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iirk politikasında 
idare itleri telefoa• ı 10203 

Hariciye Vekilinin 
mühim beyanatı Kültiir Bayramı 

Başvekilin Halkevinde 
mühiin bir hitabesi 

"Bütün Türk milletinin aziz Milli Şefimiz etrafında 
şuur ve imanla birleşmiş olmasının göğüs kabartan 
ınanzarasına dikkat gözile bakmanızı rica ederim,, 

MassollDI 1 

tlratroda 
bir natak 

sirledl "TOrkiJe istiklaline 
"Bahar ve güzel yapılacak her taarruza 
şeyler gelecektir" silahla mukabele edecek,, 
"/talyo, lngiltere ile " .. • • • 
boy ölçüşmiye cesaret Turkıye kendı emnıyet 

ettiğinden dolayı sahasında yapılacak 

Birlik ve dirlik 
havası 

gurur duymaktadır,, yabancı faaliyetlere asla 

Başvekilimiz Halkev
lerinin faaliyetlerinden 

ve hizmetlerinden 
bahsetti 

Balkanlarda yakın 
ati ne gösterecek? 
Yazan : H. Err.ir Erkilet 

Muaaol'ini, nutkunda, bilhassa 
Alman harb kudretinden bah
setti ve Arnavudluktaki İtal
yan aıkerlerid:n tan ve teref 

ıayf alarmı ' yazdıklarını 
söyledi 

Rama 23 (A.A.) - Stefani bildiri. 

T ürk - Bulgar beyanname
si, her ne kadar Balkan.. 

!arın Boğazlar .bölgesinde sulhün 
muhafaza edileceğini gösteriyor
sa da Balkanların di~er semtle-
rinde' vaıJ:yet henüz karanlıktır. Dejirmenlerde hazırlanan unlar Bir lngiliz deniz mütehauısı, 
Bulgarların, .bizimle yaptıklarına Şehrimizde tek .tip ekmek çıka-ı Tek tip ekmek kararının tatbik denizler hakimiyetile abluka-
nı.üşablh olarak, Yugoslavlarla da rılması hususundakı hazırlıklara de ıeklile meşgul olmak üzere Ticaret nın muazzam Alman askeri 
bir ademi tecavüz deklarasyonu vam olunmaktadır. Vekaleti tarafından tehrimize gön- kuvvetini yere sereceğini 
yapacakları söylendi. Fakat böy- Tek tip ekmek kararnamesi hü- derilen Toprak Mahıulleri Ofiei U- .. ı ·· or 
le bir atila.şma henüz tahakkuk kümlerine göre değirmenlerin elle- mum Müdür Muavini Hamid Koray soy uy 
et.medi. rinde mevcud unlar hakknda bele- bugün Toprak Ofisirıde metgul ola- Londra 23 (A.A.) _ Reuter: 

Her taraftan yayılan haberlere, diyeye beyanname vermeleri için cak, belediye ile temasiarda bulu- İngllterenin en sallhiyetll den!z 
ve tanınmış ajans ve gazetelerin tayin edilen müddet yarıq akşam nacaktı~. . . ... mütehassıslarından biri olan binbaşı 
siyası ve askeri muharrirlerinin bitP.cektir. Değirmenlerde yeni tip Ş~h~ır_nızdekı degırmenler gerek Pursay denizler hlkiıniyetile ablu _ 
Peyg be • . "d k b §ehnmızın ve gerekse baıka yerls- 1 • am rliklerine bakılırsa, Tu- ekmek ıçuı bug ay ırmasına u . 'htı" 1 . . ,.,,_ l S d 1 ka kanın mua22am Alman askerl kuv -
nanın ıb zı .. fil' •• •· ın· • • b 1 nn ı yac; an ıçın 1o çav ar a . . . . u arı çoz ur çoz mez sabahtan ıtıbaren aş anmıştır. rışık tipten gayri un çıkaramıyacak- vetini yere serece~ını blldırmektedıı;:. 
~~::~~rda mühim hadiseler O- Değirmenlerde mP:vcud u.~ ~toku !ardır. (Devamı 1 nyfada 

B yarın veya Çarşamba gunu ~k- Toprak Mah5Ulleri Ofisi şehrimiz 
Bul azı haberlere göre Almanlar 1 aamına kadar tamamen sarfedıle- de belediye tarafından tespit oluna ~~ 

garistana zaten sivll .seyyah i'.ı- " ı J 
:varet ve vaziyet" d b' k k cektir. cak fınnlarda franca n İmi\ atı için ' Bu sabah gelen haberler 
çı . . ın e ırço uça • B 1 d' D · A Encümeni yarm un hazırlamıya başlaraıştıt. 

vesaır mütehassl.'3 zabit ve as- 1 e e ıye~. aı~ı . ~ . A 

ker gônderml.şlerdir. yeni ekmegın fıatmı. tes~n ve. ıhm Toprak Mahsull~ri Ofisi değir- 3 Ü CÜ f d 
CD 

1 

h r 1 I ~ Ç ~ menlerin İmalatını, belediye de fırın n s y a ır 
evamı 5 ncl sayfada) edecek ve mu telllı . . e o a~~K. a ~ . 

J ba aabahından itıbaren~ekm~ ları daimi surette mürakabe altında ~ 
-------------' satıta çıkarılacaktır. ';/" · ~ .. bıJlunduracakla.rd.ır. 

lakayd kalamaz,, 

Türkiye ittifaklarına sadıkhr J 
1·ürk - Bulgar 
anlaşması 

Hariciye Vekilimiz 
Türk politikasını 

tavzih ediyor 

Ankara, 23 (A. A .) - Türk • 
Bulgar beyannamesi hakkında ya
rın çııeacak olan uUlus» gazetesi a
şağıdaki mülakatı ne§retmektedir: 

Bu ayın 1 7 sinde Bulgaıistanla 
Türkiye arasında imza olunan dek
larasyon etrafındaki muhtelif müta
lea ve tefsirleri, birkaç gündenberi, 
ajans haberi o~arak ne§rediyoruz. Bu 
mütalea ve tefsirlerden bir kısmı, bu ! 

<Devamı 3 üncü savfada) Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğla 

Lig maçları dünkü 
oyunlarla sona erdi 
Beşiktaş resmen şampiyon 

oldu, Topkap sonuncu -

latanbulspor - fencrbahçe maçından b~yecanlı bir safha 
(Yazısı '1 nci sayfada) 
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Küçük memur/ 

l STER i NAN, i STER iNANMA! 
~'!' .W.n ~ niMbetterine ~re hususi ısmarlama aya&kabWJ.rda.u ı Ytiroe yüs 1d:r nisbe®in 

maliyeti oıı beıf lira olanlar yınnı dokuz liraya ıB&tıJacakJluş. l'laınadık. Ey ~u aen: 
makul addolunabil~~ biz bir türlü ina-

i S T E R i N A N, i S T E R 1 N A N M A 1 



SON POSTA 

....___ 

'l'elgrd, Telefon Ve Telsiz Baberıeri 
Makineye ı izmirde mekteblilerin Hava 
verUtrken Kurumuna teberrüleri 

Macaristan da 
yüzlerce 

ev yıkıldı 

Yunanll~ar bı·r lzmir, 23 (A.A) - Türkkuıu- ve geniş yaı:dımlarda bulunınaktac!ır Salar alİ J lı l · "J k" ı nun birer ~ube•i halini alacak olan lar. Bu ıeneki Hav.ı Kurumu lzmir h lln ın hal" a ~n aJra:ıı e 
1 

h f T D 
'- mıbesinde açılan dernekle:- hesabı- a n ta ıye• ne evam 

a t d 116 ·ı ı lzmir Mektebleri ayyar~ erne1L- r-8 a 1 a.yan leri evvelce ordumuza Jzmir Mek- na kısa bir zamanda Göztepe Aıne olunuyor 
rikan Kolejinden Q8, Hakimiyeti 

muk b
•ı t tebleri Tayyaresi adı ile 'bir tayyare Milliye okulundan 61, Gazi orta o- Budapeşte, 23 (A.A.) - Macar a 1 aarruzunu hediye etmiflerdi. Bu def:ı Maarif kulundan 34, Göztepe Kız Enıtitü- Telgraf Ajansı bildiriyor. 

Müdürlüğünün yardımı ile büyütü· ıünden 18, Dumlupınar ilkokulun- Sular altında kalan arazideki hal 

Pusk Urttuler len ve takV1ye edilen teşkilata yav dan 15 ve Alıancak ilkokulundan kın tahliye•fr:ıe memur edilen komis 
rularımız .eve ıeve kaydolmakta 15 lira yatırılmıştır. yon tarafından neşredilen raporla-
- ra göre 322 ev yıkılmıştır. Fakat 

ı Borsada tütün rekoltesi beş 
mi iyon kiloyu buluyor 

t-Bursa 23 (A.A.> - Şehrimizde til-l tün rekoltesi geçen yıla nazaran 2 
un pıya.sası dfin açılmı.ş ve ılk mu. . 

ameleyi inhisarlar İdaresi yapmll1 _ mayon kilo fazladır. Buna nazaran 
tır. FiaUar Z9 ae 70 kuruş arasında Bursa muhitinde bu .seneki tütün nı k 
dır. Zilrra vaziyetten çok memnun _ tarının 5 mayon kiloyu bulacafı an
dur. ia.tılmaktadır. Tütünlerımızın ltallte. 

Bursa mıntakasının bu .seneltı tü- ai yük.settir. 

Kültür Bayramı 
7 ...a d 127n ı· ·ı· 1 Al 1 Alman ve .uıardan en çok zarar gören Son ka 

D ... e tlfRI ngı IZaer .man ıabasından henüz rapor gelmemit-

e 
• 1 d :l:ta,ly&D tir. Hasara uğrayan evler 1.400 ü <.Baştarat~ 1 ~~c~ sayfada) ıtavuşmad.klarını gormetıe ü ulmek-

Slr a ID 1 sularına bulmaktadır. . Nızamh bir hunıyet teyım .. Halkevıne ve Oduın:ı yardım 
Çtftliklerd• de birçok binalar yı- Sek z yıllık .tecrUbelere day na:~k e~enın yukarıda .saydı un bılg ı 

Alb italyan tayyaresi mayn do·· ktu·· ler tebliğleri kılmış veya hasara u ~ramııtır. ve belıren yenı yen ıhtıy:ır.ıar go o-1 zumre1er Çin başta gelen vazıreıeı -nüne alınarak hazırlanmış ve geçen den biri olduğunu tekrar hatırla 1 

düşürüldü Berl n 23 (AA) - Alman ordvl:ı- yıl genel başkanlık d vanınca t.ıs ıb 1 rım. Bu miınasebetle de lI lk 1 • 
Londra 23 (A.A.) C'uma rı b kumandan.lığının teblğı · Sela"nı•gv 1•0 edı!mi.Ş yenı teşkılıit ve çalışına t:ıli- le Odalarına bütçe 1 lerlnd: he~~r .. 

Atina 24 (A.A.) - B. B. C.: gecesi İngiliz tayyareleri Wilhelms- Hebr des adalarının ş mai garbı matnameleri ıle bu kurumlar, faa_ met daırelerİ kadar titız ve tertubÜ 
Resmi ıözcü, geçen hafta cephede ha ven' den Brest' e kadar Alman sa- sinde. 20 Şubat tebliğınde haldır len h • • 1 yetıer ni, yalnız mahdud b r kala - olmalarını tavsıye eder m 
hreyan eden hadiıeler hakkında fU hillerile Alman iıgali altındaki sa- vapurlardan b ka. dğer ık buyı:k e emmıyetl b:ılık alablen k:ıp lı yerlerden ge - Aziz arkada~larım ' . 

eyanatta buhnmuştur: hilde muhtelif nokt~lara muvaffaki- duşman ten ret gem , daha bomba- n.ş me~danlara, bu) nk pluluklara Milli C-fim' 'p ti" • •• 
Yunan k t tı ff ki eti• ne- l d' "' Ih l kl d bil k ve ı:r.ın ve ra mızın ooı . ı aa muva a Y ~ yetle taarruz etmiş er ır. "ı <. mı- tarla o derece ciddı ha ara uğr11.m .. _ • • •• na e e me , yaymak ve der nleş - terd·- · ld l d .. ticelen d" h d b l .., B F k t h ıgı yo a, yı ma an ve yorulma 

en ye ı ücum a u unmut- haven u··zen'ne büyük çapta bomba- tır kı bu gem er. kaybedilmış telftk- ır ransız a• erı mu e assuı tirmek ımkan na kavuşmu 1 rdır Nı d 1 1 tur. 12 72 esir ahnmııtıc. Bunlar a- an ça ısan, mi let~ ve va ana kar-ratında 30 ıübay v<ı1rdır. 1 16 hal- lar atılmıı ve müthiı bir yangın zu kı olunab lır 22 ş b t a, ayni mın - Selanilı iıgalinin Almany "I için zamlı bır hurrıyet ha vasmda Çl\lıŞ - ıı ifa edilecek borcun, yalnız mutad 
Yan '- bil d ttJ"k hur etmiştir. lbkada 7 'b n tonilatoluk bır vapur .-..•antaı'larını tetk'k d' mak mı.kanını bulan Turk m ilet nln günlük ve ıesmi ,-alı•mnlarla o'"den-

T ~yYarelerimiz 6 ltalyan tayyaresi 1 d ta mıyeceğinı fahri millet hizmetlerine muıta taarruzunu tar e • Garbi Rhur'un sınai bölgelerine bombalanmış ve batırılm•ş 2 buyuk 

1

...... ___ 1 e ıyor yaşama zevkı, bu Evlerd n ve Oda_ · .,.. •. 
du l k de taarruzlar yapılmıştır. ticaret gem de ciddi ha ara u~ra- Lo d 23 (AA) il ar an şıp meydanlar . tarlalara yüksünmeden birçok saatlar ayır-

ıunnüı erdir. Zayiatımız yo tur. . t 1 t n ra · · - M stnkll Fran köyler v 1 k d . ' ~ 
R--ı· teb•:.:. Hollanda ve Belçıkad.ı hına mey ı m1.1 ır. j bild i e sınır ara a ar • decektır. mak lazım < •ldi~ini takdir ile bu u 

.... &a .... ·ı . . 1 sız a ansı ı r yor: Mahalli ve m lr k 1 t"' ül e-
Atina 

24 
(A.A.) _ B. B. C: danl ı bombardıman edı mı§tır. Haf f mu!111rebe tıayyare'erl şarki Fr9.nsız askeri mı •t>l'assl.3ı g 1 

1 1 
ra ıs ar ve urk er, ğurda bütün kudret ve kabiliyetini 

Dün a1tıam .neşredilen resmi tebliğ: Wilhelmshaven'e yapılan bu ta- İngılt~rede b r tayyare meydanına Duval bugün Frans da çıkan c~~ra ieni ve güzel terennuın!er ve ınş d- ııarfeden halkevlerini huzurunuzda 
Arnavudluk cephesinde mahdud arruz başlıca Alman deniz üsı.tı o- hücum etm~lerdır. Bir hangarla ~er nah gazetesinde Se Anlk ... ,:al~~~ a~l~ b17l~şerek Türk ba larını ve sevgi ve şükran duyguları ıle stlam• 

t 
, t ·ı· l . d b 1 ta 1 • h 'b d'l , ,.,., ı ı 1 gonullerını ilerlemeıt-e kayna•maJı.a 1 "f b"l" . 

opçu faaliyeti olmuttur. Yunan lan bu ıehre mcı ız tayyare en tara e u unan yyare er .. a rı e 1 - Almanya için avantajlarır.ı tetkık r·t- -1.. f> ' " 1'o amayı vazı e ı ırım. 
•-

1 
l · d" 

1 43 
.. · d .... go urecektır. 

