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Muhterem mt•alirlerimizin Anltara i.huyonuna muvauılatlaruulan bir intiba: Eluelôn• Etlen ad.ri teltif ediyor 

I' ara 
mn katı ın 

akisleri 

1 ANKARADAN İNTiBALAR 

· Londra, 2 7 (A.A.) - Edenin 
evvelki güne kadar gizli tutulmuı 
olan Ankarn seyahati, resmi İngiliz 
mahfeJlerinin azami ihtiyatkarlığının 

(Oevamı 7 no. s:ıytM1a) 

Çörç;I Avam 
Kamarasında 

itimad meselesini 
ileri sürdü 

'1ff aaılı mevkiler kabul eden 
mccliı azaıının vaziyeti hak· 
hındaki kanun Çörçil'in mü
dahalesi üzerine kabul edildi 

Londrn, 27 (A.A.) - B. Çörçil 
bugün Avam Kamnmaında devlet
ten maaşlı mevkiler kabul eden 

(Devamı 1 ncl 11ayfa.dıı) 

General diyor ki 
lngilterenin umumi 

askeri vaziyeti 
Yazan : H. En ir Erkilet 

ıymetli misafirlerimiz, ~n
giliz Hariciye Nazırı ıle 

j rnparatoılulc Genel Kurmay 
Ba kanının Ankarada bulun
?ukları şu ımada . lngilterenin ve 
lngiliz imparatorluğunun hiç te 
f,.na olnııyan umumi askeri ve 
harb durumlarını gözden geçi
rebiliriz. 

İtiraf t'tmdidir ki, lngiltere 
bu harbe hazırlıks•z girmiştir; 
11ivıuetçc de, a!!kerl'kçe de ta
ttınmen ho'Pırlılc~ız. lngiliz iktı
Il~~'ir,ntı ve lnŞliliz sanayii, gt'çe.n 

l 
l vul: 1 forb len sonra artık hır 

t aha harb olmnvacakrnış 1tibi, 
•ırf b · · b b· arı, ıçın ve arıta uygun 
ır surette kurulmuş gidiyordu. 

'-..__ <Denmı 5 noi !'l&yfada) 

-- - -· ~ J 
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Görüşmeler, neticesinde tam 
bir fikir m.utabakatının 

mevcudiyeti mii.şahede edildi 

. 
(Solda) iki hariciye na.zırmın karıılapwıları, (MJğda) Elıaelana Eden İdaayonun 

önünde halin uUimlıyor 
Ankara, 2 7 (Huıust} - Dostu

muz ve müttefikimiz Büyük Britan
yanın Hariciye Nazın. ve impara
torluk Kurmay reiıile bu eabah ıeh
rimizde cereyan eden görütmelerde 
umumi vaziyet ve iki memleketi ala
kadar eden meseleler gözden geçi
rilmiştir. Saat 1 3,5 a k~da~ devam 
eden bu görüşmeler neticeııınde tam 
bir fikir mutabakatının mevcudiyeti 
mü•ahede edilmiştir. 

Ankarada intibalar 

balık tarafından hararetle allı:ıılan
mıılardır. Misafirleri. takiben Baıve
lı:llet binaeından ayrılan Mare,al 
Fevzi Çakmağın meydandan reçiıi 
canlı tezablirlere veeile olmuı ve bü
yGk a.kerin tahıında Ankaralılar 
pnlı orduyu alkıılamalt fıreatını el
de etmiılerdir. 

Gazetecileri kabul 
Bay Antoni Eden yann Ankarnp:ı

lastaki da1re3inde şehrinın.deki 'l'ürk 
Te ecnebl gazetecilerini kabuı edecek
tir. Büyük Britanya hariciye namı 

<Devamı 1' nci a&yfacl:L} 

idare itleri telefo.. ı 2020' 

Milli Şef dün 
misafirlerimizi 

kabul ettiler 
Ankara 27 (A.A.) -

Reiaicümhur lamet lnönil 
buaiin aaat 18,30 da Çan. 
kayadaki köıklerinde Bü
yük Britanya hariciye na· 
zm B. Anthony Eden'i, 
refakatinde Büyük Bri
tanya İmparato.-luğu ge • 
nel kurmay baıkanı ıe -

iNGil TERENiN 
MOSKOVA 

BÜYÜK ELÇİSİ 
ANKARA DA 

Sör Crips dün tayyare. 
ile M oskovadan geldi 

ve dogruca 
Ankaraya gitti 

Dün ilk olarak gazetemiz tara
fından bildirildiği vcçhile, lngilte
renin Moakova büyük elçiai SU' 

Stafford Crippı, beraberinde büyük 
elçilik katibi Russel ve Moakovada
ki lngiliz hava ataıesi Hullawell ol
duğu halde, dün saat 1 7.30 da bir 
Sovyet tayyarcsile Y eşilköy hava 
meydanına muvasalat etmiıtir. 

Sir Stafford Crippı, Y eıilltö:yde. 
ıehrimizdeki lngiliz ltonıoloau ve 

neral Sir John Dili ve Bü
yük Britanyanın Ankara 
büyük elçisi Sir Hush 
Knatchbull Huteaaen ol -
duğu halde kabul buyur
muılardır. iki saat devam 
eden bu mülakatta Hari
ciye Vekili Sükrü Saraç
oilu hazır bulunmuıtur. 

Sör Crips tehrimizden seçerken 

konsolosluk erkanı tarafından kar-
11lanm11 ve doğru Haydarpapya 
geçerek. aktam eksprcıile Ankara
ya hareket etmiştir. 

Royterin Yerdiği malUmat 
Londıla, 27 (AA.) - Royte1' 

(DeTIUIU 3 inri sayfada) 

S~malide binle~ce 1 Almanla ;n 
ltalyan askerı Balkanlara~ki 

esir edildi gayretleri 
Libyada Alman zırhlı Müstakil Fransız ajansma 

savaş arabaları göre Alman tehdidi bsriz 
tardedildi bir şekil aldı 

Kahire, 27 (AA.) - Ortaıark 
İngiliz umunıı.i karraahının tebliii: 

T rabluıta: Motörlü kuvvetlerimi
zin ileri unıurlan Ageilanın aarbın
da Alman olduğu zannedilen znhb 
eavaı arabalanndan müreltkcb bir 
ketif çii.zütamına tesadüf etmiı we 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

İngiliz hava 
kuvvetlerinin 

büyük bir akını 
Londra, 2 7 (A.A.) - lngiliz 

tayyareleri, dün güpegündüz Pas
de-Calaiı ve Manı üzerinde ikinci 
bir ı:efcr yaparak h•va iılcri nazın
nın lngihz tayyarelerinin bundan 
böyle lulıçlannı Nazi etine ve \.anı
na daha derin ve dııha tahribkar bir 

Londra, 2 7 (A ~.) - Müstakil 
Fror.ıız ajansı bildiriyor: 

Alman tehdidi Balkanl·~da baı~ 
bir ,ekil almağa ve Hitler Trablua•a 
Musaoliniye yardım ctmeğe çalıtt·~ 
bir sırada B. Eden ile general o·w .Jl 

Türk devlet adamları ile y .. ptı~ı •~ 
(DeTamı ıs üncü aayfadaı 

200 bin Alman 
askeri Napolide 

toplanmış 
Londra, 27 (A.A.) - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: 
Oaily Herald gazetesinin İtalyan 

hududundaki muhabirine göre, Ro
ma faıitleri Almanların yalnız Trab.-

~-surette aaplıyacaklan auretindeld l.ııllıı..Aı..--.,_...,_...,_...,ıııııııııı.ıııııııııı.ıııııııııı.~~~Aııı 
vldini yerine ıetirmiılerdir . 

