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ç··•çil din 
ş il Aras 

ile gö•üştl 
Hariciye vekilimizin 
beyanatının akisleri 
Londra radyosu: «Türkiyenin 
hattı hareketi bizde hiçb:r 
%aman fÜphe uyandırmadı» 

diyor 

Yazı itAai tdefocnı c 20203 
raab s kunJJ 

Ticaret Vekilinin 
iaşe teşkilatı 

hakkında beyanatı 
"Haksız ve haram kazançlarda 
gözü olanların insafa gelmeleri 
zamanı kat'i olarak hulul etmiştir,, 
r··· .. ·····--·----···-····-·-··--····-··-·--························' 
i Mümtaz Ôkmen: «Yeni teıkilatla memleketin muhtaç ol- : 
~ duğu maddelerin stokunu yaparken ayni zamanda ihti- i 
~ karla mücadelenin müsbet ve ameli çaresini : 
a bulmuı olacağız» diyor ~ 

--······--······-· .. ·-···························-·-.. •········ .......................... ) 

. d • lt 1 t h • takib eden '-..:tiz harb gemileri bir Alınan denizaltıaınm İngiliz tayyareleri Alman enıza ı arını a am ve u.ı.g• ' L.-w.x.. - t baka 

I ngiliz bcqvekili Çörçil 
Ankara, 24 {Radyo g:ızeteııj) -

Hariciye Vekilimizin siyasetimizde 
hiçbir değiqiklik olmadığı yolunda
ki beyanatı hakkında Londrn radyo
su bugün 'Junları söylemiştir: 

- Beyanat Londrııda iyi ıkar~ı
lanmıştır. 

Radyo ııpikeri bunu müteakıb 
Tıirkiyenin hnttı lınrc.-kt"tinin fngil
ter,.de hiçbir zaman şiiphc uyandır
madığını, Tiir.k - Bulı;-ar beyanna
mesinin Mihvc-rcc yapılan tefsirle
rinden müte .. ssir olan Balkan dev
letl,..ri varsa bu beyanatın onların 
tcreddüdlerini izale l'deceğini söz
lerine ilave eylemiq"tir. 

J..ondrada 
Londra, 24 (AA.) - Çörçil 

bu "abah Japon ve Türkiye hüyük 
elçilerini okabul etmiştir. 

Londra, 24 ( A.A.) - Yunanis
tanın Londra ,.)çisi bugün başvekil 
B. f'örc11le ıı:öriişmiiştür. 

18Ulu ,,un 
makalesi 
"Bizden ihanet, 
tahrik, meydan 

okuma ve yı:grnhk 
hek:ememeli,, 

"Biz sulh lehiııe 
gayret sarfettik, 

ediyoruz ve edeceğiz., 

Hariciye· Vekilimizin beyana
tı münasebetilc Türk - Bulgar 

deklarasyonu etrafında 
düfÜnceler 

Ankara, 24 {Hususi) - Fahh 
Rıfkı Atay bugünkü (Ulus) ta 
(Türk - Bulgar beyannamesi etıa: 
fında) başlığı ile şu başmakaleyı 
Yazmıştır: (Devamı 3 fincü sayfada) 

de 
t 

YAZAN 

Ostad 
Halid Ziya Uşaklıgil 

~'?stadın 3 üncü yazısını bugün 
ıkınci anyfnmızdn bulncaksınız] 

taııafmdan alınan resmi ve bu denizaltmm battıktan sonra ıu sathında uu-.. -.· 1118' • 11 

Bitleri 
dinlerken 

Bitlerin 1 

Alman 
Reisinin 

Devlet 
dünkü 

nutkunun hülasası 
Yazan : H. Emir Erkilet 
I• talya başvekili Bay Mussolini 

22 Şubatta faşist hücum 
kıt' alarının Ad riyııno ti) atro-
sunda tertib ettikleri bir gösteri§ 
toplantıSlnda yeni bir nutuk 
söyliyerek uzun müddcttenberi 
muha fazu ettiği si.ikutu ihl:il et
mioti. Ertesi gün de Alman Fiih
reri Bay Hitlcr l\lünihte nnsyo
nal sosyalistlik pnrtı!!inin 21 yıl 
evvel 24 Şubatta ilk defa ola
Tnk alenen toplandığı salonda, , 
oyni kürsüden söz söylemistir. 
Bu suretle Mihverin her iki başı 
da yeniden konuşmuş ve söyle
mek için fırsat bı..ılmuşlardır. Şu 
kadar var ki h,.r iki nutuk tetkik 
olunursa reider.in dah" evvel 
birbirlerinin söy)iyeceklerinden 
haberli oldukları anlaşılır. 

Düçe nutkunda bilhl\ssa ltal
yanın 8 aydanberi değil, 6 se
nedenberi yani 3 lkincikanun 
19 3S tenberi hnrbettiğini söyle
miş ve bu tarihte:ı de 13 yıl da
ha geri giderek faşizmin clemok
rat, mason V '! kl\pİtalist dünya
ya karşı ayaklandığı, 1922 yı
Iındanberi mücadelede olduğu
nu hatırlatmıştır. 

(Devamı 7 nci sayfada) 

J 

·dlnkii 
nutka 

"Harb bundan 
sonra ~teşlenecek ,, 

"Mart ve Nisanda 
denizaltı harbini azami 

hadde çıkaracağız,, 

Bay HitleT BalkanlCıTdan 
hi~ bahsetmedi .. 

Berlin, 24 (AA.) - B. Hitler, 
24 Şubat 1920 de nasyonnl-sosya
list partisi programının ilk defa ila
nı yıldönümü münnsebetile, bugün 
saat 1 7 de Münihte bir nutuk söy-
lemiştir. . 

B. Hitler, o zamanki Almanya
nın siyasi vaziyetini hatırlattıktan 
sonra Versailles muahedesini ııid
detle tenkid eyk-mi,, nasyonal-sos
yalist partisi He faşist partisi arasın
daki müşabehete temas etmiştir. B. 
Hitler, nasyonal-sosyalist Almanya 
He fa ist ltalyaya çok samimi ve ay
rılmaz bir tarzda birbirlerine bağlı 
bulunduğunu bildirmiş ve iki Mih
ver devleti arasındaki sarsılmaz te
sanüdü bir kere daha teyid etmiştir. 

B. Hitler. Liliihare, Almanyanın 
kısı uyuyarak ı::ec;irmemiıı olduğunu 

(Devamı 7 nci sayf:ıdıı) 

Dört yaşındaki oğluna 
şarab içiren baba 

Halk evve~ki akşam bu şuursuz ve vicdansız 
adamı az kalsın linç ediyordu 

Evvelki gün, Çemberlitnşta em
saline nadir tesndüf ed:lir bir hlidise 
cereyan etmiştir. Mesele ııudur: 

turan ve marangoz- ~l _ Ilüyükderedc o~ ~~ 

)uk vapan Mustafa 
adında biri, evvel-
ki gün yanına 4 ~ 
yaşlarındaki oğlu 
Ömeri alnrnk Ta
vukpnzarına gel
miştir. 

Buradaki mey
ha.nelerden birine uğrıyarak, akşa- şampanya ıçırır.ı.m... O da babası 
mın geç saatlerine kad~r onr~p içen gibi hovarda olacaktır. Kim .. ~e 
Mustafa, bu içki Glemıne o~lu ~ derse desin oğlumun snrhoşlugıle 
meri de karıştırmış, baba ogu) hır iftihar ederim 1 ıı demiştir. 
mnsada karşı karşıyt'I otururak~ ka- Peic tabii olarak, bu vaziyet kar
falan çekmişlerdir. Daha ~ogrusu şısında etraftakiler susmuş, baba o-

k .. "k Ömt"r babasının P.mnle bar- (Duamı ı un u yf:ıda) uçu . . . 
dak bardak şarap ıçmıştır. • -

r "un devamlı bır ~ .- ..-.. ..-.. ..-.. ..-.. ..-.. .- .- ..-.. - - ~ Musta a, çocug • • r.-.n ..• ,.:w.••·r..-r........,.~'-' 

s~rette şar~1tıiç~e9~1~.~,~~~~ b:: Bu sabah gele:ı haber1er 
;ıia~i\~a~c~li~:~:Ci~n;~·A~lı~le1eri- 3 i ncu s~~ dadır 
ne kızmış veı: ~... • d 1 .1 

"--Sizeiie~,r.;,ı=.vlad bçnı~ e-~' "' .. '\• . 
i:i;i.l mi? ... Önn ııi f~p, l!ter 

Maliye Vekili Fuad Ağralı 

Bütce Cuma 
il 

günü Dleclise 
veriliyor 
Maliye Vekili 

gazetelere beyan atta 
bulunacak 

Ankara, 24 (Telefonla) - icra 
Vekilleri Heyeti 1941 bütçe proje
sinin ana çizgilerim müzakereye bat
lamıııtır. Bu müznkercler hafta için
de tamamlanacak ve hükumet yeni 
bütçe projesini Ö>ıÜmuzdeki Cuma 

(DCTamı 7 nci sayf.ada) 

Diyanet iş~eri 
Reisi rahatsız 

Ankara 24 (Telefonla) - Diyanet 
işleri ReW B:ıy Rifat Börekçi bir müd 
-dettenberi rahatsızdı. Yüksek Sıhhat 
şürası toplantıları münasebetilc bu -
rada bulunan mütehassıslar kendisi
ne blr konsültasyon yapmışlardır. 

Milli Mücadele tarihimizin mümtaz 
bir siması olan Rifnt Börekçinin sıh
hi ahvalıne yakın aH\ka gösterilmek
tedir. 

Mümtaz Ökooen iaşe lefkilatı etrafında tetkikler yaparken 
Ankara 24 (A.A ) - Ticaret Vekili ederek yeniden teşkil edilen İaşe Mw; 

Mümtaz Ökmen bugün Anadolu A - teşarlığı ve muhtelif ofisler etra!ın. 
janslle matbuat mümessillerini kabul (Devamı '1 nci sayfada} 

Sofyada Alman 
işgali her an 
bekleniyorn1uş 

İngiliz gazetelerine 
göre Almanyanın 

Bu!garistana verdiği 
teminat 

Londra, 24 (A.A.) - Gazete
lerin alakası Balknn vaziyeti üzeri
ne çevrilmiştir. Tnncs gazetesinin 
diplomatik muhnbiri yazıyor: 

Almanlar Balkanlarda sinir har
bini şiddetlendirmektedirler. Dün 
Yugoslavya, Bulgaristan ve Yuna
nistanda yeni şayialar dolaşmıştır. 
Yugoslavlnrn Bulgnristanda komü
nist suikasdleıi mevcud olduğu, Al
man istilasının pek yakın bulundu
ğu ve Almanlann Bulgaristnndn ni
zamı tekrar tenis ettikleri bildiril
mektedir. 

Bulgarlara, Yugoslat-ların Alm3n 
kıtnatına yol verecekleri söylenmek
tedir. 

Berfin, 
üzerinde hiçbir 
taz)·ık yapmamış 

lngilizler "Almanya 
bunun akamete 

mahkum olduğunu 
anladı,, diyorlar 

Londra 24 CA.A.) - Müstakil Fran. 
sız ajansı bildir.lyor: 

Alman ve İtalyan radyoları Lon • 
drada büyük bir alfı.ka ve hayret g. 

<Devamı 3 uncü snyfada.) 

Bu· garistanda 
sefer beri i k mi 
ilan edi:di? 

Dün akşamki Radyo gnzctesin
den: 

Bu akşam Berut radyosu tarafın 
dan verilen bir habere göre, Bulga· 

ilan et· Yunanlılara ve bütün diğer Bal- ristan umumi seferberlik 
kan memleketlerine Almanların Yıı- miştir. 
nanistana taarruL ic;in B'!lgnristnn ı ihtiyat kaydi.le kar~.la.nrrnsı k~l 
topra'klnrından geçmek üzerı: ol- eden bu haberın tahkıkıne henu 

. (Devamı 7 nci sayfıula) imkan bulunmamıştır. 

( Halkevleri bayramından intıbalar J 

Bıı..şvekilimiz Dr. Refik Saydanıın 11'1velki gfuı Halkcvlerinin ~ruluş yıldönümü müna.sebet.ile Ankara Halke.. 
vinde mühim bir nutuk söylediği malümdur. Rcsimleriın.13 Betik Bıı.ydamı nutuk söylerken ve mcrasıınl müt.e
akıb Vekillerle bir arada. göstermektedir. 



2 Sayfa :>ON POSTA Şubat 25 

"Re •• erg un = Herkesin kendi hikayesi .• = Sözün 
Halkevleri bagr.amı 
Münasebeti le 

'----- Mabitttn Dirrta 

B a1lteri tefkiltimıızın yıllık 
bayramı, bu e ele mutad 

mcruimle evvelki gün teaid edikü. 
Halkevi ıe,kilitunu:, bir halk 

devletinin ve halk rejiminin tabii ve 
manttki bir müessesesidir. Halk için 
çalı cak bir rejim, bütün iptidai 
kuvvetlerini h lkt n alacak ve bıt
.rıu işleyip medeni bir kültiiriin süz
güsı.inden geçirdikten sonra meınle
ketin en uzak ve küçük hücrelerine 
kadar yayacakbr. Onun va.zif i bu
dur. l e. T ... m de HaHcemrini bu 
"azifenin organı olarak yarattı. Bu 
organ, Türkiy.ode ırlarca i mal e
dilırriı bir küti nin, asıl millet küt
lesinin hepsi hir bakımdan miı1ıim 
olan ihtiyaç! nnı tatmin için çah§&-
c kıır. . 

"'*7-4-•- ... 

-· .. --
Tarihi bir sima: 
Müşir Fuad Paşa 

' E. Ekrem Tn..u 

S ~ Postada, ,-onıhnalc bil • 
ımycn, ık1yrnetli arkad~ 

Nusret Saf.anın .l\ılilli Mücadele i'.aD.
~nndan. Manastırh telgmfç1 
H~di eferu.iı ıle yaptığı bir röpor
ta!da adı yanlış olarak geçtığı için 
oğ1u tarafmd n cdıbane bir tavziht 
nmcih <>lan müşir Fuad pnşayı ~ 
sen tanımış hahtiyarlardamm. 

Mii;ıir Fu d Paıa. Osmanlı dev. 
letiııia son devrinde ·mmcnin hüP. 
met .ve mu_habhclini kazanmış, ce
sar:tın, c:Ja~etin, vekar ve haysı -
yetın §ahsı tımsali olarak daüna 
tebcı1 edilmiş bir insandı. 

Muhterem Başvel::il.imiz Dr. Say-
d b - _ -•- _ ı -~,_ - İnsanlarda ,.,.,..,.a• · · "....ı.,-1:11-..... ·ıne hı'" uym"". nm, u mu ~t e eVVClıri gun ,.._ ~ ,,.c ... ..uov~ " """ Hayat dünyada ne kadar insan vama o kooar müellif ttıralında-."l mı1-
imd ettiği nutulctn, yukarıdaki fikri Ba2l.lanmıı; hayatı ~ <defu dünyıı.ya gelindlğı için çetilın · lA.zım bir yarlarca nüsha olarak yazılmış ibir romana benzer. 

.48ker:i meziyetlerin' takdir ede .. 
cek ben değilim. 1293 haminin ta
rihini yazanl r v.e destanını düzen .. 
ler, oı:ıun Elena muharebesinde gc;... 
termiş olduğu celadet ve hamnse • 
tin üzerinde eh~mm'iyctle dunnu~ • 
iardır. Ve o lıarhin en ıereffi fa91ı. 
larından birini Pile,'nede Osman pa .. 
şa doldurmuş İse, diğerini de Fuad 
paşa imla ve tezyin eylem.iştir. 

ı şekilde ifade etti: i!~ olarak ·· - - ' °" nHrde hedef vakti öldürmek, günti geçirmek- Bu romanların yalnız başı ve sonu yekd..ğermın az t.ok farkla nynidir, 
<rNizamh bir hürriyet hava!l nd değişen teferrüatıdır. Fakat işte hayatı yapnn da bu teferruattır. Bunun 

çalı,,ma1c imkii.nını bu1an Tiırk mil- .Ba..e rnnız l"le ~ek WY8. ~adüfen hayatın tadını tatm ır. Oflu içinde yük olan, eğlenee olan, zevk olan, tatlı ve ~ olan birçok kısmılar 
Jetinin ya ma zevk!. hu evlcTden, k değil, enoe talAkki eder.ı:, bu takdirde pek kısa buluruz. _ __. İkinci Abdiilh mid istihdadumı 

en a7.gın <;ağında hunhar pndi 
yalmz Fuad paşa kafu tuttu .. 0 de'V'<i 
rin dalkavuk bukiımet erk" nına en 
ac.ı lıa'ki ·atlnri yalnız o aöylcy ehildi. 

Hnkika v .. nıır. 
ibu odal rdan tnŞJp ~ydan ra, taT- tte .hayat b:.r olmadığı gibi bir ~noe de fildır. K ol- iman ancak bu m1arın her 'birınden istifa<le eti.iği, bu arada ken-
Jalara köylere v,. sınırlara doğru m dığ.ı gibi ll%UD da değildir. di&ne ve oemiyete mttfld olduğu tskdirdedir ki ha tı olur. 
yayılacaktır. ıı ............. ,,,,,,.,, ..................... -·-----··-···-···--·-·--··-- ya yqanı 

• it • • .... ..... ·-·-·· ... •••••••••••••••••••••• .. •••••• .. ••••••• ... ···----···-·····-·· ................. ._. .... . 

. Zan~e~ersem, Halk_evlerinin ma- J ~~\V (1~ 
bıyetlerını "'e g yd .. nni if d cu:ı ~ ' ~ 
bundan toplu ",. bundan güzel bir ~._..;;;.....-;.- "' 

. Necib oğlunun da dediğ' gıoj,. 
biHıassa vatan i lerindc fiaTarmak, 
solmak, tereddüde düsmek onun 
t~etile telif kabul etmiyen şeyl 

ifndf' hulmAk kolay d~ildır. Muh
terem B ekil bu cüml~ ile Halk
evlf'-inde 2eıımın elile pifilri}jp 
memlekete dağıtıbcak olnn cn bu
yuk nimeti nlatını oluyor: Yasa
mak zevki! 