-Y>'are eri, iki talvan tayyaıeıı u- fından yapı an uncu taarruz ur. mı.,u r . mektedir. • · • • Bütün yurdda 
tünnütlerdir. Diie; iki düşman tay- Dün de İngiliz tayyarelerinin fa- Alman tayyare~ri ı,lmali Iskoç~ General Duval divor ki: Arkadaşl~::~ ve dırlik 
Y•resi.nin düşürülmiiş olması muh- r t" f vkalidc hararetli olmuştur da bır fabrıkayı bombardıman etmjf - M Ankara, 2 3 ( A.A. ) 
terneldir. Bundan maada, tayyare ıı:;il•ter:nin cenub sahili üzerindeki ler ve m'tralyözlerle bır askeri kam.ld Roo~!nyatada f20 Alman fırkası var- .. !~ b;~~d blrl. ttedve dırlık havası i- Halkevlerinin kuruluşunun yıldö 
dafi t 1 f d b" d . .. . 1 b'" .. k b" l "ılı' bo - pa hucum etmi•lerdır. ır. ır;er ra tan Tr kyada kuvvet- ... , a ı en iS ıltlerl vardımı gör nümü bugün bütu"'n halkevl•n'nde 

op an tarı\ ın an ır uşman muşahıd er uyu ır ng . z m .. li Türk ordusu ve b rkaç Bulgar fır melerıne rağmen sırf btr takım kllr.ult ~ 
tayyaresi dütürühnüştür. Bir Yunan bardıman filoıunun hareketınden ev Akdenızde muharebe ta!.Y:~rele:ı tası bulunmaltt.adır Selin k'in mü: engeller yüzünden bocalayan Evler ve odalannda yapılan törenlerle kuılu 
l&yYare.ai üsaüne avdet etmemittir. vel düfltlan işgali alttnd~ki ~razi is- orta çap~ bombalar~a ~uçuk bır dafaa.sı. be" UA. altı Yunan fırkası Odalar oldutunu, çalışmazlarsa ısım- lanmı~tır ... Y-.ı topçuaunun faaliyeti tikametinde ç.:>k şiddellı infıllk ıes harb gem.sıne ve büyuk bir tlraret tarafından temin olunmaktadır lerile size haber verecetıml geçen se . ~u dunasetetle ~nkad ~~l~k 
B Atina 24 (A.A.) - B. B. C.: leri duymuşlardır. vapuruna ts~Uer taydetm şlerdir. I · . ne söylem ştım. Memnun 'etle 8Ö - vı~ e e Y~~ı an. !op an~ı a uyu 

b
ir ajanı telgrafına nazaran, cep - B 

1
. 

23 
(AA) _Bir hutıuıi Ayni tayyareler Bıngazi'deki liman Fakat çok büyük Alman hava faı- lyebil'. k 30 d f zl Y Y - Mıllet MecJ191 Re.ısı Abdıılhalık Ren 

enin merkez mıntakaıında bulu - ıı:ı,~n b"ld' • · :. tesl.satını da bombalamışlardır. lkiyeti, ordu azlığını telAfl edebaerek- ~d 1 ırım 
1
· an a a b~ Ev ve da, Baıvekil Doktor Refik Saydam, 

nan Yunan topçusu, bu mıntaka - mu ır 1 ınyor. tir. S cilyadan kalkacak hava f lo a arın sayısı. üçe kadar ınmıştır. Vekiller Cümhuriyet Halk Pıutit1İ 
dan ric'at ettikten ıonra yeni mev- Yarı resmi Alman 1.11.ahfellerinde ltalyan tebllli larının müdahale.slle kombine bır haİ Bunların da kuçiık yerlerde olduğ"u-ı Genel Sekreteri., Fikri Tuzer. Prti 
zilere yerle'1Uek üzere bulunan ltal- bildirildiğine göre İn~ılız tayyarele Roma 23 (A.A) - İtalyan orduları de yapılacak böyle bir hareket Ak- nu bılhassa işaret ederek is mlerlnl 

1 

Müstakil Grup Reiı Vek"li Ali Ra a 
)'an kuvvetlerini tiddetle boınbar _ ri evvelki gece Kiel civarı~~a uç- umumi karargahının 261 numaralı denıZin şark havzasmın emniyetini ~an~ bağ~lam~nızı r ca edece&im Tarhan, meb'uslar. Genele Kurmay 
dı"' .. " etmiştir. muşlardır. ln~iliz tayyarelerının AI- tebliğı: vahim surette tehdid edeb lır. Ümıd ederım kı bu çal~ma S"nes n- ikinci Reisi Asm1 Gündüz. V<"lcal.,.t-

haıya..1ann tayyare zayiatı man sularına mayn döktükleri tah- Yunan c~phesınde kayde de~er bir 8 md 1 k Selô. kl G" ld d de onlar ·da dığer arkada.şlarının hi. !er erkanı ve kalabalık bir halk l.üt 
Atina 24 (A.A.) - B. B. C.: min edilmektedir. şey yoktur. k'~"tı'~e dıe,n· . h~ıbe. 'r a~asın o.- zalarına gelecek ve boş kalan ~ule. lesi bulunmu<ıtur. 

Son on bu' ·· ı..• .1 1 1y l A 1 
"'O ızı, ıç ır ız en tıı;ruma - r·nı alac'"'kla dır T" t ·kı·ı "' ·ı b ı 

., R ın ·~ID,;ıe '8 an ar r- B::>mbardıman teşekküUer'miz di~ dan İtalyadan tecr·d ed'l . iki ı .. r . orene stı a ı•larc r- aı1 Rnm~$ 
navudlukta 40- a"VCı ve bom'bardı - Avush'alva manın bir deniz llssüne milkerreren da üzer nde hareUı ta b ı lm.ş ont ı~ Sırası gelm şken t.ekrar ş:ıret et - ve bunu Cümhu•i> ·t Halk Pıut· i 
man tayyaresi kaybetmitlerdir. I müessir taarruzlarda bulunmu"lar h lruı ti h .... u un:ı ~ ııgı mek ısterim it , Ha kevi de- veya O - Genel Ba kan \\•kili Ba•vıokll D k-

B 
' •1• • •

1
• ., - ava vve er nın ..... ımıvetı altın - d d b d b ed 1 R fik I/:!_ .1 • • '-1 tL 

B 1 
. t d b. aşve 1 ı.ı .,ın nr 1 17. dır. Bir tayyaremiz donmem ştir dadı )I' it t Sell kte h k t d asın a na an Ye en evve. tor e ;:.ayna •n BUFf'!K a K•.-

u garıs an a ır m·.}1etı•ne hı•taba-sı• Şimali Atrlltada 'ka.ra cephesbdıe k ~ a ~1 ' bil' hru ~l :Jre: e i,,e- asıl faalvet Aman. ba va ta ıle hl. larla kar,ıl:ınan açılı, nutku takib 
ı kayde değer bır e ce . uvve ava «u. ~e - t·n yeWımesl davasına in nml.f ve eylemittir. • 1 Alman hav ş Y yokt~r. z~rınde hava hlltlmlyetını alab ır ve bunun heyecanını duymu bır -züm- Parti idare H..-yeti aza ında'l Na 

Ço ( VatanpllrVP.r er Londra 2S (A.A.) Hller. İng l - a ku~vetıerıııe mer.su~ Sıcayadan ~areket eden hava filo - renın İŞi ele alması te8k l eder Bu fi Atuf Kans•J da !!ÖVlediwi bir nu-
1 ~ - terede bulunan Avustralya baş~ltılı tayyareler, Bıngaz. l manlarınıtan bı lar le iŞ blrlıtı balınde Altdenizın şart zumre ile b lhas a dare am rl k ·ı h lk 1 · k d 

k f d 
ı 1 Menzles, bu akşam radyoda İngiliz rıltnde demirlı bulunan vapurlara pi- havzasını ciddi surette tehd d edebi- allimi doktoru muhıend 1 V"'ı ;_kmn·~- tu 1 

1

• e. .a hev e1"'"
1~ t':'a ~a "e g• 

tev . 1 e ,. m·ış er e t,aarruzıtarı '1 d v . . ı::. "' "" ..,.. ye l'Tint ıza e\' e~ı ır. maletıne hitaben beyanatta bulun • lardan btr" b'ya,pmı ar ır. apu~ lir. yenile hayatlarını esasen bu m llet Bundan sonra H •'k ... vi gen.-1 ri 
muş ve d.em ştır ki: borıbalar ı:betuyutk v~. orta çap H ve devlet hizmetine vakfetmı'f bilh n Karanlıktan lıJığa ıtdlı kar•atı t .. m 

Ecnebileritı h·J ~u:l Harblerın en mukaddesi olan bul Şarlt1 Af it d em~ ır. ariciye Vekilinin vatandaşlarımızı ka.sdediyor ım Halit ... n evlemi•ler ve halk tiirkül..-ri ıöy-
harbde s.zinle beraberız. Can, mal, mınt.a.ka&~ ad~ Erıtred,e Camce;a evlerimiZden bazılarının, butçe şln- }emişler ve milli oyunlar ovtıamıt-

mıntakala ·ıwıda azim, herşeye malik ıse~ •. zaferin ka- tı tardedilm~tır. şmanın :>lr hare e_ mUhı·m beyanatı de hllA. tatmin edici bir intizama ıar ve takdirle karc:ılanm .. ·hrdır. 
•k d·~ • ı:anılmasına ve dünya ıçın çocukla- . 
1 ametİ mene 1 'TilŞ Bınba,ı Riecardo Boris'in 'l:.umanda- k d h 

I 
. . ... rımızın İÇ nde ya.şıyaca~arı daha iyi sında bulunan bir tahtelbahır Atlan Ca..tarafı ı ilıel sayfada) Akden·ızde 8 ·ıta'van ı, Afr"ı ~ a ava ngılız hava lıumandanlıgı ve daha lda bir devrın açılmP.sına tik deniZinde 8 500 to l it bi dütman ~ 

Balkanlarda vulıubulacalı her tadar, wın için ve sisin yanı ba.tı - sarnıç vapurunu to~u~ıyer:k batır - :!1::a ::·~:t.:dı!~b:~a::~::= gem"ıs·ı batırıldı muharebeler•ı 
,.,,,..İ bir hôJiHye lıaTft nuıda ~llflllala ~~ed~i.Ştir. mıştır. zıd mahiy-+te olmuıtur. 

_ .ıı.. l IJ Menzıea, tend niBi kat'ıyen yalnız ,_ fcauır er a ı . .L <":Ulua» bu münasebetle Türk ef- • _ _. __ , t 
Lonöra .. ,, <A.A.) _ B. B. c.: Sof- hiMetmeyınlz •. lllemış wı Avus.,.aıya ArnavudJukta L'" b 11_! t dd'"d d·· b.. c._-ı ı 1ncı s:aytada> Kah.re 23 <AA> - orta•a"k gı. ~ l tin imdid 4 f kad ILannı ve e ıu ere u e uıen u U h ld d . lt ik dil lt'Z han kuvvetler umumi karargii -

J&dan alınan haberlere nazaran Jlul sefer heye ın ş en ır an tün alakadarlan tenvir etmeyi fay- P 
0 ~~ • baentıza ıs: 1

B
1 

1 şmdan hının tebl'111 • 

gar tanın bazı mılntaltalrın:lna' bil- murekkeb bir kol~rd~a. balığ old.u • h dalı buhnuı ve bunun için doirudan ıaşe gemiBinı ırmı.tvır. un ar an t& • • 

Yük b r faaliyet hükurn sürmettedır. tunu soyl yerek sozlerını fOYle bıtir. ava akınları doiruya muhterem Hariciye Vekili biri taltr ben 8 bin tonılato. dığerı t.ak Tepedele!' c varında Buz mınta. 
Ecnebilerin hudud mıntakalarında 

1

m ştlr: Şükrü Saracoğlu'na müracaat ede- riben be4 bin ton lA.to hacm 'ldc ıdı. tasında. Ingılız hava ltuYvetler ne 
aJcametıerı me,nedilınlştır. Bu Avustralyalıların binlerce.si, hak Atina, 23 (A.A.) _Yunanistan re1' kendisinden gazetemize bir mü- Tover denizaltısı, bır İtalyan pet- mensub bombardıman ta~yarelerln n 

Alman still hareketin• mukave _ ıı darbelerını Roma üzerinde şimdi - daki lngiliz hava lcu"vetlen umumi likat vermek ricaıında bulur.mut- rol sarnıç gemisınl batırmıştır. . vantı~ı muvaffakıyetli bır hUcum ea-
ınetıe karşılamak üzere, töylere be. den hiSSett'rm ~lerdir ve yegane nr- kararırihının tebliği: tur. j Rcgent denizaltısı, 2472 ton lAtoluk nuında, depolara ve düşman motör-
Janname dalıtan birçok Bulgar va- zuları, ayni darbeleri Berlln ilzerinde İngiliz hava kuvvetlen tarafından cUlua» muharririnin Haridye Ve Citta dl Messına olduğu muhakkak lil nakliye kollarına muazzam hasar 
tanperverlerı tevkif edilml.ştir. de his.settirmektir. dün muvaffakiyetle yapılan bir a- kilirnize aorduiu ıual fU idi: addedUen bir İtalyan iaşe gemisıni ba yapılmıştır. • 

i~Js tayyareleri hasır kın esnasında Tepedelen civarında - Bulgar - Türk deklarasyonu tırmıştır. . Cenubi Afr ka birliği hava kuvvet. 
Loncırı. 24 <A.A > B. B. c.: İtimad L ...... ~dra Musolininin ~! ~.uıri ~ıntakasında düşmanın rno etrafındaki nefriyatı talcib buvur<lu- Utmost denLzaltısı, himaye alt.ıın- lerine mensrtb bombardıman tın a-

edilır membalardım alınan b.lberlere torlu nakıl vasıtııları kollan ile aa- nuz. Bu neşriyat arasında: "Tyrki- da .seyreden bir kafıleye hl\cum etm Ş releri, Brava'nın cenubu ' rb !ı '"· 

ıore. ingam t11YYyarelel'1 Orta.garkta nutkunu nasıl tefsir ~eri tecemmülerine, depolara ve ib ye Bu)gariıtan'ı İngiliz politikasına ve 8 bin tonaA.toluk blr ıa,e rem sini kı mıntakada alc:attan uçarak. d ~ 
limd ye tadar 1300 Alman ve İLalyan d• ? tiyat malzeme ve erzak )'ığınluma doğru götürmü~tür. > den tutunuz tıorpillemi-~tir. B"llhare bu vap ırun man astert ' taha.Mildler nl tlddetl 
tayyaresi düşilrmülllerdir. Buna ıııu- e ıyor mühim hasarlar yapılmıştır. da .«.Bulgaristan Tür~i~eyi mihver kıçı~an su alarak batmakta ,0ld11Au surette bombardıman Ptmiı Ye mıt -
kabil İngiliZler şimdiye kadar l alnız Londra ~'* , .. A.) _ B. B. c.: Mus.. Avcı tayyarelerinden mürekkeb polıtıkaıına ıevketmı tır. » e kadar görülmtlştilr. Gemi, h maye gemaert al ö ateşine tutmuştur 
110 ayyare kaybetmitlerdir. Bu tay- solınin n dün söyledığl nutuk hak _ hir ketif grupumuz. biri üç motör- birbirine aykın fikir ve mütaleala; tarafından terkedUmlşt&r. r Y z t · · 
yare erın P lotlannm elc.lerlsi paıa - tında ı.ondradaki aallbi7et.tar me • lü bir deniz tayyaresi. diğer ikisi de vürütühnüştür. Acaba bu ıırada Truant denizaltısı, blr dilşman ta. Buria'da nrfl • bava kuvvetleri':le ıutııo kurtulmullardır. .. 

