ -
lerin ınahireti meydana 
ÇltMakf 

İ.ll'mn, tedavi edilmek üzere hasta -
neye kaldırılmış, carih yakalanarak 
halı:kında takibata ba.şl~m11t.ır. 

ÇEMBERL/TAŞ Sinemasında 
ARABACININ KIZI 

DUNVAŞKA J 1 
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Askeri 
vaziyet 
(llaş~fı ı inci sarfada) 

colt PU<l ve emek ıarfi-
le İngilizler tarafından mo-
dern bir deniz kalesi haline 
f.etirildiğiııi haber vererek bunun 
talyanlar Larafmda:ı hemen kuUa
!lllaınaz bir hale ııetirilemiyeceğini 
~h etrnittik. Şimdi de görüyoruz 

fj~· Malta değil yalnız halyan uçak 
lolarına, hatta ayni zamanda Al-

-·-·-·-·- ·- ·- 30 Sene -·-·-·- ·- ·-·· -·- ·-·- ·- ·-·-
.,,-,.,.,.ı -~-.-.-·-·-·-·eWY'VI -·-·-·-·-·-·-_ .. _ .. ___ ·-·-·-· 

ıonnıM -oerne -eınıızı 
İtalyanın verdiği 

ültimatondan sonra ... 

SPOR 
Bugon ligin son 
maçları oynanıyor 

l.tanbulapor, F enerbahçe ile 
Galatasaray da Beyoğlu•porla 

karf ılaııyor 
ınan Pike uç•k hücumlarına dahi Osmanlı devletı• tarihinde bundan daha 
ınukavemet etmekte ve Akdenizın 

l b ık • d 1 İstanbul lig maçlarının geri kalan 
~rtasında bir ngiliz hava ve deniz tehlikeli bir vaziyet C 1 e 0.mamışb oyunları bugün Kadıköy sahasında 
ı:s ve kalesi olmak vazifesini mü- kt 
eınnıelen yapmak-tadır. Vazan: Emekli General H . Enıfr Erki/et yapılaca ır. 
· lngiltere hariciye nazırile İngiliz ı ı Bugün yapılacak maçlardan sonra 

irrıparatorluir. eTkan• haıbiye Teisi- - 26 - ku hu(l2ya)sına nalime çekmiş olur- İpstanbul lig şamp1Yonası nihayet bu 
nin bu anda Mısıra vaki ıeyahatle- du.ı> lacak ve bu arada takımlar bir müd 
tinin gerek Mihvercilerin ve gerr-k / talyan ültimatomundan Bu suretle Türkiye İtalyaya karşı det hususi maçlar yapacaklardır. 
bitaraf devletlerin dikkatini ct'lbet- ıonra yalnız başına bırakılmış ve onun Kadıköy sahasında ilk oyunu Fe -
hlernesi ve tiirlü tefsirlere meydan İ 

1 
.. 1 . t unun istinad et için meseleyi doğr11dan doğruya ltal nerbahçe .!le istanbulspor, ikinci o.. 

verrnemesi mümkün değildir. Biz ·V• ta yani'~ ~ıma __ o~kl"v · ü ve da-ı ya ile bitirmekten başka çare kalma yunu da Galatasaraylıa Beyoğluspor 
d b ..,,,., teme a<crın çı..ru ugun V . h" h"kA . 

e u meyanda vaziyeti tetkik ede- .._. b ı. hak.sız ve mcıntık. ı mıştı. azıyet va ım ve u umetın takımları oynıyacaklardır. 
k b d vanın aştan waşa • r f w d o "k d 

Sa,fa 1 . 

[ lhdileler Karp11.la f 

Tiyatromuza bir bakış 
cSaz - Caz:ıı operetinin Şehir tiyat-1 

roounda temsil edildiğı_ sene, Son Po.s
tanın mizah sayfasına: 

«İliinlar1> 
Serlevhası altında şunları yazmış

tını: 

Karm.€n 
Opera komik dô'l"t pef'de 

Şehir Ti11!ltros1ında 
Hazım ve Vasf i.nin iştiraki!~ 

Hoşkadem Gebe 
Gülünçlü 011ım dö1·t perde .................................................. 

cBeş sene evvel> 
ŞeJızııdeba.~ır.d!l Milwt 

TiJJa~rosu.nda 
Naşid ve kumpcm'!J<L31. 

tarafından 
cHşo Kadem. Kalfa> 

Gii.liinçliiı q11un dört perde 

Şehir TLy:ıt,.osunda 
Hamlet 

Şekspırin $aheseri 

* cBugÜ7'.;> 

................................................. 
································-·············· 
Beş sene da.ha geçti. Dünkü ga.ze.. 

telerdeki ttyatro ilanlarını aynen 
kopye edeyim.. 
Şehir Ti.yatrosı• komedi kısmında 

Ki.ralık Odaiar 
Muhlis Saba1ıc.ıt1.in Opereti 

Köye Döniı.ş 
Opera, konuk ü.ç perdP, 

Kiralık odaların, uHoşkadem gebeı 

ayarında bir tiyatro olduğunu söyli
yenler çoktur. Şehıadebaşında Turan 

Tiyatrosunda 
ve kumprınyası tarafınran 

H.am1·~t 

T~-J azı ihtimal ve imkanlar an sız olduğunu iıbat etmek sadedimi- me~ udıyeHı ak~ır .;; zkamb:ı-n, .ı btı lar Lig maçlarının bu son karşıla.şma-
aıı: a ve hale en yakın olanlarını a: . d d Il la beraber ıu- yenn e 8 Lı ra~a a ınesı u u- larında hiçbir husuısiyei yoktur. 

1 zın dıflll a ır. unun d B :. b" ik" ·· ·· Na . ..:.·~ Yıra ırn. 1 ki Garb Tı~blusu- nuyor u. u ... a ıne ı gun mu:ra- Lig ~amplyonası geçen hafta belli ycu 

Cenera.1 \Vavel Carb Mısır çö- nu y.ihmazmali ıybım ·ı beraber büLün kereden sonra ıstifa etti ve Hakkı olmuş milli kümeye ayrılan dört ta 

Muhlis Sabahattin de, şuradan b"
radan topladığı tiyatröyu sevmff 
amatörlerle opera komik sahneye 
koyuyor. 

t·· d . 1 ' un a urası ı e p . . k .. ..k S . d p b 1 , -1'.!1 ekı talyan tsarruz ordusuna Ôsmanlı diyarlarmı;ı da geri bnakıl aşa yerın.ı u.çu ·v aı aşaya ı- kını da yerlerini almış olduklarından 
hucum etti;;; zam;!n onun h"}yan d v • ebeb ve a- raktı. Kabınenın d1ger aza9ı yerle-

1 

bu maçlar sadece fikstürün hitamını k • ,.,. . f malannı oeuran aynı s . d k ld 1 119 en kuvv1?tlermin bu derece ko millerden ıleri gelmi§tl. Yeni Tıirk rın e a .. 1 ~r. •V ilan edecek ve lig mevslmi de bu .su-
Ve harbe \'aramaz olduklarını ev- . k ]Ab h d !i arilına bütün İtalya ultımatornunun teblıg olun retle kapanm•Q olacaktır. 

ld .%.. ın ı a ının e e en , d ~ . .. .. ·ıı· ) ~ 
Ve en hilm'!!İ mümkün olmad'l'·n- I l ti .1 beraher Garb ugunun ertesı gunu mı ı gazete er h f b l 
dan • ı,· ff kiyet ola- Osman 1 eya e ı:u e dd'· ·· İtalyanın harekt!t tarzı aleyhinde Fenerb a çe - stan U spor , • azamı ır muva a T bl da una• ve teme unu . .. .. 
1'"!\k, f talyanlerı nihayet Mısır top- . ;a ':ınnbnl d ~ · dnn ve bu da keskin ve şiddetli makaleler nefret- !kinci devrede buyuk bir muvaf -
rıılclarından çıkarmavı kurm•l'J ola- ıp da .k u un bulı!unld -undan hal mek iuretile protesto ettiler. Milli I fakiye1ıle. a-şa.ğııdan yukarlG'a doğru , ·ı· d N·I pek aşı ar ve ta ıl o ug ' l h . d ,.J, Y l il ı· Ist b Is b''h 
o ır i. F "kat gen~ral Nelsonun ı dd .. d yoluna gir- ga eyan ve eyecan zıya e ıaı. a - er ıyen an u por u assa ge -
ordusu Cra:riani orduıunu tanıamilc Y9:nın,l za~n te;Jc d u letine aid bir nız harbden bahsolu11uyor ve ltalya çen hafta Galatasaraya galib gelmek 
imha ederek M-sır hadudlarından ~ı§ 0 b? h::;ık k d~ üzerine alını- ile uyuşmak yolu asla tercih ve mü le en büyük bir dereceyi elde etmiş 
500 küsm Ktn c.telerde Bingazinin ışı vke !kır 1 

<-pnl ktan baska bir nakaşa bi1e edilmiyordu. ftalyan oldu. 
b . ' ._ ·ı . ya a ışmnsı gası ı 11 k . k t 'k d j y·· ksel . b l . tl .. c~.n~ larına kadar ilerliyeoı mış ~e olamazdı. Bahusus İtalya, Av- ma anna arşı ooy ot eşV1 atı a .. u. ~~ .r manevıya a gunden 

but un Bingaı:i evaletini zaptedebıl- teY b .. ..k il tl rinin en gerisi başlamıştı. Sokaklarda ya T rabluıı gune ılerı giden bu takım Fenerbah
rniştir Nil ordus.unun askeri kudret rupaB ~y.ub lmlkendeı· memleketinde veya ölüm diye bağırılıyor, miting- çe karşısında ikinci bir sürpriz yap 

· .. idi. u ıtı ar a e l d · · k -
Ve .meharetine, şere~. curet ve ceaa-

11 
ılacak bunca ş~yler varken ve ler y~pı ıyor u. . mak ıçrn oynıyaca tır. 