Bu, öyle bir zevktir ki, onu 
T urk milleti hayatında, batti mef~ 
hum haJinde dahi. :rejim kadar yem 
olduwunu söylemekte tereddüd et
meoyebiliriz. O lkadar yoıi iki. bu ıfik
ritı bu ~ekfüf .. ifad · • ilk <:le.fa ola
rak muhterem D Saydamın ağ.an
dan İ!Iİtiyoruz. Bizd• bal , uzun a
sulardanberi !h ab )-almz mihnet 
olar.ak tanımıcı ve onu bir yük g1bi 
ta mı br. Ya~ınanın zevkini tat-
mak dünyad.:ı pek çok rm sİb 
olmu , fnkat Türk 1kii lesi. nar-
danberi tnt aya t 
hatta unutmu,ıur. Ona 
tattırmak laz.ımdır. 

* Denild>ilir k-i. ya anın 
için bir z~k oJ mı temin ebnek 
bin bir şartn bağlıdır ve bu sartJarm 1 
hepsini Halkevlertnde hazırianacak 
unsurllar olarak tellıkki t:tmek yanfıı • 
olur. Evet. Halkevle:i halka r fah 
h 

• • 
uzur, n e ve zevk verecek rt-

• • 
arıcı ye 

o a 

d1. 

istibdadın zulum \'nsıtalarilc ç r 
pıştığı, onlan bizzat tepeledif;.j i · 
Şama sürüldüğü vakit bile, menfa 
nın yolunu kıL kıpırdamad n tu 

( 

Yaza ı: 
ALFRED DÖ MÜSE ) 

lıgi 

O tarihte bile epeyce ya h i 
Lfıkin, o il:ötü devrin Y8.i acağı 

,, a id Z(qa Uşa 
na, bu vatanda iyi giinleı- do w 3 w 

na sarsılmaz imam onu daim 
" dinç tut ordu. 'leşruti} 

Bıı. 

_,_ 
ı c e al! Gençlik 

şarabı, 
ıu· damartamula 

köprüyor. 
Sinemde bir bımaıtı tıar, yaram. 

onu w..ı ·wıyor, 
Ve de.ğ · riizgiirlar dudakla. 

n.mı atcilendtt'iyor. 
bel eocuk, bak, b<?n gu .. 

zclim .•• 

···:··-····························· 

Sesi, beni çaiiu-oo :sen , 
Ey benim zav<illı perim., aen '!"; Şairin ~·um bir rol 

Bm. oynayaa ~ d (Jorj San) 
P.;,; ;; · · • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • •• • • ,.bsan biç te gü:ıel dci:J1di 

Şair, Udtt'l'iı el.ine al, ben.im, se- nasıl bir bedia otd~nu •nbmak 
mn ö1wıez (periıy>, iıı;;iıı onu aslında okumak l&zımdtr. 

Seni lm. geee mahzun ve .sakit ne şekiidc olul"Sa Olsun yapılacnk 
qöre?ı ben.. tercüme nf'fis bi'r boyalı resmin ka-

Düfii.nüyord?ım kadın t asıl u.. 
nu.tkand r diye, 

Ve huıediyord11.•n l;i ha..tJQtırrıın 
bir parçaS1, 

A'7tr ağır yırtıimaktııdır. 

dar, Suriyede o İm nl ~ d 
lecli .. 

Nınayet, umduğu sabnh·n doğ 
muna şahid ol~.ı. Meııfnsındnn dön 
düğü gün onu lstanbul hey ti i 
kal'§lladı. Rıhtım, Köprü, ta ı y 

S;~ 
0

ki~j~~··~;;,~~ii~~i;, .. ;1~_,<ı <idn1aTn kadar. iç soknJdtıra kadM 
' · 1Ss a am almıyordu. 

Hiç bir şeyden '1fortılmayan yo2 Du millet, kahramanın kıvmef 
Mt? .• I kahra~nlan~ı. te~~İT ve teb il ey 

~ ..:.:yz .. _.,. .;,..;... . 
1 

• lemesını çok ıyı bılır! O gün oıad ,,., .,, "-~ .,.. ... scrıı ııç ara 'ht. .. . . h 
~rml'dtm d"ıyarldm~şırı\~!U terem fi h n-:la 

Benim .~Dim gölgelikte o - un to tkıgu lgı ıı~-.ıırkın dcla h kaln 
-·· . _ ? yara aca o an ur or usun 1 8 -· ··~"""l' l70''U1JOTtt'"n. lam1ıyor, alkışlıyordu. 

.. .... . ... . .. . ... ...... • . ..•. ... .. Ben pa yı uyan nzalrğuıdl\ dah 
[Bu manzume • 'a .§ifa bnbm- yakından tanıdım: kendisine hizm 

yaeak bir ruh m raz;ıo tamamıle ettim. Etrafındaki şeref hale kf' 
kapılmıı.ı olduğmıa de~kt eden bir di müstesna vekarı ona bac;kıı tü 
inilti mc9aheGindedn.1 lü bir heybet veriyordu. Yanına 

Geceıerin üçiiR •· "ndc: celeri korkar gİrerciik. 
Uzun bir :uı:mıuı geçtik.ten son - Fakat az zaman sonra •nl dek 

ların hepsini bizzat hazırlıvaca.k de
ğildir. O. Jı.alkın bilh&flR- :ma v; 
hayatı ile m~ul olup ontı biiCn in
ce1iklcrile ve derinlik1crilc aı:ılın-ı 
cak, toplıyncak ve sonra bu anlayıp 
topladığı ıeyLri kendi biiny'611İ1ııin ~ dld..r hlr • J 
h~lkç'. ru~u '.çi:vl.e medcniy~ı ha· ı bariciye aazınnm, yaft·~= 
gıırrkii diJ.. ledikten JS()nra t.e~ ı 111111 Mlleflcr Car.i,reti muralıbaaa 

Gel, ızta.rab i(i~n seuqilirıı! 

ra1tatem bir bozuk nü hıısmdan iba-
1et kalmağa mahklımdur. 

ra pirin tel:.ıar hayata, tekrar ümt- bu aslan y<ıpıft, aslan ;vürek.li ad 
de avdetini, gene şiire, gene kendi- dünyanın en halinı, en !erbiyel., 
sinc kuvvet Ye tcslwet bahşeden iş- nazik ve en müşfik iı:ı-mnıdır. 

hnlkıı ,·erecektir. Halkevleri. h. .• -1...:_;,___ı L-- b' • .. 1 • · • ı l ~ ı::uanıe amınnq ar rcsrnı 

Bir ~i elem, 
Seni kemiriyor. yüreğiude bir 

Ş41J intiyo-r; 
Sa'Ra bir ~k an;: oldtı; yer yii

zü:rtde g!>rü'tenlerden biri, 
Bir uvl: gi)lgm, bfr saadet ha

uali, 
Gel, berober tere.mim edelim. •• 

Gecelerin iklncivinde, ki otuz ka
dar hfadan müreU:ebdir, saiT sani
ha perime 'biT muhatabe şeklinde de 
ğil, yalnız ltendisi söy1er. ve bu man 
zumede omın büsbütün fütura, lce96-
kaprldmğı göTÜlür. OeTdlerine biT 
de'V1l bulmak içjn nerelerde "Ye na -
sıl dola~ığını, ne beyhude tesliyet -
lerin arl:iasından koştuğunu tasvir 
ettikten sonra: 

tWalleT"e ıiicuunu görür~ onu taze Fuad p&i!R}'!l 9011 gÖJ'Ü§Üm C" 
bir azimle aelirnlıyan saniba pert- huriyetin ilarundnn sonra, lstinye 
sile muhatııbede buluruz: deki yalnmciadtT. gu.ı:e. ış ıçsn ,~~Hu musttl'r: O---,. 

münev .. ·crlcr toplnnac.akJu~ f.Orcıt Son zamolnl rda siyaset dunya-
kendi uralıımala konucımalr.. iı;in de- sındıı ismi en çok zikredilen şabsi
ğil, omdan h.ı lk lutlelerinin lç_i71e Yf'tleıden birisi de J apony-a hariciye 
dağılmak, onlıırı bu ev1ere ~loğru :::ıı;. .n Yosuko Matsuok.adn-. 

Peri der ki: Ben Ankaradn vazifede idim! 1 

çekip yakl ~tırma'k için· va1'ıııCI dn. I J po :a.nın e Dci eİ)l88Ctini MJ&ı'e 
oradan kütle içine okulup nnu'.'l hü- ctme.kıe olao )'osako Matsuoka 
tün deTdlerinı dinlemek, temayii'Hc- lcimdir~ 

•...................•.......•....... 

Ne için, CJI kırıl.Ntıı.ı:: kalb, ey ii. tanbula izinli gİ!tİm. Bny.ramdı. B 
midd.en yorguıı1 dii~üt 1~a!b, bam\a uzun zaman : hbablık v • u 

Btı. derece sık kat;ıyor:;u.n, t1e o kad.,lık edeo, onun ölümünde nil 
kadar YCC avdet edijJQTSUtı? ye çok ya:kın laka gösteren o b~ 

Herhangi bir tesadüftefl başka yük adamı bilhassa ::iyarete, E"lleri 

rini tt"tkik et:nrk 'e ihtiyaçlarını a.u
lamak için ... Bmılnrı dinleyjp anla
dıktan 6onra da Hallcevfo.ri, ddc et
tikleri neticeleri rnunevverler .ua
sında yaymalda ınükcllef olM:aklar. 
MünevHrin luılla ıanbınnsı, halkın 
da münevverie nnlaşmnaı :için bun
dan daha mün sib bir orsan oıa
muz. 

Bu o~an TejimHı organıdir; çün
kü bu rejim halk İçin kurulınu , o
nun yükselme ini ve yaşamayt btr 
zevk olarak anlamn ını ve duyma
s•nı temin için kurulmuştuT. Bu ... dan 
dolayıdır ki, H.\lkevleriııi aldalede 
teşkilattan ibar-:::t anhr beta e
derler. 

* Halke~lerinm, kcndileı-ine ı:ej' 
tarafından tevdi cdilnnş olan bu 
büyük vaz.ife,•i mcvaffakiyetle ifa 
edebilmeleri, itiraf ederiz ki, çok 
güçtür. Bilhassa, münevverlerin.iz 
bu iş için i~eçmişte ruhan iy: haLır
lanrnı bulunm d.ıl:ları için, bugün
kii vazifeleri bir kat daha güçleşir. 
Fakat, vazifeyi iyi anlamak. muvaf
fak:yeti tenıin edecek artların hiç 
obr.azaa yansı demektir. 

B:r Halke\;ni idare edenleıin 
' eyahud onun içinde mütc,-azı bir 
h::ı!kçı ob::ı1arın muvaffnkiyetkrini 
te:ni.l ed~ tek biT usul ta ~-ur 
ede'b liyorum: Halbn İçine girmc-k 
\'e o u, htle halmde. bütün i lcn
m'"m:~ • UV\ etlerile ö lece it bul et
mek Ay:ü zamıın<.la, ha11.ın ne yap
b.: nı, o:ı 1 y şcıdığ.uıı. DC dü_şiindü
ğün:'.i. ne iııtedif!ini :ınLmaya chc.rr.
m;yet verecek olan bır Hatkevi. hal
km nzh~·:ıu anlama:,.-n muv:ıffak olu:. 
Hal'a kendi fikirle.rinıU.ı ve duygu
larımızı anlatmawn. onLıra )'eni ha
yat idenlleri veımeıı.İn en vüzel yolu, 
her -şeyden evvel oma aDlamııkıan 
a~er. E.vvet· lı lkı biz anlamahya 

(Devamı 7 nci ai5'1:wb.l 

'ıy si bayata atılmı oldu
iu ıgiind 'ben hariciy~ nazın ohuak 
ve memkketinin harici sivaaetmı 
tdııre etmek Jegaue gaycıi~i tctıkil 
ediyordu. Bu g1!.,,)c ile çalı tı ve mu
vaffak oldu. 

Cemiyeti Ai.v.amdn Jıı~on baş -
mura'h bulwıuyordu. 

O ıv~t~enb.:-n bu gayeye eris -
mck için çok ç.lıııtı. Bu vazikı.:i l~
riciyc nazırhğına gtden yegine yol 
tel&kki ediyordu. 

24 Şubat 19 .:n tarihinde Cemi -
yeti A1'vam umumi İçtimaı da Mao 
çuride giri ;ş olduğu askeri hare
ıkattan dola)ı Japon a alen~ tak.
hih edilmiş, bu takbih üzerine Y o
suko Matı:uolmnın Cenevreyi terki 
hükLı.meti tarafından kınar] \~tınl -
mı . Cenevredc bulunan diplomat 
lar ve eefirlcnc "eda eylediği ınmda 
dostlanna, günün ibırinde, me.mJe -
ketinin harici siyasetinin idart'"•ini e
line almak niyetinde olduğumı açtk
ça aöylemi}tir. 

Hazır buluna-ular bu b"yanatı te

U ım al! 1/d al! .4,-tık ::u .. Nerelffde uvumnk istediytem, 
sam..ıııor-um, 

Bahan.n ttef I ile kaııcıdlarım 
beni kaldınyor, 

Rüzqcir beni alıp q(jtürecek. 
b'eri terk i'ı.}Ctrtrnı ... 

. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . ............ . 
Setıiıtı :ıie??.Ç1 .ciini iizen el.em ~ 

ofo .. ı·s.ı obmı, 

Nerelerde ölmek istedivsem, 
Nerelerde topmi;c. ili tiysem, 
Yolunı.un Ü?P.ri .. ıe 11clip otM·tfJt .. 

ğtm1ı, qürı1üm, 
Karala:r tJi'lf'ltiş bir za1M'imm, 
Ki bir karık; gibi bana b"1zer-

cli ..• 
. ................................... . 

Bırak, o miibcırck uara; Der ve ona hital, ed&rek t<Jyle 
Karcı perilerin ~rcgi?ıde açtık - devam eder: 

Zarı yam, Sen kimsin, sen r;ı bu ka~J<rtta. 
Geniş!e8in, hiç bir :ı bizi bü.-- Her zaman yolumun üzerirıde 

yük acılcır kadar 1/iiksE"ltmez. görii,iim? 
[Burndan sonra Semiha pensı • · · · vrulaını doyunruık Hn boş gelen Scn··~~i;;?:::················ .. 

ve !kursa$!ında onlar.ı bir gıda bula- Bıı akşam scni1'1- qene zuh-U.r et-
mıyarak knlbi:1i koparıp vere:-ek tiq:n~ görd•;m_ 
müthiş bir ".ıyha ile ölen pe!iken Bu. ma.ğmwm bir 9ece idi, ruz -
kuşu misdini, tercüme et.-ncğl' lı:!yı- gat.ların kanadlan pence,·eme 
lamıyan r:efis bir parça ıJ ... zikrede- vuru11vrdtı, 
Tek şairi de Ofla • • le da"•et eder. Ben ~~. yeta.ijımda eğit 
Tüılkçede gagasınm uzunluğundan nıiş olarak, 
dolavı ka kçıku!IU diye anılan bu Orada 90~ Oir ~c baeıyor -
mah!fık manzumede bahsedHen ef- dtttn, 
aaneye fleb .. b· olma ur. l Btr yer ki atı?<ıten bi1- busncin 

·ıe aromıığa gidi1J07'.sttn? öpmiye gittim. 
Ve gene ~ ız+ırıbda.n naııkıı ne G"-1- • .. .. rd y ozn:n ~onnuyo u. a üz 

getiriyors•m? geçmiş olmalcla beraber dine adı 
Beti setıi baha J.:adar bı>1dcı ken larla odaya girdi. Söz ura nda so 

benden :uzak ne yapıyor.~un? du: 
Derhı bir gPce ~ bir dı.muk - Nereden geliyorsun, oğlum;> 
şuleııin arkas11ıdan ÇJitnı.ek'tesin. - Ankaradnn, efendim. Sön' 
Bu muh tabc, şrıirin demlerini bnit.ı~hmnı bana doğru 'Çevfrdi v 

'takriT eden iniltisi, onu yeniden Ş'ii- - Mustafa Kemnl Paşanın ya 
re ve ümide celbetmck istiyen sa - nında ımsın~ Bu maihnrjyetine gı 
niha peri!'Iİnin tesliyet ve kuvvet ta ediyorum .. dedi. 
venneğe çalı,;an Jefkat teranesi için- 93 harbinde kendi nefsin" vata 
de devam edcrek sonunda s;airin: uğrunda tehlikeye atan bu büy 

Kendi kendisine: «Sevi Ve ge - ve şanlı nskerin, muhtelif har 
ne dirilmrin, ıztırab çektikten sonra meydanlarında şehid düşen evin 
gene ıztır b çekmek 18zımdır; bir ları dolayısile ebedi minnet ve t 
kere sevdikten sonra, hiç dunnndan cilimize hakkı vardır. 
gene sevm .. lis:inl..n hitabile nihayet Müşir Fuad p~a milli m,.fahi 
bulur. Biz Jıu sevmek ve sevmek mizdendir. Onu yannkl ne ·nere o 
uğuruna işkence }ç;ndt: ya mak ih- duğu gibi tanıtmak boynum 
tiyacmı Türi. 13irlorinde ve edible - borç ve ona -smm gdince- bir h 
rinde de' buluruz. Eskil~rden misal kel dikmek vatani bir vazifedir. 
almak lhımsa ezel: aııık Fuzuliyi ve 
yenilerden bir iaim zikretmek icab 
ederse biçare l\ıiehn1ed Raufu ta - , ... -···--·· ...... - ..................... .. 
hattur emıelidir. 

(Devamı 6 nC1 5ayfadA) TAKViM 
(Deva.nıı 1 oci sayf adı:.) Bu Mayıs gecesi manzumesinin hala ~klrcimı .~aklıyordu., 

~-------------------~-----~ --~~-------~--~,:_----__;;;__ __ _:_ ______________________ ~ 
~----------------------------------------------------------------------------""' 

f STER i NAN, 
Londrada çıkan Observer gazetes· AlınAnyanın 6 nihayet 7 bln tn.y

yareye malik old nu tahmin etmiş, hatt.!ı bu tayyarclerden kaçının 
hafıf, kaçının ağır bombardıman ve kaç ta.nesin n pike, yahud avcı 

t.ayya:resı olduğunu da yazmış .. 
Jl'esah doğru mu, değ:ı1 mi, bilmiyoruz. Plikat gene İngU z _ Amerttan 

kayn:ıt.l:ı.nrun gene ajnn.slar vasıta.sile kısa b'r zaman evvel bütiin dün-
ya )ayılmış olan ıkı b:ı k:ı. tahmin yaptıkları pe'· iyi battrlıyoruz. 

Bu W.bmınlerd"n bmn Aim:ınyanın mı. yshud ~ bin t yyarey~ Ill3. -

l k olduğu ıddıa ı ~ İkınc:sı de İngütereni.., ıuı.vul..rd:ı ade.d ıt"b:ı.rilc 
mti.savatı henuz clde cdeme:Lğl, !a!tat miısav:ıta g,t<ıJ:rc )Rhl" uğı :di. 