1 
ba d T"' ı_ 1" ·L "h d fa . to 1 11 hü t . dn mensub bombardıman tavv rf'l•r hafil itaı-n şefınin Balkanlar 1rene uç motör ü ağır bom r ıman ur1L po ıtıııı;asını tavzı e en birkaç eaıne p ar e cum e mış ve uf- • İ g lız baştumandanlılı ~rta , ~- ve tayyaresi olmak üzer üç düpnan tay aöz aöy~meyi münaıib bulmez mı- manm iaşe gemilcrlnde=ı bır ne b r tebrln ıarlrtnda mevz leri m 1 lyoz 

Am"r kan anamııtltı bombardı.nan Uzatprk hakkında yeni turihat\a yare11İ dütünnüıtiir. aınız) obfta isabet ettirmiştir. Truant. diter ateşine tutmul!lardır. 
tayyareleri göndermiştir. Bu harb bulunmadıtını ~rilz ettinnektecir. Bütün tayyarelerimiz üılerine Muharririmizi nezaketle kabili e- bir hücum esnasında bir torpı!le b-
aalmesinde ingılız tayyarecilığ'inln Bundan Duçenin Jalyayı kurtarmak dönmiiflerdir. den Hariciye Vekilimiz. kendine haı filenin en büyüt tem •ini bat.ınnı• -
k • """~ . "r an artmattadır. !Çin H!tlere iimid bailadıtı ne\ieeal R...U teblii ifade ve vuzuh ile, fU cevabı ver- tır. Bu ıemi, 3.500 t.onillto ı•ııemlnde 

Ayni .. cAmanda Almanyanın Bulza. çıkmaktadır. A mi•tı'r•. idi. tina, 2 3 ( A. :'\.) - Dün ak,am -.. ristanı ı:ıtSali takdirinde Balkanlarda Ç k I k d I I . 
1
. netredilen 119 numaralı reami te'b- _ Türki l'fl· ula d .ı;i Şimdi tealh't olundıııtıınıı ~5re, 28 (Baştarafı l lncl sayfada> 

herhangi bir ihtımali önlemek üz3re 8 OS OYI 8V 9 flCI in· lii: miş bir şe:e'll:;:t ·;.":: kı e1tt KA.nunusanide battı.tı bildıraen TT'- Biz m için harbi kazanmak imkln 
havacılıt ba.kımından bütün tclbir. den mahk0m Olanlar Mahdud devriye ve topçu faali- faklanna sadıktır~rTa,~rYt!flbü,tün ton denizaltısı. biri 8 bin toni?atoluk ve i~timali bahis mevzuu cteğlldirB 1 

ler alınmı.,tır. yeti kaydedilmiştir. Birkaç eıir al- devletlerle, oah1.1sııı komşutarile olmak üzere .2 İtalyan iaşe gemlsinı ~a~b'. yal~ız. harb meydanını terltet. 
Sofya ( A. A.) - B. B. C: Berlin 24 (A.A.) - Bir huıuıi dık. iyi geçinmek 1'·ararındadır. Tü,.ki- tahrib etm.ştır. tiğımız tal:dırde kaybederız. Akdenz-
Alman ~efiri geçen ıene garb muhabir bildiriyor: Atina, 23 (A.A.) _ Umumt ye kendi emni~ t ~ahasıNfa tapı. de vaziyet deniz tarihinin şımd ye ta 

cephesind~ Cf'!rev•n eden askeri ha- Preuburgdan gelen haberlere gö Emniyet Nezareti tarRfından 22 Su I lacak yabancı faaliyetlere ve 1ıaf'e -Amerikadan geçen dar kaydetmedıli bir şekıldedi.1'. t -
~atı gö~teren bir filmin iraeaine re, Slovakya mahkemeli, üç gün "bat akşamı ne,redilen reımi tebliğ- kt>tlere as'd 1dka11d 1.·atamaz. Tür 3532 talya, denizlerın tumanda.oıı flindt 

lıar Baıvekili ile hükumet erki- süren gizli muhakemeden aonra, va- de töyle denilmektedir: ı ~i11t;, !oprak bütün7üc'iihtP -ve~a is- sene tayyare olmadan bu denizde bir mubarebeJi 
nını dave~miştir. tana hiyanet ve devletin emniyetine Düpnan tayyareleri, Preveze'yi tı.klal ne uamtacak her ~aarntza si İhrac e:lildi id:ımeye ç~attadır Halbuki c1e .. 

lJ 
ıuikaad suçundan, ('ekoılovakyanın bombardı"llan etmiılerdir. Sivil aba lahla mukabele ed,.C'ektır. r.izler h~t mıyetıru yal:ıra C er • 

zak Şarktan ayrılan liden 3 ki~ ölmü• ve Nikboli aro- cTü.rkiye - Dt..ılO!Lrhtrın ant ... -a Nevyork 23 (A.A.) - Tıcaret nen- min edebilir. Şımdl dt1tman n vapd. ••bık Pariı elçisi Dr. Oausky'yi mü- h" b' d ,_ ~"' dil K çlUr MJa 

A 
- loji müzesi vıkılmı,trr. it, ıt; ır ver e n · çhi r taarruz eme reti tarafından verılcn malfımata gö ru yoktur ve şman 1 -

merikalılar ehbed hapse, sabak Çekoslovak bat- 11 o1m.adıöını SÖt;ltl)'!"I. Ve 8'<1fhleri re, geçen sene A.'llerıkadan C'Cm':ın 78 nın kapıianna tadat da &else,nl ngl. 
~y 24 (A.A.) - B. B. C: vekili Dr. Hodza'y~ ve gazettt~ler - Trabzonda gU~re tevzii n.i koru.mak qayesh•i yiidon iki milyon İng la l.raaı kıymetinde 3.53~ llz ı.opraklanndan ıene on bi orce 
Bır Amerikan ıremiai. vatanlan- den Pauliny Todı ıle Peter Prıda • komşu devletin ııamimhıet1o el sı- tayyare ile •l.988 tayyare mot~ri lh.ıtilometre mesarede ve Tilrltlcrın h:ıJ 

: n~ ~ell 1000 Amerika teba- vok'u 18 sene hapıe mahkum et - Trabzon (Huıusi) - Tarım aa- kışman ı•e söztPşme.<>;dir. Tür1·iye raç edilmLltir. Bunların en mühim ranlı!I mueib derecede. t.:ı.~:cLlı:lan 
--~-~·'-· Diia Ş.qhaydan ay- miftir. Bunların malları da müaa • tıt kooperatifi köylü ortaklarına bu ta~ oe '.>u m~ nnda uzana('(IJc ı kı.smı tn1aıere,.e WJ& mtıt.ıer.lrle - ~tinJanın en. milşttl ar.ııı::.:ıdcn bi • 
• ..._.... dere olunacaktır. 1Un'i ııübre daiıtnııy.a baılamııtır. her etı sıkmıua daıma limadecfo· •• riııe verilmiftlr· liDde oıaeattır. 

o,nizler hak~miyeti 
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( Şehir Baber-leri J 
Kumar yuzonden 

bir adam ağır 
surette yaralandı 

• 

Istanbul Halkevlerinde 
on yapı an merasim 

Darülacezenin 
vari datl önemli 

şekilde artırıhyor 

8 Subat tarihli • • 

bilmec m·zde kaz nlaı 
Eovela birb!rlerini sakil söz- Bütün Halkevlerindeki toplantılarda binlerce 
le.rl~ ıöv~n ku_m~'!7'1?rdan Halkevli bulundu nutuklar söylendi 

M ii.esıesenin bütçesine 25 bin 
küsur lira ilave ed.ldi, yenı 

pavyonlar inıa 
ed 0lecek 

8 Şubat tairilıli bllmecema -ı tan bul kız ll.ses; talebesinden 842 n 

bırı hapısarH!yı, dıgerı de • ' • • 
htutaneyi boyladı temsıHer ve konserler verıldı 

de kazanan okuyuculannuzuı isimle- maralı Aysel. 

ti nşa.ğıdıı yaulıdır. i tanbul4a bu - Muhtıra defteri 

Fatihte kumar yürondcn dün kanlı 
b r vaka' olmuştur. 

FatJhte İbr.ah~vu.ş mahalle&n -
de o•uran Mehmed isminde birile, ay 
ni semt sakinlerin.sen arkadaşı S'1l!m 
Sara.ıybumunda bir kahveye giderek 
kağıd oyunu oynamağa başlamışlar -
dır. Fakat, oyun unasmda araların. 
da bir ihtilM çıkm14. sürntle bır ağız 
k vgası haline inkılA.b etmiştir. Her 
iksi de bil\birlerini a~ır sözlerle sö -
vüp saymağa başlamışlar, fazla hıd
dete kapılan Salim yanında bulunan 
t>uyük bır çakıyı çekerek Mehmedin 
ii!:erıne hücum etmiş, ve arkadaşını 
muhtelif yerlerinden ağır .surette ya
ralamıştır. 

Vak'a yerıne yeti en zabıta memur 
ları sucluyu cürüm Aletile bir!ıkte 

yakalamışlar; yaraları ağır ve tehll. 
telı olan Mehmedi de cankurtaranla 
Gureba hastanesine kaldırmışlardır. 

lunan okııyqcula.nnuzm hediyelerini 
(Son Posta hatıralı) --- Paza~i, Perşembe g-ünleri öğleden 

Beled'ye DarüJl'lcezenin varidatını sonrn bizmt idarebancmiıdcn alma. Çanakkale orta okulu sınıf l-E t 
artırmak için yeni teftişlerde bulun. lan Jaıımdı.r. Tavada bulunanların lebesin<len 585 numaralı Mcnşu 
mağı kerarlaştırmı,ıtır. Her yıl Dani- bediy~erı adlreslerine posta ae göın- Durmaz, Ankara Devrim Ukokulu ı 
lfıceze için Şlrketihayriyeden 7000 ve derillr. Btrlncl ve ikinci ikramiyeyi ka. nıf LA talebesind.en 217 İsmet At· 
Denızyollarından ıs.soo l'ra aidat a. :ııa.nnuş olanlar ga.zeteye koınulmak gan İstanbul Nışantaşı erkek or 
Jınmaktadır. Belediye gerek Ş irketi - üzere iyi çıkmış birer foto~aflarını okul sınıf 3-A talebesinden 180 nu 
hayriye, ger1tksc Denizyolları nezdinde Yernıelidı-Ier. maralı Mehmed Atasayar. 

bu ~~datın artınlmMı hususunda te- Bir büyük aulu boya tak1mı Yuvarlak dünya kalemtTa~ 
şebbuslerde bulunacaktır. İstanbul birinci ilkokuldan 528 nu- (S P •ft b t al ) 

A D üJ. " · ıA th . 1 on os.... a :ır ı 
yrıca ar .. cC2e ıma ıı. anes:n n maralı Ral)ia. 

tevsii suretile hasıla.tın fazlalt4Ullası.. B' Ş' I Ib·· .. İstanbul Firuzağcı. Batarya sok; 
na çalışılacaktır. ır ır ey a umu Panorama apartımanı 2 numarac 

Beled·ye Darülfıceze 941 varidat Erzurum kız orta okulu sınıf 1-A Doğan Gençer, İstanbul Gözte 
bütçesi geçen .seneden 25,115 lira ta!ebes nden NiSa Kaba!. 5 inci ilk okul sınıf 3-A da 116 Nr 
f 1 il 1 ı k "'fth min Karaka.ş. İstanbul Cağaloğlu c az as e 224,291 ira o ara ~ ir Mec Bir maroken kaplı hatıra 
llsine teklif et.miştir. d f . ta okulu sınıf 1-B de 490 numan 

Darlilô.ceze masraf muhassasatı da e ten Hııyrctt n Melek. 
224,921 lira olarak tesbit edilmişt r . Gümüşhacıköy Kemalpaşa ilkokulu Bova kalemi 

Yeni bütçede DarUlfıceze imalat - sınıf 2 taleb~inden 55 numaralı Er. Kırklareli orta okulu .sınıf 2.C , 
hanesinin tevsii ve malzeme müba - doğan Solakoglu. 292 numaralı Ali i'h,,an özel, Hav 

Eminönü Halkevinde dünkü loplanb yaası için lO bin lira ayrılmıştır. Mürekkebli kıı1em merkez tik okulu sınıf 5 de 235 n 
1_1 1 1 ._ 1 n I ld ~ b 1 .. d k' Darlilaceze bathemş're ve hemşire- (Son Post!\ hatıralı> ma'l"alı Sacid ~ruer, IA.'nkara y r a 1'.ev eri ıı.uru uşunun -ı uncu u o ugu l.l mut u gun e on se ız 1 . - . . 1 . d · ~ 

Yıldönümü dün •f"hrimizdcki bü- ·ı t · · b' d'J kt t 1 erın n ucrettt>n maaşa geçırı mesı e Yalova po,ı;ta telgraf memuru Zıya ni~ehir Konursokak 7 numarada P 
Du•• nku'• 3 \. a gın ,.. ml ı yonunT.~ken~ıl!llı . ır ı e .e g~f· muvafık görülmU.,tilr. Ayrıca m6es - o&lu Yu"cel ıst' an"ul 40 ıncı ilkokul m"ı·r . 