ıetıne zerre kadar noksanlık vermek yb Pla amazken deniz aşııı di- fttıhad ve f erakkı Fırkası muka- Fenerbahçenin bu işde kurban gide 
fst ı__ da un rı yap '"d f k d "d' 

ekmemekte beraı>er, azb~a~kan ' ğer diyarların utiman davasıle ülti- vsemdetpve mb~l 'al aa arflırınh akkl ı. ceğ ni ummak bir parça güçtür. 
az uvvetlerle bu derece uyu Il\U- l es' biraz da gülünç ai aqa, ı a tare meııe e a m- G l ta B w l 
vaffakiyetlerin ~lde edılmesinde biz- ~d~tom ar venn 

1 
da Meclisi Meb'usandaki beyanatı . a ad ~~ayı 

1
-b beyog uspor 

f d ol· ı L d M" . G · Ah 0 M h Ilk evr~ıe - era ere kalan bu 
zat ~alyanlımn yar ımrnın az. 1- fak.at O.manlı devletinin elinde ıırasın a, uşır azı A . me .. u - iki takımın oyunu her zaman ener 
tnadıgım söylemekle bata etmış o de, ltalyayı Garb Trabluau vilayeti t~r ve S~dr~ Esbak Kamıl ~e. Huse- jlk olmuş ve ekseriyetle Gnlataı::ara= 
rnayız. . • · le Bi azi müstakil muta.earnfhğını yın Hıhıı Paşalar . gıbı ~- yın lehinde bitmiştir. 

Ne olurısa olsun, Bıngan eyale~ b ngA Akdcnız ve Ege adalarını hab1 hal ve akdın rr-ylen- . . _ 
nin zapt ve işgali Mısm garba dog- "!e atta enedecek bir donanma ni de istifııarcln kuqıır ~trne- Galatasaray takır_n~· ~ıgdek~ so? 
ru tam ·1 'yette bulundur- ışgaklen m k hd d d""" . G .. Müşarünileyhin hiis- oyununu herhalde rYt bır .şeltılde bı
ınakt damı .\e emknı rrablus vilayeti yoktu. Bunlarda da a.nca ma ddu ~~nı ":'e a~ı l' ··mkiin olrnıyan tirmek düşüncesile sahaya çıkacak -J • a ır. . nca h fıf kara kuvvetlerı mevcu u. nu nebceye ıııa ı mu tır • 
talyanların t-lind~ bulundukça ve a ı b k Babıali Me,rutiye- bir harbe girişmenin bir cinayet o- ı · 

orada ltalyan kı.ıvYetleri mevcud Bund,.an d ~ha, türlü i~ ve dış gaile laca~nıı beyan ettiğini. Hüseyin Hil Ne olursa olmm Beyoğluspor takı-
knldıkça grrek İtalyanlar v~ gf'!rek l tini anın ':ln. en, d 1 d l . p . ariyeti ba,ka nazarla mını ihmal etmemek lazımdır. 
Al 'd k • ve meaeleler 1)e o erec.e er e meş~u mı aşa ıee v A .. 

manlar hurada yem e~ aAs erı "d" k. T blU8gcırb için favdalı zi- görerek bu işde yegane !!ahıbı rey Ömer Besim 
kuvvetler tah~id etmek ım~8:nına i/ 1 f /a "ye vaklt bulm"ak ~öyle olan Meclisi Meb'usam toplamak D ..., \ k • 
rer zaman malik olurlar. _nd ~br- dın sar bı:'11vılayetin maruz olduğu fikrini bilitvan Trablu~garb vilave- agCI ı , tenıs V'> eskrim 
~ı· bunlar, Bing~zi },"aletın e .

1
kt n- mu;~~Dki bile evvelden takdir ede- tini tek nefer kalınc:ya kadar müda k("'b( · b" 1 • • 

~· ızk kbuvv,l'!ll~.rı~ r.~ .~tsıbz .• edttı t eh~ rek lüzumlu tedbirleri alamıyordu. faa lüzumunda ısrac e ttiğini söyle- u erı ır eşıyor ar 
oaq a un arıcın gunun ınn e e • • (3) A l l K"' ""k Sa'd 1 ·· 
Jikeli de olabiİir!er. Bu ~ebchl e- , i- İstanbul hükumeti bütün Trabhı~- mpıştırd. H·· )) . n Ha«.ı1 a~ p uçu f'lk Birl~mede eri uz: rinde müıa~erel~r 
talyanları, kabilse, Trablu!!hln da garb ~eselesi.ni FTansızlarl~ ~:_ynı- _aşa .a. use~n . l mı a,anın ı - c:.r~yan _en Da~~ılık ve Teı~ıS kl~
çıknrmak ve bu suretle ltalyanın şİ- mizdekı Canet hududu ihtılafm- nnde ıdı. Kamıl Pasa,. Ma.hmud bu ıle, yenı t eşekkul eden eskrım khı
m ali Afnkadn~i mevcudiyetine son dan ve lngilizierle münaziünfih bu- Muhtar Paşanın «Mazıye bır na- bünün ilk arkndashk ve tanışma top 
vermek İngilizler :çin hem askeri lunan Sellum limanı hadiselerinden 

1 
zar» adlı kitabındil yazdığına naza- lantısı dün gece D:ığcılık Klübünün 

Şekspirin şa'he8eTi 

Şe1ıir Tı?Jatrosunda 
Saz c,ız 

Şarkılı oyıı.n üç perde 

* c Be$ sene son re.·~ 
Sehzade'bcışırıda Tıımn 

Tiyatro~·mda 
Naşid ve kumpanycm tarajmdan 

Meğer ben Saz-Cazın Şehir t.iyatro
sunda temsil edildiği zaman, yani 
bundan beş sene evvel, bugünkü tL 
yatromuzun ne halde olacağını ço~ 

iyi tahmin etmi91m. 

rJ ..rmıt jJ..u.liUi. 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Dört misH hafif, beş 

misti pahah 
Amerikalı islatistikci doktor Hal

lebek, kadın ve erkek giyimleri 
hakkında hir istatistik neşretmiştir. 
Bu istatistiğin şayanı dikkat ciheti 
şudur: Norm.11 bir kadının elbisesi 
ağırlık itibarile normal bir erkeğin 
elbisesinden dön mislı daha hafü 
ve beş misli daha pahalıdır. 

Nas il ka karlar? 

Yüksek ökçe modasmm 
sonu ne olacak? 

Nevyorklu m~hur doktor G1aP
man kadın ayaklan hakkında yaptı
ğı tetkikler neticesini gazetecilere pı 
suretle hildirmiştir: 

- Yükııek ökçeler, kadın ayakla
rının şeklini bozmaktadır. Ayak: 
çirkinliği irsi bir şekle girmek üze
redir. Yükske ökçe modası devam 

Yatmış bir at ııyağa kalkmak için ·-· , . l 
kı · · d d y t ettıgı ta ... dırde uzun sene er sonra ön aya ann:l ıstın3 e er. a mış . v • • • 

bir sığır ise tamamile akııini yaparak j ınsan ayakla."1 at ayagı gıbı hır şey 
arka ayaklarnı.1 İ!ltinad etmektedir. olacaktır. ___ ..... __.... .. _... . .-..................... _ ... ___ ._ .......... _ _. ....... --..... -....... . 

En iyi p rogr am 
v,. hem de cıiya~i bakımdan pek lü- yani eh~mmiyelsiz :niinazaattan iba ran Küçük Said Pa,anın davetine Taksimdeki binasınd:ı yapılmı.ş.tır.D:ı_ 
zumlu bir harekettir. ret zannetmekte ve Roma Bankası- icabet etmemiş i.se de, harbden icti- vetliler arasında eskrim kltıbü fahri Bayan «K. G• ye: Bayan «Perb ye: 

Ancak Almanlara, Balkanlarda nın icraatı yahud bir belacu (belP nah etmek taraftan imiş. reisi Ordu meb'usu Seliın Sırrı ve _ Vekit geçirmek için en iyi prog- Çocuğum saadet denilen şey hiçbir 
tf 1 l,u1 planlar dolayısile, 1 arayan) İtalyan konsolosunun iza- İtalya He bir harbin Balkan har- bölge ba.şkan vekilı Feri<lun da bu - ram nedir? Dı~orsunuz. Yeni evlen _ zaman mutlak değJ]dir, 'her zaman 

• 
0 

untanW eli ehemmiyetli bir catı dolayı11ile 'cı.1i ilt- aralarındaki bini alevliyeceği aşika;dı. Bundan lunuyorlardı. Çok samimi geçen bu mi• bir gcll"' kadının dilinden bu sor_ ve herkes için nlsbi sayılır. Mes'ud 
ı'l"'nera av n ·· k 1 11" h•d· "b b '- b ""' .... d ğ 'l ' · kten b"" l ihth at kuvvet toplıvarak bunu mü- muna.b·~şatıl'...k~~ ıa 