İngiliz tayyarel.,ri saatlerce hava
da lıcalmıılar ve Hitler taarruzu ha
zırhk1annın temeıltil:ır noktaıı olan 

Bu sabah gele hab r r 
3 üncü sayfadadır 

CDenm1 7 inci .. yfada) "-"~.._,~""""""~""'~~J"llıı.---.~ 
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'l'elgrd, Telefon Ve Telsiz Haberleri . 
llaklaere 1 

Y8rlllrk8D 

Kar fırtınaları 
Bulgaristanı 

istila teşebbusonu 
geri bırakmış 

R Sofn 28 (A.A.) - 8. 8. C.a 

Samsun tütün piyasasmda ıt~'*tQee:I Ycşillrmak kabardı, bir kısım 
307.287 kilo tütün ~atıldı • ~a;;k:~~.~;ııerini baQ ve bahçeleri su kapladı 

Sam.san 2'f (AA-) - 1'1 Şubattaı 80 143 aruındadır. Mıntatammn bu 
aoaıan ıaton piJU&IUl& lnhJaar tda- .eneki mabaulQ enellti •nelere na -
reslle birçok rerli ve J&bancı firma -ı saran taıııe batımından çok üstnn
ıar iftiralt etınıı bulunuyorlar. Bu - dtlr. Plyua hararetini muhafaza et
rtlne tadar pçen on cOn iÇindeti aa. mette ve ekiciler n1ıyetten memnun 
tlt IO'U8'1 Uo)'Q bulmQftur. Fl:-1.lar 1 bulunmütadırlar. 

Yugoslavyada 
mudafaa 

hazırlıkları 

Bulgaristan da 
ayakkabı 

.vesikaya tabi 

Yazanı Selim Ra.wp E"'et Amaqa, 2'1 <Huaual> - Yeıllırmat Geçen aeneti gibi bir •Jllbdaa l• 
•· gittikçe tabannattaclır. Bir Jtı.aım tuımattadır. Lüzumlu tedbirlerin a. 

B undan bir evvelki Alman ve 
f tal yan tebliileri ilk defa o

larak Libya çöllerinde Alman luv
vetleri bulunduiunu kayıd ve itiraf 
ettiler. Bu tebliilere nazaran motö
rize bir Alman ketıf kolu Binsazi 
cenubunda Agadebya adı verilen 
mevkün cenubu prkialııde bir ln
giliz motörize ketif kolu ile kartı • 

bal ve bahçeleri l1llar kaplam)ftır. lınmuma baf}annuttır. 

latıntf. 

Bulgar muhalif ;eri 
yabancı işgali 

aleyhinde 
~undiye kadar Afrika hareklt aa- Londra, 2 7 (A.A.) - T'ımea 

bumda Alman kuvveti mevcud bu- cazeteainin Sofyadaki muhabiri bil
lunduiuna dair biç bir emareye te- diriyor: 

Amerikadan 
lngiltereye 

tayyare nakli 
o;rter nnababiri. Çarpmba sinü 

baıl•nuı olan kar fırbnalannın Al
~nlar tarafından Bulsariatanın se-
.... nukyaeta iatiliaana mlni olduju- Londra rr <AA.) - Belcraddan bil Sofya, 27 (A.A.) - Tau: 
nu bıldirmektedir dirildiline ıöre Yuıosl&Y ceneı tur - Utro razeteai, vünlü maddeler, 

aadüf edilmemiıti. Alman ve ltal • Çanltof hariç olıhak üzere parla
yan kaynakları da bundan bahset- mentonun bütiln muhahf azalan 
memiılerdi. kral Boriae bir mektub cönderm~ 

Londra, 2 7 (A.A.) - DailJ' 
Mail 1razeteainin Vatinaton muhabi
ri Walter Farr, UÇUf kabiliyederi 
yükaek olan tayyarelerden bqka 
tayyarelerin Amerika fabrikaların
dan fngiliz tayyare meydanlanna 
doirudan doiruya Ridebilmelenna 
temin edecek veni bir projenın te
ferrüatından bahı.etmektedar in~ 
liz. Kanadalı ve Amerikalı ekı per
ler, Groenlandda ve lzlımdada taY
yarelerin benzin ihtiyaçlarını temın 
edecek senit iialer inı,aıı unkinlan
nı tetkik etmekted'"l r. 

Üniformala Aİman aakerlerinin ma:vı mUll mMafaa tedbirlerine bil.. siyecek U ayakkabı müb.ıyaası için 
Bulaariatana ııeldiklerini ııöateren tin memlekette hız verUme.sınl em- veaika uaulünun 60 tehir ve kaaa-
hiç bir emare mevcud olmamakla retmiftir. baya daha teşmil cdildığini bıldir-

Sidi-BarNııidenberi mütemadi - lerdir. Mektubda kralın dı, aiyaaf!ti
yen muvaffalciyetsiz muharebeler ne hücum edilmemekle ~eraber Bul
vererek gerili yen f tal yan kuvvetleri- gar milletinin vabancılann Bu~ar 
nin arkaaında .. yed bu muharebeler topraklanru ifgal etmesine muhalif 
u:v.:rinde müeasir olabilecek yedek olduğu ve dışarıdan yapılacak bir 
kuvvetler bulunaa idi, elbette ki bun- tazyike boyun eğmedl'!n evvel Bul
lardan istifade edilmek iateoi irdi. 'gariatanın harb ve harb mıntakaaı 
Böyle bir teşeb~üae .ba'. vuru!m• - haricinde kalmasına temin için hü
mıt olması. da goatenr ki bahsı ge- kılmet tarafından her türlü vasıta
ç~n motônze A}man kuvveti. fngiliz lara te.-bbüa edilmeai lüzumu bil

L - b b ·ı Al mekteclir. uera er, u memlekette aivı -
lnanlaml aayıaıılm pttikçe arttıiı y l H • • Keza ayni gazeteye nazaran, hü-
ll"ıhaltltaktır. ugos a V arıcı ye kGmet birçok memurların silah al-

Almaa tanklannın Tunayı seçe- Nazın ansızın tına alınma11 üzenne devlet daire-
relt Bulaar araziaine selcliklmne lerinde meaai 1a&tinin u.ıatılmaıı i-
clair haberler teen-üd etmenaİftİJ'• Peıteden döndü çin bu dairelere aalahiyet veren bir 

karar ittihaz etmi tir. 

Japonya Fransayı 
tehdid etti 

Hindi Çini için yaphğı 
sulh teklifleri kabul 
olunmazsa kuvvete 
müracaat edecek 

T olt,.o 28 (A.A.) - 8. 8. C: 
.Japonya, Franaz - Siyam ihtillfını 
laalletmek üzere tarafınd.n ya• 
Ptlan -.a sulh teklifleri kabul ., 
dilaıecliil takdirde, kuvvete müra • 
eaat etmek mecburiyetinde kalaca
iını Fnmeaya remaen bildirmiftir. 

Yicb,. 28 (A.A.) - B. B. C.ı 
Fran.m bWneli baaün çok milbim 
l»ir toplanb yapacakbr. Bu toplanb
da Hmdl Çinideki vaziyet hakkında 
kararlar ftrilecebir. v.-. MA.) - 8. B. C.ı 
Bir yukaek hflka..et ..... hl ..... 

Franaanın Hindı Çini baklanda US 
fedakarlıklarda bulunmuı olduiunu 
eiylemit ve maddeten daha fazlaaı
IU yapmaia imkan olmadığıını ilave 
eylemittir. ------
ltalıanlar Yunan 

ordusuna mukab 1 
taarruz yapmakt.ın 

vazgeçtiler 
Atina 28 (A.A.) - B. B. C: 

Reami teblii: Mahalli hareüt ol
nıuıtur. Bir düşman kolu, ficldrtli a
letimız kUpaında aiır zayiata ma• 
ruz ltalmıttır. Bir miktar Mir aldık. 