J tün halkevlerınde merasimle kutlu- anıyor: ur mı eti ve azız ~ ı . 1 k "' • " Çaylak. 
lanmı tır. Dün saat 15 ten evvel var olsun •.. ıı se.seye yeni bir k~l~ ve boiaz milte- talebesinden 267 numaralı Y. İslflm, Albüm 

başlangıcı halkevlerinde toplantılu yapılmıı Halkevi Reisinin nutkundan aon- h~~ kadro.su ı ave ol~nmuşt.ur. . İstanbul Şişli Tero.kkı lisesi sınıf 3 

)u .. n "chrı'n muhtelı'f yerlerı'nde 3 ve tam saat l 5 te Partı· Genel Ba.._ .. i okunmuı t s'l k lu bir Do.rul~eezeye alınaenk ınekler !çın talebesinden Şakir Ataker. 
fSon Posta hatıralı) 

,, ,,- r~ şur er .1 • '. em 1 0 bir nhır yaptırılmak üzere 8-000 llfa K d l k l Bursa lkinci orta okul .sınıf 1-B 
yangın başlangıcı olmu~. h psi ~ kan Vekili Doktor Refik Savdamın pıyes tcmsı etmıştır. tah·=~at. konulmuQtur. urıı.un o ma a em t 

H ık 1 d Y "~ " :s 38 numaralı R. Sinem, Ankara Ce 
yetişen itfaiye tarafından etrafa si- Ankara a evinde aöyledjği nu- Gece yapı an toplantı a avuz Mü ~..ı....t.. 1 pa nl il"veten <Son Posta hatlralı) 
rayet etmeden söndürülmüştür. tuk radyo j),. dinlenilmiştir. Başve- Abadan açıf sözünü müteakib ~hir . esses.:;ı..n:7... vyo ara " Cı caddesi 91 numarada Orhan ı:: 

A b · d ıH ..ı. b k ~ d L'l" k • h h lk · M 1 .. A d M l'h A · Sö' ınşssı mutMavver bulunan pavyonun Uşak lisesi .!lmıf 10 t~lebeslııden 27 ğuştan, İ8tanbul 44 üncü ilkokul t 
ra camim e ıvıca;tc so agın a W>.ı ın nut uncı .1 sonra er a eVJ ec (ıs1ı1 lkzası1n _a)n e ı a

1 
bvnı' k • ı'naııatı 'ıç·ın k"""dı'nı:ı.ırvon "'~yetı·nden ·· 

ı h l .... ""' _,,, """ numaralı Mehmed Göbeley, Konya lebesinden •2s numnrnlı ınırer. 33 numaralı apartımandnn Nesim evve ce azıt anan ;nograma göre :zen a ev erı mevzuu ır on- . 
isminde birine aid dairede soba bo- merasime de" am f!tmi~tir. feran vermiş, tcmıil kolu uSaadet bkarar a!~n~~f dit m~ı dolayısile orta. okul sıntf 2.-C de ııo9 nu~ar~lı 
rulan tutu muş ve ıöndürülmüotür. İstanbul hakevlerinde y11pılan me Perdeıi• piyesini temail etm.iııtir. m~şts;~e 1 u ç e ahs~at ayrılma- Adnan ~~u.üğ~kke~~:r1un d &'U~:~dk 

Pangaltıda S•ir Nigar aokaiında rasimi sırasile aşağıya yazıyoruz: Betiktaı Halkevinde umk.ızum8 mudur! u """' erın en ...,. .. 

Ayna 
cson PO$ta hatıralı> 

5 numaralı diikkfında mangaldan Eminönü Halkevinde &at 15 te Ba;vekilin nutku din- euı·· 1 k I ı una. f.stanbt11 Hayriye lisesi sınıf ıo 
•ıçrnyan bir kı .. ılcım, kaplamaları Eminönü Halkevindeki mera!!im lenildikten ıonra etiklill Marşile mc Un emaye a an Dit fırçanı de 869 numaralı Tacettin Giiner, 
tutuştunnuftur. Yetişen .itfaiye bü- de Vali ve Belediye Relsi Doktor rasime ba~lanmış, Parti Be,iktaş tal bele · k l'k (Son Posta hat.ıralı) tanbul Fatih Altay eski Alipaşa ctı 
t~!1 .~ül.:l.:ana yayılmadan, ate,in ö-, Lutfi Kırdar, Parti idare Heyeti Re Kaza Baıkanı Zühdü Çubukçuoğlu 8 rın as 8r I s· as Kızılırmak nırnkul sınıf 3 de desi 62 numarada Saadet Altın, . 
nunu al?1ıttır. . . . isi Reşad Mimaroğlu, vilayet ve par bir nutuk şöylemitir. Bunu Bcşiktaı yaziyetferİ zek'; Eyier, Babaesk; Yıldız oteli müs_jt.anbul Şehremini erkek or:a okulu 

Tahkıkat netıcesınde, bınanın ti erkanı ve kalabalık bir halk küt- Halkevi Reisi Hükmü Arkök'ün hi- t~iri oğl~ Mahmud Saçma, Konya da 299 numaralı Sabah:ıttın Şen. 
5 00 liraya sigortalı .olduğu anlaşıl- lesi Jııazır bulunmuştur. ta besi takib etmiı, canlı tablodan Maarif V cklleti lise bitirme ve lise sınıf 6 da 4A numaralı M. Vehbi Kitab 
mı tır.. MerMİme lstjklal Maışile başlan sonra Şehir Orkeııtraıı bir konser devlet orta okul imtihanlarında bü- Acarer. Maden jandarma bölük komut' 

Beşıkt~ş.ta ~ostanbaııında Jiros mış ve Başvekil Doktor Refik Say- vermiştir. tünlemeye icalan talebelin as'hrlik Di~ maf': mu k~ A;nin Erbeden, Kırkluela Ol 

adında bırınc aıd evde ı-uhur eden damın nutku radyo ile dinlenildik Beyoğlu Halkevinde vaziyetleri hakkında alakadarlara Eskişehir li.qesı sınıf 1-N talebesin - okulu sınıf 2 de 84 numaralı Hald 
bir yangın da, itfaiy'! tarafından bas ten sonra Parti İdare Heyeti Reiıi l!tiklal Marşından sonra Başveki birVta~!1'11 gob'nder~ştidr. 

1
. den 2771 Nevzad Antalya orta (jkul Erkan, Bursa '1 inci okul sınıf 5 

tırılmıştır. Re .. ad a.•'maroC.lu a .... ğıdakı' hı'tabe 1· k d" l 'hn• A f G''k e'Ka et u tamım e ıse ve or- ' . . ğl ,.. ıvu .. ,... ın nut u ın enı ıf, rı o pınar ta okul bitirme imtihanlarında bü- şınır 7 talebesinden Şerı!c Tufan, üı- 274 numnralı Yakup Gczero u. 

Eminö::ü Halkevi 
de bulunmuştur. bir hitabede bulımmu~. ev triyosu 

- Sevgili yurddaşlar, tarafından bir konser verilmi~tir. tünlemeye kalan, imtihan talimat- M 1 k 1 b' · d 
Şu kutlu toplantına dinlediğimiz Kapalı spor sahasında spor JnÜSa- namesinin verdiği müsaadeden isti- es e me de er,n e 

o: ,,es tras nın konseri irşadkar sözlere bir şey ilave edile- mereııi, gece parti binasında konfe- fade ederek okula devam etmiyen " 1 . d ti . 
Dün saat ı ~ ,3u dıı Eminönü l lal mez, ancak törenimizi aı;rnak için rans ve temsil verilmiştir. ve bütünlemeye kaldığı derslerde ögretmen erm 8rS Saa eri 

Yeniden 20 bin otomobi 
lasf gi geliyor 

kl•a bı'r ı·kı' so"z... Ş' 1• H 1k • d ertesi sene im~ihanli girmek haklu- I k k ll B .. I d h . · 'd kevi orkestrası, şef Cemil Türkar- ~ 1f ı a evın e 
111 

muhafaza eden talebenin, okula Maarif Vekaleti mes e o u arın ugun er e şe rımıze yenı en . 
man'ın idaresinde bir konser ver- Tvlerimizi k E~ed~ SJfin rehberliİ Başvekilin nutku dinlenil devam etmemekte i!<eler de alaka- da ders saatleri kanuni hadden az bin otomobil lastiği gelecektir. 1 
mİ§tir. ği i ~ _açmıstı ·. .i~ i .e .ona . ide~ 1 dikten sonra Halkevi Reisi Halid lan kesilmemi-, olduğundan, talebe- olan öğretmenler hakkında alaka- lastikler Vali Muavini Ahmed Kı: 

Güzide elemanlardan te§ekkül e- eklıru vermek ıçın Mıllı Şefımizın bir söylev vermiı, futbol turnuva- lik sıfatını muhafaza ı-ttiklerini bu darlar bir tamim göndermiştir. ğın reisliğinde teşekkül edecek 1 
den Halkevi orkealrasımn bu nurlu ve fiUUrlu mepleıi ile devam sında kazanan Halkevi takımına ku I I V-'-aAleb'n me·lek okulları ve o"g" komisyon tarafından verilecek ve 

k sebeble askerlikte te<:i e tabi tutu - ccı.. ~ 
lconserı' .,·ok muv-aff .. kiyetli ol- etme teyiz. pa verme merasimi, bunu sporcula- 1 • · ı· d · d k' f kalarla ihtiyacı olanlara dngıv tılae ... E ı ·ı· d · f maları icab ettiğini bildirmiştir. retmen ennı ıse erccesın e ı s:nı -
mu .. , program araşında Schubert' in · v er ı ım or umuzun, ır an aş- rın milli oymılctril• caz konseri, tem larda haftada J 5, orta derecedeki tır. 
(Bitmemnş .::>enfonisi) . ile Betho- kımızın, inanımızın müceuem bir sil takib etmi~tir. Gece bir balo ve- 1 k G l sınıflarda J 6 ve atelye öğretmen- --------------
venin 3 üncii domirıö:- konsertosu varlığıdır. Onlar yf\lnız bil~i 've gör rilmi .. tir. Parası;ı; yatılı o ara a ata- ( 

d l dd l k 1 kl " 1 1 bel !erin.in 28 saate kadar ders verme- T i y A T R Q LAR çok alkışlnnmıştır. Bu konsertoyu pi gü eği • yur "I arın arşı ı ı mu 0'1cüdılt Halkevi:nde saraya a ınan ta e er leri İcab ettiğini, haftalık ders saat- E 
yano :ile Ankara Devlet Konserva- habbet menbaıdır da.••" H Ik d ı'le Maarif Vekaleti, ders yılı ba•ında } ] 

Reşad Ml.mıırog~lu hu)kevlen"nı·n va Ankara a evin e radyo " leri bu mikdardan az o an arın, u-
tuvarı talci>esinden Renan Türkar- rA d ı 1 l k t ht l r t k l dn 1 fi d k 1 k Bavvekiliıuizin nutku in eni dikten meme e n mu e ' mm a a arın .. mumiyet itibarile derslerini verdik- 1 
man çalmış ve genç san'atkfırın mu aı annı a ısııca an attı tan sonra sonra evin edebiyr.t kolu baskanı açılan parasız yatılı imtıhanlara gi - ten sonra okuldan ayrıldıklarını bil 
vaffakiyeti tl\1·djr edilmiştir. Bilhas halkev!e~n~ ha~kın faz!a :ıl_a~a ~?s Cemal Döner, Ar kolundan Ôcret ren 4660 talebe arasındn, 20 tam not 
sa baba oğulun nyni orkeııtmda şef 1 te~~cs:ını dılemış ve BOzlı."lmı bitır- Giı::esun b!rer söylev vermicı)erdir. le.sa.s üzerıne 19,18 not almak suret.ıle dirmi~tir. 

1. 1 k l l • b' snı•tır " Maarif VekilliX.i bu ög-retrnenle-ve so ıst o ara )U unuşu umumı ır 1 .. . Müteakiben (Para Delisi) piyesi en yuksek derecede muvaffakiyet e.ös ti 

sempati hasıl etmi tir. Halkcvi or- Müteakiben Eminönü Halkevi temsil olunmuştur. teren ilkokul mezunlarından altı ta- rin fiilen ders verdikleri saatlerle 

Şehir tiyatrosu 

İstiklal caddesinde 
komedi kwnrnda. 

Ak.şam saat 20,30 dı 

KİRALIK ODALAR 
keıtraın, arzu}'\J umumi üze1ine ay- Rei~i Yavuz Abadan bir nutuk söy- l kanuni hadleri arasında kalan saat-
ni konseri Pazara tekrar edecektir. )emiştir. Yavuz Abadan bu nutlrnn Diğer halkevlerind'! de ayni şekil !ebeyi parasıı yatılı olarak Ga ata - )er kadar okula gelmelerini ve okul Raşid Rıza Tiy:ı&-J'O.$.l: 

24 Şubat Pazaıtesi aqıı 
Beşik~ta Gürel Rakıyı fazla kaçırınca 

sarkıntılığa batlamıt 
Yu.sur Var isminde biri Çemberli -

taşta bir meyhanede rakı içınlıı, bl -
lAhare sokoğa çıkarak ~una buna ta. 
kılmağa, rezalet çıkarmağa baıılaml§ 
tır. 

Çok fazla sarhoş olan Yusuf, za -
bıt.aca yakalanarak, dün adliyeye ''e
rılmlşfir. 

Suçlu, Sultanahmed 2 nci sulh ce
za mahkemes nde muhakeme edile_ 
rck neticede 2 lira pa.ra eeaaına mah 
k<ım edilmiştir. 

Tramvaydan düten b:r genç 
Ka.sımp~da otıu-nn 17 Yll.flllda 

Avram kızı Fortuna Beşiktaşts. tram
vaya binmek isterken ayası kayarak 
düşmüş ve başından ağır şekilde ya. 
rnlıınmı.ştır. 