1
1 akısat.tda~ tHa- aşx:a henüz ancak üç yaşında uk- toplantı klüb azalarını bırbirine ya- guyu işitmek istemezdim. I e ·ı ım, dıyorsunuz, gerçe oy e 

na .. ib yerlerclc harekete hazır bu- r~t. gı ı te a ~ı .ey eme te ı ı. a- 1 lunan meşrutıyet idares: ııarsılara kınla.şmalarıııa çok hayırlı bir vesile Vakti hic hissetmeden, daha iyi ge-
1 

old~ğu neden belli? Ya, daha fena 
1 d d 1umdir Tıablus ncıye Nezaretımız bu babda sık sık Osmanlı devletinin içinde umulma- teşlnl etmiştir. Yakında formalitele- , il" '. il . eğ"ni hiç düşü!:ı · vazıytte bulunsaydınız, ona ne dlye-
ıınk n.rmhasık~at e d,.vam. fikir ve nota teati eylivor, fakat ltalyanın bu dık hadiseler çıkabilecekti. Üstelik rini tamamlıyacak olan bu teşek- ı <,HdiP geçır emıkylec ' ""'"U nasıl- cekbiniz? Hem kullanmak için seç. 
"~ "'n ar~ " ına E .. O · ·· . d"l · .. .. .. . . . . me en ya.şeyaoo arınuı, .,..,... . . . .. . .. .. 
8 ·1 be l büvük bir ihtivatın kısım raztı snunıyeyt· goz 1 dı- Turk ve müslüman olmıyan unsur· külun, memleketımlzde 1:~vvetlı bır iş ld ğu ktınız tı~ınız mustear ısme bakarak soyluyo 
t r7J,

1 
e ~ ?e.r •elifi ~iinün ehem- ği ancak hayal meyal zihinlerden ların az veya çok hissolunan mem- spor hareketi temın edecektir. F.ikrlm ı geim k .. 0 _ku ~ah ~a-~ "nde. durma rum, sizde fazla xomant!zm var. Hal,, ;? atnl~al-sdı ı~:nınk dar halli Çt";İn o- geçivordu. tlah. ·· ( 1) n nuniyetsizlikleri ve iğtişaıı hallerini eller, haftada 5 gün, kadın ve erkek kubiluçu . m~~ abz~ u~~gram yap- buki bayat hissi unutmamak şart;lle 

IYf'- ı o ı;ıgu a Ü . .. . B t.._•ı· • b'" l b. h b k"" "ki k l t .. 1 . t· d sa e sızın ıÇın ır .,..~ b" ddi 1m ı- - t . 1~ b" ı · · tAckil .-d •• Bun- ltımatom uze,.ıne a01a ının pro oy e ır ar ancak oru eyere aza arına an renor erı nezare ın c ltl•ıı. b' b çok zor 

1 

ıraz ma o ıya uzum gos erır. nn ır me .. ·~ını ~.. ·~ · ... d"- d b" . . . M k t t ma ..,.ın ır ya ancıya . 
c ~ h k TJ kdor.ttda bizzat A- testo edecegı ve ıger yan an u- arttırabılırdı. Arnavudluk ve a e muntazam ve ı;alışma programı a - el ı;· . k b 1 tın .1Jn·n·z Bedbaht olmamanın sırrı kendi eli. 

w n a" :ı za ... . 1 1 .. r v. d ı 1 • .. .. h . . d " g ecc.,ını a u e e.ıwı 1 • • • ,.l 1 l Singttpurun ve dı- yük dev et ere muracaat ey ı)"ecegı onya mese e erı dı:ı butun e em- bık ettırmckte .r. . . . . niZdedır, bunu bulmıya çalışınız. 
~:rs rla Y?1~ın ve.· naratorluk üsleri- pek tabii idi. Fakat <ıbaşta Büyük miyet ve fecaatlerini muhafaza edi· . Mnkteb 1 Bu, yabancı sızın ıhtiyaçla~ilındızı!. * 
'" n!?l iZ V"' lm.. Jd "" h ld b"f' b·· 1 d 1J waç arı bilmez duygularınıza Vft.Jtlf de15 r, n· h l b. Japon taarruzuna Beritanya o ugu a e, u un u- yor ar ı . • Bay uH. D1> e: 
l<~:~~ko~:~al:;, meselesi de var- yük devletler, mü~acaatleri?1ize ve A Balkan dış aiyasetinı:izde istikrar İstanbnl mekteb lig maçlarına dün sonra h içbir ihtly_aç, h rç.blr duygu ~ı_ Babsetti~iniz genç kız gqııderdiği-
<h. '\vustn.ilyanın nüfusu bütün te~ ricalarımıza mukabıl !talya ıle u~laş hasıl olmamı~tı~ Bulga:ı;ıtan, S rbı~- Şeref saha.<t::nda devam edilmiştır. ğerıne uymaz, dunyada ne kadar .ı~ nlz mektubu almı.ş, okur okumaz da 
vahi ve mülhakntile berab'!r yedı m '.'lktan başka çarem•z olmad~~ını tan ve Karadagın malum tal_e~l~r.ın Ma~larm h epsi de kendine mahsus san varsa o kadar da program çeşıdi yırtmış, siz buna bakarak onda size 
rn:lvnnu bile tııtmadığmdan onun bildirdiler. İmdadına e.n çok guve- den başka Yunanistan da Gin~ı ıl- b'r heyecan içinde cereyan etmiştır. mevcud olmak Hl.zımdır. karşı en küçük bir temayülün bile 
l ihyadaki Avustrn\y:1 kıtalarını ge: tıilen Almanya da ayn.ı cevabı ve~- ~ak etn,.·k arzu.,unıı apacık ~~>ııte- Birinci maç, Boğaziçi ile Darüşşafa - Nice aile kadınları tanırım ki en mevcud dlmadığına hiiıkmediyorsu. 
1 j cekmedell kt!ndini ve ora.la.rdakı ~ı. Ancak İstanbuldakı ~ima~ ııefi- ~ıyordu. Elhasıl Osm_an~ı devl~tı: ~~ ka ara.smda oynandı. \>fryük zevki yuvalarında oturmakta nuz. Bence bu telakki yanlıştır. Ev
lngiliz ve imo.ıratorlak üıılermı mu- rı Baron ~·1art:~l ;-:on ~ıberşteın su- ıç ~lurumu, ne 0 v~kılk~ askeı! ku i İlk devresi sıfır sıfıra biten maçı bulurlar. 7.evki çocırklan arasında vel!i bu bahsettiğiniz genç kızı bu ha 
hafaza edcbÜmesi pek 51:üçtür. l!Le reti hu~usıy~d~ mu~ellahan kuka~ retı. v~ ne d~ malı ve ıktısadı v:te= 1-0 Boğaziçi takımı kazandı. İkınc i yaşamakta ararlar, Buna mukabil reketinden dolayı tebrik etmek lfızmı. 
Bay Edenin ve f nıı:iliz umum er_kjnı met edılmı;ını t~~·hye etle tek ztra !'.)~. br hbrbı1 keıldırıı.cak b?nld{ 'hti- maç, Kaba taşla, Vefa arasında ya - birçoklarını da tanırım ki, çocukla- Eğer b>ahiS mevzuu sizin kardeşiniz 
h arhiye reisitıin Yakındoğ-udakı n- Tra~Jusgar ın sı a .pat al1a. ~ızm gı t. ~e .. un. ara bakan . ırço 11 al pıldı. ı evde kendi hallerine bıral:m veya kızınız olsaydı kendt kendıniZi 
<>il" sk A ' sivil erkanile mah:il- terkı. İtalyanlara tRklıden ngılı?le- yatlı, tecrubelı ve yaşlı kımsele, t Maç ı ı berabere nihayetlendi Sa nn ~ ona çok iyi bir karakter verm~" oldu 
~ ız a erı 'e ı k · ·ıA t "k 1 · d ·1 h b k k T blus- - · - !ardır kapı kapı doln!;makla vakıt ..,, -
Jinde 'görü:;tecck1cri ve karar vere- ri ra 1 ıstı ay~ e.şv! A ey .. emesı? ~n ya ı e ar çı armıyaı~ ra :ıı hanın son maçını Galatas:ırayla Hay . . ' . . . "' . ğunuz için tebrik ederdlniı, timdi 
cekleri mevzular bunlar olsa ger ~oArkma~:a idı. \1 akıa boyle bı: ı.7 (Devamı 8 lnC\ !:ıyfrui r 'ye L.seleri ~kımları yaptı. İlk dev- geçırırler, Sıze ıkı zıddan bahsetlım . aksini yapıyorsunuz. ~ 
rc-ktir. bla, sefınn şarkta Alman tefevvu- re 2.1 Galatasarayın lehinde bitti. Çok açık ve çok koyu olan bu iki H.araket1 tarzınızı değiştiriniz ve 

Neye k:ırar verecck1eri keyfiye- <2> Ayni eser sayfa 137-~8 ·, e bir İkınci devrede Hayriye takımı !>ir renk ara.sında ne kadar ton farkı gaıç kızın ailesine ba.Ş vurarak bek. 
tine gelince, bunu şimdiden ke~lfd~t- (1) M::~ud M~~ar .. .!aziy~ b~r <3 ı Mahmud Muhtıar.. d a~Y Harbı sayı yaptı ve maç bu suretle 2 _ 2 var? Onu düşünmeyi de size bırak- lediğlniz cevabı ondan i.Steyiniz. 
mek veya kestirmek kabil deği ır. nazar ( r n mua esı n ar ı nazar . CBerlin muahedesın en berabere bitti. tun. TEYZE 
Biz üzerinde durull"cak e~aslan an- Umumiye kadar) 1341 - Bayfa 131. Umumıye kadar) 1341 - Sayfa 140 · 

cak şu ~ur~tle tasnif edebiliriz. -=er.Son Posta» nm tefrikası: 30 
1. T rablus askeri harekatını kes-

miyerek bunu kabilıe Tunus h udu
duna kadnr devam ettirmek. 