G tın ra!ı=amı ile 30 bm ral:mnı arnsınd, 7 b n rıı!:sı.mıle 40 bi:.ı rakamı 

arasmda doldunı!maz bı.r uçurwn var, har~ coğru, birinci&i mı. Utiı-!ci-

STER iNANMAl 
si mı? v.- bu suale verilecek cevabın neti086i olar&«. sorulnbllir, İngıitcre 
ilk rakama mı yaklaı.ımıştır, .kincislne mi? 
Mu~ele ~ımdJki halde bruledıleb.lecek şekilde değildir. 
P..akıkat çudur kı, her iki tarafın da muazzam lul'b vasıtaları \"ardır 

Fn~at tr.ı vasıtaların a~i ve mahiyet: yalnız kendılcr&nce bellıdır. 

1914 ün cusus teşkilatı bu defa Alma.nyadn sa.hn l>ulamadı. İngiltere 
de ise ilk günlerde iflas etti. Ort:ıya atılan Hkam ve t:ı.h."nin muUnk o -
Iarnk hayal, arzu, veya gizli bil'er maksadın neticesidir. Perdenin iç Yli
zu anca1• h:ırbden oonra görlılecek, hnkiki rakam anc~k o zaman an
l:ışılacaktır. Biz bunun böyle olduiuna inGı;roruz, fakat oy oku)·ucu 
sen: 

1 STER i NAN, STER ı ·N ANMA l 
-----~..,...,- ,,.._...._.__....._ .......... __________ .....,._,,, ______________________________________________________________________ ........ ______ ,, 
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e ele Ve Telsiz Haberler· 
Makineye · - .ırm111i··ş~n~·,1:1 = -:- • !teşekkürleri~ 

ing:liz - Japon 
münasebatında 
saf ah emaresi 

•Bay Edenin 
Mzszr seyahati 

Sovyet - Japon 
111ünasebeUeri 

Ver,llrkAn : Ankara. 24 (A.A) - Ri- ı 
1 U i yaseticümhur Umumi Katibli-

•

llZll ____ w•d • ( 
gın en. ; 

Balgar 
bari el 

slyase1I 

Halkevleri ve Odaları kum- ı 
luşunun dokuzuncu yıld<inüm.ii 
vunevcud Ev ve Odalara yem
lerinin katılmuı münasebetile 
yurdun her tarafındnn aldı~ları 1 
asil duyguları havi telgratlar- i 
dan çok mütel~assis olan ~~is.~ ~ 
cümhur Milli Şef !,met İnonu, 
karşılık tebrik ve daimR artan 
bafarı temennilerinin . iblağı~a 
Anadolu njıuısını ta vsıt etmı~-

lerdir. 

Çörçilin Japon elçisi 
ile mülakatı çok 

verimli olmuş 

Yazan: Selim Ragıp Eme-; 

Japon Hariciye Nazırı 
görüşmelerin iyi 

G ünün üzerinde dikkatle du- gittiğini söylüyor 
rulması lazım gelen hadısc-

lerinden biri de İngıliz hariciye na- Toky9, 24 (AA.) - D. N. B. 
ztrı Bay f.de!l'in Mısıra yapmakta Hariciye ııazıcı !Vbtsuoka, meb'u-
olduğu seyahattir. Bay Eden bun- san meclisinde beyanatta bulur.arak 

Londra 2" (A.A.) - Reut.er·iıı dip- dan bir müddet evvel de Mısırı zi- demiştir ki: 
lomatik muharrıri yazıyor: 

Londranın lyı ınalümat. alan Japon 
mahfellerıııden oğrendığıne göre, baş 
vekil Çörçil'in bugun Japon buyi'lk el 
çisile yaptığı miilakat çok vcrtıııU ol -
mu~tur. Ve ıkı memleket arasında çı_ Kral Boris, bugün 

nazi ve faşistler hariç 
parti mümessilerini 

kan bazı suitefehhumlerin ,zalesine 
\ ,1 . d -................................................... mti.him .... ıırette yar uı1 edecekt r . 

yaret etmişti. O zama,1 harbiye na- - Sovyetler Birliği ile Japonya 
zm idi. Mısırdan mıifarakatinı takib arasında dostane münasebetler \'Ü

P.den günler içinde Garb Çölünün 

1 

cuda getirilme~i ve bu münwıcbet
ve Bingaziye kad.ır uhın Libya top- lerin takviy;si, iki mcmle~.e~. ara
raklarının lngiliz kuvvetleri tarafın- sında muallakta bulunan butun me
dan istiıdadını intac eden hadiseler selelerin halli icın birinci derecede 
oldu. Ayni zamanda ''akınşark İn- ehemmiyeti haizdir. iki memleket a
giliz kuvvetleri, :;anki bu ziyaret bir rasında ticaret anlaşması hakkında
hareket ışaretı imiş gıbi Afrikadaki ki müzakereler ternkkiler kaydet
bütün ltalyan müsteınl,.kel •rine, Ha- mektedir. 

Japonytlya ihtar 
Londrnda şu cıhet kayded liyor ki: 

kabul e ~iycr 
Sofyadaki hadise Eden Japon btiyük Plçisile 013.n temas. 

farında, Japonynnın cenuba doğru 

Amer "kan 1 genışleıne~e prograınının tazanımun 1 

Sofya 25 (A.A.) _ B. B. Bir Nazi, . h ı ettiğı tehlıkelere daır nazarı d kka-

beşe, Eritre ve Somaliye ayni za- Matsuoka, nvrıc:ı, biitçe encüme
manda taarruz ett.ler. Bugün, bu ni huzurunda da "U beyanatta bu
taarruzların muhtelif istikametlerde lunmuştur: 
ve muvaffakiyetle inkişafların.ı sa- - Sovyetler Birliği ile serbest 

C.: Kral Boris bugün fa§ist ve sefirinin yüzüne ka 
Nazi taraftarı part~Ier hariç fır· attı 

e tı celbedegelmiŞtir. hid oluyoruz. ticaret hakkındaki müzakereler, ti-
Bay Eden' ın birinci Mısır seva- caret anlasması hakkı'ıtdaki yeni 

0lnıak üzere, bütün Bulgar 1 

Partilerinin mümessillerini ka
bul edecektir. 

Parti müm'eaaillerile, kralla 
Bulgariataın harici \re dahili 
Vaziyeti hakkında · görüşmeli 
arzusunu izhar etmiılerdir. 

8 kişi tevkif edildi 
Sofya 25 (A.A.) - B. B. C.:.8 

Bulgarın tevkıf edildiği re>ımen bıl
dhi.lnıetittedir. Bunlardan 4 dü çift
çi Partisine, diğerleri eski Makedon
Ya teşekkülüne mensub bulunmak
tadırlar. T evk;f e sebeb olarak dev
letin emniyeti sı;österilmektedir. 

Elenl9r iki ltalyan 
tayy~resi düşürdüler 

Atına 2'5 (A.A.) - B. B. C: Resml 
tebliğ: 

Ma.hdud mahiyette harekat vu -
kUbulmuştur. Yunan hava. dafi top_ 
lart evvelkı gün, fazla olarak iki düş
nıan tayyaresi düşürmüşlerdir. 

lta:yan mevziler; 
bombalandı 

Atina 25 (A.A.) - B. B. C.: 
Matbuat nezaretinin bildirdiğine gö 
re, fena hava şartları cephelerdeki 
il.rekata mani olmuştur. Devriye 
La.rekatı esnasında iki İtalyan tankı 
tahrib edilmiştir. İngiliz tayyare]"!rİ, 
PoR-tadeç, Şkomb mınta'l'alanndaki 
İtalyan mevzilerini bombardımım et 
lllişlerdir. Bu rnınt~kalardaki İtal -
Yan kuvvetleri geçenlerde takviye 
lnıvveti almışlardı. 

lng·lizl ~ r Adisababayı 
bombardıman ettiler 

Kahire 2 5 (AA.) - B. B. C.: 
Adisababadaki tayyare meydanı 
fn~liz tayyareleri tarafından şid -
detie bombardıman edilmiştir. Mü
funı hasar vardır. -------
F ransada beş kişilik 

Sefir de mütecavizi 
yüzünden yaraladı 

Sofya, 24 (A.A.) - Royter: 
Sofyada Cumartesi gecesi bir ka

barede vukubulan. ve Amerika orta 
elçisile bir Nazi grupunu da methal
dar eden hadise hakkında orta elçi 
ıu beyanatta bulunmuştur: 

«- Hadise müessiftir, fakat baş
ka türlü yapamadım. Orkestradan 
eevdiğim parçalardan biri •>lan Tip
perary' yj istediğim zc.man bir ma
sada toplanmış olan Almanlar bu
na itiraz etmiş ve bunlardan biri 
yüzüme bir kadeh fırlatmıştır. Bu
na mukabele ederek mütecavizi yü
zünden yaraladım. >> 

Sefirin djplomatik tedbirlere mü
racaat niyetinde olmadığı bildiril
mektedir. 

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

Sovyet'er yeniden 
donanma inşas:na 

başladı~ar 
Moıkova, 24 (AA.) . - D. N. B. 
Bahriye lcomİ.ier muavini aıııiral 

İHku, Pravda ~azetesinde, Sovyet 
deniz 1'uvvetlerinin aşağıdaki tarz
da taksim edileceğini iztih etmek
tedir. 

Baltık filosu, Karadeniz filo9u, 
Murmanııictaki f,İmal filo!u, Vladi
vostokta bulunan Pasifik filosu, A
mur filosu, Pinek fflosn ismi verilen 
filo ve son ıhdas edilen Tuna filosu. 

Filo modern hale getiıilecektir. 
Yeniden - denizaltılar, vedetler, 
:;nayn aremileri, torpidolar, çok iyi 
teslih edilmi11 kruvazörler ve zırhlı
lar inıa edilmektedir. 

Cenubi Amerika ve 
Portekizde elçilikler 

ihdas ediyoruz 
bir kabine kurul:.u Londra 24' CA.A.) - Japonyanın 
Vi i 25 (A.A.) _ B. B. C.: Ma- cenuba doğru muhtemel bir h.are. _ 

r .. a ı 'r . 1 5 d ·u·rekkeb ketile alAkadar olmak Ü7 ere Ingillz ...,,a etaın e aza an ın j ,. . . 
- hd d b' k b. k t A _ hariciye nazırı Eden ın bır teklıfte ... a u ır a ıne urmuş ur. . .. 
- 1• ı D ı b k·ı . ·01· ba- bulunduğuna daır Japon harıcıye na-... ra ar an aşve ı ınuavı , . , . . 
d · d h'li tl 1·ru· mu zır muavıaı Ahaşı nın bugün Tokya_ 
c.ıye ve a ı ne nczare cır -

L Af . • G l Hutzı·nger da yapt!Aı bey3.nat husu unda Lon-
Q .. aza etmıştır. enera ,. 
rnl·ıı· üd f ı ~ t·ırı'lml'" dranm sıı.HlhJyetıı kaynakları bu be 

ı m a aa nazır ıgına ge ~- .. . -
tfr. yanatı. anlıyamadıklarını soylilyor _ 

Franııanın, iktısadi sahada Al -
nı.anva He iş birliği yapmağa karar 
Verdıği bildirilmektedir. 

Fransız filosu Siyam 
körfezinde 

Londra 25 (A.A.) - B. B. C.: 
Paris radyosunun bildırdiğine göre 
F' ransız Hindi Çini.ııinde bütün izin
ler kaldırılmıştır. Fransız filosu Si
Yam körfezinde dolaşmaktadır. 

M!sır sefareti memurları 
BUkreşi trkattiler 

londra 25 tA. A.) - B. B. C. 
Bükreıteld Mısır sefareti me • 

~urları Romanyayı t\!rkedecekler -
dir. 

lıı.r. 

Dun g~c53 bir kadın 
bir genci bıçakla 

yaraladı 
Dün gece g~ç vakit, Langada kıs

kançlık yüzünden bir l>idiııe olmu(!, 
bir kadın aralarında çıkan bir mü • 
nakaşa neticesinde bir genci bıçak
la vunnu~tur. 

Mıarayda Davudpaşa mahalle
sinde Ye.lı sokağında oturan arabacı 
Ali, bir müddett"nberi Langada 45 
numaralı evde oturan Naciye $engül 
adında bir kadınla tanışmış bulun -
maktadır. A Diln gece geç vakit Naciye Şen-

rnerikadaki Sovyet elçisi gülün evine giden AÜ, burada genç 

Wellesl. z·ıyaret ettı' kadınla kıskançlık yüzünd~n bir mü 
nakaşaya başlamış, bu esnada Na-

~-V l\fİQgton 2 5 ( A.A) _ Ame • clye bir bıçakla Alinin üzerine hü -
;.~ h~uiciye nazırı muavini Welles. curn ederek onu yaralamıştır. Alinin 
~V}'etl~r. Birliiinin Vaılrıgton bQ.,. ferx._~ına kop.n k?mşulaT, güçlükle 
tir Relçlaı. Ocnanski'yi kabul etnüt- ~HkQ?\hyı Naeiyenin elinden kur -
~·· 0 •. Rusyaya tayyare ve benzin taTııuolardır. • 
h~ıı "":l. .. ,. ;.ıe hmlllan .-:ı.ınPv~ am Ali tedavi altına alınmış, elı bı -

ı "":-> ._·'."\:...: ...... :l~ ';:. .. ;ıır ' ... ~.: ~:; ..... e~ c! _ ;:a.:dı _ ka~, .:'! ,.~1 .. ~'""'!atak hakkında 
~~ .. :::.: · ·. ,. · - ·! .·-~ .. ·,_~_.•.,, ~t!.~~~n~:~t1:·. / - -,·...,·~-.i.-·. ~ .... _ -

Tokyoda İngıllz buyiık elçı.sı Cra _ 
ıgie de Japon makamatı ve Japon ri_ 
cal le yaptığı temaslarda aynı yolda 
ihtarlarda bulunınu,~tur. 

İngiliz hükfımetlnın noktai nazarı
nı ıblldiren bu izahatın hiçb r ·ıeç. 

hile b.rer teklıf mahiyetınde telakki 
edUeıniyeccği Londr:ıda ehemmıyetle 

kaydolu111naktadır. 

Japon harİcİyt! nazınnın Edene 
gönderdiği mektub 

Tokyo, 24 (A.A.) - D. N. B. 
Hariciye nazırı Matsuoka, bugün 

meb'usan ın~liııinde beyanatta bu
lunarak demiştir ki: 

«- Eden<! göndermiş olduğum 
mektub, hususi bir m esai değil, fa
kat Edenin 7 Şubatta Japonyanın 
Londra büyük elçi3İ $igemitsu ile 
yaptığı bir görü~mede Polinezya 
meselesi ve T aylarıd- Hindi Çini uz
laştırma konferansı hakkında ileri 
sürdüğü noktai nazardan mülhem 
bir muhtıradır. Eden eski dostla
rımdan olduğu için uzun zaman
danberi dünya ı-ulhu üzerindeki 
şahsi fikirlerimin umumi bir izahı
nı berayı malumat kendi~ine bildir
meği doi7nı huldum.' -----

Mussolininin 
·evve'ki günkü 

nutkunun akis:eri 
lngiliz gazeteleri: «Daçc böy
le birkaç nutuk daha söylerse 
milletini ye'ıe ıerıkedecektir» 

diyorlar 

hati oraya ayak basan ilk Avu~t;al- müzakerelerle birlikte yapılacaktır. 
ya ve Yeni Zelanda kuvvetlerini Burada iki memleket arasında .Ja
karşılarnak ve onlara hoş geldiniz ponyanın Sakalin üzerindeki huku
demek için intıyar edilmi-4tİ. İkinci ki mesele~i görüşülmüştür.» 
ziyaret Carb Çölü taarruzunu mey-

dana getirdi. Bundan dolayıdır ki Afrı·kadakı• 
beklenmedik bir anda ve zahiren 
hiçbir sebebe istinad etmez görü- . h r d 
nen üçüncü ziy.ııetinin de mühim cep e er ~ 
bir hedefi olaca~ını tabii göm1ek 

lazımdır. Şu far1<1~ ki ilk iki seya- yen., hareka" t 
hatini Bay Eden f ngiliz harb kabi-
nesinin .har~iye ı~azırı. sıfa.tile y7~- Kahire 24 (A.A.) _ İngiliz ıımumi 
mıştı. Şım~ı .. aynı kabınenın har:cı- karargahının tebliği: 
ye nezaretını uhte.~ınd~ bulundu- Eritrede, şimalden ilerliyen kuvvet
ruyor. w· • ı ler, mevzilerı Kub civarlarında bulu. 

Acaba. bu d~gışık sıfatlar altın- nan İtalyan kıt'alarını dağıtmıştır. 
da vuku~ulan zıy~re.t~er~ bakarak 

1 
Birçok esir alınmıştır. Cenuba clo!'\'ru 

bu defakı seyahatın ıl:< yapılanla:ın ileri hareketimiz terakki etmekte 
bir devamı ve binnetice onun harb 1 dlr. • 
islerile meşitul olduğu devreye aid' Habeşi.standa Gondar'a doğru gl _ 
muameleleri tamamlama!-: maksadı- den yolda kıt'alarımızın ileri unsur -
na matuf mu telakki etmek, yoksa ları Amamit'e varmıştır. 
ha~ciye islerilc mi .al~kadar g?r:n.~k İtalyan Somal 'sinde, Margherita _ 
dogrudur? Kanaatımızce her ıkı ıh- nın ve mühim Jelib limanının 1sptı 
timaü de v":ıid saymakta bir beis neticesinde Cuba ırmıığ~nın şarkın. 
yoktur ve bılhassa ~eneral Wa- daki bütün mıntakada ileri hareketi 
welrin Yunanistand;ı icra •. ettiği se- miz, muvaffakiyetle inkişaf etmekte: 
'.)'~h.a~t7n so~r~ Bay .Eder. m Mısıra dir. Bu harekat esnasında, ş mdiye 
gıdışı~ı hı:_r ıkı ra~azı.yey~ d~ yol a- kadar birçok esir ve pek çok harb 
çan bu vakıa t~lakkı etmey.ı muva-ı malzemesi alınmıştır. Bunların mlk
fık buluruz. Bılha~!la İnf.{ıltı-rPnın tarı hakkında henuz tafs.lll.t gelme. 
Romanya ıle siyui münasebetleıini miştir. 
kesmeyi lüzumlu gördiiği! bir sırada. 