Yaralı, Beyoğlu Belediye hastane -
s ne kaldırılınl§tll'. 

da ezcümle demi~ir ki: de gündilz v~ gec! topl~ntıla~ ):apıl- saray Lisesine yerleştirmiştir. 
_ Büyük Türk inkılabının feyizli mı~, Baıvekilin nutku dınlenıld.ıkt~n Bu ~ çocuktan ilt"sinin btıoaları fa. müdürlerinin emrinde bulunarak 

verimleri arasında, halkevleri, adla s~nra konf~rans, konserler verılmı~. kir birer rençber, birinin babası a - göstereceği '\'azifelerde çalışmaları
nnın da delulet ettiği gibi, halkla p~es temsıl ~lunrr.uş, ve muhtelıf mele, birinin babası müftü, birinin I nı alakadarlara emretmiştir. 
beraber halk için çe.lıtma prensip(..' e"le~~el~.r tcrtıb olu1.1mustur. babası da ortaokul öğretmenidir. B r 
nin tecelligahı olarak müsteşna bir . ?u~ku .. Hal~.~vlen Bayramınd~ tanesi fakir bir ailenin çoçuğudur ve M'erdivenden düşüp yarahnan 

sinema.cunda 
AŞIK LAz.nr 

Komedi 3 perde 

rer almışlardır. Bu yüzdendir ki vılayeamızın dort kaza:~nd~ yenı babası ölmüftür. kadın 
halkevleri bayramı, Tüık hall<ıııın halk odalarının açılma torenı yapıl- Kuzguncukta İskele caddesinde o _ Beyoğlu HALK sinemasında 
bayramıdır. Her sene bu yJldönü- mı!ltıT. Elinden dü,ürdüğü bıçakla turan 70 y~ında. Makruhi ismlnde Üstad Muhlis Sabahattin open 
münde bütün milletç• ayni zaman- Yeni halk odaları Heyb,.Jiada, yaralanan kunduracı bir kadın merdivenden çıkarken bir. 24 Şubat Pazartesi günu akşamı s 
da halkçılık prenıipinin zaferini te-- Çatalca, SiliVTi ve Beykoz ka7 ala- Galatada sarnıçlı banda oturan denbire hafı dönmiış ve bMamaklar- 21 de (Köye Dönüş) 
sid ederiz.» nnda açılmıştır. kunduracı Ahmed Nalbantoğlu ça .. dan aşıığı yuvarlanmıştır. Opera komik 3 perde 

Yavuz Abadan haikevlerinin e- Heybeli Halk odas1 ll§ırken elinden düşürdüğü kundura. Sukut neticesı sol aya~ı kırılan ka-
hemmiyetini, hareket ıubelerini, Heybeliada I Iallc odasında riidyo cı bıçağının karnına isabetile ağır dm, cankurtaranla Haydarpaşa Nü-

25 Salı akşamı 21 de 
EFENİN AŞKI cümhuriyet ve millet hinnetindeki ile Ba,vckilin nutku dinlenildikten surette yaralanmıştır. mune hastanesine qıa~edJerek, te -

faaliyetlerinden doğan terbiyetkir sonra yeni halk odasmm açılması Yaralı ha.'Jtaneye kaldırllnuşt.11. davi altına alınmıştır. Gişe açıktır. Telefon: 40574 
tesirlerini de anlattıktan sonra söz- dolayısile tezahiirat yapıhnı~ ve ----~-------------------------
lerini ,öyle bitirmi~tir: Heybeliadalılar M).li $efe, Mecliıı Oynarken düıüp yaralanan 

- Adedlcri hcrgün artan halkev Reisi, Baıvekil ve Parti Genel Sek- çocuk 
)eri, milli idealimize daha çok yiik- relerine tazim ve teşekkür teliraf
laşmanın ıembolüdarlcr. K.ıılbleri- lan çekJlli§J,.rdir. HeybeliadalılaT Beşlktaşta. otu?2.11 Mehmed fsnlin
mize huzur ve emniyet dolduran Milli $efe çektikleri telgrafta tnzim de birinin 4 yaşındaki kızı Güler, e-

h k vin kapısı önünde oynarken dü;ınüş 
bu te.za ür nrtısında gijverumızm ve bağlılıklarını bildirdikten sonra 

~·------ PEI~ YAKINDA B:'!l-~--
Ç EM BE R L l TAŞ Sinema.,,ında 

ABABACINIM K ZI 
DUNYAŞKA tazelendiğini, Türk olmanın fahir ve kendilerine h·asretle1in arzetmi§ler- ve başından yaralanmıştır. Yaralı '>0 

heyecanile bütün bilgimizin dopdo- dir. cuk, tedavi edilmek üzere, hastaneye 
===========:;:;~:;;ı:::ı:s:ıı:=::ıı::::=;:::;:::====::i::::=====================:::,=====::::;;...,.c::ı:ııı.:=,_.,=-=-ı:=:=z:::c::::==;:;:::::: kalduüm~ur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Huan bey - Ecnebi 
:mecınualal'ı kar~tır1rken 

JOZiime bir tef il1(tti. •• 

İlim 8.do.mlanrun 
m.akt\lelerine ıöre.-

Hayvanla.rm konu -
facağı devır uzak değil - · 
dir, deniliyor. İlk kelime
leri ~ olacak 0er.şin?. 

Hnsan bey - İnsanlı 
ğın bugünkü halı'ni gö • 
rünce, a.ğı7Jarından ilk 
çıkan kelime a:Anuuı in -
~nlara benztmiyeliml» 
demek olacak!, 

•••••• Yanıl akşDm bütün İstanbul ha kı •••••• 
ıis ha.yatını tasvir eden mevsimin en hakiki 

Fransız filmini 
FLERL Te CAİLHAVET'ln .meşhur P'ıyesi 

AŞK ve iHTiRAS 
Şahescırini rörmek Te alluşla.nıak üzere 

S C M ER SiNEMASINA 
koşacaktır. Baş JloUerde : 

GABY ~IORl.AY • ELVİRE POPESCO 
ARJ\JAND BEit;ı.JARD - VİCTOR BOUCBER ve Dı\LİO 

HIJ'Slaln ve a.'}k;arile asri kadının bütün Rahu._. 
Y edcılin.iai n-.ehlen. aldırllll2. 



General 
diyor ki 
(Bqta.rafı 1 ··,ci s:ıf!adal 

Bunıar, verilecek bir işaret ü -
~rtne derhal orada haZ!r olan elbi.
aeıerini ve stıahlarını giyip kuşana -
eatıar ve kendilerine, uçak meydan. 
lan, demiryolu müh m ukdeleri ve 
Ukerl mevki ve daireler gibi yerler -
de, verilen vazifelerin ba,ına ko§a -
~klardır. Bu yıl, buzlan erken çö -
Zfilen Tunanın muhtelif yerlerine, 
Ruınen sahillerinde., köprü kunnat 
har:ırliklarına Almanlar şimdiden baş 
l~Iar. Bu şuretJe nkti gelir gel -
ınez Romanyada yığılı ve harekete 
hazır duran Alman orduları hemen 
Bulgaristana ıyiirüyecekler ve bura. 
dan geçerek Selaniğe ineceklermii· 
Bu suretle yalnız Yunani8taru İtalya 
~e Sulhe icbar değil, ayni zamanda 
ulgar"ıStana ve Egenin en ehemmi -

Yetli bir limanına el komuş olacaklar
ım, .. 

D ğer fikir ve mütaıealara göre, 
Almanya böyle yapacağını sadece gös 
terecek, fakat icraata geçmıyecektir. 
Bu mütaıea temelsi'Zd!r. çünkü yal
nız kuvvet göstererek kuvvet kullan
ı:naınaklıı. Yunanlstanın üzer.nde hiç 
bir e.:;asıı tesir yapılamı~acağı aşikar. 
dır. Nitekim şimdiye kadarki aAl -
ınanıar gelıyorlD şayia. ve yaygara -
lannın, güzeı bar.beden İtalyanların 
en Şiddetli taarruzların; defeden ve 
daima muvaffak olan Elen ordu.su· 
nun & nlrlerini ula bozmadığı gibi 
bunların harbetmek cetaret ve gay
retlerini zayıflatmam!.'}t:ır. Bila~. 
Elen askerler~ Almanların bir gün f eiırıe~e~i ihtimaline mebni, İtalyan. 
~rın ışını btran evvel bitinneği 
§unmüş ve dolayı.sile gayretlerini 
t;rı:nış olabilirler. 

_Di~e: bir habere ~öre de Almanlnr, 
tuya Ingilizleri asıl maksad ve he -
<lef hakkında şa.şırtmak iç n yakında 
Balkanlarda harekete geçeceklerin:, 
A.kdenizde ve A.frikada büyük taar -
tlr.Zlara girişeceklerini kasden işaa e. 
<liyo,.larmı.ş ! Onların asıl hedeneri 
~vrupanın şimal batuında im ş! Bu 
ederıer, mümkün mertebe farla va

Pur batırmak :ıuretde İnglltereyt ia
§esiz, ipttdat maddesa ve harb mal -
zenıe3iz bll'akmak; adanın ii:ıtünde 
harbe ve ya.şamağa yarar her ne var. 
sa tahrib etmek bunların .sonunda 
da Büyük Brit.a~ya adalarını işgal 
eylemek ve bu suretle harbe kat'i 
b r zaferle .son vermektir. 

. Elhô..sıl ne olacak ·belli değildir! Çün 
ku bılemediğimiZ birçok ~eyler var 
dı ' M A .,. • r · 6.\lel~ Hitlerin ve Alman hari -
clyesinin Bert.sgaden'de Yugoslav mu 
rahhaslar le ne i~rtışttıklerlni bıle _ 
mlyoruz. Daha pek çok ıeyler büemi
yoruz: !araza, Almanların Roman _ 
yadaki h::ı.kiki kuvvetlerini bilemiyo • 
ruz ve bilmek oldukça güçtür. Buna 
rağmen, bunlara dair, o derece sa
r ih malfunat ve hatta muayyen ra -
kamlar zikrolunuyor kl, bu baberlerl 
bizzat Almanların kasden işaa etmek 
te olduklarına, ve dolayı.sile yanlış 
oldllklanna insanın şüphesi kalmı -
yor. 

Bizim Bulgarlarla, iki tarafın -ki. 
nıe karşı ve nereye müteveccih olursa 
olsun~ taarruz etmlyece~ı hakkında 
Yenı bir deklArasyonumuz vardır. Ne 
Bulgarlar ve ne de biz taarruz etmi
yeceğlz. Bu hem iyi ve hem de sarih.. 
tir. Fakat dedikleri gibi, eğer Alman 
~dusu BulgarJatana girerse ve üste. 
lık Bulgarıstandan geçerek Şimali 
Yu'nan\stana yürürse ne olacak? .. 
Bulgarlar taarruz etmedikleri ve et -
miyecekleri içtn onlara, deklarasyon 
mucıbince, hiçhlr diyeceğim.Iı. oın.
yacalı: mı?!. ElhAsıl bUmediğimiz o 
kadar çok ~~Y var ki etrafı alan ve 
saran kesıt karanlığı delip yararak 
uzakları görmek için elde kafi b '.r ışı
ğa malik de~iliz. Bu itibarla ber gün 
:Yeni bir sürprizle kar§ılaşmak ibtima. 
lim'z pek çoktur. 

Bugün ikt devletle iki adamın barb 
ve siyaset pistinde mllth'.ş bir maça 
hazırlandıklarını biliyoruz ve görü • 
Yoruz. Kezalik bu ikt devletin İngil -
tere ve Almanya, ikt adamın da Hıt.. 
ler ve Çörçil olduklarına da vA.kıfız. 
Yalnız nasıl blr oyuna hazırandık

larını ve neler hamladılı:la.rını bile -
mıyoruz. Biz seyirciler, etmdil'k aadece 
bir oyunun oynanacatını biliyoruz. 
Fakat oynanacak oyunun ne olaca. 
ğından haberlmiz yoktur. 

Bununla beraber B lkanla.rdaki va 
z·yet menfi cihetten tetkik olunursa 
h~ı meyal bir hakikat sezilir gibi 
olmak)adu: Romanyada, şayed de -
dikleri gıbi, büyük Alman kuvveleri 
var$a ve bunların bedeli hakikaten 
Bul.ıaristandan 1'eçerek Şimali Yu -
nanıstana ve Selani~e inmek ve bu 
suretJe Yunanistanı İtalya He sulh 
akdine icbar etmekse bunlar acaba 
~e bekliyorlar dıye bi; sual varid o -
bur? Malfımdur ki, Tuna.ıun sathında 

U2l.ar olması böyle blr harekete ml
nı değiklir ı 

çö:ıer ne ise Tunanın buzları artık 
iyi) lmüş ve çözülmektedir. Hava d!l. 
al ~erek b!r ilkbahar havası halini 

. nnştır. Bakalım ıbu tereddtldlil va. 
'•Yet daha ve ne vakte kadar sürecek 

Yakın lti ne ·· t de b ' .. gos erecektir. Her:1al-
ana .r surprizle karşılaşacağımız za

n Pek uzak değildir. 
B. Emir Erkilet 
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J, ı f Hidiseler Karpsında 1 

Ehliyetsiz boyacılar 
.. - ...... • an eye n e u unan ar ta· 

Çok şıkhir 
dantel rob 

Yün bluz modeli 
1 Tramvayda ""'"et•-: ar-t-ım-.-$-u---I-.m-tı.-h- h ti. d b l 1 
ser)evhayı gördüm: şırmıolardır: 

«Sehirdeki ehliyetsiz boyacıların - Bir yanlışlık olmasın, biz bo-
aayısı beş binden tazladır. » yacıları imtihan edecektik. 

<.<Belediyeniu boyacıları da imti - - Evet efendim, aızediyordum. 

Yeni, değişik, 

şık ... Böyle bi:- btu-
• zu hangı genç kız 

veya kadın örmek 
istemez? Renkler 
alıcıdır. Fakat öy
lQ tertib edilmi~tir 

ki göze batmıyor. 

e:ı ranlı Tenk.lo:'l' 

koUarda, omuz • 
!arda ... ~orsaj da
ha dinlendiren bir 

renkten... Bu a • 
henk bluza kibarlık 
veriyor. 
canlılığı 

Cen~liği, 
nch.l:klc 

bir1eı;tiren m<H~ 1 -

ler kolay buLı ı 

maz. istifade etme
lisiniz. Kollar için 
kırmızı. turuncu, 
tatlı çabla }·eşili, 

~ece mavisi Kibi ıö 
ze çarpan renkltt 
kuJlanabi
lininiz. Konajın 

han edip ehliyet vermeleri i'ltenildj. >) Saçlan taranm. ............. 
Gazetemi k~~~d;~·,' ~hi~~ ·k~y-

dum, etrafıma bakındım: 
- Doğrudur, diye dü&ündüm 

ehüyet.si.z boyacılar pek çok: ' 
işte fU önümde oturan kaaın her 

halde ehliyetsiz bir boyacı eline 
c:iüşmü~ olacak ki, saçla•ı kurumıya 
yüz tutmuı, uıısır püskülüne clön -
müş. Mısır püskülü gibi dip taraf -
)arı siyahça., uçlara doğru sanıntırak, 
uçlar ise dok•muıu dökülecek de
recede yanık. 

Kapının öniı..ıde durl.ln genç ka
dın da, kendi kendinin bo" acılı$?·nı 
yapmış olsa da ehliyetsizliğir:den 
dudaklarının boyasını çenesine, ağ
zının iki kenanna taşırmış, )'ana -
ğına da fazlıı pembelik sürmüş, bu 
gibi ehliyctsiz.lerin kendi yüzleri.ıi 
boyamalarna da müsaade etmeme -
li .. 

T rıamvaydaı1 indım. Bir bakkal 
dükkanının önünde durdum. Ca -
mekandaki mak:mıaları gördüm. 
Boyalı oldukları pek belli: 

- Ehliyetsiz boyacıların yapa -
cakları bu kadar ,)lıı r. Boyalı ol -
dukları hissedılmemeli idi. 

- Sen delirdin mi, boyacı değil
sen çık dışaıı. 

İkinci giren bir genç kadındır: 
- Siz de boyacıllk imtihanına 

mı gekliniz ~ 
- Evet efendim. Yataktan kal

kar kalkmaz, evvela yüzümü bol 
kremle yağlarım. Kremin üzerine bit 
tabaka hafif pudra sürerim. Sonra 
dudaklarımı rujla ..• 

İmtihan heyetinde bulun3nlar 
büsbütün şaşınnışla~dır: 
. -.- Yan~şlılt olmui bayan, bizim 
ı1n;tihan edıp ehliyetname vereceğj
mı~. boyacılar, sizin gibi boyacilar 
degıldir. 

Üçüncü g;n~n. yağlı s21çları ense
sine sarkan bir delikanlıdır. 

- lmtiha.-ı olmıya geldim. Boya 
benim hayatımdır. Boyaları birbiri
ne karıştırınca, tahiatin en güzel 
parçalarnı yt'r-1.tmm. fşte bir tanesi. 

Kolunun altında tuttuğu hi .. to -
ma.r kağıdı acar. Boyayla yapılm11 
alelacayib hir ~kil: 

-Bu ne hu"> 
Delikanlı izahat verir: 

yünü beya'Z, gri, krem, laciverd ola bilir. 