2 Ayni zamand \ Eritre, Habe
§İsta~ ve ltalyan Som~~isi har~katı
nı şiddetlendirerek nehcele~dırn:'ek 
ve bu suretle İtalyanın Afrika ım-
paratorluğuna son venn~~·. eli) 

3. Almanyanın, sık sıır; ışaa e -
~·v· ·· Btılgaristan ve Yugos-
Qıgt uzere, • y · 
lavya üzerlerind~n fimalı h ~na~ıt: 
tana kuvvet\er indirmesi i tuna nı 
karşılamak içi11 kara ve hava ku~
Vetlerinden mu-ekluh büyük ve ka
fi ihtiyatlar hazır bulundu;ma~ • ., 

Herhalde 1\1 bilinmelidır kı t'gf'r 
~lrnanya, i.terse cenuba kuv:vetler 
tndirerek Yunanistam hakıkaten 
tehdide ve İtalya ilt' sulha sevk ve 
khara ke.!kışsın veya bu ha~ek~ti 
?'BPtnaksızın suf işaa ve tr>hdıd ıle 
ı~tifa etsin, lngilizlerı Trablus hare
katına devıımr.la:ı alıkoyacak: olursa 
0 rnaksaclının ilk merhalesine v:ır
~ış olacak ve bu suretle halvaya 
§trnali Afıikada ilk mfö!bet yardı
fını Yapını~ olacaktır. Onun iı;fo 
ngili7.lerin T rı.> hlus harekatına son 

''eret"ekl ; i z.a.1netmek istemem. 

YALAN~ 
N A\<.LEDEN : .MEl314 tJ IRE 

Nered~n. kim getirmişti, bunu .. · I nuşabile-;eğim ! Cabuk söyle~in. b~· 
Mine ömründe hiç bu kadar güzel na ... Ha t \ mıydınız? Ne uJ:ı.ınlll-
gül görmemişti. ler geçird~ml .. 

- Necdet[ diye mırıldandı. - At~ş~rn vardı, hem de yuk,c~ 
Çiçeği aidı, kokladı. bir ates; am•n'! kısa siirdü. geçtı: 
Gazinl>da.lıti gibi (lenr içine a:ıla- işte bu kadar! .... 

tılınasl gü-; bir gurur hissi ıle ic.ıı ıfaıı - Geçt! diyorsunuz amıra, yuı.u-
.. hem bir kurtuluş ümidi, ye' sini nüz ne l:adar solgun! mup .. 1 _ • 

dağıtan, düşük boynunu doğrultan - Berı her zaman oy~yım · · . 
b" rahatlak ırekli. 011u bir genç er· - Böyle r:lt"ğill •. • Benım derdlı 
k~k seviyordu 1 yavrucuğu.n, bit5t-Aiz ~e ~~dar ınu-

0 akşam vcmek sürdüi;ii m:id- azzeb ohı.yo:um, ~~ndımı zcır tı.1•11-
det e Necdet in yeri boş kaldı. fa- yorum 1 Sıze ne bıc;;ım •.ey.kr ~ap1-

ç ' t" :ı · t ~"ı'ne yorlar, ne k .. dar kalbsız:lık ech er-
k k karpuz ge ır. 1".> e I'· 11 b' . ·- 1 at avun ' l k . lar. Vah b ~ni n zava 1 ırıc•j!ım 

1 d ıkınc'l tam ı:anı ı <1p1 
sa on an ç . . ' . k .. .~ I· Durakladı, sonra gene devam 

.. u"nde ıren "1rme uzı:.~ o an. . 
nın on • " · 'b' ettı · 

mahs·.ıcı Yiriynmu~ ~· ı )Kp:ırı • 
veya J 1 ..... 1 Larcıla~tı Üstelik - Sizi daha. rahatça, daha ser 
genr 3ev• a .• o;ı ı e ı;. il ·, • • . • • " B'li " d bestçe ~oıeme.ı: mıyım~ ı youu 
yalnızdılar ·-1 . d w·ı · b } ' · ~ } _ I bl.! ştik;.; (, clı Ji. ~izinle k o- nu:ı egı mı, a o yarın aı-.,ama 

Ben gideccğ"rn. 
- İn~:ı.H.ıb güzel güzel de eğle-

nirsiniz. 
- MiMI 
Alaycı mıı7ib bir sesle: 
- Böy;e kısaca 11Mmeıı deme 

nize izi11 veıwedim ki 1 dive bağndı. 
Kederi biraz dağılmı~tı. 
- Nasıl isterseniz size öyle de 

rim ... Ne derseniz yaparım. Amma 
ne olur, yal\'arırım, şu baloya gelini 

Mine cevab vermeden başını iki 
yana ııa1ladı, gülümsedi. Dudakları~ 
nın yeni öğrendiği o sıcak, ışıltılı 
tatlı tebesümle giilumst"di. Sonra da 
bir kız çocuğu gibi koşarak kaçtı. 

Odasının kapısını örtünce, ade 
ta olanca sesile: 

- Evet, gideceğim, gidPceğim 1 
diye haykırdı. 

Necdet onu seviyoıdu ! Bu aşkın 
harikulade fırsatını ne diye kaçın
caktı? 

Onca kadın gibi, Fahire Hanım 
gibi o da güzel olmayı. hoppalık 
yapmayı bilecek, aırlı kudretini kul 
lanacak.tı. Necdet hürdü, zengindi 
ve her halde başına buyruk biri idi 1 

Necdet Tişpınar, Necd et Taşpı-

narın aşkı 1 İşte bu düşkıin, bu iş
kenceli hayattan çıkabilmenin çare
si jdi, kurtuluştu 1 

Candan yürekten olduğunu bildi 
ği halde, Mine bu sevgiye gülümsü 
yordu. Ne heyecanla."ltyor, ne de 
mütehassis oluyordu. Sadece Necde 
te karşı, doğrusuna bakılırsa garib 
kaçan bir emniyet duyuyordu ... Fa 
kat o dakikada buna hayret etmeyi 
de düşünemiyordu. Zaten hiçbir şe
ye şaşmıyordu; düşünceleri yalnız 
şu sorguda toplanıyordu: Acaba 
Necdet, zava1lı «Kül kedi.«ini ıı Fa
hire Hanımın zulmünden kurtarabi
lecek <ckadarn sevecek mi idi} Üst 
tarafına aldınş etmiyordu. 

Ah yarabbi! Kurlulmak, nihayet 
kurtulabilmek, uzakia~rr.ak ve unut
mak! 

Mine içi coşa coşa gülmiye baş
ladı, Fakat birden sustu. Sevinci de 
gülmesi de kalmadı. Nazım Bey, kı
zının evlenecek çağa geldiğini, bu
nun için de onu ele gi:ne kartı giy
dirmek isteaığini s3ylediği zaman 
Fahire Hannnın nasıl kudurmuşça
sına bir iıteri nöbedae .......wuı
hatırladı. 

Ayni zamanda ıevda1ı kocanın te 
)aşı, yalvarmaları ve karısının adice 
hıUnliğine, kıskanç kinine evladının 
saadetini nasıl hemen fedaya hazır 
oluşu da gözünün önüne geldi, içi 
sızladı. 

Şöyle düşündü: 
<ıNecdetle evlenmemi islemiye

cek, babam da onun önünde gene 
her zamanki gibi akakça boyun e
ğecek. Kim bilir daha laf ındaıı bile, 
ne krizler, ne korkunç sahne!er bat 
lıyacakl Fahire Hanım, kendi durur 
ken Necdetin bir başka kadına bak
mış olmasını, bir başka hayranlılt 
duymasını dünyada aff,.tmiyecekl 
Çalı süpürgesi saçlı., çirkin, kara. bı 
ru k1Zln kendisini sevdirmiş olması
nı dünyada. dünyada effetmiyecekf 
Kıskanç bir garczie .ltarışa.n sönmez 
kini bir türlü yalısmnk, yumu~amak 
bilmiyecek. Hatta Fah!re Hanım 
Necd etin hu sabahki gıbi bir bakıp
m .-ecek 0 Jaa, daha esash bir ta
lebd e bulunmasına mcydon ka1-a
.ı.. papar- 'Wftl> onu kovacak. 
deE.decekl 
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odada btledildiiiai_ a&,liJ'onunuz ~~ Mie Mac.R•:r'!i kapa- Delilran), ona..,.., •• itar.t et adamın, ba~ bebeettiiini an 
demek) Bu, naal mümkün olur) nın onüncle buldu. Eliade bir mum ti, Tonay ,.lrlapnlflL ladı· ~ .ı."Meja Wr eam iiwi-

Philippe ptkan bir eda ile omu- -.arda ve önüne doiru babTordu Oduun irap..... yaklafhiı za- ne i... hizmetçi aizina blNMh. ı .. 
lannı kaldmis: kapı kanadı ardın.. kadar a,. mu. Duncan'e. ilerlemesini ve .- neri muaıun üzerine koyd bi k 