Romanyaya teınao; etmi;;;ken ha- Bn ... rı·ın Atı·nayı 
tıra gelen şudur: ~ 

Bu memleket, gf'c;en harbden 

sonra İngiltere ve Fr.ansanın yar- fazv·ı k ef memı·ş 
dımlarile adeta lıir '>üyük devlet ha-
Tine gelmişti. Jlk buhran dakikala- CBa!ttaırafı ı inlli sayfada) 
nnda arık 'lurette lngiltere tarafına " yandırmış olan ikı tekzıb vermisler-
meyletti. L·~hi,tan mağ!Ub olun<"a, dir. Bu tekzibler. Almanyanın İtal -
bir taraftan MacarlH, diğer taraf- yan _ Yunan muhasamatına nihnyet. 

Londra, 24 (A A.l - Daily Te- tan da Almanlaıın müznheretim ka- vermek için Atina hükumeti üzer nde 
legraph gazetesi başmakalesin - zanmııı görünen Bulgnrların t<"hdi- hiçbir tazyık yapmadığını bildıirnıek-
de Mussolini'nin 1 İtalyan mille_ dine maruz kaldı. Beri in - Mo!!kova tea· 
tinin hayal inkisarını tahfif için söy- anlaş~ası. Sok'?etle'!'den hi{ ~{r btk- ~~~ada beyan edıldiğine göre böyle 
ıeme~e mecbur olduğu~ nutu" ha"_ lemesıne ım ·an veremezr ı. u~u a- b. t k b. ~ Al ~ " " ... ... h. . d.. .. k ır e z ın manası ınanyanın boy-
ltında tefsiratta bulunmaktadır. sını şuırmı<1 ır vazıy<'te uştu, ıııa le bir teşebb'" ·· ta b k t 

süren dahili bazı ihtila~ldrı niitPa-1 • · usun ~ r :ı ame c 
Gazete diyor kt: k b Mih ·t .h k tt• 1· ·ıt mahkum olduğunu aşıkfır bır surette 
M ı vere ı tı a e ı. ngı ere . . 

u.ssolini tebaasının gözlerine şid- d h' h . t . b. teslım etmesı ve zelil vazıyete düş _ 
detı· b. t şaye ısse e ı:-mmıye verır ır k•ft t' d 1 ır arzda bakmak mecburiye. 1 k 1 .d. ı_ 1 K 1 d h me ....,nse A ına a bu hususta bır de-
t . d kal İ mem e et o ~a ı ı. o;;ra aro a a 
ın e mıştır. Zira talyanlar şef- 1 k ld v b marş yapmak tasavvurunda olmadı 

1 i ffi""" ,. ,.tten ayn :"'ı ıaman azı . . . -
erin n bir yanll!itan öteki yanlışa db. l - b d F k t b k 1 ğının dünyaya ılanını mureccah E;Ör-
düşmekte oldu~unu görmüşlerd:r. te _ır ere .as. vuıu.r ~· , .8 a e .. e- mesidir. 

meyı ve had1sPlerı11 ın .... ı ~afım ~or-ı 
Daily Hera.ld, Ml.188olini'nin ı İkti - mevi tercih etti. Fakııt 7':ımandan B~ şartlar altında Almanları:ı B:ıl-

dar mevkiine geldiğındenberi harb ha artık biT "ev üınid ,.dilı-mivec,.ğiııi gar.stıanda yerlesm(\lcrının Yunan s_ 
liııde olduğu11 hakkındaki itırafını te- .. .. . · • l"ırına •b,.tlerinl" """ tana karşı yakın zamand3. bır tnar _ bar" t gorun<"t" sıyac:ı rıı .,. 

uz e t rerek şöyle diror: v("rdi. Bununla da Ü·ıl;ı;ariRtanl'I. <"id- ruza mukaddeme ol:ı.cağı a;; kardır . 
Böyle birka~ nutuk daha söyledi di hir İhtarrlcı hulunmqcı olrlu. Bahusu~ ki Eden. D lJ v.e Wavell'in 

mi, Duçe İt.alyo.yt ve İtalyan mille - ·Bütün bu bakımlardan, bir çok- projelerınden tamamen bıhaber olan 
tini ümidsizliğe sevketmiş olacaktır. ]arı Romanvanm bugünkü vaziyeti- A.lman gen~l kurmay~ ser~ ve ~iddetll 

Nevyork 24 (A.A.> - Mussoliıılnin 1 M•sırm duıumlı arasında mutlak bır hareketın bu proJelenn tatbıkına 
dün söylediğı nutuk etrafında mü - :ir benzerlik g<>rmf'ktedırler. Ara- mani o1abileceğinı düşünecektır. 
talea yüı-üten Ne\·york Herald Tri - daki ayrılma, birinin bir tarafa. ö
bune diyor ki: 

bürünün diğer tara' safında, fakat 
Diktatörün gürliyeıı sesi, ateşli na- muharebe haricinde bulunmalarıdır. 

zarları, sert çenesi, fikirleri kamçıla- İtalyan hare'<eti c:ayı!rl Mısır i"ti
mağa uğraşıyor. Hli.diselerin vürüyü- kametinde muvaffak olabilseydi. 
şü gayri mli.said olmağa başlar ba.ş. Mısır•n muharebı- harici vaziyı-ti o
lamaz bunların hepsi acınacak kadar nu miistevli kuvveta lokma olmak
boş bir hal almo.ktadır. Ne olursa ol- tan kur~ara~ıazdı. Nitekim Rornan
sun İtalya için bundan sonra artık 

yanın vaziyeti de bu mı-rkczdedir 
muzafferiyet.in bahis mevzı.ıu oıamı- 1· 1 ve ngi tere irin ·imdi ,..:\lımı n-..·ayıı 
yacağını bilen milyonlarca İtalyanın tevcih olunabilecek en rniif"s•i,. dar-
kalbinde Mu.s.solinin!n zafer teranele- be. Roman)•adsı•'\ gecı'biliı. Rııpun 
ri şüphes!z çok zayıf bir akis bulmak. sıklet merk~zi ise Rumen petrol 
tadır. hav?a<ıırhr. RalkanLır rtrı;ı.fıııdıı ""'" 

Nevyork Times de diyor ki: tliinlerde cıkan ve hi.-hirini nak:r,.-
Nutuk, birçok hayallerin tekruile den :-avi,,.lar hu z;ı"ıverle,1 de- rnii

doludur. Öyle hayaller ki, onların ta. talea edilir"''" P,11 1kadıHda Alm:1rıh
hakk.uk edemiyeceğini bi'zzat İtalyan- rın idam .. .,.,. ,..'llıo;tıkları sinir harhi
lar bile pekiılA bil yorlar. nin mahiveti dP biı narçfl tenev'ür 

Akdeniz vaziyetinın kurtarılmak im etr"İ" olur. 
kanı varsa onu ancak Almanların 
kurtarabaeceğı aşıklırdır. Fakat Mus. _t:,,dim c5{> aqı.ıı Cın2ç 
solini'ntn Pazar günü it raf ettiği gi
bi neticesi ne oluı·sa olsun mücadele 
çetin olacak ve her ıhtimale karşı u
zun sürecektir. 

General Weygand Dakar,da 
Londra, 24 (A.A.) - Fas rad

yosunun verdiği bir habere göre, 
Afrikadaki Fransız- müstemlekeleri
... : ~ .. fti« etmekte olan ~eneral \Vey-
. ----• ':-· .. ,. ~ :··as.,lat etmi~tir. 

Bir 1 giliz b~lıkçı 
gemisi battı 

Londra, 2 4 ( A.A.} - Amiral
lık dairesi, Ormond ~ silahlı balıkçı 
gemisinin batmış ve ölenlerin en 
yakın akrabasının vaziyetten haber
dar edilırniş bulunduğunu resmen 
b "ldirmektl!dir . 

Dört yaşındcıki ogruna 
şarab içiren baba 

<Ba'!tarafı 1 inrt sayfada> 

ğul oturup içmP.ye devam etmişler
dir. 

Az sonra '\Y~ kta duramayacak 
bir halde meyhdneden çıkan baba 
oğul, Çember!İtd'J caddesinde sağa, 
sola yalpa vurarak Sultanahm:>:de 
doğru ilerleme~e başlamışlardır. 
Küçük Ömerin acınacak hali etrafın 
alakasını çekmiş, birçok meraklılar, 
iki adımda bir vere vuvarlanan ba
ba oğulu bir müddet tal..ib etmişler
dir. Halta bu sırada l azı kimseler, 
küçük oğlunu bu hale sokmaktan 
haz duyan vicdansız babayı döv
mek teşebbüs:inde bulunınuşlarrlır. 

Neticedı! ç."lcuğun haline daha 
fazla tahammül edemiren bir zat 
keyfiyetten poli11i haberdt:\!" eyle
mi~tir. 

Hadiseye müclahal:! eden zabıta 
memurları, içti~i ~arabın t<"sirilı! bü
vük bir buhran çe\,İrcn öneri oer
hal en vakın eczanelerden birine g11-
türmüı;ler ve bursda cocuğun ilk 
tedavisini yaptırmışlnrd ır. 

Çocuğunun sa.-ho~lu~ilc iftihar et
tiğini söyliyen Mu~tafa yakalanmı11 
ve hakkında talcibatlı 'bulanmı!!tır. 

12 adaların 
müşkül vaziyeti --

Halk arasında açlık, 
hastalık ve sefalet 

başgösterdi 
Atina, 2 4 (AA.) - 12 ada a• 

halisinden, sekizi kadırı olmak i.ıze
re 33 kişi memleketlerinden doğru
ca Atinaya ~elmişlerdir. Hep«i. a
dalarında maruz kaldıkları mahru-
"'.i~et ~e her tiirlü ıztırab yiizündcn 
bıtık bır haldedir. 

$eker, kahv ev et hiç yoktur. Bu
laşık hastalıklar bilhassa çocuklar
da verem Ve piqlik hı.iküm stiı mt-k
tedir. Birçok kadın ve çocuk Litkın
likten ölmektedir. Öllim vnk'aları 0 
kadar çoğalmıştır ki İtalya.,lar ce
naze merasim!,.rinde kili .. ,. <"anlar _ 
nın çalınma"ırtı menetmisl rclır. İ
talyan askerle İnin ekR('r;"i fa~izme 
aleyhtardır. Ancak sübavlar ve zen
gin aileler, bir parrıı kokmuş keçi 
veya esek etine 1 O liret "ererek ) ı
yebilmektedir. 

"Ulus,, un makalesi 
<B:ıştaratı l inci s:ıy fada) 

Türkiye - Ilulgaristan +ı.msınrla 
imza olunan deklarasyona iki kom
şu devlet drasındaki doJI luk ve Hi
mad siyasetinin yt:nı bir delili ol
maktan ve Balkanlar barışı h:hine 
yeni bir gayret sarfedilmi-; bulun
maktan gayri herhangi l:ir metna 
vermek doğm değild· . Bilerek ve
ya bilmiyerek aykırı te~hisı zorlı
yanlar olmuştur. Bilhaua bir takım 
neşriyatta biri T ı.irkiye, diğeri Bul
garistana aid iki esaslı noktanın u
nutulmakta olduğunu goruyoruz: 
Türkiyeye aid unutulan ey bu 
memleketin üstünde hic; süphe edil
memek ve tereddüd gö-.terılm,..mek 
lazım gelen müdafa3 ve emniyet da
vasıdır; Bulgarista•1a aid unuh•l<l n 
şey de bu memleketin müstaLI 
ve kendi toprak "''= hnkkına bizzat 
hakim bulundu<iudur. 

Biz iki komsu devlet bir defa da
ha pek açık bir iki sual w cevabla 
vaziyet\erimizi ta .. ril- etmek istedik: 
- Balkanlar sulhüıliiıı boıulm,ısın
da menfa'ltimiz var mıdır) - Ha
yır!.. - Herhangi bi miinAsehetle 
birbirimize tecııvLizde bulunmamak, 
veya üçüncü bir t 0 cavüzü teşvik ve 
himaye etmemek hususundaki ahid
lerimize '>adık mıvız? - E.vetl 
- İkimiz birden veya ayrı ayrı ve 
herhangi bir müna~ebet!e uçuncü 
bir devlete tecavüı: etmı-mek husu
sundaki azim V<' kararımızı muhafa
za ediyor muyuz~ - Evet! ..• 

Ve ilave ettik: Bundan ötesinde 
herkes vazife, menfaat ve tcı11hhiid 
icablarını yerine getirme~t(', kendi 
milli emniyet ve miidafaasına aid 
tedbirlerini isted;ği ı:tib. almakta 
serbesttir. Elverir ki bu icablar ·\'tl 

tedbirler arada yeniden tesbit etti
ğimiz doııtluk, !tulh ve itimad pren
siplı-ri ile tezad IP.şkil etmeııinlerl .. 

Fakat deklarasyon etrafında ba:;rı 
o kadar ~arib tefsirler yapılmıştır 
ki. Haricive V ı-ki\i. hu husu~ta veni 
bir istizahta hulunmnk lüzu~ı nu 
hi~seden «U!us» muharririne m.lli 
politikanın değismrz esaslarını ye 
<ıabit istika-netini tekrar tesbit eden 
bir mülakat vermeği faydasız Lul
mamıııtır. Bu deği~rnez csaslnr ve 
<;abit istikamet sunlardır: 1 - İtti
faklanmıza sadık k'tlmalc. 2 -
Herkes1e. bilhassa kornsu devletler
le iyi geçinmek. 3 - Emnİ}-et saha
mız içinde vabaneı faaliyet ve ha
reketlere lakavd kalmamak. 4 -
Toprak bütünfü~iimiiz ve İstikl;ıli
mize karsı lıerhang'İ bir tecavüze si
lahla mukabele etmekf 

Bu, pasif ve menfi değil. faal ve 
müsbet biT politikadır. Biz, milli 
emniyetimizin müdafoa~ı demek ol
duğu icin ~ulh lehine bir gavreot 
sarfettik, ediyoruz ve edeceğiz. B:z 
harbin ihtilat ve siravetlerini milli 
emniyetimiz için zararl• andt>tti\'!iıniz 
için tecavüz aleyhinde olrluk. i.>yle
yiz ve öyle kalac-a~ız. Bızin ıle ,.n 
ivi münacıebetin basit sırrı bu hl\.ki
ka tleri bilerek hareket etmek. Tür
kiyeden ne ihanP.t. ne tahrik. ne 
mevdan o\uma. ne d,.. ı;·ılt7ınl•k bck
lememt"lc hPle onun har,.ketlerinde
ki diirüstlükten asla ~üphe etme
mektir. 

Romanyada tevkif 
edilenlerin resff i sayısı 
Bükreş, 24 (A.A.) - Stefani a

jansından: 
Dahiliye nez.-ıretincc hergiin ne~ 

redilen tebliğde 22 Sub. la kadar 
Bükreşte 463 8 kişinin tevkif edildi
ği bildirilmektedir. Bunhrclan 1252 
si a:ıkeri makamlar tarafından ser
best bırakılmıştır. Ayni tariht(' eya
letlerde 4 714 kişi tevkif cdH:ni;tir. 



SOR POl\A 

( •e-lair ll'aberleri ) 
Tramvaylar~n tek, !Yeni tip ekmek Perşembe! -m;;.-;;;·' 

ln,aat ilinı 
SG111erbank paıuuk ipliği ve dokuDta fahri• 

kalan müessesesi müdürlüğünden 
l - NUilli buma tabrikuı amele pavyonu tadilA.tı inp.atı vthidi fi. 

at; eaasile ve ltıi}>&lı zarf u.sulile ekllltmeye konulmwttv. 
İfbu l!ltaatm muNıııJNn btif bfdeli 29.000 liradan iba.reWr. 
2 - Bk.silt.me evratı t lira muu.bilinde Sümeri>ank bina.smda pamuk ak•:::.:·~:~ ve ınno çıkarılıyor B k d • (i 1 k lpllli ve dQt\UU ıab~ m&wlleSi müdürlillünclen alınabBlıt. 

u a ar ışg zar 1 J - Bbiltme 11/J/tMl WiJııine mt\sa<Ut Salı dı\il aut 11 da Ankaıada 

- - f azJa değil mi? • Büm.erbant '· t. Vt D. F. Jrl\ie.Yesefi m0dtlrlüiü'1de 7epllacaktlr. 
t - Munkkat ttJX\inat ınitt&n 2,115 lil'adır. 

T ranwayların hali malim. :Anı.r.la ..m..ı. ... bir ita- Değirmenler, çavdarlı un imaline başladılar, 
mi.yon .tar_alrrultıt_a ~tlcik eJi .. yeni tip ekmeğe göre, lıtanbulun günlük 
len yent 6iW MftJ .. yalnnda b "'d "b " 297 d •h ' d rıh• iJ••, ray .. IHtnJai ug ay ı tı1acı , çav ar ı tiyacı a 
.,. ..t...nh ve lftWİllereJen 17 ton olarak tesbit edildi 

mi.aJ teMill.r alclı 

S.'-bla" itine, tkfu,kn 
nine ıiderken, ~. ıaya
ilnl ko,abilen ktnelkW t.bti
yar addedi}'\>I'. Niçin böyle? Bu 
çok ,..Jcb, tok IOFL.uli. Bara
cla tekrar etmenin manau yok ••• 
......... çeldlir ............. 