Hararetun vardı, bir şerbet içe -
cektim. Şerb~tçi dükklnına girdim: 

- Ne emredeninh, portakal mı, 
mandalina mı, elma mı, muz mu') 

Renk renk şerbet şişelerini elile 

- Resim, yeni gÖriiş, yeni rnh, 
bütün yenilikler bu ı-esimcle mev • 
cur. Hele ~u genç kadının güzdlıği
ne bakın. 

Abiyye, fakat ayni zamanda çok 
sade bir model olmak itibaıiJe bu 
model biJhass.1 genç kızlara tavıi -
yeye deger. Şıklığına diyecek )'ok. 
Önden üç düğm" j)e a~ıhyor. Kollar 

biraz kabarık. Beli ve kalçayı saran 

eteğin kalç•1dan aşağısı kloş parça

larla bollaı.tırılmıf. Dantel esasen 

kendi kendinin süsü olan bir ku -
ma~r. Başk-s siis istemez. Belde 
deri bir kemerle kendi renginde bir 

kaç dilime en •evilebilecek garni -
türleTdir. Model beyazdır. Siyah~ 
l~civerd, .tri, hele açık mavi dantel 
de ayni derecede güzel durur. 

M evaim yemekleri: 

Portakal kompostosu 
Orta boyda portakalların dış ka

buklan değil, fakat ayni r.amanda 
iç beyaz kabukları da soyı.ılur. Or
talarından kesilir. Çekirdekleri çı -
kanlır. Kesilen taraflarına. yani yu
varlak tarafları .1uka~ı gel?'e.k. üzere 
tabağa dizilir. Ustlenne bır iki ka -
ranfil kon11r. ~eker bilinen tekilde 
kestirilir. $erbeti~ içerisine portakal 
suyu katılır. Bu portakallı .~er~ct 
tabağa dizilen portakall:uın ustune 
sıcak sıcak ho~altılır. Soğuncıya ka
dar o halde bırakılır. 

Balık köftesi 
Balıklar temi:dr.nir, yıkanır, bol 

suda haşlanır, derileri soyulur, kıl -
çıklan çıkarılır. Lop etleri havanda 
ezilir. Yahud et makinesinden geçi
rilir. Buna tuz, biber, kıyılmış nıay
danoz kanştın!n·. Soğan rendelenir. 
Hepsi bit"likte iyice yoğurulduktan 
eonra bildiğimiz cızbız köfte şeklin
de köfte yapılır. Kızgın ya~da iki 
taraflan kızattılır. Sofraya alınınca 
üstüne limon sıkılır. ............................................ -. .......................................................... . 

Pratik 6Üzellilı bahri: 

Alt dudak nasıl boyanır? 
Dudaklannızı boyarken iki duda-ı Bir taşla iki ku§ vurursunuz. 

ğmıza da ıuj eürüyor musunuz} Sü- * 
rüyorsanız makyajınızda kusur ya- Kozmeti.ğini.u iyi ıürebilmek için 
pıy~raunuz demektir. Çünkü: İyi nelere dikkat etmelisiniz. 
boyanmayı bi!en kadın hiç bir vakit a. Fırçam:ı.ı sıcak suda ıslatıp ku
alt duclaiına ruj sürmez. Yalnız üs- rumıya bırak.malı. Ancak kuruduk • 

O 
v tan sonra kozmetik 6ÜrmP.ktc kullan 

tü boyar. st dudagı alta bastırarak malııınız. 
yani ağzını sıkıştırarak. ruju üstten b. Aynayı yüzünüzden çok ata • 
alta da geçirir. «Bunun faydası ne ğıda bulundurmalısınız. Bu aay~de 
olabiJir mi">> dıyorsunuzi' kirpiklerinizin ta diplerini görebilir 

Birincisi: Alt dudak üste nazaran ve kozmetiğe oradan başlıyabilirsi
daima biraz daha hafif boyanırsa niz. Bundan haşk,1 birçok kadınla
güzel görünür. Bu da ancak söyle - rın yaptığı gibi kirpik diplerinizi 
diğimiz usulle ekle edilebilir. Ruju aynada iyi görebilmek .için alnınızı 
her iki dudağ,1 sürüp de bu boyala- kırıştırmak zaruretınden de kurtu -
rın arasında ufak bir fark yapmıya lursunuz. Alnı birkaç daltikadc kı
imkan yoktur. nştırmakla ne oluT demeyiniz. Hep 

ikincisi: Bu aayede fazla boya ayni yerlerde tekrarlanan çizgi)e-r 
sarfetmekten kurtulmuş olursunuz. yavaş yavaş oraya yerleşir kalır. 
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N A\<..LE.DEN: ME.13Rl.IRE 

Mineciğin delice sarıldığı tu-j mişti. Gecenin bir kısmını uyu:na
tunduğu kurtuluş imkanı da, dan geçirdi. Çok ııonra vüc.ıdu, ei
böylece, onunla Lcraber yok olı.:p, nirleri yoruldu, daldı; fakat gecenin 
elden gidecek. Bu ka<lma kaı~ı Nec- karanlığında dunnıyan kliçük saatin 
det ne yapabilir ki? Elbette ümid- muntazam atışlaıı gibi, uyku ıçinde 
siz düşer, uzaklaşır gider, Mine ezil- bile dimağın hayatı, hareketi dinme 
miye, susmıya alışık bir becerikııiz. di. 
Nazım Bey de iradesho: bir köle 1 Yeni bir günün o3~ında, sabah-

ı< Ah yarabbi! Ne yapmr.lı) No leyin uyandığı vakit Minenin için
yapmalı'? Birkaç gün içind~, h:lki de garib, çok garib bir pl;m doimuş 
yarın, ya da biraz so1ırıı. bır ugur- tu. Bunun en ufak teferrüatına ka-
suzluk rüzgarı eser, zftten püf .~e~n dar bitmiş, hazırlanmış, kararlaıımı§ 
ce yıkılmıya müheyya zııhvallı unb~ıd- tam bü tekli vardı. Mir.c onu uyku
leri birden yere çöker, erş"Y ıte- sunun o sırlı yan idraki içinde dü-

şünmüş ve tasarlamı~tı. Artık bunun 
bilir!» ·h · ll · UY"Unsuzlu(;unu, t~t'bik imk"'nı olup 

MI.ne böylece, İ>iı sürü ı _tım_a en.. "' • '"' "' 
Z h olmadığını veya ondan caymayı dü 

düşünerek sinirleniyordu. .ı nı, ı:ıu l 
iekkeresl, kaderinin muamm~sıle şünmedi bi e. 

d d. · el Y t ına O ak .. am, hem de o ak .. am yapa-uğraşıyor, i ınıyor u. a ag ,. ~ 
büzülmüş, ıözlerini karanlÜt~ ilik- caktı bunu. Tasarladığı ~e.yi çok 

Genç elbise 
nasıl olur? 

işaret etti: 
- Bu kırmızı olan nedir} 
- Mandalina terbeti.. 
- Kırmın mı olur} 
- Evet halitı mandalina ... 
Ehliyetsiz bir boyacıya daha rast 

lamışttm. 
..................................... 
- Bunların imtihanları -nası) o

lacak} 
Diye dü~ndüm. lmtil.an heyeti• 

nin karşı.ima çı!cacaklar gözlerimin 
önüne geldi ... ilki bir berber çıra -
ğıdır: 

- Sen L :ıyac: mısın? 
- Evet. 
- NaQıl bovarnn? 
- Efendim. Okı>i;enli suyu alı 

rım .. namuğ\ı batırırım. 

İmtihan heyeti merakla baltarlar, 
içlerinden biri sorar: 

- B~n bu kağıdda kadın görmü
yorum. Fareye benzer bir §ey var. 

- Fare mi, dediniıt, güzel bİT 
kadına fare demek. ne bi.iyük hata .. 
San'at kudretim!zi takdir edecek 
kudrette .i.ns'lnlarla ne vakit kaışı -
Jaıacağız! •• Bizi imtihan edecek siz 
misiniz;ı 

Lafı ke"mek isterler: 
- Sizi imtihan edecek değiJiz. 
- Resim de boyn iııi. 

Boyaaları imtihan ediyoruz. 
- Hayır o biçim boyAcılar de-

ğil. . 
İmtihan bu minval üzere devam 

edip gider. 

<'J .nnıl J.tul.ti ri 
·- ···-·-....... 11 ................................................. --......................... . 

Gene kızlar • 
Sanyerdc «Köylüıo imzasile mek- ı Ş1stnda ayni hisle hareket eden, 

tuh yollıy'ln genç kız, ynhud genç j kendisine )rl.yık bir t<e§l> b~lllbilir • 
erkek: Ve dudaktan kalbe yol vardır, der-

- Çok zaman var ki, bu1 ga - Jer. Kim bilir belki aaad~te de e • 
zeteler ~e.1-; kızlar vitrinini andıım1- rer)er. Fakat hu, bir istisnadır. Öyle 
ya baj]a:lı. Evlenm~k istiyenle'rin b~r istisna ki, _bir sinema kaı:-ısında, 
·ı· ı ·ı d I s·· ld.kl . b k bır moda gazınosunda, bir balo ge-
ı an an e o u. oy ı erme a J - c-..: çıka k f tt d d v b'I. • • .. ~· cd ırsa a a l'>ga 1 ır. 
lırsa hepsı de genç, hepsı de guzel, Netice ola.rakı Her fedrnlade 
fakat benim anlamak istediğim nok- tedbiri ürkek karşılıyanlardanım. 
ta bu deii), eadec" ilanla, teşhirle Normal yolu her vakit tercih ede -

* 
kurulacak bi.r yuvanın aaadct ge - rim. 
tirip getirmiyeceği meselesi üzerinde 
düşünüyorum, ne dersiniz}» diyor· Ad11.nad:ı Bay ('Basrio ye: 
sun uz. 

Gazetede veya bir başka ıekilcle 
yapılan &Jan ile evlenilebileceği ih -

•Gene; elbise, ge!}.Ç elbisen. Son timaline hiç bir zaman inanmadım. 
yıllarda bu tabirin hemen her şık İlanı vere'l erkekse takib ettiği 
elbise için ltullınılmıy:ı başladığını, gaye hemen daima bir "vakit gt"çir-

ı me çaresi·> bulmaktır. 
daha doğnısu e hisenin şık sayılması 

ilanı veren kadınsa hazan erke-~in 
için genç göriinnıenin esas tutul - .. 
duğunu görüyoruz. hedefini görür, bu yo) ekseriyette 

cıGenç eibise» yi ırıuayyen hatlar ise düşmüş, evde kalmıı, çirkm bir 
içinde tarife hemen heınen :imkan mahluktur, bu rı~çeteden ümid bek

yoktur. Anca.İt ~mumi bir vasıf ola- ler. 
k d •·ı . - .. r hT . C Güzelim diyenin karşısında ken-

ra cı:aa cıııc'1 ını ıus tye 1 ınz. ep, dinizi ııfrk.te aarursınu~. Fakat her 
roba göste?"İ,,aiz ıentürler, tömiı.i 1 k 'd d ld w "h' b d d b. .. .. .. aı e e o :.tl.(U gı ı un a a ır 
yakalar, buzgu)u etekler genç elbi- · · l b"l v• • 1 . .. mstısna> o ;ı ı ecegını unutmıya ım: 

senm teferruatındandır Erkek eğl~nmek hevesindedir. Kar· 

kurnazca, çok akıllıca bir i~ yerine 
koyuyordu. 

Hatta için için, bu buluşunu be -
ğeniyor, gunırlanıyordu. Sonra 
- çok sonra ve çok geç 1 -Bundan u
tandı! Hem de nasıl utandı! 

O günü, g.~zino ak~ammdanberi 
sade uzaktan gördüğii, hiç konuşa
madığı Meryem Hanımı gözledi. biı 
aralık merdiven başında kadını bu
lup yakaladı. . 

1htiyar d;kişçi: 
- iyi ki sizi ~ördüm, Bayan Mi

ne. Hastalandıi~mızı işitince çok ü
züldüm 1 Ona buna sizi sordum ... 
Tabii elimden geldi~i kadl\r ..• O -
danı;-."i. girmeğe ces'lret edemiyor -
dum. Nasılsın}z? iyileştiniz rr;.i) 

Büsbütün geçti mi? 
Mine ~ene küstah ve cür'et kar 

tavnnı alarak: 
- Büsbütün iyileştim 1.. lsbah da 

şu Mery<!m H'lmmc:ığım, bu akşam 
gene gazinoya gidiyorum... Bana 
yardım edeceksiniz e mi? 

Gümüş sl\çlı tatlı yüz, güne~ vur
muş gibi aydınlandı, uııldadı. 

- A elbette Bayan Mine, elbtete 
size yardım ederim ..• Seve seve ••• 

- Üvey annemle babam gider 
gitmez, gelir benı aüslersiniz olmaz 
mı;ı 

- Gelirim. 
- Mersi Meryem Hanımcığım. 

Amma gecikmeyin .•• BckJiyece~iml 
Biri merdivenden cıkıyordu. Mi

ne odasına girdi. Saat beşr. geliyor
du; daha ott!lin sessizlik ve ıükunu 
bozulmamıştı. Minenin bir ıiniı liJiği 
vardt. Bu akşam birkclç ıaat soma 
kaderinin yeni yolu çizilecı•kti. Her 
hangi bir muvaffakiyetsizliği aklına 
getirmediği halde, aabırsızlık ve ür
keklik içinde bütün benliğinin tit -
rediğini hisl3ediyordu. 

Saat sekiz~ l!{elir gelmez. Nazım 
Bey ve karısı, yanlannda Yavuz.la 
Yılmaz, pe~lerinde çocuklara babm 
diye evden getirtilen hizmetçi kızla 
beraber ~ıktılar. Ve Mine hazn lan· 
mağa ba~h.dı. Yeni elbiselerinin a 
rasından, Nazım Beyin baloda, biı 
gece eğlentisinde giyilsin diye aJmııı 
olduğu bulut gibi uçucu, beya~ tül 
elbiseyi, yer yer gümilt tenerle tut
turulmuş boncuk işlemeli güzel tu -
valeti aldı. 

Meryem Hanun da seleli. Mine-

Çocuğum. ne olmalıyım) Ve ne 
yapmalıyım~ diye duşünmenin $ıra
ıı senin için henÜ7 gelmedi. Ne ola-

cağını tayh etmeyi istikbale bırak. 
Zamanından çok evvel veriJen ka
rarlan hadiseler ekseriya boşa çıka
rır. Ne yapacağ:na gelince, o, gayet 
basittiT. Mektebinde ne öğretiyor -
larsa onu tRmamen öğreneceksin, 
sınıfta ltalmamıya bakarak, her 
derse ayni iht4mamı vererek çalı,a
caksın, mekteb bitti mi ne yapaca
ğını düşünmeniıı 

0

aıra11 ge)miııtir, fa. 
kat sualin cevabım bulmak ekseriya 
aana kalmaz. Onu birçok ahvalde 
ta,yin eden tesadüf ile zarurettir. 

TEVZF. 

nin saçlarını, yüzüne o çok iyi gi
den şekilde taradı, biçimledi: ~f
faf ve pın) pırıl elbiseyi giydirdi, a· 
yaklara da yüksek ökçeli beyaz sa
ten iskarpinler geçti. 