- Size ancak bir teY .SyliyebiU.. çıktı, fakat oda evvelki sibi zifiri iı tutma•n• ipret etti. \' li>tits, Bati- nara çekildi • kolla u. r .:: 
rim, dedi. O da, onaq apğıda ölü bir karanhlc İ\1İD• aömUlmiifdi. yar WanMl;İDİD bu emri recldedet' rak s&ltila b ;::' çapraz 

0 

olarak yerde yatmaadır. Hançerle Amerikalının, ayak Male.tini da- SJ1ri bir YUİyet takıncbiını ıör~ü. E --&..~~ öld~I .. d 
u _, öldtirülmlf. yunca. Flora, ıeri dönd& ve korkak tuttuiu fenerin ayclaahiı alt~a, ih- v ........, -u en a auu eeyre. y...,., r•ealia Willi... - Fakat bu çok mfitlütl Bu oda- bir aeele tunlan .,.U,.erek ona dol- tiyamı yüzündeki çissilerin ciebp- koyulduiu amaa Verity, ortada bir 

Stephea, Verityre döner~k; dofriı atıldı: eliDcleki feaer1 Cani- da ne yapıyordu) Onu orada Iİz ru kottu: tinden büzilldüklerini .;ihüyordu. hayal o.)'\lna, bir söz alclanm .. 
eaclini ka7betti •ıuyoruun dedi. •na veıd.i, kollanDI Tonq'a au- mi buldunuz) dJye Torray, ve- - Babaraın hançeri ile &lciürül- Anla.lmH baZı ıaclik kelım~~r mı mevcud olduiunu sandı; sazleri a6r 
Do.ta. lrotarak Iİltİ 'Ye her ikili dı ve Gallik ı..bce.ile ,..,,.._ lro- rity'ye baktı. müı dedi. nldanarak yavqça iwııeıli, eiildi diikleriain en ufak te'f!nOatına la-

ile ık ıözG slna• bir karanhk i- n-.maia b.tJadı. 45ıato aabiW ODUn Philippe cevab verdi: St.ephen ut•ı bir aeale cevab ve kaplDIQ eP.iinden atl.d1. fekat dar alfuz ecli,orlarclr. Bu ak .... 
ciDde kaldılar, fakat 'bir an 90nra, eellİIÜ ititir İfİ&m• sözlerini açtı Ye .- Hayır, onu orada ilk ıören Yenlı: . , ceMdi ıörilr sörmez tiz bir feryat• mUplh odaya lUıi S:rctıiı nmaa 
.mm 1DeldiYene doiru döaen ayni dilden birkaç kelime mırıldan- M.. Dean oldu. - Biliyonnn, cledL la baiırdı. ..., riiı:s1nn ve c:!a)pla- D' . ' 
Stephea. ~a •11f ltir ılık ela; laizmetçi seri pkildi, ellerini S.to ..ı.ıbi -z kapaklanm lo- Gene; km 'bir korku aldı: nn aör&ltülerinin de Gatdn., çıkcal Arenne ın, ~i yanait dateme-
p.dü; oman-.. ...,.tlen baktı dehtet ifıade e.:lea bir tekildt' kal - nttndu - Böyle bil' fe1in mümkGn ot.- Flora; babwmn ve ilci Amer:ka ~.,delecek tekilde yere yahmf ol-
,,. ~ 0-Ba '-ı~;__-. ~.seldi- dardı•• a..U.na, saleriye doiru bir - Mı. Deaa mı) di,re tekrarladı. bileceiine İnanıyor mu.unuz) diye luun, ihtiyar Ducan' uı ..-nden ırit dupnu hatırladı; yürünUll. bu la-

lini •- -· lhti:ru laimıft. bakıt fırlattı, 10nra yavqça baç i- Sonra dudaklanna selen bir w- haykırdı. D' Arenne bu eililıı, ak- tikleri ıırada odanın d"1nda kaldı. retle ancak bir tarafa ıöniMbiJİ7or-
..... ,U.. yokla "N aatlece ..__ .. reti yapb. ali söylemekten vazaeçerek: .. m yemeiinden aonra lıiç elinden T onay bs dakika ayakta kımılda- hdu. Şimdi ile batı. uuanı olaa 
Jlk Ye pantalonaDll ai;raJwti; eliacle Venty, eliDcle konyak fileei, ae- - Haydi O odaya sidelim. Hy• barakmamlftt, bunu bizzat liz de madan dUTdU, Va anlatılmaz hir jfa lllf kola &zerine ,..l&Mlllf idi, an-
~fener vardı ve 79ft tarafında,~ ri clöıuaGt&ü. fakat Tonay içkiyi 111 lar •.• dedi, fakat kızım nereye •- gördünüz. Bundan ma.da, l>abam, de ile ayaklanana diLlnde N.ili p. caaun le tarafa ,adkea •I eJiDia 

olarak meydana çıkınıt ulduiu eözlerle redcleai: VUJtu) bir saattenberi çalapa odumclan tan cansız 'ricuda bıal-tı. Duncan x.-..1 • .. L---'--la t-1--'-
Ye tal.ta penle iıen.de ~almıt bir - 8eai IURl' cörün6z, kalbim Hep9i de Flora"ya ımutmutlarch. hiç d ... n çılmıadL billkie. .ı.ıelik dilind~n ve protato- paıma~_.a 11e tür&~ ~ 
..... al~orda. çok melrı ullia cleilWir. Doktorum Stephert acele a~e yOriiyordu. ar- Genç lrwn ._ıa s&:ıleıi yalva larla. tiklıetlerle dol•ı uzua bir rat altm bir Jfizf1k vanlı. aol bileli o 

6111 U "ıi ,ad.....,..., aözleııi bwau ..,.a1ce elııl-lmt'. eledi. kumdan Tonay ve Philippe y6ril- nr sibi, Garn.on'un yirinfl bakb: b batladı: parmaiüe bdawa11 ı.a ,.ldlcle kmalaueb W. albün ~ 
,... ....... Wr baWe dneıe ,..._.. Doirulft. takl'U ake 1aıtlıd.. dl, ihtiyar 1aat hizmetçi elindeki fe- - Bu bançeri Ders ve arkadat- ret ecli.Tor •• içine k4n hUcum et- bv •retle tame1D41! lrıulmlttii n 

.ar1nce. ilui,ar ~ Wr WD ... dalaa laan-denmled: nede~,. Q'ciudabyor lan s6rmeclea ..... ulchrUnı ma) mit s6z(eri fır far dön17anlu. Veri- k• - clfeClcaiıu UWUJOI .... 
~ıccl· ........ tıkanla Ye iled - Vilceat d' Area.e'.. ...... .. ~· wcia. t7r ..... • ..... k.ı..Mai ilkti ft • • • Ud'w wt 
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/ Ede~~m ~'.!~dal<i ~~~~~~:;~r 1 Y ni f p ekmeğ'n Çarşnmbadan c 
Fra suva z fiJ hassa a a 'indan 

geçen adam: sinema &rtfsf i "'ine 

{Baştarafı 1 lnci sa) fadu.) 

geneıal Dili olduğu hnlde Kahireye 
muvasalatını biiyük başlıklarla ne-ı
rediyorlar. 

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

Diğer larnftun Yunan gazeteleri, 
Türk. - Bulgar beyannamesi müna
sebetile Türk matbuatının neşriyatı
nı iktibas ve 1 ürkiye ile Yunanistan Eri c h v Str lıeim 

Amerikalıların "harikulade ve esrar do .. u,, 
de "ikleri bu k retli san'atkarın 

hayab maceralarla, ızhraiblarla doludur 

San'atkir filmlerinden birinde 

d Erkek sinema san' r.tkirrlnrı içjn
c hakiki :ıa.n'at.kar oluak hcrlcesi!l 

takd' · · 1 E · h S ınnı kazannııc<ı o nn rıc von 
troheim Z'lın.unmızın c-n dinam;k 

atthtlcrindon biridir. 

d
• Hayatı i,aqtıııı basn maceralarla 
oludur. ' • 
.. Bu san'atkar Avusturyanın en 

Yuks~k bir nilcfiıne ınensubdur 
Beynelmilel bir 'iÖhrti haiz bulu

nan Viyanadıı Teresianum üniversi
tesinde yii{caek tahsilini gördükten 
sonra Avusturya - Ma.::~nstan hııır
biye mektebine g:nn·~ ve ÜÇÜRculük 
ile bu mektebden çıkmış, ordunun 
en güzide 2abitleri meyırnınch yer 
ahuıştır. 

Avusturvn -
toru müte~eff a 
hassa alaymdn 
Yükselmiştir. 

Macnistan imara -
Fransova Jozcfin 
yü.zbarılı~a kadar 

~. Onun, krkt!si.1 çok gıpta e}'1edi
gı bu şaşaalı ınevkını Viyananın o 
:Zamanki ~iir dolu ihtişamını tcrke
d~rek 191)9 senesind ~ Amerikaya 
lücret eyiemesi-:ıdekı sdtebi kimM 
hala öğrenmemi~tir. 

Erich von Stı~oh•im buausi baya
hıu kimseye bildirmcmiıı, lııimeeye 
&c;mamıgtır. 

Amerikıwa muvaealatınelan ane
ına ftlemine intisab eylediği tıuil.e 
kadar çok ıztaablı bir h;.,. at 2cçir-
1llİ tir. 

Fakat o, bu ıztııablı hayatı, ha
Yntının en qiız-1 ıınfhalanndan bifi 
olarak telaklti etmektedir. 