Hava kqyvetlerimiz çok muvaf -
fakiyetli harekltta bulunmatlardu. 

Atina 28 (A.A.) - B. B. C.: 
Yunan reaml eözc:üaü. dipnanın 
ınukabil taarruz yapmadıiını bildir
nüıtir. Biltün cephe boyunca, ltal
Yanlar halen müdafaa vaziyetinde
dir) .. ,. 

Atina 28 (A.A.) - B. B. C.: 
ltalyan tayyareleri Ecede bir Yu -
nan ad•na taarruz etmişlerdir. Ne 
ha.ar, ne de inan uyiah vardır. 

Londra. 27 (A.A.) - Macaris
tandaki ikametini 48 uat temdid 
ı..avvurunda olan Yuaro.,lav harıci
ye nazın B. Ciacar ~ark'>viçin bu
gün anaıznı 3elır"da hareket ettıği 
bildirilmektedir. 

Alman ve 
italyan 

tebll&-lerl 

ıl ordusunun ıcra etmekte bulun - dirilmektedir. 
Almanların Balkan- du~ hareket. istikametini .değifti - Bulgariatanın İtgale mani olmuı 

rebılecek keyfiyet ve kemmıyctte bir için ıüpheaiz vakit geçmittir. Al-

i d k• ti • kuvvet olmaktan uzaktır, bu kuvvet l h .. • ar a 1 gayre arı olsa olsa Mihver devi ti · . 1 ' man ar, er türlü mukavemete mlnı 
• g stiltere il; vapmakta oldukfa~n m:: olacak .tarzd~ memleket dahilinde 
(Bat tarafı 1 inci aaJfacla) harebede Alman ordusunu ltalyan Y.erleımıtle!dı~. Almanyanın. ~ulsa-

rüpneler gazeteler tarafından Bü- müstemleke ordusu nezdinde temsil nıtanı yem nlD;.ma aokmak ı?n ta
yük Britanya ile müttefiklerinin düt- Nfen sembolik bir mevcı di tf lebde bulunacalfl zamanı tehır et
manın alacaiı kararlar neticeünde Maamafih ftalya ile yapmı;.1Yk.:; mek mak~dile .B!1!nriatan ~lman
fena bir sürprizle kartılqmak iate- vermit olduiu hesablaem d b' b' yaya d1t ınyueti ıtibarlle tavızlerde 
mediklerini cöateren çok mühim bir 9eyİ tesadüfe bırakmamak :~1nc1~ bulunmu!lur. ~ tavizler i~e ~imdi 
tetebbüa olarak telakki edılmekte- bulunan f ngiltere, sünlük tebliilerin ::ı~ar myuetinJ felce uiratmak-
dir. aabrlaıa arasına seli'li güzel, fakat • ---------

Berlin, 27 (A.A.) -Alman re.- T'ım• sueteainin diplomatik lıuaual bir maksadla ka"'tırılan 
mi tebliii: muharriri Hitlerin ıreneral Wavel «bu motörize Alman ketif kola• Montevideoda bir 

fahri konsolosluk 
ihdas edildi 

Bir hücum botu, lnsi)iz aahilleri kuvvetlerini Trabluata kalmaia cümleai üzerinde elbette ki dilrkat"e 
açıklannda .fSOO tonilatoluk bir ti- mecbur ederek doirudan doiruya durnıuttur. Eaaaen aon gelen aiana 
caret se..u.i babmufbr. lnıiliz a- Yunaniatanla Türkiyeyi tehclid e~ haberleri de bunun bövle olduiunu 
billeri ~ ilerlemekte olan n- mek tuavvurunda bulunduiıınu teyid etmektedirler. Su hale ıöre 
purlara ka111 yapılan bir hava hü- yazmaktadır. Bulıaristanın iatillaı iki ihtimalden biridir: Ankara, 27 (Hususi) - Cenubi 
cumu 81ftUlnda bir dütman hücum için her teYin hazırlanmıf olduğu Ya bu kuvvet ehemmiyetsiz ve Amerikanın muhtelif ff'hirluinde 
botu de 2000 tonilatoluk bir ticaret anlaı"lıyor. Türkiye ile Yunanistana temsili bir cüzütamdır. bulunan yul'ddaşlanmıan itlerine 
semiai de batınlmıttır. Diier bir va- tevcih edilen bu tehdid, Alman Yahud harb nizamında mevcu • bakmak ve buralardaki ticart inki
pur da ağır hasara uğntılnuıtır. planlarına karşı koyacalt tedbirleri diyeti hesaba katılmak lazım gelen tafı takib etmek üzere Montevi-

Cenubi İngilterede Lympne tay- tetkik için Ankarada toplanan İngi- bir varlıktır. deoda bir falut konsolosluk ihduı 

Bu üaler, Atlu Okyanuaunu uç 
merhaleye ayırmak auretile Amen
kan tıuryarelerinin lngilter~y., mli
him miktarda ve süratl• gelmeleri
ni temine varavacakt11'. Bu tayyare
lerin hava yolile gelmeleri, ol\lan 
tiddeti artınlmıf olan tahtrlbahir 
harbinin tehlikelerinde,, kurtara il -

tar. Çünkü bu tavyarfller, artık ge
milerle nakledilmivecektir. Faırla o
larak bu tayyarelerin sernilenle '" 
sal etmekte o1duklan vnler, ~rhf!'9t 
kalacakhr. Şimdiki bald<! ekanW 
bombardıman tayyaresi olmak ü~e
re miktan malıdud ta~ar ler. btr 
m~rlıalede Atlu Olı:yanusunu kate
debilecek haldedirler. 

Fan. V aşinırtondaki mes• ul rical 
taraflndan yao11an bennata naza
ran ~mdiye kadar SOO e vakm ta•
?Jlre ile deniz h•va"f!"İnin hicbır 
kazaya maruz ka1"'1adan k~ndi va
SJtalan ile Atlas Okvsn1111nnu "~ 
m'" """'""'""'"' t .. ..,,İn ~vt~m .. ktedn·. 

Somalide b:nlorce lt-lyan 
askeri esir rdi'di yare meydanına le.artı hafif bombar- li~ - Türk ko~feranımın ruhunu teş- Birinci ihtimal tahakkuk ederse, ve bu vazifeye doktor Alherin ta-

d~ ~relen tara&adaıı ~ kil etmektedır. vaziyet biç bir auretle de~mez. :rini kararla,autbr. ( ... t--. ı iacıi .... ) 
t- Wr a.., aaıia dütmana mllüm Dii•r taraftan Hitler yem ukert fkinei faraziye sül,ut buluna inci • tarclqlemittk. --' 
"-Akc1~~ l»ombaıdnnaa bir taarıuza seçmeden evvel diplo- 1iz Nil orcluau ~in Afrika tBllerincle Macar• Yugoa•av . Edtrecle: Ku.vetlerimiz "'•e• 
ta)')'llreleri JOOO toni••tofuk hir Ta- k.:t entn'blan ile Balkan menıle- Alman kuvvetlut ile brpl~ dYanııda clüpnamn bva71 kfilllye-
pur babmutlar •• T;bnak limanm- Falt:~İi ~liz~lanmlai~I çalıemadktadır. "''bi bir lu•t nhur etmif olur ki doJtluk muahedesi llİDİ durdurmaia devam ederken 
d b naa er, nca terenin a•a11- 'bundan. bu ltUYTetll!lri lüfayet)e ida- Cub r .. L.... .. ..... L--- - do~• ile li-

a ulunan bir torpido ıauhn'biade na k b led"kl · •-- L- te ti .ı•ıd• '-""- -- ll11llUl •·-