,s.briıniadeki deiİnQenler dün .. IDCliıün •tbiki ile metPI ol.akü- rek ... F.at, busUalerde, hal-
T runvay\ardıı tek ve akı.OM den itih.ıttn yeni tip ek111ek iciıl ZOfO Ticaret Vekaleti taıafmd_,, .. 9lldiil aah klfi delilmit 

Wlet tarifelerini alabdar JMkamlo- çavduh un imaline batlanaiılanbr. ıehrintwe ııöadoriMn Toprak M•h- siW, abıtal belediye .........._ 
ra tasdik ettirmek üzere seçen haf- Toprak M.btullori Ofiai yeni ek- •ulleri Ofiaıi Umum Müdür ~vini ,... ela w takim rn6'lriiJI. ;. 
ta Aııkaraya gitmiı qlan Elektrik. mek tipiae ıörcs lıtııabql1an sünlük Hlmid Koray dün T oıpU Of iti ı... aııcl ettikı.w sörilYonls. 
Tramvay ve Tiinol ltlcanclı:ri U- bqjday ihtiJ9Ctnı J.97 toıı, çaydu t•nbul ıubtMi müdürile 'birlikte S.. Y...ı Jc.d .-l•ı 
mum Miidürü Mustafa Hulki Eıem ihtiyacım 1 7 ton olarak tellbit &t• lcdiYoY• ı•lerek BeJ.d.iye Roie Mu.. Sahehlan " a"'8mlım, ... m-
Ankarada temasluına devam et- mittir. A7nc.a herrin 150 ton ihti.- Hini LOtfi Akeoy ve dii•r alaka· Ya,.bınn • UJ.ltahlı •1JUUtla-
1nekteclir. yat m.vcud hulandurul.caktn. d•rlaı-ı. ternaılarda bql\Mlm\1ttur. nnda, malttelif aaktalucfa üçer, 

Tramvay tarifeleri Nafia VeUJ.. Jstanbuldalı:i değinnencilorin eJ. Himid Koray un •tokları hakkuıda .. ttl clardw tdtftlk ulNtal 1,... 
tinde mütobuea• bir komiqon t... lerinde 111eveud ua •toku iki süne B•lediyey• verilen heyamwamelel'in Wiye ........tarından mitetek-
refından '9tkik. olunmaktadır. Bu kadar bitecektir. tefkiki ve değjnnenlerin faaliyetlısri idi paplar, tnm•aylan duıod .. 
tetkikat heaiiz ikmal eclilm-.iftir. Dün Belediye Jktıud Müdürlü- ettahnda alAkadarlula söriiomüttür. ...._, IÜanhlr!ardan tafan hal-

Diier taraftan hüktmet tr.,.vay ~nele. deibmendlerin ittiftlkile niı fiat Murakabe KomİqoftQ yeıü la lacliıPmelde, ..ıo .... la.pdaft 
ıea.tleri Uerinclen aI.nmakta olaa t..ı-tı ~ ... -...,. Bu toplantıda tip un fiahnı teabit ettikten tonra kapatbrmaktadır1-. ·Meni ... 
... kliye vergisi için de, 'hu al'Mla kU. deiirmeacilerin .ilerinde meYCUcl Belediye Dapi EMüınıtni elımei~ ma:u.r... niillMd• .. -.....1, 

ıc ld ı d 1 ı L~ ıuuann milıtarl lliriişiilm~ ve hiı yeni urk 1'4y.,.ktn'. .__ '--• . ..ıı_ ..ıı_ Mtratın 11:a ın ması o ayısi e-, ~- L d .. nl _..J b k y ... ; .: ... .-1....ıı.-lL:n P---L- ... L-'-- ..._,,.,.~ - -. --
.. biT ıekil kabul eblleii rauvafık ır.lllDl e8irme •n1e az, ir ıunıa- - ....... ..,_,... ... .,... ••• ve .... aaqı lıi, .. d...... tWdetJe 7ftJ.._• 

5 - istekliler teklif evralQ me:vaıııı. tWdi1t udu Nlilll olduk -
lan bq lcabll .taıere, bunlann bedellerine ve hangi bankalarla muamele
de bulunduklanna dair vesikaları koyacaklara. 

e - Tetlit ıııettublarını havi zarflar lcapalı elarü ihale llntl saat 
lll te Pdar makbuz muta.bilinde A.ııPrada SQmerbant P. t. ve D. F. 
ıntt~ mtldtldilH muhaberat ftfliğine teaUnı edtı~. 

'1 - PQsta Ue r6nderilecet teklifler nihayet ihale aaatiadea bir aaa•, ev
veııne kadar gelmi§ ve zıırtın Pııwıt şekilcle lcapatıımış oımuı llzım
dır. Poctada 'd.kl olat)Qecek gee.ikmeler na~ i\lbue ahnmQ'UQtır. 

8 - Mtıeue.se bu ih&le,"i icrada serbesttir. dOM• dS93» 

Nalla VekAietlndenı 
28/2/941 Cuma günü saat 15 d8 Antarada Nafia VekAletl binası için.. 

de malume müdürlütü oduında toplanan Malzeme etsiltme komi&yo • 
nunda Anka.fa i.staayonunda vagonda tealinı tutııe dl70.a4ı lira ıılUhllSll
men bedelli 22,080 nı 3 cıra.11 oanı Jterestenin tapalı zart UIUli ile et. 
siltmeai yapılacaktır. cKereateler Anadolu hattı il8rin4e herbanll bır i~ 
tasyonda teslim edilebı1ir.• 

nauııne tartnımeai ve teferrilatı bodelsil olarall malleınt ıniidürlil -
ğünden alınabilir. 

Muvakkat '8minat cl1ı lira c'Mı kurtıft\11' . 
İsteklilerin wklif mettuplannı mUTattat teminat ye şartnameşınde 

yanlı veaaikle blrH1Ete ayni gtın aaat. Hı e u.tar mellll6r ~ maır. 
buz mukabilinde vermeleri llzımdır. dlb ttala 

.-1:.-n...n-, S. ...... ta uea.i taıoile- da cia b .. alh •Unlük un stoku oJ. Mb .. anecfı*• anlafllnıaktadw. eh. 

... IA'"9'U• 
1 duiu aaı.111nuttn. Bu Uft atolclarto latanı>ulda h.tuıalA ı.hdidi :J•• Ben4ek ima Mem.mf.atandaa: aenqk iwa Nemaıı ...... : 

nin tetkiki •nmftda nai biT eaaA • d t..• • • • nolnıe•na 81·-..J:'l!L ....._ __ 11ır.Tr.'--..... M.chmld, ~l'Q ___ .,, Ada --~ --t -.. .. 
nın aynı zama11 a 111ıtme.uı1 temın ... ~.._ Pi~- "' .. nn .. - """"_... ııaarı .. ....-.. .._., _..una Osınan Jlaındf. Mehmed Ha~ 

lııailanacaktw. kin unlar Vii""•Mh• ~ fmncılaı ınektedir. E•••n ftencaıl. ftM.ta°""' mecbmm D'ftldt!mld altıtal ~ beş ytız yirmi lira -q muariflDd\ ita- Jılfı7eın aralarınd&tl 1\111ı11D ı9aıut 
E.Wtbik •• Tn•ny Umuuı Mi- ar...,da mtlt ... ~en taltıılm olu- hnn)arda ve ihtiyec. 7eteeelc kadar leclı,. ta•~ muhalif 4Ula t>c>~\l Mahuı'Qdbef uı&ballMlıl - i9fn para,.. çefttlmeatııe karar veri_ 

dilrii Anltarada tarife i9JeTini bitir- nacaktır. Yeni cluııek tipr karama- çıkanlmaktadır. olclaiu ha'df', tramnylara dJba ~en Gl11 SadJlın 14alun'IJ4bef ~ len l>ltebalası mahalleal QallP mn 
dilıten Mllra Karal>ake gidec~ ve fala ...... dolduTlnllk için, P. ~1nde şarkan ta~l&ın, llnlalen Jdinde tıahtanl d~ ,.. ._irbü : 
tramvay malzemesi ımali ı.usu.un- M "f t ı Pet ı Ofisı" in· te ek Mpeleri bldırdtk; "' halde•- dere, garben Ali, cenuben Ali t.arıa. . 
tla Karabtik fabrlkalan idareaile te- anı a uracı ar ro n f - ~ t-..ı halkı, ltatamalc- ! lan ile mabdud t29 KA.nunuaaıti 19 "yın haw, aoıu Zor bey du.tkl.nı, P'· 

' 
.. d '- '· '- " k 1 b" •- k··ı·· •d L ) ki ._ L-•--..ı • .ıı.. '--'-' • ..1!..-...1.. kul han, eephe!ıi 101 U• mahdud 11/ tnas T a P'1tUnacaıdır. muna 8f8 l Jr KOftgre U Ufte 81 R8Zlr J ar "-~.~ ~eı !"~• 1 :p.umaralı Ve 200 liı°~ tıJpıeti.n<.\e~j '1/8$ tarı'!\ ft lf nmnanJı "'yftı )t. 

Tramvay iduoai rıty ve henılaj "l }" ...._ çWtijİ eıiyete )il' do ba,.. 1$8.rla ve ''ne Jlaraklı k6yUnde vA.kl 
tem.ini ııu ... unda Anıerika ve in- yapblar ı er ıyor ka tirlWai Uivo etmekte .. femini ı.az l)urm~ ye,,an Aıil ar - ra laynıeıtlıdtkl ahfab d~ bu 
.Uteı;den Yeni mü•id lekliflcn al- H-nifaturacılar LlrliX.:-·ın, .... nelik p 1 Li: . d c::.:-L .1 ..ı·w maı.. yar? •ılcaşı ve oephe4i yol ile mıhducl ııı ~ete birillcl açıt artırma ile 24 3/U 

,... o .... ..... . etro mıt:- .,,.r&etı e, qaı~ı ! Ol ~ 1 Bflill ~ numıu·f.ll ve 1>k döniüıı arui Puartelli ıüııfl IUt on bl:ıde Jlea. 
m':Ünakalo Vekaı.ti baraftMaa ununi heyet toplanh•ı dlin :ncaret prketlerd~ ~etkıkler~e bulunQHlk u- ! ur mu ,. 1 ilzerine - tdilınif llaneDin belte bil dek icra dairutndt aç .. arQrauı u. 
R .1 . -.:_ı • • Oduuıd• yepıln\ıştır. &nelık me- zere te~rım~e .. ~~llnlf '1ulunan Pet- \ ı hiaatsi bu Jıere aa\.llmuuıa Ur"1' paraya oevrilecetı ve hldd1 llyikini 

omanyaya verı en llPS•-nıı•r ıc1ll • L --b 1_ L rol Ofisi Muduru Talha S.-bwıcu '9 .................. - ..... " ............ _._, .~ .... 
ı,;.,. mukavele yapı)m:,Ur. S., arada eaı ve - rapor .. rının oıı;.unma• d'" d · t fk'J•t · iJ 1 J. • TerilJniı ol<Julınwaa btıiJH:l aç ... &u .. bulmad* -~ ~ qı,t artır-
800 kadar h.nd•i da bulunmakta- llD~•n. s~nre idare h.e:eti ~~ımine nı:tu;. ~;;killt ;,~ bl~~~~ı.ı.;P.. iki• gUn ı·çınde ~ile H/Ş/Ml hll~ atnO. a:ıat ına ııe 10/4141 Paaarteai gilnll ayni 
da Mlılkavel., red:ıi~ "'e•ldine ko- cecilnUttir. ld.re heyeti ~ bqı ra Petı-ol Llmited Şirketi Pr.trol O- 14 de Hendek icra. daiNinde açı.k saatte Badet ıera dairtllndt paraya 
nuldu!u takdir.le l,u bal'CiajJ.r P· hatiWer )'ÜıÜaclell mün"katalı oı.. fUiıne devredilecektir. Yeni Petrol 2 5 11 ı · 1 k an~a il• Pf.l'&Ja ÇtTI'ilecfiiıl,~n çc:wil'"'iıldıtn aJlli ~ ift.iftı: 
tirtilece-ktir. nıuı ve bu arada manifatura stok- Ofi•inin birçO'k tehirlerd~ ajanları • m yon lf 8 1 ~d~ !Ay.tını bulma<lıJ~ t.a1'dırae Jıaklanna vesair haklara malik o1q,. 

Tünel kayıtı d• İnsiltercde 'bir lan meMlai mevzuubııhs edilmit- ve bazı firketlerde de mÜIQeuill•ri • k iltinel. açık artırma lle ll>/t/9'1 ı>• • ta,r wı bef gWı i9lndt ~lı:.ı 111\\abl _ 
firmaya ıNnArl.-nmıttır. Bu kaYttın tir. Neticede yeai iclare heyetine a- bulunacaktır. Petrol Oft.inin lU'OU- 1 hr8C81 yapf I :ısa~es~ gtıftü •1!li aa.8'tıe Heft~~k ier~ ıtıltJrl ıın. •tınWi. alr.fl --d.iıW 
birkaç aya kada, Releeeii tahmin pfıdatli ticcarlıar ae~il.mitlerdin mi t-.kilitı bir ay ıar~nda VÜC:Q- daırestı)de parllya ç.e~eeeıııı l\Jft• paJla§madu hartı blralalaaaklart. 
olumnaktaclıT. M•vc:qd tünel kaYJıı Remzi Avundok, Sürask~, Mihal da .getiril~ek . ve derhal f a&ti1et4' Dünkil ihracatımız 1. 3QO,OOO U- ~!'ıı:a:i~if:ı!!::ı:ıı:.,. ~ ~ Talib ol&nlar Jlilıdat J9di bank dQD 
daha hiritae ay lı:ullt.nılabilir hir Nikolaidi, S.d.i T.mu. Halil Ali, eeçıl~ektiı. . . L_L__t_ı_ ıayı bulmuftur. Bu ... ..ı •. iki tıUn~ ~ "l'Ül ~~· ·- "' akçesi ven bı.nka ıııettubu lbraz et. 
halde ol •iundan tüael -ferlerWn R4ıiDJli Tu.rl. R-.. K.leeoi)u. ba. 5>fJa ·~~ ~ ~ ielllMri 1#.-..W-.,........,,.racat ısıelilrl aır.ı Wlldi:rde rn~ ha:. ıneJeri, da1'Ia tüia malilmat almak il-
süaün bazı ••atlmnde hKili timdi- Hll M..-eıci. ~h~ ~ildi~~'· Petıf O. 2.S<>0.000 1iia:n ı..ı..lttadn. :riç bırakılacakları talib olanlar yüz.. teyenler Hendek lora da~inin 941/ 
lllr me•ruubah• de*UdiT. Toplantıda İnıriltereden külli~ sı al ne ednd gle~r~cemı pdetr,? dve Dün, İngiltereye tiftik, Roman- 4e yedi buçuk depo atoeli ""ya ban.. J58 nqıııaralı d~a nıi)raça&t.l&rl 

' "f •. 1 petro ma e e:-ını ya otırU MJ ey ,,-Lo.J0 vakya,_, BuJsariltina. ~.. ktub "b t d ha f 
Doktoru •ık•ac"ı defa 1 ... a..ıı·de yetli miktarda manı atura geun ... do.ır.rnva Yeyahud ~nırinde çabpc:U a, ~ Fili . b 1 L M • - me u ı raz e meleri, a az_ ua.n oıuur. (ata) 

DllU . el k rlapınl Diw • •·-, . . . talyaya ve ı •tine a tıs;, acana- la ~t ~ i8taenler llQdek -...-------------

ka'k•n hademe te ...... ı'f ed.ldı" Jne81f e L-~a Dll'!:~·..J_ :ek. fl~•tler vaaıt.ısUr. tevzı . •?ecekl!1· tana 1lc l.Utercye d~i. Jngilterc;ye tara da.ir'81Ilin 9*1/.aa nıunanıı doa- ~---------.. ;ı 'fil tara t&ll - tücıcana •- . 0 
1 Oıger taraftan Petrol Limıtecl Sir- .. l:valı ve kitre Fioland~n deri. " . • 

l:ıulundutımaUftil kar§' ela tedmrl~r keti Mü~ürü Se~d Z~anın. da Pet- ı:xa da muhtdu hafif içkiler gön- 1UUl& muraeaatıan illn olQIWl'. N8 ACABA TESADOF mi? 
&lurlcöy emrazı akliyfl! l.utane

aincle liboratuar .. fi Dr. N.,•et 
Halili ölcliinneie kalkı.-n Mı.Min 
Karadumanın durupnasına 2 nci A
iırcezada l>aslannuf, fakat ketMIW 
• rbeat bırakılmıfb. 

Muhsin Karaduman serbe.t ka
hnca adliyede tekru doktoru teb
dide katkmıı ve kendi•İ1ıe; 

«- Merak etme. Seni naeıl ol. 
ö1düreceiim• demi,Ur. 

Derhal cürrnümothııd yapala..k, 
suçlu hu yeni v.k' adan dolayı Sul
tanahmecl 1 nci sulh ceu ıuhke
mesine aevkedilnıittir. SorPIU ee
naınnda auçunıı inklT etınipo de, 
lliJWıı ıalah olmıyan Mı.ıluin Kaıa
dumanın tenifine karar Tennipir. 

~s!terlik tılerl: 

Tütün ikramiyeleri 

~n~ı idare be79tind• taleb edıl- '?1 Ofi:•nd!. m~h•.IJ! bır va~feye t.. derihıüftir. Adalar 91dla ~----= YOKSA KADER • '!l 
nı11tir. Ytn ed1Joce1P bildmlnıısktedır. c__ 11 J • • • d :t.. .._ ~a Kannftl maballelldlde mı,-

~ ı"'n er J9er..-n e aqr~a ... ~P•ı . 

Belediye memurları devlet Yedikule havagazi amele- !T.~~~et:,=~~ biT d~ : 11t~1 ~~ 
memurlarmtn hak ta imti- sile mlaessesı arasındaki Akil Mahtann k~feranaı bnH~O-::':~. xuan -

yazfarma sahi~ ol&Caklar ihtilaf halledilemedi EmiDktü llalk0\'IB4ea: :;'t!:ı~:C.~!ı~~n~':ıı:!r~pl:~ 
D-L'-·.,e Ve,_aleti tuafından, b• Y-..l.!L....J ı._ il · · ·ı l - 27 twbat 1941 ~ sfuıil eeriııı1sil olarak 820 kurqoun t~b.sili -11i • ~ e ııav-ıg•ıı m eşaeaeaı ı e 6 18 d -.. · .ftı~- ... O d n....ı 

led17• merınırlan için buırlanmakt. İfç:İ]eT arasındaki bazı ihtillfları tet- eaa.. e !'"'.ilfliS -uz~ r · "'"" hıtltında haztne avulcatı Zülfikar 
_ı. ..ı s·· !&.1- M'' . .. .. lf&l'Ul Dr. Akil Mubt.a.f \.MQOU tarafın O'z•:qın aleyhintse açtılJ. davanın du-

olan yeni p,.je ~aaaa ııyu" ı... ~ ve halle~mek ~e.re, d.un aab~ dan <Ahlbın fennl e.sulan) nıena.. ruşma gilntl 2112/9'1 \ariblne miba _ 
let Mec~e verilecektir. Yeni pro- vılayette Vah Muavam Raoid Denur- llllda bir conferana Yerileoek\lr. 4if Cuma ıünfi aat 16 de mabteme
jede, iMi.diye Jllemurlaruuıı. devlet ~~-~·ııe~if!dc, Parti, lk~ M~ 2 _ Tftrklye San'a' mekteblerl me.. 19 ceJıneü iÇilı ~ davetin 
memurlan gibi kaza, &lüm ve teka. durlugu v• Tıeuet Oduı mQl11Mlll- llUlal1 eeımiyMln'n l8l'l koatel'aDI •hrma 1efllen tarha nazaran ita • 
iidlUkleriDde kendilerine •e aileJe- lerinin itti.rakU. hir toplantı yapıl. 1 

• ıııetc&J:ımmn raeçhuı balQdul\ı al\-
. 1 le --Lmlar L - 1-kınd• T 1 d ih ·ı .. L LaJJJj ıaruun lotlnct\stl 28 •ubat tMl C'll • nne yapı aca ~ 1111& mıttır. op anh a, tlıann n ne "' )Mılmıf olmakla illnen ve Uinm neş.. 
kayıdlar bulunmaktatlır. kemi.yon keadiainde •Wıiyn g«Sr- Dl& dntt aaat 18 30 da Lotmau He - rinin ertai IUnin<!eıı tebli 

!ki ~ ~r, ~r, •l•qa 

~--~-KUDRETLi ve FECi 
BlR DRAM .... .,... 