Onun ;çine biiründüğü OM'ar, o-
nun hıılyctirıi dahıı f.az)a tebarüz 
ettirmiye ) ararnıştır. 

Erich von Strohcim' e .Amerilta
lılar <ıHarikulid~ \'e esrar dolu a
damıı sıf tını vermi lerdlr. Ameri
kalıları tanıyanll'!', onl.ırın bir fev
kaladelik ezmeden. görmeden ko
lay kolay bu sıfattan bahretmiye
ccklerini bilirler. 

filmin proj~ksi~nu tam bet saat ~\l
riiyordu. 

Film gesteriidi. Çok uzun bulun 
du. Alnkadarla bu filmi kısalttılar. 
(2500) nıetrdik bir fi.im halmc sok 
tular. 

film kumpnnynları sahıhleri ve 
filmin parasını vere-nler onu tenkid 
ettiler. Tenkidlcr iizerinde ter,İr yap 
tı. Erich von Stıoh,.;m mutac! uzun
lukta filmler yapmıya başladı. S;,nat 
kar olarak da filmler çevirdi. Sah
ne vazılıiınd göstNmiş oldu~u ka
d:'r aa1t'atkarlıkta da tifr .. lik ııöeter
dı. 

Film çevirmekte oldu6ru eıralaıda 
adeta sahne vazıı Eıich von Stro
heim san'atkar Erich von Stroheimi 
tenkid ediyot, ona yol gösterjyordu. 

Amerikada film kumpanyası nez-

Tokatta k1r koşuları 

dindeki mukıı.velenamcsi hitama e- J 
rer ermez AYnıpay.ı gddi. Franıoa •timden yüzü yandı 
ıtüdyoları onmı p~şini bırnkmndı- Limanımızda bulunan Ant.ikllya iS-
lar. Onunla nıu'<ı-v,.lenameler yap- mindeki vapurun mak.inistı Demis _ 
trlar. Müteartdi<l ·: ın1lec çevirttiler. rotu, dün Tapurun tstim kapağını 

Frnnsada çe' irnıi·ı olduğu filrn- m uayene ederken, kapak blrdenbire 
}erdeki roileri fevkal&de tnkclirlere 
mazhar old:.ı. aç.ılmış, bu Y'ÜBden intişar eden bu-

Fransada yerleşmıyc, daha baı- har Y~üne isabet ederek ağır suret
ka filmler ç.evirmiyc karar vermiş te )'al'afarunas.ına sebeb olmuştur. 
iken Avrupada harbin zuhuru üze- Kazazede makinist, baygın b .. hal
rine derhal Ame•ikaya avdet et- de Beyoğlu hastanesine kaldırılmış • 
miştir. Şimdi Holivuddi.l bulunmak- tır. 
tadır. Geçen senedenberi iki film çe
virmiştir. Bir filmi,1 de 1ejısörlüğü- d 

k d 
Ü~ 

nü yapma ta ır. 
Son zamaıılıud:ı Amerika tabii- Bir Frnn°ı7. gazetecisine kadınlar 

yetini jktisab etmıştir. Çok çalıııkan hakkında 8 '.I cözlerİ SÖ) )!'miştir • 
bir a<.!am olan bu san'atkar bir hayli «- K dınb.rı çok s ·vcıim. Ka
uabidir. Faknt çol. temiz kalblidir. danlar hayııtın ziyncti<lirlei .. Ben 

Fransada çcvirm"ş olduğu ölnıler kadınsız hayat tnsn\'\'Ur edemem. 
de ona alelek?er Alınan zabiti rolleri Bir erkeği erkek yapım, onu yüksel 
verilmiştir. O, hu rollerdi'! fcvkala- ten kadmdır. Erkeği bazı kere dü
de muvaffak olmaktadır. e.iiren gene kad:ndır. Fnkat. bu tak-

Fakat Almnnynyı tezyif edecek dirde kadının gene kusuru yoktur. 
mahiyette rolleri niçbir vakit kabul Kusur erk~ktı-ttir ki kadını seçr.me
eınıez. miştir. Yahud da k'ldını fenn ıılışlır 

Ancada4larının, RdZetc muharrir- mı. tır. Bence kadın. terbiye edecek 
lerinin bütün l!lrarlarına rağmen si- yeti~tirecek olan :;:rne erkektir, dai
yaıi meaelekr hakkında bu-hangi ma erkektir ..• fak k bir adaııı mü
bir fikrini SÖ!'lemelıtten daima çe- kemmd uret~e kadın ~ etiştiıir •. · 
kinmiştir. Amma yetiQtİrt!bilnıesini bilmez 

itibaren çıkanlması muhtemel 
çavdar ise ?, 1 () paradır. Bu ht!sabll 
göre yem ekmeğin 1 5 günlük narb 
13,5 kuru§ olacaktır. 

F mncala imal edect!k fmnlu 
bugünlerde tesbit olunacakbr. Yeni 
tip ekmeğin rengi biraz esmer ol-
makla beraber daha fazla kalori)'f 
jhtiva edecektir. 

Çarşamba günü yeni tip ekmeğin 
satışa arzed!leceğinı üınid cdiyo-

Büyük bir hava harbi 
(Baştarnfı I inci sayfada) 

Bu' garistana hu\fll 
hareketi başlamış 

<ııa. tarafı. 1 inci soyfada) ı Tayyar~leriı1 tahliye borulant>
dan fışkıran ve Kent sahillerinden 

Al.maı_ıl~ı.~n ?iyetleı:, he~eti u- denize kadar uzamn birçok duman 
mumıyesı 1tı ><mle , , artık şuphey.e 1 sütunlan göTülüyordu. Pek çok mik
~:hal bırakmıy:ıca~. ?erecede ap-1 tarda olduğu anlnşıla.ı ve ıri.ırn,,.·e
ka dır. Maamafıh butun dola:ıan şa- be suretilc hareket edeıı tayyarcleı
yiaları hep doğru ol.uuk ka'>ul et- 6000 ila 7500 metre yüksekte uç
mek muvafık dei:Tİldir. Mesela Al- muşlardır. 
man kıt'alaıının Tunay\ geçmiş ol- Pike ini 1 vapa'l tayyarelerin çı
dukları şayıalıırı bu ncvidendir. kardığı huı;u11i güriıltii ve uzaktan 
Ancak şunsını kab,ıl etmek icab e- gelen mitraiy5., sesleri mütemadiyell 
der ki, bir miiddı .. • ·nheri Bulgaris- işitiliyordu. 
tana hulul hareket. baş) mış bulu- ---------

nuyor ve -kısa bi· atid"! daha kuv- Edirne Halkevinde 
vctli bir harekeıin de vukuu muh- konferanslar 
temeldir. Bunun b şhcn alametleri 
Bulgar demiryolbnnda seyrüseferin 
c~ri bir tarzda t3hdid edilm:ş oİ
ması, Tuna üzerinde birçok nokta-
larda köpıü kurmn hazırlıklarının 
yapılmakta bulunmasıdır. Kcw, 
Bulgar topraklarnda askeri ehem
miyeti haiz noktalard3 briçok evle-

re el konulmu tur. Bu evler zamanı 
gelin~e. Alman sübnylarına tahsis 
olunacaktır. 

Edirne (Hususi} - Bugiin saat 
S. 30 da HaJkevııniz salonunda Üni· 
versite Hıfzıssıhha Profesörü Mihit
tin Erel tarafından (Evimizde nasd 
besleniriz~) mevzuu üzerinde bir 
konferans verilrniştk Cuınartf'sİ gü-

nü de Üniversite ikinci İç Hastalıkla 
rı Kıliniği Doçenti A. İsmet Çetingil 
tarafından da (insan bünyesi i~ 
Cemiyet bünyesi arasındaki benzer
lik) mevzuu etrafında bir konferans 
verilecektir. 

Alman hıı,cketinin pek yakında 
vukuunu Tunadn buzların bu sene 
erkenden crimeve bnıılamuı da lı:o- =============== 
)ay)aştıracaktır. Fakat bu ana kadar Elçinin vaziyeti kat'iyen vahim de -
ancak «seyynhlarıı B· ı lparistnna git- ğlldir. Ve Bulgarlstanın hattı hare
mi tir. Hakiki bir istila hareketi he- ketı ne olacnğı bellı olmadan da bu 
nüz başlamamıştır. vazıyet tavazzuh edemlyecektir. Elç:. 

İngiliz sefirinin vaziyeti yi. bu babda ~.r hüküm vermek izc-
Londra 22 (A.A.) - Londranın sa- re, yerinde bırakmak H'ı.zımdır. Ş::ı.yed 

fllihiyıettar makamlıınnda 6Ö'ylenUdi- Bulgaristan i.<ıtiliyn uğrar !ve düş _ 
ğine göre Bulgaristandnki İngiliz el- man tarafından ı.şgal edilirse, İngiliP. 
çisinin vaziyetı hnkkındn şimdilik be. elç sı o zaman Bulgaristandan a.yrı... 
yanatta bulwıınaya ımki\n. yoktur. lır. 

Ankars.da baı. b yanl r aralaıında topladıkları ;lara ile askerleri
mize yemıc, si3arn v- ı:tiye~ek e yn almışlar, bunlnrı pak,,tlere koyarak 
askerlerimize göndermişlerdir. Resim bayan!atım•zı :;alı~ırkcn gô te-

Amerik-ıva ayak basar basmaz 
hayatını kazaııabılmck irin yl'lpma
drğı jş kalmamıştır. Bu işleri hiçbir 
"'akit tiksi!'lerck yapm:\mı,t - Aızu
•u ile atılmı, olduf.u bu hayalı tabii 
ve hoş görmüşti.ir. Olanca kuvvet 
ve kudreti ile d;dinmiştir. 