1 ~~ .. ı en itimadı -yuet- Te ettiii söriinen General Wawell a e --ıl 1 yen kolumuz veni terakkaer L-~ 
yangın çıkarnııt ardll'. menı.. olan Türklerin d6riiatl6fllne ve kumanda arkadaılan bilb... det-:~.. 1 -r 

Dün "'ece kuvvetli hava filolan- emind'rl -....__... 2'1 CA A.) stefa:ıl a _.... 
• 

1 er. memnun olurlar. --- - • Sontalide: ,.._rbf AL:L- Luvv-a-mız Londra ve Cardiff lima"lanna Dipl o.!L L R Jia.! L da d Jammdalı· - ..-._ .. ..,._ oma~ ... munarrir, ua po u- Maamafih Y111ı:an a ifaret et- • lerinin Cuba nelıri batbndan itiba-
müeuir bir hücum yaparak yangın- lı:asand~ karanlığın TürkiJ'e için tiğimiz cıöi biz bu kuvvetin elıem- Yqoal~~ De Macarl.stan 11ruuı,- ren Mogadiacionun. itıaline kadar 
lar 1 çıkarmışlardar. batlıca hır endite me.zuu t.,.kil et- miyetli bir .-v o~bileceiine inanmı- da attedilnıit olan daimi dostluk mı- tiddetli ve aeri harekeb dutınan 

11silterenin eenubu prkiainde mekte devam eylediiini de kaydet- yoruz ve bu behain, aadece manevi- aaltınm muaaddat aureUert bu a&bab kuvvetlerinin maneviyatını tamam..-
bulunan tayyare meydanlan ilzer\ne melr.tedir. Bir tara(tan Sovyetlerin vat ilzerinde mUeair olmak gaye • başvekllet daireainde Macar har CiJe 1 b 8 
vapılan akınlar eanasında yerde bu.- harbe rıirıneleri ihthnalinin rayıf ol- ırini R'iitmekten b.,ka hiç bir mak - nazırı Bardoaq l1e Yuıooav har el - e ozmuıtur. u ınıntakada, diit-
lunan müteaddid dü...,an tayyare- dii f 0 I man askerleri memleketin ıreçtiiı• muı: er tara tan lmalltı m te- aadla ortaya atılmamı• o duiuna ka- Je nazın Martovttcb arasında teati miz bütün yerlerinde t••tıın· olmaL-
len. taLn'b ediJm:._ havada da iki madı-n rt 1 ·ı· ''"hl ın b 1u - .. n "'" 1

- a an nl(ı ız ... ann 'r\İ u nuyoTUz. edilmiştir. tadar. Daha tıimdiden binlerce ..ar 
tayvare dü.Uriihnilfttir. mükeınmelliii Türklt'!ri hayatlanna .5 . f /) ı:;; ı 

Dütman avcı tayyareleri Calaie- kasteden tehdidlere mukavemet hu- 11/1-111 l/CtU)t.I" c.:_.,11U19 A aınmıftır. Difer birçok esir de s.ı.. 
Y• hücum etmi.ıerae de cereyan .. ausundaıu nİyet1·rini aziınkar bir .u- merikanın Londra mekte devam ediyor. eunc1an ..,.... 
d en hava muharebesi eaıuında 6 k ) • • J ka miihim miktarda her nnlclea 

rette te rar etmeie aevkedecektir. ''S tt 992 e çısı yo da harb malzemesi ı1 1nt·a1annuzın e-
ln«iliz tayyaresi dU.ürülmiiştür. Kahire 2'1 <AA> - Reuter: 88 e Jine seçmİftir. Fevkallde muvaffak 

Dü'n ,.ece, dü11man tavv•releri ta- IJimall .......... a ft .. 1 .. a ha- tuT ue..,...rt 2'1 (A.A.) - Anı "" .... um 
e .n&&IAMI ~ n •• • "" ·ı- .... olan bu ileri hareketin memnunıyet 

rafından sarbt AlmanVftda bil'kac; Tetlerıni aaı harici eden tnan ı b&ft kı•Jometre renı Londra bUytık elçia John wı - verici diier bir hadisesi de ltalyan• 
yel'e gel• süzel atılan bombalar kunetleri fl'mdl tam formdadırlar. ff nant bugtln Clipper tayyareaıle İngU. lann birkaç aydanbıori Mercada 
bilhuaa köylere düşnıü,tür. Aakeri BinlUi'nin allndenberl bıilil taJ- tereye hareket etmiftir. h b 1 

ı ıyan binalar maddt hasara ma- 1areıer· biUıuaa s a ae Rod b&. A ·ka .. a "hava engare""'gı· eerır hareteı ncıen evve1 b ar eairi o arak tuttukıan nıüttefik 
o m Si 'IJ • 1 

le ya CJS merı tı W tta bul tu §U eya - bahriyeliıinin kurtarılmllatdtr. 
ruz kalmıftı1'. vı er a"':'"~a. bır Ta tı.lerinl bombardıman :tmltler - • • • • • " na UDJDUf r: 
kaç ölil ve varalı kavdedılm1ttir. dir. Buralan Ortqartıa J&Pııacak ISml Y8Ml8ft Y aftl bir tngllt.ereye :vardım buauaunda Rus. Malhıp turrm 

l._ıyaa tehliii hava taarruzları için çot uıObiDl Al- • d"ld• Telt1e tamamen mutabıkım. Çörçilln Xalılre 27 <AA.> - Orta.şark hılio-
Roma. 2 7 (A.A.) - ltalyan or- man ve İtaıyan Oaleridir. tayyare IRŞI 8 I I ae•t ve idaresinde bayraniıtı celbe- liz hava kuvvetlerinin resmi teblıti· 

dulan umumt karargllunın 26; nu- İngiliz ta1J&releri Salı ıtınfl Trab- - den bir cesaret ve mukavemet gö.. _ Dün büynt bir dtlfm&n fıloau Mal. 
maralı tebliih luu fiddetle bombalalDlflardlr. Buffalo (Nevyork), 27 (A. termLt olan İngiliz milletine yardım ta adasına büytlt mlkJaata bir taar. 

Yunan cepbeaindc= i 'ara deier Kara, deniz ve ıı.va wuıarına A.) - cHava ensereii11 isıni veri- lçin elinden geleni yapmak Amerika ruz t.eşebbü.ıünde bulumnuttur K rk 
mühim bir te1 yoktur. menaub büttin bu tngiJ.is nnetlerl- len yeni avcı tayyareai, burada aon milletine borçtur. tadar avcının bima)'UiOde '8 bom-

y d 
• • • Fena ha•a .-rtlarına raim~n tay- ilin Ortqarkta t.oplanmaaı Alm•nla- pnlerde yapılan b~r tecrub~ uçu- bardıman tanaıul Laca ta:nare ar ım proJgSIDIO yareıerimiz. dütmanın serisindeki ra btiJ(it bır endıte vermeJctedir. rır. fQDda. saatte 620 maı .992 lilonıe~ l ·g'ılteren:n Mo~kova meydanına bt1cam ....._ uava tav 

müdafaa teaisatı ile münalı:.allt vo~ 1 batita Almanlar iti cephede ?iarbe re• aüratle aeyretm~r. Bu tayyare • ~ Tetlerlne aid b$r binada bam ha.sar. 