Masanın üstünde- gene natnlsa bu
lunuveren ;ki pembe içli, beyaz gül 
göğse, tül kıvnmhnının altından 
gözüken bembeyaz göğse takıldı. 
Mine kendini güzel buldu ve bu se
fer buna çok sevindi. .. 

Meryem Hanım ilk kaçanı11.kta 
işe yarıyan anahtarı uzattı, gülerekr 

- İşte peri~1İn nurlu elbieesi ile 
kül kedi.;il Saatin kaça geldiğini u
nutmalı, 3on:-a da koşarken SAten 
patiğinizi düşürmelisiniz, dedi. 

Mine Pııde gü)ümsiyerek ccvab 
v~rdi. (Arka" var) 

ı···""''';~ ... ;~~;·;;~~-.... J 
i Tobruk, Derne, Bmgazı i 
: c 
: Tefrikamm bugün 7 inci i 
: sayfamızda bulacaksınız. 1 
\..._. ....... ._ ...................... ...J 



'l'rabsond.a 
Yeni 'CJ(J/i plaj iıile 

mqgul o 'ugor, 
Trabzon - Alcçaabad 

golu gapılacalc 
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ıo·bro- · oerue · Binlli 
• 

ltalganlar 1909 da Trablusun 
istilô.sına karar vermişlerdi 

Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet 
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Aşkla 
()ynonınoı 1 

NdleJea : Muazuz T ahr..n B~rlrarwl 

Cünlerdenberi bu telefon muba
'\lereaini hazırladlğı halde son 
dakikada na!!ıl olup da cesar~i kı
l'~~nuş, Nesrine '!oğuk birkaç kelime 
aoylcındı:lc iktifa etmişti? 

Ka11ı karşıya durmuılar, göz gö 
~r ba.kı~orlardı İki!!Ünİ;ı de dudak-

'b1. turıyor, k,albleri çatlıyacakmış 
~ 1 Çarpıyordu. Ayrılık acılığını 
kua'I. 0 '8un giderecek, beklemek iş
it enc~ni hafifletecek birkaç kek•nc 
o~uşabilselerl Hayır, ikisi de halc-

ı:: arının kuvvetinden bir tek ke
l ~~lüfl.z edemiyorlar, arala
dtnı ı uçuruınu ~ bir a

ı l"'Lallltlalyodardı. 
IL#IUl., dan. dan. 
Bıid.aei ~m seai Selimin 

akMAı betına getirdi. 
- Kraliçe ile annem trende ka-

~acaklar, kosup onları çıkarayım. 
AHaha ısmarladık Nesrin, 'bana ya

zara mısınız? 
- Sizden mektub gelirse tabii 

ce\ ab yazarım Selim. 
Genç adam tekrar onun elini tu

tuyor gözünü gözüne dikiyor ve 
hal~ndıan kısılan bir sesle: 

_ Ben eana her zaman yazaca

iım sevgilim. diyor. 
Nesrin yanhş mı işitti? Selim o

IMl a.Sen» mi dedW &vgjlim» di
ye mi 1aitaO etti? 

Dütünemiror l:ııDd-bire teıaem
leali! siJi yelinde ımhl...... 4iuru-

yor. Selim uzaklaşmış, sinirli adım
larla vagona girmiştir. 

- Kızım, Selim sana işaret edi
yor, görmüyor musun? 

Annesinin sesi Nesrini uykudan 
uyandırdı ve alelacele kocasının va 
gonuna doğru yürüyordu Az iler
de Halide Hanım durmuş, oğliyle 
konuşuyordu. Genç kadın biraz ev
vel verdiği sözü hatırlayarak küytı1 
valdeeine yaklaştı. elini öptü. 

O dakikada fevkalade bir şey ol 
du: Halide Hanım bir oğlunn bir de 
gelinine baktı, gözlerinden yaşlar 
boşanarak Nesrinin elini tuttu: 

- O gidiyor kızım, garib illere 
yalnız başına gidiyor. Ona bakmak 
için yanında ne anası, ne hMta 
bakıcısı, ne de karısı var. Kim bilir 
ne kadar ihtiyatsızlıklar yapacak, 
yeniden hasta olacak... Acaba bir 
daha avdet edecek mi? Korkuyo
rum kızlm. Ah, sen onun yanında 
olsaydın içim ne kadar rahat ede
cekti1 Nesrin, niçin onunla. beraber 
gitmek iatemedin yavrum~ 

Hiç beklemediği bu sözler aenc; 
kadına altüat etmifti. 

son Posta 
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Dün yapılan Kros birinciliği 
'--------------------------------..) 

Galatasaray takımı dünkü maçta 
en zayıf bir kadro He sahaya çıktı. 
Salim, Adnan, Eıfak oynamıyorlaJ.,. 
dı. 

Çok değişmiş olan bu takımın .,. 
hen.leli oynaması güç olacaktı. Dito
kim oyunda netice biraz zor -k~ 
nıldı. 

Maça hakim başlayan GaJata .... 
ray, Beyoğlusp6T müdafanaını 6 DCI 

dakikada mağlub ederek ufak Sa
lakaddinin şütile birinci golü yaptı. 

Oyunun gid;§i Galataaaray lehin
de idi. Bir müddet müdafaada ka
lan Beyoğ!uspor, Galatasaray miida 
faasını sarsan bir oyuna ba{ölac:hjl 

1 z8:'11an Musa ve F aıuğa çok iş diit-
mıye, Osmanın da oıılam ,.ardıma 

1 
başladığı görüldü. 

Bu tazyik böylece devam edft
ken devre 1 -O Calataaaraytn gaJ;.. 
biyetile bitti. · 

İkinci devre tıpkı birinci devre 
gibi sür'atli başladı ve Salahaddin 
dördüncü dakikada Galatasarava ;.. 
kinci golü kazandırdı. . 

Gene bunun arkası gelecek saad
dı, birkaç şütten sonra 0)'118 

durulmıya, Beyoğlu!>por açılmıya 
doğru yol ııldı. Muavin hattında 
Halil, hücum hattında ufttk Salahad 
din o kadar aksadtlar ki, adeta Be
yoğluspoYa yardım eder bir va~ 
ald1lar. 

Bütün yükii tasıyan Enver, Mma. 
Faruk ve Osman, bu aıkı hücumlara 
göğüa geren bir oyunla bir tek gol 
yaptırmadan oyunu bitirmiye muvaf 
fak oldulu. 

- Fakat o bana böyle bir tek- bunu söylediğiniz için teşekkür ede-

Galatasaray da bu suretle 2 • O 
kazanclı. 

Hakem: Doktor Tank Özerengin 
idi. 1ifde bulunmadı ki... rim. 

- Nasıl? Dün sana telefon et- Sonra annesinin boynuna sarıldı. 
Greko - Rumen göreş 
müsabakaları bitti 

medi mi? Tapu senedleri bir baha- - Nineciğim, ben kocamla bir
neden başka bir şey değlidi. Bu ka- likte gidiyorum. İneceğimiz otelin 
dar zeki ve hassas olduğun halde bu adresini telgrafla bildireceğim. et
nu nasıl anlamadın Nesrin? Hatta yalarımı arkamdan gönderirsiniz. 
senin de kendisile birlikte gitmiye ı' Allaha ısmarladık anne, kızınız çolı: 
razı olacağına o kadar emindi ki pa çok mes'uddur . 
saportunu bile ildniz namına yaptır Dan.. Son kampana. 

Tecrübeli güıe,çiler arasında ya
pılan Greko-Rumen kafakol, burgu 
müaabak.alan finalleri dün Gürq 
Klübü salonunda muvaffakiyetle ya 
yılmıştır. mıştı. Nesrin bir hamlede trene bindi, 

Alman netice~r: 
56 kilo: 

Dan • dan... lkinci kampana... kocasının koUarı arasına atıldı. 
Nesrin iki adımda vagonun pen- Tren yavaş ya\ aş yürümiye baş 

ceresine yaklaşıyor. Selim orada, lamıştı, İki kadın, bir iki adım ata-
mahzun gözlerle annesile karısına 

1 - Fehmi (Güreı) 2, Ekrem 
rak yolcuların arkasından 11;itmek is (Güreş) 

bakıyor. 

- Selim, dün bana telefon etti
ğin zaman bu seyahati birlikte yap· 
mamızı teklif etmek arzusunda ol
duğun doğru mudur? 

- Evet Nesrin; fakat senden ce 
saret bulamadığım için söyliyeme
dün. 

Genç kadın koıarak anneıile ka
ymvaldesine yakla~. 

- Hakkınız var efendim, oawı 
mak.aadım anlıyamarmıtım. Blına 

tiyorlarmış gibi bir hareket yaptılar, 61 kilo: 
Pencereden iki mes'ud baş eğil- 1 - Mıuıol (Kurtulug~ 2, Bell-

di kankoca garda k 1 1 . 1 taş (Güreş) 3, İsmail (Giıreş) 
.~ .. . .a an anne erıne 66 kilo· 

gulumsediler ve Selımin kolu mü"- I H. ı · ı (G" ) 2 Panayot 
fk h' k~ b' .. - a ı ureş ' 
ı • ımaye ar ır tavurla karısının (Kurtuluş) 3, Bekir (Güreş). 
omuzlannı dolarken, sıcak ve heye 72 kilo: 
canlı sesi trenin gürültüsünü yene- ı _ Zeki (Güreş) 2, Mehmed 
rek bağırdı: (Betiktaş). 

- Merak etmeyİnİ7. lnaliçem, lu 79 kilo: 
zınızı çok seveceiim. onı.ı me9'ud l - Hasan (Cüreş) 2, Harua 
etmek ~ her şeyi yapacaiım (Güret) 3, Mehmed Ati (Güre,) 

S O N (Deftml 1 IDei .._ytaa> 



a Sayfa 

Pt1ussolini tiyatroda! 
bir nutuk söyledi 

{BaJ tarafı 1 inci s•yfada) 
ıvet.ıerinı atU bırak.mı.ştır. Fransadan 
GOnra, bar numaralı düşman kalıyor 

k bu düşmana karşı son kan damla 
sına. .tadar mücadele edeceğiZ. İtalya, 
dalına çok uzak ve güç harbler altı

na girmek mecburiyetinde kalm~tır. 
tHarbin ilk dört ayında, düşmana çok 
ağır darbeler indirdik. 

1..J"byanm ehemmiyeti 
P'aştzmin yeniden fethettiği Lı1>ya, 

dauna en mühim stratejik nokta ola
rak tellkkl edilmişUr. ı Teşrinievvel 

1937 tarihile 31 Kı\nunusani 1941 ta.. 
rihi arasında, Libyaya 14 binden faz 
la sübay ve 356 binden fazla er gön
derllmilJ ve burada biri beşinci, dl~eri 
onuncu olmak Qv.ere 2 ordu teşkil e
dilmiştir. L'byaya en aon modelde ve 
her çapta 1.900 top, 15.300 makineli 
tüfek, 11 milyon top mermisi, bir mil 
yardan fazla fişek, 24 bin ton elbLse, 
'159 .silAhlı araba vesaire de gönde • 
rlldi. Bu rakamlar isbat ediyor ki ha-
!Eırlık itinalı olarak yapılmıştır. tm -
paratorlukta takviye almaktan üm!d 
sız bir halde çarpışmakta olan asker
ler, bızden çok uzakta, fakat kalbi_ 
m zın en yakinindedir. 

Son oyların baöısesl 

:sON POSTA 

HERGÜN 
(Baştarafı 2 ici sayfa.da) 

fngiltere bunlara diyor ki: tıBe -
nimle beraber olunu::, siz! ~u Al -
manya belasından kurtarayım. Ol -
ma.zaanız. 11iz bilirsiniz, ben size a -

Lig maçları dünkü 
oyunlarda sona erdi 

cınm, fakat, dü,ma111 ablukaya mec (a~.-. f .. . -# d ) 
h B 

. d.. . . ...._~ara ı • ncı sa.,..:ı a İlk maçı EyUble Davudpaşa ta -
urum. enım u~manımı. sızın A w 'LI 

dü~anınızı!ıı Almanyıa da ayni gır sııı; et: kımları oynadı ve maçı 2-1 Eyüb ta.-
milletlere hitab ederek ayni dili kul- 1 - Çoban Mehmed, 2, Samsun kımı kazandı. 
tanıyor: «Avrupayı ve bütün dün _ , lu Ahmed, 3,Adnan. İkinci maç, Ş.şli Güneşle Feriköy. 
yayı İngiltere afetinden kurtarmak Gelecek Pazar Fatih Güreı Klü- spor arasında idi. Maçın ilk devre -
üzere harehte Reçmeğe mecbur ol- h~ .sa!~~~nda serbest güreı İstanbul isini Şişli Güneş 1-0 kazandı. 
dum. Eğer hepini.ı: benimle olur ve bmncılıgı yapılacaktır. İkinci devrede FeD köy takımı çok 
onun aleyhinde harekete geçerseniz, Tevzii mükafat gelecek hafta ya- sert oynadığından üç oyuncu.sunu ha 
bir an evvel onu yıkarız. Böyle yap- pılacaktır. kem sahadan çıkarmağa mecbur ol-
mazsanız, size acırım, fakat. müca- Basketbol a , ... du. 
deleden vazgeçemem, Bu, sade be- rn Ç .rl Fcrıköy takımı iyi oynadığı halde 
nim değil, sizin de mücadelenizdir!» Eminönü Halkevi tarafından ter serUiğe neden lüzum gördü anlaşıl_ 
Hangi taraf haklı, hangi taraf hak- tib edilen .ha~k:tbol 

1 
~açlarına dün maml.'Jtır. Bunun neticesi olarak da 

sız, objektif bi.· tarih mantığı ile bu devam edılmı~tır. Netıceler ıunlar- dört gol daha yiyerek maçı 5-0 kay-
hakkı ölçmeğe imkan yoktur. Öte - dır: betti. 
d•nberi dünyanın kabul ettigı·· ölçü- H b 1' 16 K 1 .. K 1 · ı ey e ı - uttu uş .,., o eJ Hakem ve bazı oyuncular herhangi 
ye göre kim ıalib gelira~ hak da ~ 18 - Galata Gettçler 1 I, Galatasa- bir hücwna. maruz kalmamak için 
nun olur. r~y, Bozkurta hükmen galib gelmiı pol!.cı nezareti a.ltında sahadan çıka-* tir. lrıldılar. Bu maçları başı boş bırak -

Hakkın bu tarzdaki tezahürünü Birinci kategoride Bozkurt, Ka- mak doğru değildir Her dak'ka lıer 
bek.liyeduralım, ıimdilik gördüğü- bataşL 49 - 22 yenmiştir. 1 türlü hfi.dise vukuu. muhtem~lcllr. 
müz şudur ki, Rusya hariç, bütün Volf ylıol maçları 
Avrupanın hafiften başlıyarak git - Ankara Pg maçları 
tikçe şiddetini artıran bir ıztırabı Siyasal Bilgiler rıhlu takımile l .. 
var. Bu arada derdL en hafif olan tanbul Usesi arasında Eminönü Hal Ankara, 23 {Hususi) - Bugün 
Türkiyedir. Dieerlerinin ıztırabları kevi salonunda yapılan maçı 15 _ 19 Mayıs &tadında lig maçlarına de 
derece derece artıyor ve, Fransa, 12, 15 _ f t Siyasal Bilgiler okulu vam edildi. Hk maç Ankara Gücü 
Belçika, Holanda ~ibi memleket - takımı kazanmıştır. ile Maskespor arasında idi. Çok sı-
lerde derd en kesif derecesine va - lk' • k kı oynanan bu maçı Maske!por 
nyor. fngilterenın dünkü müttefik- lnCI üme maçları ı _ o kazandı. 
leri o.lan ?u memleketler h~m Al. - Karngüm:rük sahasında yapılan i- Günün ikinci karşıla~ası Genç-

Şubat 

Dünyanın En Mükemmel 

Emekli, dul ve yetimlerin ve askeri maluller~ 
nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasında 
Maaglarını bankamıza temlik ettirmek suretile alan emekli duJ ve y 

timlerin Haziran - Ağustos 941 üç a.yhklarının tedlyes~ne l/Mart/ 
tarihinden itibaren başlanacaktır. 

l - Maaş sahipleri temlik muamelesi için ellerinde bulunan bir de 
evvel bankamızca verilmtş he.sab pu.sula.larının alt kısmında yazılı 
ve saatlerde rotoğranı nüfus cüzdanları ve resml senedlerile birlikte b 
kamıza müracaatları. 