Kadınlan, spom ç~k sever. ise ... Kadın n• yapım·? .. 
Güzel kadınlnra bilhaua düşkün- O. fujrul riyor. 

,....;;;;;;;.;.;,;;;~~~.;;.;,,;~~~--...... --_......., .. ===~~=====.======:==================:;;;,,;~===-===c================================: 
Nihayet sinemaya intiA&b ~em~, 

bu mesleğe kerşı <:'>k derin bir ala
lı:.a gösternüye başlamış ve ~iı<lolc 
ten yetiiınck ı 1retilr srıhnC' vaatlıjp
rıa ve san'atkarlığına yi.iksdmiştir. 

f.rich von Stroheim ahne vazili
İÜnde bilhaı;ıı:.ı. blivük kudro&l~r ~
~r~iş ve pek kı ~ bir ;1arnan içinde 

0lıvudun en değeri. ınlme vazıı ol 
muştur. 

1 Çevinn;~ olduğu ffi..,1Jerden ba7ı-
arı Pek b"' ··· l · ··1 k .. uyuk ıır şo ıret nzanmış 

••T. 

.. o. daıma d.aha iyi yapmak, daha 
~.ukernrnı!l e~.1.:r vücudn getirmek 
c;~ u~a ıyor. hiçmr ~ôakurlıktan 
§İnd mıyordu. Bliyük prnjelcr pe
'ltW!:k c ~~!-~.yordu. Deirna büvük gör 
t.irn:ı~;'>:ük projeleri tahakkuk et
&a.Vb-..: •• JÇm para ;Miıya~ NU ki~ 

~-.....,a b~dı. 
F~~ :ıetile pıua sarfeykmek su-

._llaaı bir fiiı:n çevirdi. Bu 
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Aşl<lo 
Oynanmaz! 

Nakleden: Muazzez Tahs:n Berltand 
~rin bir şey söylemeden elin-j değil, sıhhatime itinaya da ihti}acım 

deki çantayı uzatmıştı. 1 olmadığını söyledi, 
_ Teşekkür t!derim Nesrin. Bu - Pek memnun oldum yavrum. 

sene<Hcrin çantanın İç gö:z.U.ıde ol- 1 Söyliyecek sözleri knlmamış gibi 
duğunu tamarnlle hatırlamıştım . Gö- hepsi susmuşlardı . Mediha . ~anı~ 
rüyorsunuz ya, sıhhatim ve hafızam karı kocayı yalnız bırakmak ıçın hır 

d t etti normal bir adam oldum. bahane anyor, bulamıyordu. Onla-
av Medih~ hanım sordu: . nn .basb~şn lr~lmalarındvan iy! A ":.e 

T amil'" iyileştiniz mı Se- mes ud bır netıcc çıkacagını hala u-
tim) H" 8{;., .:ztı;nbmız kalmadı mı? mid etmek i&tiyorJu. 

u~-~- f ndİın hatta bu uzun O dakikaya kadar ağzını açma-
_......,.. e e ' N . d 

..,,._}tat k.ınaclan evvol annemin yan esruı sor u: 
.
1 

e crı bi de"- doktora gittim, Hangi l.omp.ntimandaıınıı? 
ısrarı e son r . f'ı_,, • · d.. t l Deııi çeık İ&'İ buldu w aruk t.dav~e - vçuncu vaızon, or numarıt ı 

kompartiman. Iena bir muamebye maruz knlması-
Biikreşe kaçta varacaksınız? nı istemem. 

- Saat dörtte. - Mü&teıilı olunuz Nesrin, an-
- Size iyi hir seyahat yapmanı- nem artık !>enim hastalığım ve nn-

zı temenni ecJ,.rim Selim. kahatim esnası•1detki kadın değildir. 
- Ben de c;İze... O zSman bir tnne evlad:nı kayb<'l· 
- Hayır, rica ederim benim icin mek tehlikesi onu tamamıle değiı-

bir teıncnnıde bulunmayın. tirmişti. Hele ben seyahat etmek 
- An::ıeniz bmncl.ı mıdır Selim? kararını verdikten sonra zavallıcık 
Bunu Mediha hanım sormuştu. büsbütün ba'1k bir insan oldu Kor

Karı kocayı müşkül bir vaziyetten kuyor, korktuğunu göstermcğe cesa-
kurtarmak istiyordu. t d · ..ı • r~. e ."mıyor, PU ünüyor, geç0 n 

- E.vet efendim, e yalarımı yer- gunlen hatırlıyor ve yaptığı birrok 
leştiriyor. 1 d d 1 d " şey er en o.:ı·11 erin bir vicdan a-

Onu ı.>Örebilir miyim~ zabı çekiyor. Bun•ı her halinden an-
- Tabii; "izi götüreyim efen- l H b ıyorum. a.t~ı ugün kenciisini gör-

dim. düğünüz ::aman elinizi uzatır, ona 
- Lüzum yok, ben kendim bu- d 

)urum çocuğum. arılmadığınızı ihsas dcerseniı onu 
da, beni de pek memnun edersiniz 

Mediha hanım yolcuların atasın- Nesrin. Zavallı anneciğim. ben ı;dt
da kaybolduktan sonra Nesrin en- tikten sonra pek yalnız kalacak. bu
dişe ilt> kocasına baktı . nu biliyorum amma bu seyahati) '1P

- Annenizin annemi iyi kabul maia mecbmum, hepimiz namına 
edeceğini iimid ederim Selim. Onun buradan uzakla~nabyım. 

Selim ne demek istiyordu~ Nes
rinin kalbi kuvvetlr carplı. Fakat 
soğukkanlılığını muhafazaya muvaf
fak olarak şu si>Zleri söyledi: 

- Annenizı gört•ncı:- b:ttabt eli
ni öpeceğim Selim HAtta isıı ıse, 
siz burada yokken annem de, ben 
de onu yanlız b•rakmavız 

Genç ad"1nl heleca~la. ellerini u
zattı, kansının iki elim tuttu. 

- Teşekkür edt'rim Nesrin te
ı;ekkür eder:ın. 

Bu teşekkürü annesi kin ) aptığı
nı zannediyordu. hakikatte kalbi se
vinç ve ümidle çarpmı .. tı. Nesnnin 
onu unutmadr'!ını, bir seneHk n) n
lık esnasındn ani rındnki bu anla
şamamazlığın beJk; de ortadan kal
kacağını tasavvur ediyordu. Buna 
emin ofsl'l, o sabah tt•lt>fondi.1 ona 
söylemiye cesaret ede-mecli~i hirC'ok 
feyleri hemen ,imdi, burada "8Öyli
yecekti. 
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I G.. ıı•V• Meşhur Si !f GER Saatleri 
Hiçbir zam ~örmeluizlı:ı eski fiyatlarla 
'atıJmakbdı~. SINGER saatinin kalitesi 
yükıek mübayaa teraiti faydalıdır. 

30 sene evvel 
uze ıgsn 

Cep saati ltromdsn ukıun fa.ntazı !2 Lira sırrı yok 
(Baştarafı 5 inci sayfada) 

garb io}ni müzakere ve diplomasi 
yolile bir .tesviy~ suretine bağlamak 
yolunu iltizam ediyorlardı. 

» • Çelikten J) • !3 I> 

• » Krom.d&n » • Çok ince 25 • 
» • GiİllÜİIJ • • so J) 

ucuz saatler ha.kiki tasarrufu temin etmez. SaaUn ka
lıtesl yüksek, mübayaa şeraiti faydalı olmalıdır. Tür. 
ki)'ede evsafının yülcsekliğile şöhret bulan SİNGER 
saatleri bütün faydalan cAmldir. 

Çünkü; diğer marka saatlerden ucuzdur, tasarru!u 
temin eder. 
Çünkü; hayatınızda sizi başka saate muhtaç etmez. 
Çünkü; onbe§ sene zarfında tamir parası vermezsiniz. 

Bu fır&attan istifade etmek istiyen ~ra müşterilerimiz bedelini posta 
n.sıtaslle peşin gönderdiklerinde posta ücreti tarafımıza a!d olmak üze
re saat gOnderllJr. 

D i K K A T: Slnger saatleri İstanbulda yalnız Emin.önü merkezindeki 
mağazamızda sablır. - İstanbulda §Ubemiz yoktur. 

SblGER SAATLERİ Mağazası, İstanbul, Eminönü caddesi No. 8. 