a d k b lu Jannı bombardıman etmt.ler Vll! ;..it- mecbur ecla6cekler1ndeıı w hısWS im 7000 metreden pike inmiştir. Eaki bU ilk 1 • • A karada lar nbabaJnuqu. da bi9 b r memur yan 8 8 1J ralyöz at•e tutmuşlardır. Tayya- paratorlutunan c.bantlm111 bı"r da- pike iniı rekoru, hal~n modaaı geç- J 8 ÇiSi R J1.?11'"m.1m11 TeJ& a&meml.fttr ~ 

k k ? relerimi?den biri dönniemi1tir. ate malik tıataçı aruma aıuıacat - mit tellkki edilen Curtiaa-Hawlt- 7S (llqtarafı 1 lMi •Jfada) man banetinin aded ltibarıle çot fa-. geci ece mi • Refakatlerinde ltalyan ve Alman lanndan tortmattadırlar. tayyaresi tarafından bundan ild ae- it olmuma ralmen, avcı tanarele-
avca tayyare filoları bulunan Alman j TürklJeden buraya bUlb pıen tee ne e~el • elde edilmitti ve saatte ajauının diplomatik mahanid ~ r1ıai1 derhal htlcuma l~l.f. 2 ıJan_ 

V&fillct.oD rr CA.A.) - tnıat.ereye bombardıman tayyare filolan. Mal- ribeli bir mO.,.hid panlan '61lemif- 5 75 mıldi. zıyor: - .. ,. dQfllrm6f Ye birkaç taJnre-
Jardım tanun projesinin tabuJünfl tanın hava limanlarına kütle halin- tir: lngilterenin Moakova büyük elçi- J'i de muhtemel olarak hasara utrat-

de bir hücum yapmı,lardır. Düıma- Rflsglr, hakikaten mtıtteftklerin le lngilizler iki Fransız si Cripplin Türkb-qe eeyabati. ln-,mıtlardır. Hava dan batacy'llı:ın 5 
tecittırebaecek mtınakaşalar hattın- nan 1 o tayyaresinin yerde yanmak- binde esmektedir. Bitlerin tebd dlerl elliz l:fariciye Nazın Edenin timdi cJuntera 87• dtl$0nntlşlerdır D ter 
da endite izhar edilmektedir. Ayan ta olduiıı görülmüttür. Bırçok düt- Mısırda llttne"8 al'fllanmlflır Mı YlpUrURU tevkif ettiler Sovyetler BirJiiinden niabeten az u- bazı tayyareler o kadar huara utra-
._lanndan her birinin SÖZ söyleme man t~vyal"esi de ~ahim aurette ha-~ liJul alüa, ftmdi Sden'in Ttlr- Vicby 27 (A.A.) _ Havaa zait bir yerde bulunmaaından ileri ı mışlardır ti tıalerine dönmilı olma-
lllGddetını b1r aaat olarak tahdid e - aara ucramı1tır. Umanda ki hangar- ti)'efe ;raptatı sl;varet etrafında top. Fransıs tömllı11 JilkUl p L 

11 13 
selmektedir. Crippa'in Moakova bü- ları ihtimal dahilinde defildlr. Almm 

decek bir tedbir aıınmaaı difünül - lara veaair tesi11ı&ta iaabetler vaki ol- lanmlf(l.r tn,u1s ba.rlci)'e nuırınm J'ranauı Ya mile !'ra · · .- yük elçiliiine tayinindenberi mezu- sayiatı o derecede idi ti, akından it 
lalektedır Bu tedbirin alınması iÇin muttur. IOD liJaretini TrablGI muafferlJe&i • ytltlO diler p bi Prana Dili çimenı.:: nen Londraya gelmesine imkan ha- aat aonra btıytıt bir ncı filOBU N 
lJan a.ıaruun ~ i.tilinın t~bir Hava muharebeleri esnaaında nin ferduında J&Ptılı tebaril 8"i - iklaı de Dakar~ ııtme:. v:':'1ic aıl olamam __ ıtt_ı_r. _ _. ___ _ 
lebıncte rq nrm• llzmıdır. Hurricane tipinde 4 dütman tayYa- rllmektedir. narya adalan mıntataam~ bir in• 200 b: Al k • 

111'1 •nesinde harb aleyhındeti resi. Alman avcı ta~releri Ve iki .... .,;.. .... ~....... cWz trunzöri tarafından te kff - n man as arı 
be düpan tayyaresi de lta1yan avcı •u• .... l.ai:> ..._ dilmlftır. Bu npurlann atıbeyt ha~- N ı·d t 1 

Jannaıne71 uma eden lyandan Mor tayyareleri tarafından diltürühnüt- Soı,. 2'1 (A.A.) - Reuter. tında henO.S batta malbıat aiı ... lpG 1 8 Op IRml, 
fil radyoda aoyledilt bir nutukta A - tü Bu1tar bum ~ ıı bin kı - mı.ttır nma. . rı avcllanDUD hlcmn etalf :'ftJ • 
lllerttanın harbe lil'JDe.aille mlni ol- '$imali Afrikarla tavyarelerimiz. filit Alman ~ dtln TuM;vı · <Bq&arafı 1 blei SQfad&J tubulall m11hanıb9dl '*"~,lıl~-~·~-' 
naat \il 6dnnç verme Te tıraıama düpanın motörlii nakliyat vasıta- ıeçeret Bu1ıanstana sb'mit olchıla s· Al . aı· luaa çıkmak için deiiL fakat Bizerte mM eblmmtJeUI ...... ...,. 
kazıu 1 Jtamplanna bombardıman hattında JRbanCl memletetleıde 1-ef ır man amır 1 limanını iRal için de tabpdat yap- ?ati.... 8 .... b~ 
~ pbılrojeal lehinde NJ vermek İl. ~rı~;Je:e ve mitralyöz atefİne tut- redi1eD haberleri NllUD '8bib etmıt vefat etti takJannı aöylemeJı:teclirler. y...r ...... ~d k t 

dirnııttlr. e m Ye bu baberlelkl tamamile ulm ol- ltaıyaclaıa plea bir 7 olcu., ekM- D*• .f!I A.A > ~-.. c 1 n-
llorneon tanunan tabulil ile tn - muAlm,lardıri nn torpil tayyarelirin- dalana illte .,....... Bedin 2'1 (AA.) - t.a1 altındaki risi zırhh kunetler olmak ...... clllr unetıerl. Keren'ln 50 kilomet. 
~ '--~· ---- ana b' ··fr ı · Diler taraftan BulpNtanda Al - aruide Alman bahriye tumandanı 200 000 A•--- .-...-.. apol re bdar flmıa)lnde b8111nan \CelemiU 
llllb &HU'Vl -caaını ve na- d n mürekkeb ır mu eze en, ıra~ Ulb . ~ ••-·· abftllletine ma talın ıu de oııtadaıı hltacatuu llln bi Akd • d dUpnanın SOO tonluk man tıt'alan 'ulunıdulu u te e.. amiral Arnallld de la Periere dilı bir dnnnda toph--. olıl .. ı- .a,-. - m m & 

~. l»ir ,.d:i i.mm..-.r. dilmet'9dil'. asa netioellnde Ttfat ·~· ••ı*~ ua itlll etmitlerdlr. 





28 Şat 

General 
diyor ki 
(Baş:.aıraıı 1 iaei sayfa4a) 

la İng~le~, &ÜYendikleri donanma
ruu bıle ihmal etmitler ve en kuv

~tli iki deniz devletinin donanma-
rına mütefevvi.k bir armada bu

lundurmak eski an'anelerini de u
nutmuşlardı. Ordu, nihayet ve ancak 
hazari ihtiyaclara uygun bir halde 
Pek zayıf, hava kuvvetleri pek az, 
aanayi muhtemel bir harbin ihtiyaç
~anna. ~öre standardize edilmemif, 

SON POSTA Sayfa 1 

-·-·-·-·-·-·ewnl -·----~·-·-·-·-·--·---· 

, 11•11• · oeroı -ııııızı 
İtalyan donanması denize 

açılırken Osmanlı 
donanması ne yapıyordu? 