V. TOURJANSKY 
ahı ...... MiNiii 

UZAKLAŞAN 
· MELODi 
~: 

BRIGlTTE HORNEY 
Wl1ı Y BlRGEL 

Barem kanunu --...na gCSre meml, ve vaziyet llm•d Vekaleti- l$n taratmd&n verilecektir. MeVıllu lat ieraama ve duruşmanın 2813/Mİ 
hazırlanan bu proje kabul edildik- ne arzedi1miftir. 1, kanunlan hU- <ıı.tim telinoefe b.dar baltı11ra JM tarihine mfiaadif CUma gilntl aaat 
ten sonra. belectiye memıulan da kümleri ve giinlük cahf!lla naôle yapınah> dır. lıl de t>ıralHlmuına lrarar 'fel'ilmif -
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25. ŞQbat 
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Beştkt ş - Muhteli 
maçı tehir mi 

dilecek? 
Lig fampiyonıınun bu yolda 
mıntakaya bir müracaat 

yapacağı söyleniyor 

SON POSTA 

5 I .. ·-·-·-·_.·-·~ ene evve -·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-· 

ObllM · 
Tra lusun 

• zr a • vaz ye 
a a 
Yazan: Emekli General H. Emir Erkif et 

Dün altı muhtekir J 

daha adi iyeye 
eri idiler 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün 
t~plnnarak muhtelif .ncseleler hak
kında tetkiklerde bulunmuştur. Dün 
kü toplantıda muhtelif maddeler 
iızerinde ihtikar yapmaktan suçlu 
nlıı muhtekir de adliyeye verilmiş
tir. 

Evvelce ihtiknr yaptıkları iddia 
edilerek Fiat Mürakabc Komisyonu 
tarafından haklarında takibat ya-
pılmakta olan baba oğul iki tücca-

. !!vveıce verilml§ bir ka.I&ra. nazaran _ 28 - 1 Mağnnsındat Libdc vadisinin denize nn suçları sabit görülerek bunlar 
~ maçlcı.tıı~n hitamını ta.kib eöen Trablu.Ja nüfus ve ziraat dOküld~ğü ye~de •. R~m~hlar tanı - adliyeye teslim edilmi !erdir. Her 
laartt şampıyonluğu. kazan3n takın:- İtalyan taarruzunun vıiki olduğu fı~da~ ınp. e<lıl~11 btr Jı~an He ge-

1 
ikisi de sattıkları manifnturalar için 

' anbul muhtelıt ta.kunmın bir 1 d T hlusun nüfusu Binga- milerın yanaıabıleceklcn n.uau.am düşuk fiatla fatura tanzim etmekten 
ınaç yapmaşı tesb:t edilm\§tl. sı.ra ar a. - '~ı beraber 'takriben yerde rıhtım harabeleri durmakt -ı ve yiıksck fiatl satı• yapmaktan 

Bu p .. .. üınü d ki zı sancagı J c • d ., 
Pa ~ra~ gore, ~n z e bir milyon kadar tahmin edilerek bu ı ır. suçlu Ar~eyir Papnzyan ile Kirkor 
ik~~r günü Isa~bul şampıyonu Be - miktann 700,000 i vilayette ve miı- . ElhaS'll Trablusun XC) tinyağı bi •

1 
Papazyandır. Diğer suçlular ı.ıunlar

şın, muhtelıt takımla. bir mnç t hakisi Bingaı.ide farzolunurdu. um zamanımızda da meşhur imiş dır: 
Ya:m~ı iea:b etmektedir. Fakat anlaşıla.:ı bu tahmin .ftı.zla idi. Mesela acraıık~r Rızn Paşa her sene 90 kuruşl:.ık peyniri 1 00 kuru1a 

eşıktnş 6kınunda üç .oYUnC sa - Çün'kü 1939 luJyan · tatistikleri bu- T rablu,,ııun aD, rbilm~» ~dı verilen satan Tarlabaşınd.,, Kalyoncu kaıa
at '1kl~undruı muhtelitle yapıla • tüo Libya aekcn~ yalnız 906,256 fevkalade nefıs zeytınyagandan bir 1 kolunda bakkal Dımitri 12.5 liralık 

cak maçı 9 M rt•ft ası {\.in · ·k· h · · 1 b ' Be n . _ a - oyntmm olarak göstermektedir ( kı bunun 1 ·ı ~1 getırtır . ve !fl nız undan kadın ıkumaşını 14 liraya satan Sul-
~lkt.1.Ş kl~bu t.~rafından mıntaka 1799,4 76 sı yerli, yani Libyalı v~ yennış. Bu z~.r.tınyngı su~a )'lırnnır-1 tanhamamındn stok mağazası Stıhi

:erk~ne bir muracaat. yapılacnğı 106,780 i yabancıdır): Hnlbukı mış ve yendıg! nman agızda ba • , bi Kenan Araç, manifntur tıntı~ın
Ylenme~ted r. Trablua - Biogau eyalctı, !11e.saha - dem koku'1t haıııl olurmuş. da ihtikar yapan Sultanhamunıında 
r;ııı kümeye ayrılan takımlar, ha. u. Mıaırdaa iki misli ve f unustan Trablus ve Bing'.\ıi bölgel~rindc Katırcıoğlıı hanında Sa.id Gözen, 

:tık XOO.çları iQlıı bir pro!?t'am tes - da ı O misli büyük olduğu halde hurmalrk.lar vcı air meyvl\ v • üı m b "htik~ d l B 1 k 
it deceklerinden Muhtelitlo - Be kendisinin nüfııı azlığına mukabil vahaları da ~oktu • Anla•ıldığına sa ;n H urın Rn hsu~ uK a ı ~aztı-

§ ktqş arasındaki maçın tehirine im- Mwno 16 milyon ve Tunusun da göre Roma.hlu Uhde l'm~mnı ~ rın a use~n a mı a~amurse t 
kln görülmemekt41d1r. 2,5 milyon nüfusu vardır. rıhtt:nmı inşa i~in Mu Hata ile yarı topt~~ fıatla satılma.ın lazım ge-

K ayak kursu vazifesini ~kiden Bi~aulc Trablusun H~~s arasından o koca S~Jt t ~ ~e:n~::ilu ~ill~kende fıatına 8ntan 
cem ;ın mcea.hası 1.21.3,400 mu • miko.blannı c;kanrken hasıl obl) çu- , . 

bWrdi rabba Km. olarak takdi~ ol~n~yor: kurlara toprak dnHuıru•·,lnı "il hu- Kamı:yo~ bun.dan b~~ka. o.yak-
. _ _ _ . du. Hal~uki ~t!'lya~. ıııtatıstıklen p-.larn üzüm kütiiklori dikmjşlcrmiş. kabılar uzc~ın~e.k1 tetkıklenne de 

lıooen ~erbiyes. Umumi Mudurluğü bugün Libya vılayetuuo mesnhaunı Rivayete göre, ta 0 zamanda., de- devam etnu tır. Ayakkabıçılar c~ 
taratmdan Geredede 18 gUn müd • 5 5 3, 940 ve Libya e..-hrasmıu da vam eden bu kütükl"'r in,. 'l kal ıılı- miyeti evvelce tcsbit edilen ekillc! t.ıe açılan kayak kurşu nihayetıen- 1 1,205,600 muıa~~a ~m. ?~ra~ ğında imi§ler ve hal.\ da üıü::n ,•erir-1 re göre üç k dın v-: üç erkek kun-
1'.~ ve muhtelif mıntablardan gtdeo göstcnnekte. ve. nut~s K1:safetını vı~ lerrniş. dura!u yaparak komisyona tetkik e-

e.,ıtnıenler dönmüşlerdir. 1 Jayctte (yanı Bınga:zı ve Trablusta) R ı ı Lihd h d'I k ·· . 
Ka k ıır.ıt b b" b'-- K b :ı I 6 oma ı uın e Ti. tım tıı"la • ı ı me' uz.ere verecektir. Di':.er ta-ya kursunda 38 ef>l men U ., lr mUJ'a 0U J1\. 8~JfUI. •D ' VC k "ki • 1 d b•t•h f kt- b f' lunm ,... ~ - Ü h d d '71. O 0 .. l k. b nnı estı en yer er en ı a are, rn tan aya ı.:a ı ıatlan hakkındaki 

uş, 'UUnlardan 4 .,nu g reş mo- aa ra a a ıo , ~ o ara nesa et- T hl ı · 11 f d v kı:,I .. • nitörleri il . ı k d. I ra us va ısı a ız pıt"la zamı:trıtn- rapor a e ~ t:tc gonderilmi~tir. 
leşk et.m~tir. . me te ır er. . da parke taşı çıknrılmıya ve !okak- ' - ------

'.Kurstıa bulunan beden terbiyesi Gerek Trahlu"' \"e Kcrck Bınga - 1 'b ı d.. · b ı t 1 
?tı"'k } . _ .. ar ununa oq'nrııve a" anmı ır. M t d t b h 

u en neri 4 Marta kadar devam e. z.ide ruifus azlıı;ı go2:e çarpacnk de- M il b h j . d ar SOnun a e U • 
decek tekamül devrs;nde kalacaklar. re<:odedir. Bunun bir sebebi, !ılıphe . ~~ ~t~ a çe enn e ~ıeyya l 
dır. yok ki büyücek oehiıler roüstesna, yetı~tıgı gıbı Demede pe~. ~.e~ıs mu~ ranı O ması muhtemel, 

h Jk birbirlerine düşman kabile _,ve limon c;ıkar. Elhasıl goruluyor kı 1 • , • • 

Sayfa 5 

Hidiseler Karşısında 1 

undan bundan 
Tilo ve bostanlar 

Beyoğlundn günde beş altı 
vak' ası görülüyormuş . ı 

Dedi. Gece geç vakitler, yolcu • 
ların ynnlan:ıa 8okulnn bu gibi a

tifo damların neler sattıklarım duymuş-
. tum. Eroin gibi ıeyler. 

Fena bir şey değil mn 
Daha fenası d&ı var: 
Bu haberi veren gazete, bostan

lann lağım aularilc sulandığını da 
ilave ediyor. 

Fakat dahn fenası da vıır: 
- Bund n fenası ne olabilir) 
Diyeceksiniz. Bundnn fenası: 
- Bizde ya!lak üç gün sürer. 
Sözünü 8Öyliyenlcre hak kazan -

dırmnstchr. 
Üç sene evvelki tifo sıılgınında 

bostanların lfığım sulıırı ile sulanma
sının önüne geçileceğit hatta geçil -
miş olduğu def aatla gazetelerde ya
zılmıştı. 

Muni zail olunca, memnuı avdet 
edermiş. Miıni tifoydu •.. O zail o • 
lunca memnu olan l&ğım suyu gene 
bostnnlara avdet etmq demektir. 
Gene mfıni geldi. Gene memnu gi -
der. Fakat bu böyle devri daim e -
dip gidecek mn 

* Dilenci saltan 

<<Sultan isminde bir kadın Be -
yaz1dda dilenitken yakalanmış, Ü -
zerinde elli lira bulunmuş., 

Eğer sultandı da dilenci olduysa 
elli lira hakikaten çok paTadır. Eğer 
dilenci idi de, dilencilerin sultanı 
olduysa ..• Elli lirn çok azdır. Dilen
cilerin sultanı olduklannı iddia et -
mediklcri halde Üzerlerinde yüzler
ce bulunan dilencileri biz çok gör -
dük. 

* Peynir nasıl .atılıyor? 

Bir arkadaşım anlattı: 
ııTanımadığım bir adnm yanıma 

sokuldu: 
- Beyim biraz var, sana vere -

yim mi? 

- Ben böyle şeylerden anlamam 
yoluna git. 

Dedim, ısrar etti: 
- Amma beyim bir gorun .•• 

Yağ gibi nğzınızda dağılacak. Siz -
den seksen kuruş Glırım. Tam kilo
dur. 

Merak etmiştim... Acaba ne o
labilirdi: 

- Göreyim. 
Etrafına baktı. Etrafta kimse.Jet 

olmadığından enıin olunca elindeki 
çıkını oçh, çıkında beyaz peynir 
vardı: 

- Beyim gizli aatıyoJ'\17. Başkası 
olan göstermezdim. Sizi sözüm tut• 
tu da .•• dedi. 

* Fi.at tesbiti 

Konuşuyorbrdı, kulak misafiri 
oldum: 

- Çorab ve fanila fiatları da tes
bit edilecekmiş. 

- Birnder, henüz fiatı tesbit e· 
dilmcok akla gc:lmiycn eşyanın adla
nnı bana bir nn evvel söylesen iyi 
olacak. 

- 'e yapacaksın) 
- Fiatının tesbit edilec ... qi bil -

dirilen et>Va fİRtı tı-sbit edilemeden 
ortadan kayboluveriyor. Ele ıgeçrİ· 
mek mümkün olamıyor da ••• ... 

Bu da bir ihtikar 

uKapnt bezlerini boyayıp hava
dan yanm milyon lira kazanmış -
lar ... » 

Yarim milyon lirayı onlGra ka • 
zandtr<hktan sonra peşlerine düt

mek, yakalayıp cezıılandırmak, des
ti kınldıktan sonra destiyi kıranı 
dövmeikten farbızdır sanının. 

r::J ",,,., t )./. u.LU.ıi 
Kız mekteb'.eri voleybol 1: halinde inkisam ederek daima Trablus ve B°ngıız:i Jklim 'C z'raat şımaıden tedbır 

1 :unışmalarıdır. Bundan bacıka ge • itibarile ya'"anabilec.:k yerlerdir. ı al 
maç.arı rek vehirler ah:,Jiai ve gf'rek bede _ Fakat yerliler, müthiş bir ceh ld ınıyor 

:Lıtanbul kı~ ınektcblerl voleybol viler o kadar cahil ve pistir ki bu ve tedenni scbebile her şeyi ve hat- Dün piya~aya bol miktarda ko-
:maçlarına dün Em nönü Halkevi sa yüzden doğan çocukların çoğu da- ta toprağı ihmal ederek kabil•cıliğe yun gelmis ve mezb<thada şchıin 
lonunda devam edilınlşta. Birinct maÇ ha ufak iken ölmektedir. Yoksa ge- süluk ettiklerinden !efalet içınde ihtiya<:ma kafi koyun kesilmiştir. 
ta B:ığa?.içi 2.15 _ 15-ü _ 15..5 İs- rek Trablus ve ~er~k J3ingau top - yaşamıya ba,lamışLırdır. Bu hal. '\"e Koyunlar toptancılara kilosu 5 7 ku-

[ arı iliyor mu id' 1 

?] 
Yelkenlilerin sür ati Dullar kısmet1i~'miş 

ta:ıbul Li$esinl mağlub etmiştir. I raklan, bilhassa ya~mur send.,nn - ihmal o dereceyi bulmu tur ki a - ruştıın verilmiştir. Süratli bir yclkenlı bir saniyede Dünya istatistikçilerinın yaptık.-
Ikıncı maçta Erenköy takunı 15-2- de, fevkalade verimlidir; o derece dam başına düşmekte olan 2 mu- Vali ve Belediye Reisi Dr. Uıtfi altı metre ilerler ki, hesab ediliıse lan hesablara göre, otuz beş yaşın-

15:~ l'!ı~ talumını yeı:ımı.ştı'r. 1 ki, hemen umumiyetle bire eltrr:ış ra'bba Km. lik toprak, nihayet hal- Kırdar, et meselesi hakkında bugün bir saatte ancak iki kilonıetıe, yüz dan aşağı dul kalmış kadınlardan 
Vçuncu maçta Cümhuriyet takımı mahsul alınır. Bahusus, Trablus he- 1.-ın ia-ıc in 1 tıfı gelemem kt .. idi.Bu tekrar kasablar ile bir görüşme ya- altmış metre bir mesafe katede- yüzde eJlisi azami lİrmı ny içinde 

lS..lO - 15-13 İnönü Lise.-si takımını nüz bizim iken, oradan ve Bingazi- gün de pidnç, şeker, hububat ve pacaktır. bilir. yendicn cvlcnmcktedirlcr. 
yenmıştlr. 1 den fevkalade nefis ur~ çıkardı .ve hatta sebze bile oraya lt.\)yadan Bucünkü toplantıda, .lc:n bl rn .. ·--·--·-··-·• .. ••••••••• .. ·---···:--·---··-:·-.... ······-·--· 

b~nlar hef acne birçok şileplerle in- gelmektedir. milli bankalurd:ı.n birinden kredi 
H:tlll' iht;kar!a mücadeleye ıı-d~lteBı;eye taşınımı'< v}ski İmal edilir- z atl"'n İtnlvnyı İınblu:ıa çeken temini mescleşi de görüşülecektir. 