Bir Mütercim Aranıyor 
Dlaliye Vekaletinden: 

Almanca ve Fransızcaya hnkkile vakıf ve tfirkçesi kuvvetli bir müter. 
cim aranmaktadır. 300 lira olan ko.dro ücreti kazanan talibin liyakat 
derecesine göre birden veya tedricen verilecektir. Yüksek tahsili olanlar 
tercih oıunncakt.ır. Talip olanların imtihan için mü.sbet evrakile birlikte 
5 Mart 941 tarıhine ko.dar İstanbulda .l.\talıye teftiş heyet.inde Maliye Mü. 
fetı.şliğine müracaatları. (1316) 

Hukuk ilm·ni Yayma 
Kurumundan: 

Beynelmael ıöhreti haiz. Paria Onivenitesi profeıöı-lerinden 
GAS fON JEZE'in 

iDARE HUKUKUNUN UMUMi PRENSiPLERi 
Adlı ve 2H'> sahife tutan beş cildlik eseri 

Siyaaa) Bilgiler Okulu Profesörlerinden iBRAH(M ALİ ERBERK 
tarafından dilimize çevrilmiş ve Kurumumuza hediye edilmiştiT. 
Kurumumuzca 1ıer.e beş cild olarak neşredilmek üzere eserin tab'ı
na bıı.tlanmıştır. Bu cildlerin dört bin sahife tutacağı tahınin edil -
mcktedir. Beş cild. şimdiden abone k.aydolunnnlura on üç liraya 
verilecek ve her cildin DCflinde abonelere postc\ parası Kuıuma aid 
olmak üzere yalnız ci.ld parası tc:iiyeli olarak gönderılecektir. Cild
lerin perakende fiatlan formasına göre değişecek ve bizzorure abo
ne bedelinden yüksek olacaktır. Abone olacakların llŞağıdaki ku -
ponu doldurarak Şubat l 941 ıoouna.. kadar göndermeleri laı;ımdır. 

Kupon: 
llukıık ilmini Yayma Kurumuna 

11!.ıtbvcı 
Posta kı'i'JS'U 44, A,:kora 

idare hııkukunım ıımumf pren.ribleri adlı esern. tamamına illin 
edilen $anla" dahilinde abone kavdedilııı.e'k!iği':ni Ticıı cderi?ıı. 

Ad ı·e soy adı: • .. .. . .... •• lm.za 
Meslek ve vazife: • . . . • •• • .... ••••• • · · · · • · 
Adres: •••••.••.•• ~ 

Sebebi Var 

I>~erı ~~b~~•~.1 
!,ükle,J 

den, iltthablardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de mine -
!erinin bozulmasını ve sarar • 
.masını menederek daimi bir 
güzellikle muhafaza eden asrın 

en kuvvetli diş macunudur. 

Sabah, öğle ve akşam 
yemeklerden sonra 

~ündn 3 defa 

Radyolin 
Diş macunu kullanınız. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank ŞubHi 

Mer·<ezl · Be:Un 

Türkiye rubeleriı 

Galata • İst.anbul • İzmır 

veposu: lıt. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iıi * 

Filvaki Lord Solsbori de, 1890 
da, Bay Krispınin T rablu~u işgal 
hakkındaki ısraılarına cevaben bu 
işgalin Türkiyenin mukasemeye uğ
rama11na bir başlangıç teılil edece 
ğini söylemişti. ftalya ile muharebe, 
Türkiyenin Akdeniz yollarını ve bil 
hassa, Arabistan, Yemen ve Hicaz
la mülki ve askeri rAbıtalarımızı ke
secek, ve Akdeniz ve Ege adaları-
mızı da müdafaasız bir hale koya
caktı. 

Osmanlı devleti tarihinde bundan 
daha tehlikeli vaziy~tler belki olma 
mııtır. İşte bu ·~b~blcdir ki. cı Tür
kiyey.e düşen, Trablusgarbda ~iyast 
ve iktısadi hiçbir semere hasıl etmi
yen hukukunun nevmidane müdafa 
ası uğurundR muharebe ederek bü-
tün mevcudiyetini tehlikeye koymak 
değil, ancak darbei mevtiye (öldü
rücü darbenin) hangi tarafından 
ineceğini keşfedip ona göre müda
faaya haLırlanmak1ı ( 4) fikir ve mü 
taleaeında buluna"nlnr olmuştur. Nite 
kim Küçük Said Paşa hükumeti de, 
muhnsamnnın başlaınıısından birkoç 
hafta sonra İngilizlerin Mısırdaki 1 
mevkilerine muadil, İtalyanlar için 
de Carb Trablusunda bir vaziyet 1 
lımrmıya dair, Almanya vasıtasile 
teklifte bulundıysa da vakit geçmiş 
harb de ilerlemiş olduğundan red 

1 
cevabı almıştı. Romadaki Alman ae 
firi von Jagow «Cihan l Jarbinin se
bebleri - 1919 Ber1i:u adlı eserinde 1 

yazdığına göre, Marki San Culyano 
bu teklifi iyi icarşılamış'a da, Ciyo
litti, arkadaşlarının muhal,..f~ti Jo,.·
Şl!llnda guyıı aciz kaldı~ından ıcZatı 
Şahanenin hukuku diniycsinin nıah
fuziyeti ,.~ Türk!ve•ı .. t117minat: nak 
divc jtası» sartile Trablusgarb ve 
Bingazi eyıı.letlerıııin İtalyaya ilha
kında ısrar etmişti. 

H. E. Erkil~ 

(4) Mahmud Muhtar. Maziye bir 
nazar (Berlln muahedesinden Harbi 
Umumiye kadar) 1341 • Sayfa 141 . 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi: 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL <GALATAı 1 

Türk;vedeki Subeleri: 

iSTANBUL, Galata ve Yenıcamt 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yuntmisfnndaki Subcleri: 

BELANİK • ATİNA 

• Her nevi banka mual""P' 0
' • ·ı 

Kiralık kasalar aervlst 

Başvekalet Matbuat Umum 
Müdürlüğünden: 

Matbuat Umum Mildurlüğü içln İran, Sırp-Hırvat, Elen dillerile iki 
taraflı tercümeye ve konuşmıya çok lyi vakıf ımtıhanla üç mütercnn spi. 
ker alınacaktır. 

200 lira ücretli olan bu vazifeye UUib bulunanların bir istida ile aşa
ğıda yazılı vesaıki 7 Mart 1941 Cuma günune kadar Anknrada Matbuat 
Umum Müdürlüğüne göndermeleri ve müracaat edenler arasında mat -
Hib evsafı haiz görülenlere imtihanlarının ıerası için ayrıca teblığat vnnı
lacağı ılfın olunur. 

ı. Nüfus tezkeresı sureti, 
2. Hnl tercüme.c;l, 
3. Tahsil vesaiki veya suretleri, 
4. Askerlik vaziyeti, 
s. Memurin kanununun 5 inci maddesinde yazılı sair vcsal.k.; 
6. İki aded vesika rotoğra!ı. 

, ........ -.:1 ................................ , 

F========l 941 iKRAMiYELERi 
T. İş Bankası 

1941 Küçük 
Tasarruf Hesapları 

İKRAMiVE 
PLAN 1 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
B • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
4 • 600 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

3lS • 100 • - 3500.- • 
80 • 60 • - (000.- • 

300 • 20 • - 1'000.- ' 
Keşideler: 4 Şubat, % l\layıs, 1 A. 
tustos, 3 iklncit~şrln tarihlerındo 

npur. 

............................................................... ·-··-··--··-······· .... - ...... _ ... 
Son Posta Matbaası: NP..ıriyat Müdürü: Selim Hagıp Emeç 

SAHlBLERİ: S. Rngıp EMEC A. Ekrem UŞAKLIGIL 

1 Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 1 
Frezeci, tonıacı, te-sviyeci ve dö~cü ustalan alınacaktır. Fiili 

askerlik hizmetini yapmıı olan taliblerden İstanLulda bulunanlar 

1 
vesaikleriyle birlikte Bahçekapı Tat Handa üçüncü katta İstanbul] 
büromuza ve tqradakiler doğruca Eskifehir Şeker fabrikasll13 mü-
racaat edebilirler. Yapılacak imtihan neticesine göre 2,5 liradan 5 

ı raya kadar yevmiye verilecektir. 

' § 5LJ IH 

Devlet Denizyolları lşlalma Umum 
MUdUrlUğU ilanları 

MUDANYA T ARiFESİ 
%2 Şubat Cumartesi gününden itibaren Mudanya hattına eski tarife ile 

ve yeni vapurlarla hergün posta yapılacaktır. (1351) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK A"lONIM ŞİRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri v.e Tilrkiye Ciimhuriyeti ile münakit m:.ıknveienamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmi§tir 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi : 

10.000.000 lngiliz Lirası 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin baılıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSİLYA ve NJS"de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KiBRi$, YUNANİSTAN, IRAN, IRAK, F1LIST1N 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

M erk.ez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RUMANYA. YUNANiSTAN. St.JRIYE. LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün :::>ünyada Ac~.nta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapu 

Hesabı cart ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesalklt lı:redtıer küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 1slconto.!u. 
Borsa emirleri. 
~ham ve tahvilA.t, altın ve emtaa O.Zerine avana. 
Benedat tahsi!Atı ve salre. 

En yük•ek emniyet §artlarını haiz kiralık 
Ka•alar Servi•i vardır. 

Piyasanın en müsait ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuru1114 tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve aJaw adedi: 265 

Zira! ve ticarl her nevi banka muameleleri 

~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VER1YOR 

Zir~at Bankasında kumbaralı ve ilıban;ız tasarruf hesablannda 
enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile afaaı • 
daki plAna gore ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adat 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 " 

2,000 " 
4 " 

250 
" 

1,000 
" 40., " 

100 
" 

4,000 H 

100 " 
50 " 

5,00J .. 
120 " 

40 " 
4,80J ... 

\60 " 
20 " 

3,2JO .. 
Dikkat: Hl!Sablanndaki paralar bir aene içinde 50 liradan atalı 

cliişmiyenlere ikranıiye çıkt~ı takdirde 9:. 20 ıazıa.s&Ie verilecektir. 
Kur'alar senede 6 defa. 1 &yUU, 1 Blrinciltlnwı_ 1 Mart ve 1 BUı -

ran tarihlerinde çekilecek.tir. 