Yazan: EmekH General H. Emir Erk~ıet 

Veşilköyde çok feci 
bir kamyon kazası 

1 Hidiaeler ., 

V~Nİ EKMEK 
Evvelki gün. Küçükçeknıecc ile 1 

Yefilköy arasında feci bir kamyon 
kazası ohnuştur. Birkaç gündiir gazetelerde oku • I ıık una, daha fazla çavdar k&Jlllllr-

Şeref isminde bir müteahhide a- yoruz: malt tnJTetile ihtikar }'1lpanlar fİcf • 
id, toför İrfamn idaTeaindelı:i kam- uBuğday un•na, yüzde on beı Jetle tec:z:iye edilecekleıdiı.» 
yon Y eşilköye gelirken, ıoför bir nisbet~.n~e çavdar unu karııtınlacak. Sora~aksınız: 
arahk direkaiyomı toför muavını Ve bütun fınnlarda ekmekler b11 - Sanki böyJe olacağını nereden 
Muharreme bırakmıştır. Muharrem undan imal edilccelttir. anladın~ 
arabayı idare edememio, · kamyon _ T esbit ec:!ilen yeni tip e1'mek bu- Cevab vermeden bir fıkra anlata-
birdenbire yolun kenarındaki ben- gun yann pıyuaya çıkımı olacak - yım: 
deie yuvarlanmı,tır. Bu sırada kapı tır.» 
da açılarak, aı~anya düşen Muhar -y·~~. t;;. :;bı::~. ~~;~·~ık -rem kamyomın da rıltınma kalmıı 
ve feci ıekiJde ezilerek, ölmüıtür. 

Suçlu şoför vakatanmıştır. 

* Çok bui.e hir adamın oğlu ~vleD-arb ıçın ne iaıe ve ne de iptidai 
~~ddeler yığılmamıfb. Elhasıl ln
cıhzl~r, geçen Büyük Harbin büyült 
~Ecnndenberi ebedi sulh hulyaaı 
tçmde harbi unutmuşlardı. 

Eğer bütün dünya, İngilizler gibi 
~apsa idi, yani teslihatı kendiliğinin aagari hadlere indirse idi, ne iyi J acak i?il Fakat başka hiçbir dcv-

_ 3 f _ ftalyan donanması, ne vakit haTe -

I 
' 

.-:-•· haır ket edeceğini ..,e hm n~rede, ne Ta-
talya onanması •~1 kit vurmak istediğini, f'lbette bize 
lanaTalı deniu açduleen evvelden haber vermezdi 

Ada~ ann su işi bahara 
kadar halledilece!< 

maaile beraber gazetelerde de yeni 
yeni haberler çıkacağını tahmin ede
biliriz. 

Mesela böyle bir haber: 

miş. Hasis ad.anı gelinine el öpmelik 
olarak bir inci gerdanlık takmııe. 
Yeni gelin kocasi\e yalnız kabaca 
gerdanlığı göatermiı: 

- Baban takdı, demif. 

Oınıanlıı donaıtnltllfl llı8 Birkaç sene evvel -.ukubutan Ru~ 
Kocası gerdanlığa bakmıı. siil • 

müş: 

- inciler takliddir. 
et ve hıçbir millet İn,ilizler, Fran
sızlar ve Amerikalılar gibi haıeket 
~tınenıiı ve onlar gibi harbi unutup 
ıhma) etmemiıti. T ahdjdi teslihat Ye 
umumiyetle sulhculuk, çok insani 
~e medeni fikir ve duygulardan do
~an _ç<~k iyi bir ııeydir, fakat h'"rke
s~n. lfhraki sartile ... Diğerleri, bu 
fıkır ve mütaleaya iştirak etmiyerek 
harbe hazırlanırlarsııı, hazırlıksız ka
lanlar çok büyük tehlikelere maruz 
hulun urlar. 

yapıyordu? Japon muharebesi .zösteriyor ki, bu Vali ve Beled!ye Reisi Dr. Uıtfi 
ltalyanın gizlice seferber ettiği, asırda harb. baskınla haşlar ve düş- Kır<iar, ,dün Büyükadaya giderek 

iyi talim ve terbiye görmüı müret- man harbi açmak için. bizi gafil av- ge~ vakte kadar tetkikat yapmıştır. 
tebata malik, kuvvetli donanmaya lıyabiteceği anı seçer. Nitekim J a- Latfi Kırdar Adanıu en mühim ihti
ka11l Türkiyenin elindeki en lcuv - pon dt-niz kuvvetleri ve muhrib- yaçlanndan biri olan su meselesinm 
ntli zırhlılar, 1891 yılında inşa e- leri, sulh içinde bulunuluyorken, ilkbaharda esaslı bir şekilde halle
dilıııiflerdi ve saatte ancak 16 ve Porartur limanına girerek oradaki dilmesi için alakadarlara direktifler 

1 7 mil yol alabiliyorlardı. Olcuyu - Rus harb gemilerine taarruz rtmiş- vc.rmittir. 
cular Osmanlı donanmasını teıkil e- ler ve birçoklannı batumışlardı. Bu Vali ve Belediye Reisi. Prost pla
den 0 vakitki bütün gemilerin vasıf- gibi felalcetle~ Navarin ve Sinobda. nı mucibince Adanın İmar işl~ri et
lannı evvelki yazıda görmüşlerdi. olduğu gibi, bizim ha,ımızdan da rafında da bazı tetkiklerde bulun-

«falan aemtteki falancanın fm -
nında, değirmenden alınan yüzde 
on bet çavdar kanıbnlmıı una, bir 
miktar daha çavdar kanfbnldığı 
haber verilmiştir. Fmnda an.§tırma 
yapıltruf yirmi çuval çavdar unu bu
lunmuttur. Fmncı hakkında takibat 
yapılmaktadır.• 

MeııeJi söyle bir haber: 
nDün şehrin muhtelif semtlerin

de yapılan kontrollarda yan yarıya 
çavdar kanftk undan mamul yedi 
yüz ekmelc bulunmuıtur. Bu ek -
meklerin yapıldıktan fırınlar t~bit 
edilecek: yüzde on beı çavdar karı-

Yeni gelin merak etmit: 
- Se.n inciden anlar mıeaa) 
Kocası cevab vermit: 
- lnciden anlamam amma ha • 

bamı bilirim.. 