2 - Mezkftr pusulalarda. tediye günve saati yazılmamış olanlar var 
bunlara aid maaş sahiplerinin 1/Mart/941 tarihinden evvel bizzat ve 
bilvasıta bankamıza müracaat ederek gün ve saatlerini öğrenmeleri. 

3 - Askerl malüllerin müracaatı 1/Mart/941 Cumartesi günü saat 
kizden on ikiye kadar kabul edilecektir. Herhangi bir karışıklığa ma 
kalmamak üzere mal müdürli.iklerıne nazaran mUracaat sırası aşağı 
gösterılmlştir. 

l/Mtırt/941 tarihinlle saat 8 ilfı. 9 arasında Eminönü ve Beşiktaş, sa 
9 ilA ıo arasında Fatih, sant ıo i:a 11 arasında Üsküdar ve Kadıkö 
saat 11 mı. 12 arasmda Beyoğlu, Eyüb ve diğer mal mildurlüklerlnde k 
yıdlı nskert malüllere tedlyat yapılacaktır. Bildirilen gun ve saatten so 
ra vAki olacak müracaatlar diğer maaş sahipleri gibi muameleye tAbi t 
tulacağı ve malüllerın nüfus tezkerelerlle ikramiye tevzi cüzdanla 
birlikte getlrmeleri ilfı.n olunur. c1250a 

9 Kii.nunuevvelde, bizim hareketi • 
mizden birkaç gün evvel vukua ge. 
len ve düşmanı Bingaziye getiren mu 
harebe başladı. Biz, riya.Ur İngiliz. 
ler gıbl, yalan söylem'yoruz Şiddetle 
ve bazan tehevvürle mukavemet et -
tik. BıZ, dalma hakikati söyllyeceğlz 

ve her türlü tahriflerden '8tinkfı.f e
deceğiz. Bu son ayların hlidiselerl an 
cak .kinimizi bilemiştir, ki bu da 'rn • 
zumlu blrşeydir. 

man l§galınden, hem de İngılterenın kinci kUme grup maçlarının ilk dev. ler Birliği - Harbiye ldmanyurdu 
ablukasından ve bombardımanla • resi oyunları dün nihayete ermi.ş -1 maçı idi. Oyun 1 - 1 beraberlikle -----------------------------ı 
nndan muztaribdirler. Hatta, bu a- tir. neticelendi. 

Yunanistan 
Balkanlarda son İngiliZ kales1 Yu

nımistandı ve İngiliZ garant'isinden 
v geçmek istemiyen Yunanistan ol
m u tur. Buna karşı koymak lilzumlu 
idı ve bu noktada biltün mes'ul as -
keri unsurlar mül)tehid bulunmuş _ 
tur. Arnavudluktakl İtalyan Mkerlerl 
muhteşem bir tarzda hareket etmiş. 
ler ve efsanevi mahiyette §an ve şe • 
ref sayfaları yazmışlardır. Bütün dün 
yı.ı.yı hayran lblra.km~11\ardır. Yunan 
zayıatı çok ağırdır. 

rada en mü,ktil mevkide de 
Fransa bulunuyor. hga] edilmemiı 
F ranaa, çekicin örsü en çok döv • T 
mekte olduğu sahayı teşkil eder. ~.ııııı-•• 
Almanyıı sıkıstırıyor: aBenimle be
raber ol!», e.hlô.k ve tarih emredi -
yor: ((Olma! 1) bu iki zaruret ortası
na sıkı~an Mrıreşal Petain de, za
ruret, ahlak, tarihi duygular ve ni
hayet yarınki meçhul realite ara -

• 
1 UJ -

İlkbahar 
Yakında ilkbahar gelecektir ve mev 

s·m ·n istediği gibi güzel şeyler gele -
cekt..r. 

İnsllıZ kayıbları da a~ırdır. iıısi -
!izlerin 2 bin ki i zayiat verdiklerini 
söylemek gülünçtür. 

T ronto'danberl, hal'ib ;bfı.d2selcrf. 
baıın aleyhimizde vukua gelmiştir. 

Bu daima böyle olm~. fakat niha -
yetınde Roma, Kartaca'yı tahrlb ede. 
rek dünya haritasından silm'ştir. Ye 
nlden hız nlmak kuvvetimiz, muaz. 
zamdır. Esas nihai uharebedlr ve 
mfer mutlak surette müemmendir. İn 
ciltere, gal b gelemez. 

sında sallanıp duruyor. 
Muhakkak, yeni bir dün~·a kur -

mıya ihtiyaç varJır. Avrupanın iki
de birde böyle örs ile çekiç arasında 
kalması, hiç hoş bir şey değildir. Bu 
defaki misal gösteriyor ki, harh ,·a
sıtalnrı inkişaf ettikçe, medeniyet 
ihtiyaçlan artıp milletler birbirleri
ne dahP eıkı ihtiyaçlarla bağlan -
dıkça bu &blukalı, mukabil ablukalı 
mücadeleler de kabnhatsiz olnnlnra 
hergün daha pahalıya :nnlolmakta
dır. Bu Avrupnyı bozup !:>unun ye
rine bir başkasını yapmak lazım ol
duğunu bu defaki Misal kadar hiç 
bir misal dRhıı iyi gö•tcrmedi. Fa -
kat. acaba bu mürnkiin müdür? O
labilecek nıi~ Kim bilir, belki? 

Ümid güzel şeydir! 

dlulıillilı (/!;iıuJ#H 

Son Posta 
Sona kadar Almanya ile beraber 
Her ne olursa olsun, İtalya, so _ 

nuna kadar Almanya ile beraber yü. 
rüyecektir. Bu, asnmızda kendi elam l==============::I 
galtırını vurması mukadder ik. mil _ Yevmi, Sıyas!, Havadis ve 
let ve iki lnkılfıb arasında bir ittifak Halk gazetesi -····-tır. lki ordu arasındaki iş birliği, or • Yerebatnn, çat.alçeşıne sokak, 25 
kadaşlık ve snmim1yet üzet"ine müe.s- t s T A N B u L 
se tır. Almanlar biliyorlar kı İtalya, 11----------------1 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aidd!r. 

2 milyon askerin ve çok bliyük tay -
yare ve topçu kU\"Vetlerinin yilkünü 
çekıyor. Alman lı.skerlerinın, SicUya
da ~ L byada hattı hareketleri, ta
mamen mukemmeldir ve kuvvetli bir 
orduya ve kuvvetli bir millete l!iyık _ 
tır 

Almanynnın harb kudreti 
Almanyanın harb kudreti azalma. 

mış, fakat fazlalaşmıştır. Almanya -
nın insanca z:ıyıatı ve maddi zayi
o.tı nsgaridır. 

l - Kumanda, basit bir neferl!k. 
ren başlıyara.k milletine inkılı'i.bcı tir 
hız verm~ olan Fuhrerin kuvvetli el. 
ıerındedır. 

2 - Alman silahları, İngilızlerin s • 
lahlarından fevkalı\de yüksektlr. 

3 - Şarkt Avrupa, hemen tamnmi
ıe İngiltere aleyhindedir. 

4 - 1914 - 1918 dek.inin aksine o -
lnrak İngila: ablukası hıçb.r kıymeti 
hnız değıldir. 

ABONE FIATLARI 

Türkiye 
Yunan 
Ecneb. 

• e ~ 1 
Seı e A; Ay Kr. 
Kr. K•. Kr. Ay 

~ 7 .>J 4:;--;;;-
2J4 1220 ';jJ :!7J 
.!70 .4vv bJıJ 8JJ 

Abone bedeli p~ındir Adres 
değlştırmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri 
ilanlardan mes'uliyet 

veri.!mez. 
•lınn.az. 

Cevab için mektublara 10 
kuruşluk Pul Ufıvesl lAzundır. 

Posta kutusu : 741 İstar ':>ul 
Tlgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

5 - Mihver devletlerinin manevi _ 
1atı, İngıllzlerin maneviyatından yük 
sektir. Mihver, zafer için mücadele l 
ediyor. İngiltere ise ölmemek ı~in mil 'llllı:::::::::::::::::::::::::~' 
cadele ediyor. Münferid sulhten bah
ıetmek aptallıktır. Şehirlere yapılan 

bütUn bombardımanlara rağmen İ . 
talyan milletinin maneviyatını za -
yıflatmak ınıklnsızdır. 

6 - İngiltere yalnızdır ve Amerl
kadım müstacel yardımlar 'stiyor, fa. 
kat bu yardımların, Alman kufüetinl 
tec.a vOz edecek derecede gelme i ııı. 

zımdır. 

1 - f ngiltere mağlub edi1ince, 
harb bitecektir. 

8 - İtalya, birinci planda bir işi 
vardır. ltah·anın silahları, işçilerinin 
fedakarlığı •ayesindc günden güne 
fazlalaşmaktadır. 

9 - it lyn, İng·ltere ile boy öl
çüşmiye cesnret ettiğinden dolayı 
gurur duymaktadır. Milletler, cesa
ret rdebilm,.kle büyürler. 

1 O - Mihveri mağlub etmek için 

lngiliz ordularının kıtayı isula f'tme 
leri lazımdır. Hlllbuki bunu hiçbir 
İngiliz, hiçbir zaman düııünmemiı.tır. 

Amerika 

Amerika Birleşik devletlerinin 
müdahalesi, bir demokrasi olmak 
hülyasına ve hundan baııka, :n "hve
rin Amerikaya karşı bir hücumuna 
dayanmaktadır. Amerikanın istilası 
gülüne; bir fııntazidir. 

Sizlerin vasıtanızla bütün İtalyan 
milletine hitab etmek istedim. Faşist 
ltalynn milleti zafere layiktır ve za
feri elde edecektir. Çünkii ltalyan 
milleti, kendisincl~n talcb edilen fe
dakarlıklara misal teşkil edecek b!r 
vekarla tahammiil etmektedir. 

İtalyanın zaferi, ıdU bir ıulh tla 
caktır. 

(Abdest bozan) dediğimiz barsak kurtlarının devasıdır. 

Bunlar sığır etile yapılmış pastırma ve sucukları yıyenlerde hasıl olur. 
Uzunlukları dört metreden '>n metreye kadar olur ki birçok tehli
keli hastalı~larn yol açar. TlMOFUJ bu kurtlanrı en birinci devası
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur, 

reçete ile satılır. , 

Deviet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli 55500 lEllibe,ş bin beşyüzı lira olan 15 ton kalay 

8f4/1941 Salı güuü saat 15.30 da kapalı zarf usulli ile Ankarnda İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe glrmek lstlyenlerin 4!l25 CD5rtbın yirmi beş) lıralık muvakkat 
teminat ne kanunun tayin ett ğl vedkaları ve teki rıerıni ayni _!;iln 
saat 14.ı.30 a kadar Komisyon Reislığine vermeleri IA.zımdır. 
Şartnameler l278) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veımelcrlnde satıl-

maktadır. (1326) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA BA KASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubl ve ajana adedi: 265 

airal ve ticari her nevi banka muamelelert 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERJYOfl 

Zir:ıat Bankaaında kumbaraU ve ilıbarsu: tasarruf hesa.blannda 
enaı 50 lira.sL bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile af&aı -
dak.ı plAna gore ikram.ye dağıtılacaıttır. 
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" Dıkkat· Ht'.Sa'blarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdırde % 20 ta:ılasile verilecek.ti?. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birlilcıklinuu, ı Mart ve ı Haıra • 
ran tarihlerınde çekı1ecelı:tfr. 

.Stnıdi 
daha iştahlı! 

Kansızlık ıstahıızlı{lı ve ıonuncıa her t O r 1 O 
haatahldaro oıo{lurur 1 
OEŞVEN ın k•n kuvvet •urubu; kını kuvvet• 
lendırdlkce ıstııh artıır, vucut besıenır. sıhhat 
rengi yerıne gelir, ve her hııstalıl)a karsı mu 
kavcmet artısı ••••• 

ltııhıız çocuklara O E $ Y E N • "' 
kan kuvvet turubu 

TRAMVAV DURAKLARI 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdiirlüğünden : 
Seyrüseferde sür'at temini ve fazla yolcu nakli maksadJe, mütehas.S 

bir kom'8yon tarafından retkik neticesi verilen ve belediye yuk.sek m 
)tamı tarafından tasvıb buyurulan karar mucıblnce Tramvay şebeke 
sinde 29 durağın Jll.ğv ve 11 tanesinin de ihtiyaca uygun ve şlmdıkilerln 
varında daha münasib mahallere nakledllmış ve bunları gooteren le 
baların yerlerine konulmuş olduğu muhterem yolculara ilO.n olunur. U 

~---- TÜRKiYE 

F BRiKALARI ŞI E. 
ANONiM Şi RK ET/NDf N: 

Aşağıda yazılı işler müsaid teklifde bulunacak isteklilere verile 
cektir. 

1 - Şırketimiz namına bir sene z:ırfında memlekete ithal edılecek 
makıne, alllt ve edevat ves::ıir iptidai maddelerle ecnebi şekerler n 
gumrukleme muameleleri ve bu euanın ayni zamanda fabl" kalarımı 
za sevk! işi. 

2 - İstanbulda fabrıkaları.mıza gönderilecek muhtelif ticaret eşyası 
nakli. 

Bu işlere tnlib olanlar şartnameleri Bahçekapı T~han üçUncU 
kattakı büromuzdan alabilirler. 

Teklifler 5 Mart 1941 Çarşamba günü saat on bıre kadar büromuza 
verilmelidir. 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden: 
3 ncü taksit 1 Martta b~lıyacağından Martın 10 ncu gününe kad• 

tak.sillerini vezneye yatırmıyan talebenin mekteble alAka.sı kesilece 

ilfın olunur. 

1 ~~i~~k~!~le ~~ :~l~!~~~~~I 
tarihinden itibaren İdar.ei Merkeziyemizde tediyesine 
ba§lanacağı sayın bissedar'arıınıza ilan olunur. 
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