1 ı. una bakarak 1 r blus halkının ~y buradaH d · b l k ·h al da of · ; ı.. 1 db• 1 bu derece geniş yed rdc mürcffdı . . • 1 " enn oş u ve 1 m Erzurum ve diğer yerlerden ko-
Yv iÇ n uazr e lr er geçinmeleri lÔlzı·n gı:!t..~eğine hükme ıdı. Guya ~"!ya, her yıl uıtan nüfu- yun gelişi 15 i\forta kadar devam 

aJ dilir. Halbuki ?rada, bilhruısa a - _ sunu Am.~nkaya, T unusn ve şur~ya edecektir. 1 5 M:utta evvelce veıil-
IOIJOr murauz senelerd,. kıtlık hükümy ~~- b~raya gonderccek. yerde ken~nc miş olan siparişler tam mlanmış o-

Vali ve Belediye Rdıi Dr. Lut fi rerek açlıktan sürüyle inSD.n ölür. 1 a'.~ ~lan ~rnblul d-Bıngazı eyalelı~e lacnktır. itabı 
Kırdarın ihtikA rla mücadcl• işinde Yunanlıların kadimen Pcndopo- goçturere · • ve talyan kapitalistlenn 15 Mo.rttan aonra şehrimize hay-
halkın ya.rdımını istediğini b:rkaç qs, yani beş şehir adını verdikleri p~ra8J ~fa burada i~letilcrek Trablus- vnn müvaredatı Ege rnıntaknınndan Samsunlu bir erkek okuyucum bir dır. Sadece küçük diişmü.ş olmaz, 
gün evvel yazmıştık. Tobruk, Ocrne, Susa, Tokra. ve Bıngazı eyaleti, eski Rom~lıların olacaktır. Fak t son zamarılarda E- sn.al lı.stbsi t ıti?:ı ederek yollamıt, nyni zamanda varmayı istedi he -

Vali ve Belediye Reisi, ihtikar la Bill3azinin etrafı kfunilen zeytinlik • Y~~tıkl.arı gibi, modern b•r Jınlyan 1 gc bölgesinde feyczanl r yüzünden evvela: deften ınaklaşmıı.nın yolunu dıı bul-
ınücadelcde halkın hükumet ve be- tir. Mütekaid binbaşı Ziyn Beyin ve IJayetı .. haline getirilecekti. H l~u-ı hayvan miktarı nzaldığındnn hay- - Seven scvgıslnl nasıl izhar etme. muş oiur. Erkek üzerine duşi.lldukçe 
l<'diye zabıtası te!.>kiHi.tma yardımcı ora ahvalini bilenlerin bana anlat - bu hulyaya mukabıl 30 yılda .L1~ van getiril• nemeai ihtimnl d.:ıhilin- li? dıye soruyor. kaçan bir mahliiktur. Kr.dın 1 aşkını 
ol'""la mı te \ ik için, icab eden tcd- tiklarına göre bl.!rala.rdn 0 kadar yaya ancak pek az ltalyMı sıtıtu~ de görülm~tedir. Bunun ıç~ bir kaidenin mevcud izharda. erkeği takib etmesıne gelin
hHc.-rin nlınmasmı ala!.:adarlarn cm- eski ve o kad.ar büyük ze~ti~ ~~aç- J~ bunların sayısı Mısırda b~lunn~ Alakadarlar ileride muhtemel bir olduğ'unu s::ınm.ıyoru1?. Hissin ve ha- ce, bunu d~ ~k akıllıca bu.ımam. Ka
retmi tir. Belt"diy 1 bu maksadla a- lan varmış kı bunların bır 1k1S1nin ~ )yanlardan çok daha a.c bır. rad et buhranının öniine geçm"'k için reketm' k.ıymetı samımi olmasmdn - dınm en buyuk cazlbesl muphem kal_ 
fi ler tabettirerek, hf!'r tarafa dağı- gölgc:sindc ·•tızl,.rle insan bnnnabi _ Br:cie ~almıştı_r. T~nbl~takı "~ şimdiden t dbi lcr almağa karar dır. Ezberlenmiş blr cümle, a:rn:ı. kıır- masmda, tercddüd uyıındırm:ı&'.llda, 
tnC"::ık ve ~nema!ard" halkı ihtikar- }irnüıı. Bu gıbi, birçok asırlar yaşa _ İ ı.ı;~zı eyal tind kı esl,ı ve yenı vermicılerdir. şısında etüd edilmiş blr poz, uzun alA.kayı daima tahrik etmes ndedır. 
la rn .. C'.edeJ,.de, vard•m;.ı. davet ede- mış ve fazla büyiimii1 bir zevtinHği ta yan1a:ın me<;:nuu 1~3S de yaL uzad1;31 o.y;ırlrunmı.ş bir hareket Taba usn.nç, yeis, ümıdsizlik verme -
c~kfr. · ben Ödemışiıı 8-9 Km. doğu Şlma- ~~~8 ~ne bah,g 

1
oldl,,gundan bu }etinin halkı hakkında şöyle ya • dalma gühınç olmnk tehlikes;ni do. mek .şn.rtüe. 

Bu sure-tle bir t~rafta11 d vlet Ye lindok.i Birgi kaırnbasının hc.-mcn ya- .. r, u.n~staki talyan~aun ~n· zar: ~rur, hem de fen~ netice verir. Bu Sonra t>tr sU!1J daha var: 
bı-l"div<" tecıkilatı. bir taraftan hal- nınd• görmüştüm. I cak uçte hırı ve her senekı İtal~ an i'i zamaıun ve tesadüfun halle• n sı. E k k 0 k d d 
Jı:ın mücadele<11· muhtf!'kı·rterı· yıHıra- Kezalik Trablusgarb eyalf"tinia fazla teivellüdatuun (van! her :;cnke •Mı:sır fellahları ve Tunus köy- ne bırnkmalı. - r e e a ın nrnsın a seviye 

artan tal a .. • ) ancn lulcri Afrıkanın en sulh ve musa. farkı scvismelerlne mll.ni olur mu? 
calc ve kmıv.,1 d,. ihtikfırın önüne sahil ve !lahil,. ynkm bölgclc.-rin<le d• lbi 'dırY· n nuıusunun.. 'b • lem t e h ,k 1 1 ki b samsunlu okuyucumun ikinci suali: Hl~ şüphe etme. Sevl"me aııl::ıı;ma. 
U"çilnıi ol cn\tır. de mebzul zeytinlikler vardır. Ro _ ı <>n ~ rı . 1939 da, bu tun Lı \a. c sev r a ... mc an o m..'l a - B~ kadın seVI;i.5in tlrnf ctın~yl -r .. 

-- malılar zamanında, içezilerde, mt"se- d_a~ İtalyan nüfu.,"'U, İtalyan ista· rabcr Libya,. mutaassıb. ve muha. küçüklfik addederse bu· s'evgının dan doğar, anlaşmak için de seviye 
Bir era·n knralcr.ısı tevkif la, şimdi de en güzel Zf!'ytirzyağı ve- tist!~lerin: n~zaran ancak 66 bme r b BPı1b:--r (2J ~ab lele!·ılc doludur. doğ. müsavatı değilse de yakınlığı olmak 

rerı Terhune ve Mu,allatada, ~ npı _ 'bal g olabılmıştir. 

1 

Bunlar Fnslı Rıf kabıklcrı kaoar ruluğuna nnsıl inanmalı? diyor. H\zımdrr. Aksi takdirde ben sev.şmeyi 
edildi lan yağlar hep künk yollarla snhil _ Tanınmı.ş Y<'ni Alman rntid. k - \ ane .~u".'11n~udırlar. :Mısır ve Sevgisini it.il'af etmeyi küçüklük ~rurl olnrak muvakkat zan.ana 

Abdillhadı f.şminde bir seyyıı.r sa. lerc akıtılır idi ki hu 7'.eytinyag·ı yol- l-i.k v,c muharrirlerincl('n Anton Tun'barışUıS koiv~uldcrı "şl:arlaklnr. mtcdı r.kahl at. addedı:'n kadın .. Fakat 'ben ou cüm. mUnhasır karşılıklı bir inciZabdnn 
tıcının Vefa civarında bitçok kiınse- 1 "ıt -- ley1 vazıh bulmnd m Hnng· nb'fal "l'e lannın harnbelc-ri hitla ıncvcuddur. Zisclııkn {1) 'l'rabkıs-Bınğaıi eyn • v~ ,_,...t L".'-1 alc 

1
1 mherb!s l erı • · 1 ibaret nddederlm. 

Jere eron ve esrar sattığı haber a- Eskı" zamanda Trablusua e•- baş- ntsı=ı. c lvY ı ar a ı severler. şerait içiıı.de ifunf etmlyen kndın? Samsunlu erkek okuyucum cevnb-
Jınmı"tır. Memurlar kendisini takibe " k ? ,._ lıc~. zcytinvaP., d.ep.olan, rmhilde <1) Der Karpf Wissen chaft brlchtl (Devnm. ed.iyo.r) Burası belli değil. Kadın ltirnftn er. Janmdan memnun olaca. mı BU • 
..,aıılamı,ıar ve evvelki gün bir şahsa " be dfı ü ... ~ Derqe ile; Homs ımışler, Homsun 11\tonoı>Ol, Jap:ı.n in der WeUt İtali~n in H. F.. Erkılet keğe ya takaddüm eder, yahud da mlyorum, fakat mm § n .. ubum 
eroin ~tarken, sue üstü yakalanmış hemen ıııırkındnki Libd .. de Vf'ya - der Welt ve um die Wf'ltnıa.cht Bnuml OMnn sonra gelir. Elter ona taknd- böyledir. 
l=ırdır. U~erinde yapılan aramn .so - hud Romalılar 7.amanının Lt>ptis wolle meşhur eserlerini yazan zat. <2) «Ara.brı demiyor. düm ederse mutlak surette bı.:,Cn.lıı.. Tl'."YZE 
nuncta bir miktar eroın el "eçiril -
ın ~tir 11S-On Posta» nın tefrikası: 32 

S.uQlu dlin ııslive be'jinci ce:u m6d. 
dc'umumUlğine teslim olunarak, sor 
gu hak mi tarafından t'Jt'cvab olun -
duktan sonra, tevkif edilmiştir. 

Denizde bulunan cesed 
Evvelkı gece Ahırkapı sah Berinde 

bir erkek ceoodi bulunmuştur. Uzun 
Jnfi<l<le-t- den de taldı.in nnla~lan 
nınğrutum, Kadıköyünöe Kurba.~ah ~ 
dere-de 32 numare.lı evde oturan SQ 
l~lannda Ahmed Kayak adında bi
.r-i <.'1duğu t~"1it ed1~miştir. 

Aklen mallil bulunan Ahm"dın bi:ı: 

ka'Zaya kurban gitti~ ):.uvve~le tah -
~in olunmaktl\d.U'. Dün ndli:ye dok • 

0 ru. tarafınclnn muayene edilen ce -
&C<f Morca kaldırılmıştıt. 

(Küçük h beri r ) 
t Yuksek Sıhhat Ş:üra.sms i§\irak 

r tnek . uzere blrkaç gün evvel .,nkıı.-
aya "'txnl.§ olno profesör :Maıhar o-

:tnan u . ÖZd zm.an, :profcsor Aka Muhtar 
\•e :· Dr. General Tevfık S.ığln,m, 

eL • Sa@ "'1~ D'lemre şehrim zc av 
etmış!erdır. 

Meryem Hanım bir yandan, gü-I çcye çıkan bir yo! biliyorum. Bl:rıı
milş iılemoli ti.il c~atpı omuı.la~:na dn insan sıcaktan bo~uluyor •.• Hr-n 
koyarken, o da içinden: l sonra, şey .•• 

_. Scı<lti unutac;ıijım Meryem Ha Kıza baktı, gülümsedi: 
nım, biç m~rn:t etme... diye ilave _ Öyle giızd.:ıiniz ki, sizi b.-ışka· 
etti... larına göstermek istemıvotuml dedi. 

Sonra ela. başmda siyah cifon bir M.ine utancından, heyec:ınından 
örtü aırtmdn koyu r nk1i upuzun karşıhk vct-=:mcdi. Ağaçlıum ı-üku -
man,tosu ile ar~a v·.ılun ka a'llı~ın- nuna, karanlığına ka,·u acnğından 
da, uçar gibi kaçtı, kayooldu. mt"mnun; içinde, hiraı: evvel çıplak 

- 4 -- göğsünü, beyaz elbiscsiııı örten ko-

d 
T. pın"\t' Mine ... •i bC'klı - , yu mantonun k )ruyuc:.ı biçim.,izlı -

Ne,.. -t • :.\Ş ı • ./ ı w • • • "L h" ·1 
"' ı• f dan sıyrılıp, 0 -1 gmı arıyan bır gıtrmst"me ı.,sı P ına 

yordu. "!ra zal~ ın Hat e arpile kincm"i 1dımlınlıı vünidii. 
muzlarınaa PU ıu. ı;e ı d T 

1 1 
· _ı al eriye gırcr gir - Sahçcde Nec e~ onu oturttu. a-

sa on arn gıcen P d'b. d . 
mez onu g:ördıi. e utanga~. ,a!!kın r~çanln . ı 

1 
ın .e. genış krr.~ed mcr• 

bir ha\i v rdı. l iemı:m yl\nmn ke>jlu. ~ıvd:knler~n ri.avıal ykaporb~. vk~cu bu gle-
.....,, Geld.nir.1 Ah ne iyi ettiniz! tir ı en k<\ı;an ı r,a ır ·o~e u -

T kk
.. d · t' el;=ı bütün bu muslardt ve yalnızdılar. 

ı:~e. \Jr ,. erırn. ~ · '"zik ·· '") · ·· 
kalabalığın içinden ~cçmeden bah· Daııs, mu guru tusu cıraya 

kuvveti nzalarnk vuruyor, adeta e- - iyi ya, öyle olsun! Bir rande-
pey uzaktan gibi geliyordu. vu diyelimi Kelimeden bize nel O 

Mine !ıal.l susu;,ordu. Nr.cdct o- kadar mı suçluyuz? l\iinem brniml 
nun ellerini öptü ve bu sıcak du _ Sevgili, yavru Minem, yanımdasınız 
dakların uzım ba!lış• nltında mini _ diye pişman olmayın. içtimai k i -
mini avuçl.\r titremedi, ürpermedi. deler nedir kn Benim duyduğum 

- Ne ;yi ettiniı: de geldiniz! Si- ı saygıt derin taabbüd hissi ~izi, bir 
zi cörmekten nercdey&" ümidımi takım miskince kanun ve an ancle_r
kesiyordum, nmmn biliyor ınusu -ı den çok daha iyi korur. Benim za
nuz .. Cı-Tl ... dt- •ılİ bt"kliyordum J vnllı yavrucuğum, başka genç kızlar 

O dakikada, sahiden samimiyeti~ ı gibi şefkatli bir ann baba muhi -
ve tasarladı~ı müthiş maceranın tinde, sakin ve hür bir hayatınız ol
verdıği ani bir lıorku ile: saydı, herkesin gö:r.ü önünde birbi -

- Gelmemek dn.hn doğıu olur - rirnizi görüp scvişmiyccek mi idik? 
au ı Simdi bunu iyici'." hissediyo - Pişmanlık duymayın Mine, sizi ben 
rum ... diye mırıldandı. Hem fCY ıztırabınızı, çilenizi görerek aevdim; 
gibi oldu... ayni zamanda sizde bütün uğradı -

Sözünü tnmnmlamadı ve birden- ğııuz acılara rağmen, sönmiyen, bo
hire, erke~in sevgi dolu okşama - ğulomıyan han"'k.ulilde şeyler bula-
larından cll,.rini kurtaı:dı. rak sevdim! Birkaç gün evvel ne 

- Ne g•bi oldu:>·· size bir şey söyliyebiliyor, ne de ııiz-
Bir nefeı;te: den ba,kalarına bahsı-dt>biliyordum. 

Sanki buradn birbirimize Çünkü bir bl"c .. riksizlik yapmaktım, 
<ırnndevul) vermişiz gibi oldu, di>e ulaşmak ist~di~im snadcti kaçınn:ık
fısılrladı. tan kotkuyordum. Sevgimdt"n, ~ef-

Necdet işitmek için ona doğ~ i.atimden, büyiik, delice h~ralarım: 
,.ğilmişti. Ru ürkek cUmleyi tatlı bir dan haberini:ı: yoktu ... Sızın kendı 
gülü . canlı, tnze, erkekçe bir kah- kendinizpen bil' haberiniz yoktu:·• 
kaha karşıladı. İşte şimdi, bu hayırlı «randeTU:a ile 

birleşmiş buluşmuş olduk Minem 1 
Sade ba ba,a değil, kalb kalbe ko • 
nuşur, birbirimizi anlar ve daha da 
iyi sevebiliriz .•. Hattu lazımsa bıızı 
kararlar da veririz, birbirimiu d -
nışırız .. · Daha tabii şartlat içinde 
görüşmediğimiz için, böyle sık sık 
gizlice buluşur, konuşuruz. Sonra de 
ne zaman İ!lterseniz, ne :zaman vak
ti geldi dcrs~niz. gider babamza 
yalvannm 1 Sizi isterim, tıizi o hain 
üvey annenizin elinden çeker alı -
rım ... Benim eıim, benim karım o
lursunuz Mine l Bütün o gamlı maz.i, 
z.ihninizden kötü bir kiıbus gibi si
linir gider... Size çektikler.in r.i u • 
nuttururum ..• 

Mine titriyerck dinliyordu. Gö • 
zünün önünde pnrlıynn bütün bn 
ürnid fılemini, seraba çevirecek tek 
bir kelimeden, tek bir hareketten 
korkuyordu. işte Necdet ona bütün 
beklediği, umduğu sözleri ısöylü • 
yordu ••• K.artulacnktı, 

'4ıUm ar) 
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[Memleket Da b er 1 eril IBüyük Fransız ve ingiliz ediblerl 
Edirne de 
Vilayet umumi 

meclisinin yıllık 
toplantısı yapıldı 

Qeliboluda 

Konya Halkevinde 
Kar2göz g" cesi 

Konya (Huswıl) - Halkevknizde 
Ankaradan gelen muallim Ahıned 

Kltdsı Ue arkadaşı tera!ından halk e
debiyatı ve Karagöz hakkında iki kon 
ferans verilm:.ş. Aoık Veyael ile kil -
tüt .~li tarafından da ıarkıla.r, tür. 
killer söylenmi.ş, Karagöz OJnaUlmlf 
ur. 

1 Maraşın kurtuluşu l 

Merasim günü şehir silah sesleri ile uyandı 
ve kaledeki bayrak hadisesi canlandırıldı 

iz mirde 
Altoy lig şampiyonu 
oldu, A. Ordu milli 

kümeye giriyor 

Mademki J:tmdini hissettiriyor • 
$U", 

Ne için kenılin<len siiphe ettiri -
11or~n1 

Bizim niyetimiz;i.n hulüsunu şcı
srrtmak'ıı. 

Ne garib bir uıık d1111maktasın? 
+ 

lnsan başını kaldırmC'a, 
Göklerde se11i cezmctmck zeh.a

bındadır; 
Onun keşf ertiqi 1ıi1kat, 
Senin ;ıazarınıln bfr a~im nıa'bo:l 

mesab<>sin.dedir. 

* Kend.i nef~ine i'linc.?, 
Orada da seni l•'tlur. oradrı dtı 

sen 11ns'trrt.akta.ttft, 
Azab çekerse, aqlar~a. ~everse, 
Onun Aılalıı böyle isiıynr de • 

mektir. 
Bu suretle devam ettÜc.te.-ı sonra 

sitem avazesi biraz daha yükselir: 
Eu hakimi nmt1a1.-. n, için, 
Fena.lığı o kadar btiırJ.k yarat • 

tı1'1 
O kadar Tci a?:tl t•e fazilet, 
Onu gördöikçe deTışı>t duyar • .. 
. . . . . . . . ·-· ........................ . 
Bir ara1ık: 
Hilkati örten, 
Bu derin ktıbbPtti kır. 
Dünyanın örtiilerini kaldır, 
Ey ralıim ve adil Ruf.>, kendiM 

göster. 
Böylece dev!lm eden mıwızum• 

nihayet bir iimidin inıirahile hit&111 
bulur. 