* Simdi cevab vereyim: 
- Nereden mi anladım~ .. Bizim 

esnafı bilirim de ••• 

işte İngilizler ve Fransızlar bu 
harbin ba.tlnda ve daha doinısu. bu 
harbden birkaç yıl evvel böylece 
Pek tehlikeli bir vaziyette idiler. Al
ırıanya çok, her cihetle çok iyi hazır
lanmıttı, ltalyayı da ittifakına al
tnı~tı. Geçen harbde Almanyaya 
farktan hücum eden Çarlık Rusya 
~u harbde yoktu, ve Sovyet Rusya 
~e Almanya arasında Lehistanla di
Rer Baltık devletleri mevcudclu. iste 
bu veni Rusya :Je Almanva a·a~ında, 
Palonyanın taksimi ve Baltık d~v
letlerinin de Sovyetler Birliğine il
hakı ve daha diğer bildiğimiz veya 
bilmediğimiz esaslar üzerinde l>ir 
anlasma olmuş ve bu .ııretle fngiliz
le~ ve Franırızlar bu .,fer, Sovvetler 

• Bı rliğjni kayhetmi.ıer<li. Fakat ln
ırilterenin Sovyet Ru .. vavı tekrar 
lazanmayacaiı ne malmn? 1 

Geçen harbde Japonya lngiltere
nin müttefiki idi, bu harbin başında 
ise Almanyanın yoklaıı olmuttu. 
Elhasıl lngiltere ile Fransa hem val
ruz, hem de hazırlıksız idiler. işte 
bir buç•k yıl evvel vaziyet böyle 
idi. Bu sebeble de fngiltere ve Fran
ea ne Polonyayı himaye edebildiler 
ve ne de Norveçe kudretli bir yar
dımda bulunabildiler. Ondan eonra 
da geçen ilk'bahar ve yaz aylannda 
Holanda. Belçika ve Fransanm ba
tına gelenleri biliyoıvz. Ayni za
manda Fran98daki, İngiliz seferi or
dusunun batına gelenleri de unut
madık. 

İngilterenin harbe bazırl.ınmamıt 
olması yüzünden, onun başına ge
len ler bu kadarla kalmamış ve biz
zat Londranın, birçok İngiliz tehir 
ve limanlarile birlikte kıımen harab 
~lması da lazım gelmiştir. İngiliz 
ticaret filosu da ağır darbelere ui
r~mış ve uğramaktadır. Fakat gö~ 
ruyoruz ki İngiltCTe, darbelerden 
~Üteesair olup kötüleycceiine bila
kis her sadme ve her felaket onu bir 
Parça daha fazla harekete getirerek 
&.znıini artırmış ve artınnaktadır. 

. Bugün İngiltere Fransayı kaybet
nu,se de Amerikayı kazanmııtır. 
Kanada, Avustralya ve Cenubi Af
rika her hususta ana vatana olan 
b~ğlılıklarını gösterdiler. Avustralya 
Pıyadelerile İngiliz zırhlı tümenleri· 
nin timali Afrikada neler yaptıkları
nı ve yapmağa muktedir olduklarını 
gördük. Bugün Eritrede ve Habe
tistanda ltalyan müstemleke tümen
lerini mevziden mevzie kovalayan 
kuvvetler, İngiliz - Hind - Sudan -
Habeş kuvvetleridir. !talyan Soma
lisini her taraftan ve denizden kuşat
makla beraber yüzlerle Km. içerile
re nüfuz edenler, Cenubi Afrika Bir
liği hükumetinin deniz, kara ve ha
va kuvvetleridir. 

Faltat işin en fena tarafı Osmanlı defaatla geçmişti. Buna rağmen, muıtur. 
donanması mürettebatının, gemile - ltalya ile harbetmek üı:ere hulun
rin eskililderini ve her türJü nokn.n- duğumuz bir sıra donanmamızın 
lannı telafi edebilecek dCTecede, vazı' ve ltonusu. umumi variyetin 
denizcilik vuaf ve kudretine malik icablarına uvgun deinldi Bilan. fi-

Et fiatları şimdil:k 
muıı af aza edilecek 

olmamalanydı. Bu da maalesef, u- lonun büyüle kısmı Berutta bir göa- Fiat Mürakabe Komisyonu dün 
zun ini.it.at ve istibdad asırlarının teriş ziyaretile meşgul idi. toplanarak muhtelif meseleler üze-
zantri bir neticesi olmıumı. Bu vazive4 ltalya donanma• için 

1 

rinde görüşmelerde bulunmu§tur. 
Osmanlı imparatorluğu, denizler- bir daha ele ll''"'<;meZ' bir fırsat idi: Komisyonun toplan!ı11nda hayvan 

le çevrili oldufu halde, donııınma - çünkü sadece Bl"rutun önüne gelmek 1 borsası komiJeri Kadri Sümer de 
sını uıırlarla ihmal etmi,ti. Bil ... .-<ısa v~ orada bütün Türk ha,..b gemHeri- hazır· bulunmuıtur. Et ml"ftelesi et
~bdülhamidin U7.Un a\!T'en çok f.-na ı ni b•lki de demir üstünde yaltalavıp ırafında yapılan ;töri!şmelerde, pm
ve müstebid hükUınet deVTl"l!inde, imha etmek kabH olacaktı: çünkü dilik et fiatlarının muh;ıPaza edil
donanma Haliçte mahpu! dururdu. Berut miitthlhkf"m ve mahfu7 bir mesi kararla~tınlmıstır. Yalnız g .. le-

Fevkali<ıe hıı.1J,.,.. ica"1, şayed litn1ln değildi. Rıından hi!!tth t~8•,,a cek toplantıda kuzu eti satış fiatları 
köprüler açılarak Haliçten dısan çık donanmaM kin Osmanlı ~Uerinin tesbit edilecektir. 
ması icab edene, bin tiiTlii tedbir ve yo1unu keflll'l'lel< ve r,.nakkal· B~~- ------
talcayyiidlerle en nihavet Ca™'Ha - zının ıu:ıklannda beklemek kabildi. Kadıköy Halkevinde reıim 
leye kadar ~nderilerek Nara bur - l J l aergiıi 
nunda kara ietihkam toplannın t,.h- Osman ı onannuaı nmı 

k ld ' Kadıköy Halkevi, Kadıköy re.'!Sam-
did ve nezareti altmda dP.mirl.-tilir - urhı a • . larının eserlerinden mürekkeb 'Jir re. 
di. Bu wrede iradei ıenive çıkma- Evet, Osmanlı donanması, bn mu sim sergisi açmıştır. 
dan bir tek .-eminin demir alarak cize netkeıi, muhalckak olan büvük Sergide Akademi muallimlerinden 
huefı:,.t etmesi miimlcün bfr sev rl• - bir vartadan kurtulmuş ve Çanak - Cel .. l d t 11 h H lk ı 
.. "ld" f ·1 • .. tt b t . • b"'--. • ıı Esa Aye u a ve a ev re
qı ı. 'ite !len'll "" •• ve m?r" e a ı kale Boğarından içen ı:nre ırmıştı. isi Vecih Bereketoğlu ressam Şeref 
hu halde bulunan bovl~ bır <Jo .. an- Bu mucize na!!11 oldu ve ltalvan baş 1 . l"l All Ka _ 'bi 
mftdan ise J,,.,.fııtrıtti bir İs h~lde - amirali haztT bir fırsatı naml kaçır- Akıtık, Melek ?e;a· l r~ıı~ . ~-
.... ~\ a~sti . Nitekim bu donı.Ttma dı"> !.. tanının~ sana r a~m ese~ erı .u-
RAlhn hı1rbinde sayıca ve topça lunmaktadır. Kadıkoy beledlYP bı -
- - td .. y d (>.Osmanlı donanması Berutu 28 D'"'ı karşısında bü,,ük bir salonda a-
tt!ITT'1' o ugu unan onanmasına E 1·1 ··"t k · · ··ı · """ J "l"b 1 . Y u og e va tı, yam u tımatomun çılan sergide 90 t ablo te h ir edilmek-
ma.," o muştu. B b Aı• d. d·td""· d 1 M h d . 1 • a ıa ıye tev ı e ı ıgı an a ter - tea·r Sergi 10 .Marta kadar a~ıktır. 