* Sairin kitablarını tekrar karııtm .. 
ken birçok parçabrd., du~mamak, 
ve bunlardan velev kırık dökük ol
sun, tercüme tecrübelerinı: kalkış -
mamıı& için heveslerimi zorlukla 
yendim ve istemyierek tevakkufa 
karar verdim. 

H. Z. tJtaldaa'ı1 

aSoa Poataıı 111& tefıikaa: 35 nuz, bana geÜnce benim gizli ka -1 Baluşları ilk Önce, masanın üs -1 Hançere bakarken de parmak iz- karımnda oda'1ın, üzeri demir pa ... 
paklı hiç bir i~im yok, her şeyi söy- tünde ve Duncan'ın büyük feneri - lerini düşündü ve meseleyi hallede- maldıklı olan biricik pencerem bu
lemeğe hazırım. Siz benim ev sahi - 1 n.İn yanında duran ve tekrar yakıl - cek olan şeyin kabza üzerinde bu - lunuyordu ve ,öminenin karpsın • 
bimsiniz, bizi tatmin edecek olan ve mamış bulunctn mumun üzerinde lunan kıymetli mücevherler olaca - da da üzerine ikinci oamdanın koD"' 
Misa Dean'in vereceği izahları din- durdu. Verity evvela, cinayete kur- ğında karar kıldı; yalnız, bu mese -1 muş olduğu hüyük sandık duruyor • 
lemek de !İzin hakkınızdır. Bu katil ban giden adamın onu, grlirken o- lenin aydınlanabilme'li için polisin du. Philippe, Fransmn, ilk ~nce, 
i~ini Mösyö Berg" c haber vermek drasından v.etirdiğini farzetti; fakat gelmesini beklemek lazımdı: han -ı kapının eşiğinde durmuş oldugun• 
haldunda karar verecek ol"n da ge- etrafına bakınca, birinciye b,.nzer 1 çer, bi?'az yanlamasınll saplanmıştı ve e_lektrik feneri.nin,_ı.~ı.ğında .• o •. daJI 

Yamn: Valentin William• d k b ı d b d d - d d• ne sizsiniz, fakllt size temin ederim bir iğer amdanın, büyü İr san- ve bu da saplıyanm solak o ma ığı- ir göz en geçır ıgmı uşun ut 

Şato sahibi elile sinirli bir hare - o idi ve onu buraya da zatc.n o ge o, genç kızın yanına bi~imle bera- j dık üzerinde bulunduğunu ızördii. nı v.österiyordu. aonra, mu~ları görerek sandığ~ dol 
ket yaptı ve: rirmişti. ber gelmiyecektir. Bu şamdana yen: bir mum dikilmiş- Bu da, erbabı elinde çnk işe ya- ru yaklaştıgını ve bunlardan hır t97 

- Möıyö, .Wn gibi ben de bu Amerikalı ona soğuk bir bakısla Bu kelimeleri söyledikten sonra, ti ve Philippe, bu mumun da üç rıyacak olan yeni bir ipucu olabilir- nesini yakarak ocaiiın yanındaki 
llötü itden habersizim. D'Arenne'i baktı ve cevab verdi: gözlerile Verity'yi aradı ve ona hi- çeyre1t saat yakılırsa, D'Arenne'in di. Philippe cesedi daha yakından masa üzerine koyduğunu tahmin e.,. 
ve dostlarını, sabahın ikisine doğru - Eğer müsaade ederseniz, b:ı tab ederek: odaya girdiği zamanki hale gelece- tetkike başladı, fakat hususi hiç bir ti. Belki de i~te bu anda katil, ad" 
bilird? salonunda bırakıp ayrılnııt- genç kızın söyliyeceklerı b·ı katil - Geliniz, Phil, dedi, Miss Oean I ğini tahmin etti. Yerde, sandığın şey farkedemedi. Vikont, ma,.gallı sizce içeri girmiş ve arkasından O" 

tun. Bu anda hepsi de biraz fazlaca itini değiftİrmiyecektir. Biz bu kü~ şimdi nasıl oldu, gidip bnkalım. yanında görmüş olduğu sarı bir odaya, akşam yemeğine geldiği gi- nu hançerlemiıti. 
i&mişlerdi, aralarında daha sonra çük anketimİLe kimseyi karı~tınnı - Torrav ve Carrison konu11tukları kibrit çöpü bu fikrini teyid etti ve bi. yani kruvaze simokini ııırtında Elektrik lambllsının :aydınlığıal 
Mr münak'lp olup olmadığını· bil • yacağız. sırada, Verity, sessizce etra(ını tet- Verity bu kibriti de süratle cebine olduğu halde gelmişti. Ocak bom • odanın zemini üzerinde gezdire9 
:ıuiyorum. Bu en<la evde buluraan - Söyledikleriniz çok mantıki., kik ediyordu: pratik zekası pnli~in attı. b t f k t Verity artık odanın kqfetdc 
hrkes cinayetten dolayı ıüp .. e. al - fakat bazı ciddi sebeb1er var ki... vapacağı ara~tırınalarla meşguldü. Şömineni~ yanında, çekmeli bir oş u; a a l İd'kl . 'b' h' Verity tuhaf bir şey daha 
tuıdadırlar. Torray durdu, sesini akalttı ve: Poliı, şıato 'Jahihi:un dediği vibi, ci- masa vardı; Amerikalı onu açtı ve yemeden evve ge ~ en ~1 ~- ıç Şömine ile duvar arasında kum tr 

Stephen onun sözünü kesti: - Kendisin~ bizim (bu ııhizimıı nayct yerine bin\:>: geç gel,..bilecekti. oraya şamdıını ve mumu kovdu. kullanılmamış olmadıgını gordu, neleri gördü: ve bu kumlar ufak 
- Sizden af dilerim dedi. kelimesi üzerinde durarak söyledi) Gecenin h-:vecuı1)qrının ııebı-b oldu- Torray ve 5tephen ond hiç dikkat Sırtını cesede doğru döndü ve yığınlar halinde duruyor ve üzm .. 
- Sizi m.thkum ctınek iıtemiyo- saklı bir ıeyimiz olmadığı inıibaını ğu kanf1klı~a ra~men, katilin, ar - etmediler, Flora Duncan ile ya - d'Arenne'i buraya davet eden se - lerinde de kilçillt çimt-n parça)all 

runı, fak.at umumiyetle böyl,· ha - v~rm.e~.iz lbım. Eğt-r ~e~·e •. olan kasında. bu!unduğunu 4lÖstert"Cek o- vaş se'lle. ~zun bir konuşmıya ?-:1- bebi araftırmağa baıladı: Sağında, bulunuyordu; onlardan bir taneli .. 
n:ket cdilece~ini söylüyorum Fakat bıtenı soylemez,ek, tehlıkelı bır du- ı lan delıllen arMhl'IVOrdu. Bunlar -ı mıştı. Phılıppe, parmak ızlennm n b dbaht b • odaya 

1 1 d · d'" b"l' · 1 d b" · L d' b' d b 1 ""h" · · · ·ı· 'b' h' zava 1 e ın u meı um M dok....m ft .&ak olduklanll Mösyö Berır;, oo is ge ıne en once I ruma uşe ı ırız... an ın "'en ı ce ın e u unuyor- mu ım teı11nnı ıı ıyormu1 gı ı, 1Ç • •V• • •• "k la 
yapılması litzım gelen her ,eyi tayin I Stephen o .ıwı sözünü keıti : du. ve o, ıimdi diierlerini araıtın- bir feye, mendilini kullanmak11zın gırdıgı kapı v-ardı, huyu karyo aa 1ada "'* .. 
eclecektir. Vilıtontun en yakın doıtu - Kendinizden bahaediyofsu - yordu. dokııuunad&. ~ biraz uzata 4 UNJ0..lt1; kapı-
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Tercih Edilmesindeki Sebep 

ORiPiR 
Bütün ağrılara, 

hastalık başlangıç· 

larına karşı ve hiç 
zararsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

G R i Pi 1" 
Nezle, ıojuk algınlığı. i"rİP rahatsızlıklarında ha• diş 

f 1 
• y, , 

m11. sa , romatizma, asap ve ad•lc ağrılarında lüzumun-
da günde 3 adet aluır. Taklitlerinden ••uınınız ve 

her yerde pallu kutufan ısrarla iıteyiniz. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
-1-

Yeri 

1182 Kadıköy, Rasim.paşa mah. 
Ayrnık çeşmesi ook,ağı, Es. 
16, Ye. 32, ada 288, par. 3 

1420 Em!nönü, Da~hatun mah. 
Tarakçılar sokak Es. 88, Ye. 
66, Pat. 160, ada 630, Par. 
231. 

1663 Kadıköy, Rasimpaşa mah. 
Es. Halid ağa, Ye. Mısırlı 

o~lu sok&k E.s. 18 mük. Ye. 
4S. _,_ 

'l'1 Kadıköy, Altunizade Koşu 
yolu en es. 00, 62, 64, Es. 58. 
58, 00, Ye. 94, 96. 

'81 Eyü'b, Cezri Kasımpaşa. 

mah. ÇömlekÇi sokak Es. 
Ye. 31. 

807 Beyoğlu, Feriköy mah. Kos. 
tantin sokağı Es. 47. 

835 Fatih, Guraba Hü.seyinağa 
mah. Şekerci sokağında &!. 
10, Ye. 17, Pat. 185, ada 884, 
Par. 14. 

839 Eminönü, Aksaray Yalı 
mah. Alboyacılar sokak Es. 
6, Ye. 2, Pat. 208, ada 838, 
Par. 00. 

865 Eminönü, Emiıısinan ıme.h. 
Han'.çi sokağında Es. Ye. 19, 
Paf. 75, ada 168, Par. 2'7. 

909 Üsküdar, Sel~miali mah. 
De~irmen sokak Es. 26, Ye. 
34. 

1159 Beyoğlu, Kalyoncukulluğuı 
mah. Tevfik sokaİimda Es. 
20, 27, Ye. 29, 5, taj 5, Paf. 

Kıymeti Nev'i Mesahası Depozito 

29.- Arsa T<ıkriben 5.80 

KArglr 
diık.kllnın 

28. '16 M2 

1'4.- 1/5 H. 18. 50 M2 28.80 

Hanenin 
918.- 1/3 H. '71. 25 M2 183.20 

Karakol ve 
5050.- ~rla 62570 M2 1010.-

84.- Arsa Takriben 
66 M2 16 80 

e.873.- Arsa 678 M~ 
Bahçeli 
ahşa.b rı:s M2 
evin 

450.- 1/2 H. 

22.- Arsa 

68.- Arsa. 

ıo.- Arsa 

11 M2 

84ıMZ 

47,50M2 

474.00 

90.-

f.40 

13 60 

2.-

19, ada 455, Par. 1. "43.- Arsa '2.50 M2 8.60 
1162 Beyoğlu. KalyoncukuUuğu 

mah. Ömer Hayyam cad. ve -
Fesliyan sokak F..s. 15, Ye. 
17, P:ı r. 19, ada 454, Par. 8. 69.- Arsa. 

1176 Beyoğlu. Şahkulu mah. Se-
raserci çıkmazı Es. Ye. 21, 
Paf. 37, ada 285, Par. 43. 163.- Arsa 

1187 Beyoğlu, Pangaıtı mah. Do-
Iapdere sokak Es us, 270, 
272, Ye. 274, taj. 148. 172.- Arsa 

lUS Eminönü, Aksaray Yalı mah. 
Kumsal sokak Es. 178, Ye. 
137, Pat. 210, ada 840, Par. 
30. 82.- Arsa 

1346 ~yo~1u Hİiseylna~a crBül • 1 

büh mah. Duvarcı sokağın. 
da Es. 69, Paf. 44, ada M9, 
Par. 24. 

1392 Fatih. Fener Tahtaminare 
Katibmu.c;lahattin mah. Çrır. ı 
bacı çeşmesı sokak Es. Ye; 
5. 

96.- Arsa. 

evin 
232.- l/2H. 

68.50 M2 13.80 

81.25 32.60 

Takriben 
172.38 M2 34 . .W 

41 M2 16.40 

95.75M2 19.20 

32M2 4.6.40 
1532 Fıminönü. Mercanağa mah. 12 numaralı 

Cakmakçılar yokuşunda Va
lide hanı üst kat. 

1536 Ü.sküclar, Yenimahalle Van
gın blllfı sokak Eı;. 74, Ye. 78. 

1584 Ye~ilköy, Şevketiye mah. 
n·mit.rl çıkmazı F..s. 5. 

1590 Bakırköy, Kartaltepe İncirli 
ıırıı7i<::i F..s. 15, 16, mük. ha -
rita 439. 

1604 Beyoğlu. Yaışhasan Ef. mah. 
b.ar sokak Es. 33. 

1699 Beyo~lu, Pangaltı mah. Do
IR.pdere cad. Es. 84 Ye. 72. 

1715 Ü<;kÜdı>r, Selamial· 'Et. mah. 
Karakolhane sokak E.s. 68 

1'716 Ü<ıküdar, Se1amia1i Ef. mah. 
Camıı~a cad. es. ıo 

1717 Üsküdar, Selô.mi Ali Er. 
mah .· Kerpiçhane soka~ es. 

odanın 

75.- 240/480 H. 27.50M2 15.-

-50.- Arsa 82.50M2 10.-

32.- Arsa 31.61 ın 6.40 

452.- Ar.sa. 4524M2 90.40 

takriben 
45.- Arsa 45 M2 9.-

Arsanın 

870/960 takr'ben 
26.- H. 57.46 M2 5.20 

76.- Arsa 252.50M2 15.20 

68.- Arsa 67.50M2 13.60 

ı yeni 5 30.- Arsa 84.50 M2 6.-
Yuka;ıda adres ve tafsilatı yazılı gayrimenkullerden «h numara al _ 

tında bulunanlar açık artırma ve cı2n numara altında bulunanlar ise pa. 
!arlık suretile ve peşin para !le satılacaktır. 

İhale 3/3/19411 Pazartesi günü saat onda?-ır. Müzayede sırasında veri
len bedel mukadder kıymeti geçti~i takdirde talibler'n depozit.olarını yüz
de vinnı nisbetinde tezyid eylemeleri ve mühür kullananların mühürle.. 
rtni Noterden tasdik ettirmeleri l!zımdır. 

SON POSTA 

• 

Devlet Demiryolları i şletme U. M. den: 
Muhammen bedeli (1400) lire. olan (5000) Kğ. bulaşık vesair işlerde 

kullanılmaya mahsus sabun (13.3.1941> Perşembe günü saat (11) on bir
de Haydarpa.şada gar binası dah·Iindek.i kom~yon tarafından açık ek -
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ist.eyenlerin (105> liralık muvakkat teminat; ve kanunun 
tayin ettiği vesaitle birlikte ek.sıltme gıinı.i .saatıne kadar komisyona mü
racaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komiı;yoııdan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1422) 

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel 
Direktörlüğünden 

Tornacı ve e lektrikci aranıyor 
ı - Fabrikaya birinci sınıf tornacı ve elektr:kçi alınacaktır. 
2 - Tornacıların iyi resim bilmeleri ve ameli imtihanda aranılan ehli

yet ve liyakati isbat etmeleri şarttır. 
3 - Elektrikçilerden San'e.t okulu mezunu olanlar ve sınat müessese

lerde ç.alışmı.ş bulunanlar tercih edilecektir. 
4 - İmtihan Eskişehir tayyaıe fabrıkasında yapılacak ve muvaffak 

olanlara 4 liraya kadar yevmiye verilecektir. 
5 - Taliblerin nüfus hüviyet cüulanı. a.skerlik terhis ves'kası, ma _ 

halli Emniyet Müdürlüğünden tasaıtai hi.ısnü hal kıi.ğıdı ve bonservi.S:eri-
ıe fabrika ~t iŞleri servisine bizzat müracaatları. (1402) 

sened.enberi İsviçrede başı tutan: 

DIARVİN 
Kadın-Erkek-Kol Saati Cep - Yüzük 

OSMAN ŞAKAR 
ve Şk 

l\1Üessese81nde 

6 T AKSi T TE 
sab,1.u-. 

Gala.ta: Bankauu' Ca.d. 41'/59 
Tel: 41318 

ALHAMBRA ?J 
Hendek cra. Memurluğundan: 
Hendektn Kemaliye mahallesinde 

Mük.a.yyet otlu l\lebmede: 
Osman Hamdi Mehmed Hat.ice 

Meryem aralarındaki şuyuİın izale.si 
için bunlardan Mükayyet oğlu Meh
medin ikametgahı meçhul oldağun _ 
dan hissedar bulunduğu Hendek ~aı-
şı.sında vakı 1817/35 t ve 29 numaralı 
dükkan 24/3/41 tarihinde saat on 
birde ve haddi lAyıkını bulmadığı tak
dirde ikinci açık artırma ile 10/4/41 
de açık artırma ile Hendek İcra 
daıre.3.nde paraya çevrileceği malüm 
olmak üzere keyfiyet afm olunur. 

940/258 .................................................... 
hon Posta Matbaası: 

Nefriyat Müdürii: Belim Ragıp Emeg 

Şuhat 21 

Beşinci Te. tib 

iKiNCi ÇE.Kili Ş 
b:ramıye 

adedi 

6 
6 
8 

60 
90 

120 
300 
300 

3000 
60.000 

636 

64.526 
Yanm bilet 

1.5 Lira 

7 Mart 1941 

ı 5.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
210 
1 JO 
50 
10 
3 

Teselli 
Mükafatı 

İk:ramıye 
tutarı 

90.0JO 

30.000 

16.000 

60.000 

45.000 

24.000 

30.000 

15.0CO 
30.00J 

180.000 

22.026 

542.026 
Tam bilet 

3 Lira 

Güzel 
Olmak 

için 
Her şeyden evveı 

sıhhatli ve parlak bir 
tene, lekesiz ve düz -
gün bir cilde malik ol. 
mak lazımdır. 

Sizin de cildinizi gü.. 

zelleştirir, guddelerini 
besliyerek canlandırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertib ve 
yapılış tarzındaki incelik dolayısile, tenin fazla yağlanmasına 
mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır. 

• 
D IŞ M ACUN U N U 

Kullanarak dişlerinizin sağlamlığını ve göz kamaş

tıran parlaklığım kazanınez. 

Her yerde O E N T O 1. diş macununu tsteyıoız 