a za o ~vır f"T'l. vı:ı..,11.rnam1~ ı k tm · ti V t• k 1 2 ·ı .. 1 
• 

lt't'!nçleri temnr -ve onlann hu 'huıus-J e ış . asa ı anc11 mı su - -
taki meraklamu t-lrin ici" si=vHve- rlüaltle _aedy~edenkb.uRdodnanma. 29 Edy- iki kaçakcı yakalandı 
viJU ki Ahrlnlh.m'd" Oıı l d gun uz va ti 0 os cıvarın a E tki gtln Bulgarlstandan gelen 
nanm~nı L!Ji...._~ 

1

~ dman 
1 ~ -1 bulunacak ve Birinciteşrinin birinci Ali ~e •- ld' a--·ndek· aahin mo _ 

os 'R"IRl!ll DU erece atı - .. b h k . r kk l • ıı.apwsnın • .,.,, 1 v • 
ve harekehiz bıralcuak çi.hütmeıri- b~nu k' a D~a ti ana a eyAe g!rj töründe yapılan sıkı kontrollar neti -
nin ,.n ba"lırR •-heM, 'hts d~nanma- ı ece tı. ıge?I taraftan mıra cesinde kaçak olarak Bulgarista.ndan 
nın bir ~in Yıldı?: S!'l"l'IV!nı tot\11. ttı- Aubry .... ~Peçyavı E) li\Ji;n 29 und~ ! getirilen 50 makara ile 12 muhtelit 
tarak 0110 har l"dem,.me~ idi. Buna t7.rlcettıgı ve ~!?su. vaııati 20 "'11 çe.,ld, diğer kaçak eşya bulunmuştur. 
Ta~men Abdiillntmid de,•rinin son- ir~tle ~yretttği c1h•tle Çanakkalejsuçlu kaptan adliyeye verilmıştir. 
lanna doğru M,.ıı'u~ivP.nİn tamir v,. ogazı cıvarlarına Beruttan döne~ Bundan ba!Jka Kola köyünde Yorgi 
Hamidiv,. v.. M-idiv.-nin yl"nidl"n Osmanlı donanması ile hemen aynı isminde birinin kaçak olarak rakı i. 
sipa~ ediMi\l•ri ve dalı" 'h;T'f"nk zama~d.a varabilecekti. Amiral Fe- mal ettiği haber alınm14 ve muhafa
Teni terpidobodımn satın alm-'•lc - ~k~el~ın~n Tar.anttan hau·ket ed~ za memurları taraf ndan suçlu CÜl'
lıtn dikkate alınRrak. v,.ni btr dn - 3b.1n~ı ~losu için de, daha kUYVetlı mil meşhud halinde yakalanmıştır. 
,,11nma korumak vo'1m~a yeni biT • 1~ ıhtımal ile, ayni imkan mevcud 

• 1.. • ,:ı "'- 1 1dı. ,,...,"' v,. neVf'!!lın n•·ııı., ı~ ııını• tT. Hazineye aı· .c:I bir fabrika icra 
vasıt:uile satıldı 

'J ""u~t J.JuJ-UJi. 

C Hunları biliyor mu idlniz ? :ı 
Eşash müvezziler 

1 6 ncı asırda 
Almanyada, pos 
ta müvezzileri 
e~aslar üzerin -
de dola,.ırlardı. 
Posta müvezzii 
bir kasabaya 
mektub getirir -
ken eşaslar üze -
rinde olduğu i
çin daha çok u
zaklaTda iken 
~orunur. Kasa
ba h alkı 
karşılamak üzere yollara dö~ülür -
lerdi. 

* Yastık ra~yo 

j Mikey fare 3000 yaşmda 
uCök kubbe -

nin altında yeni 

bir fCY yoktur.» 
Derler ••• Bel

çikalı bir aJinı 

buna bir misal 
daha gösteriyor. 
Vat Diz Ney'in 
milyonlarla çocuğu hatta büyükleri 
eğlendiren Mikey faresi de evvelce 
mevcudmuı. Muırda yapılan biı 
hafriyatta üç bin sene ıwvele aid bir 
mezar bulunmuş. Ve bu mezardan 
aynen Mikey fareye benzeyen re • 
simler çıkanlmJ.4br . 

* Amer:k:~a kaybolanlar 
Yeni icad edilen yastık radyolar, Amerikda 1937 senesinde 1101815 

görünüşte aynen bir baş yastığ1dır. kiş: n n kaybolduklan polisçe tesbi1:i 
Yasağın bir kenannda11 sarkan kor edilmıştir. Bunlar haydudlar tnra • 
donun ucu bir prize tak.ılınca. baıı- tından .kaçırılmıf değildir. Alacakll
nı bu ya•tıia koyan .kimae. radyo lanndan, ayrılmak imedilı::'leri ıran • 
dinlemektedir. 1.tuyon driiftirmek larmdalı btınlara benzer ~bleıle 
de çok kolaydır. Y-tıiın kordon çı kendi bnd erine iz!erlni kaybet • 
kan ucunun rdukabili uçdaki bir •ı- miflerdir. Büyilk bir klsmı bulnnm~ 
ra düğmeye basmak auretile istaı - ,sa da aralarında blr daha görfinme.; 
yonlar değiımektedir. mlf olan pek çoktur. ----· ........ ·--· .... ··-·· .. ········· .. ·-... --........ ------·· ................... .__, 

!§ 

HRihııki. n-ııuıl""'l'ef h11nlar _.öııt,.n• - •Ayrıca ftalyan filosunun en yol
t,.n ibRr,.t \:aJnn<ı ''~ Yl"ni g..,,.,;1 .. ,.. lu gemilerinden birkaç tan~ asıl 
J..i,.lr;.rıır Rlin HavdtlJ'!'!t88 ~ıi?mda filoya takaddüm ed,.rek Osmanlı 
:ı.,,ı~.ı.~ .. n ~ .. ...., o-n• Halice soku _ donanmasını önlivebiliT'lerdi ve f•na 
,,..,. .. t. '11tT1!lecfif11r!;.f.-Tdir. bir vazivete sokmak için kafi gele -

Bctiktaıta Bayan F. N.: 1 hilafına yaptığı hareketleri hoş gör
Bana eorduldarınıza cevab ver -ı müyorsanız, o da sizin arzusu bılifı-

Hazineye aid v.e Kftçükçekmecede mek bir ihtıııas meselesidir. Avu.ka- na olan hareketlennizi hoı görme • 
bulunan bir isp'rto fabrikaaı dün 4 bruza da herhalde bu cihetleri söy - mekte haklıdır. Anlaşmanız kolay
"nc"' ıcra daireıı1 tarafından açık ı;,r- l · · · d' O b l ·· ind d 

Me-ntiv,.tin ilAn• .. dıı.rı ;t;ı,,..,. ... ., bilirlerdi. ( 1) l> Fakat f. R"vol"ııı 2ö
ı,,.T "e kıt-t1u do"a"ma idn dıa bü- re ltalyanlann bunu vapmamalan, 
.. ;;le trllVT'"~ı .... ,.,.ç,..1,. .. .-1,. .... "' rla ıt- (<Osmanlı imn!!ITlltorluğunıın hAmisi 
~··lıtr ,,,. .,.J1arlll yil7ij.~i ı.,.1.,,~ 'biT btılunan devletlerin memııunİyetsiz
rn.,vu b; .. 1.ac l',..., .. ..Je .. m,!I~ 'h:r lif" - fiklerine uıa1'al ~erm"lrt .. ., endişe 
•. ;.,eye n&-•~ıtk ;..: .. l~:nm nl"" t~r- •tmelı:te olan ltalyan hrkOmetinin. 
,.;:he ve lrnrlTct bahıTv-""1·nl ... vnt.- ltalvava kar"1 hiç bir .. h...,.,,miv•tli 
.. ,. ft..,,...: 7,...-11,,dııı. d .. v1et vt-saiti tetehbii•te bulunmıvacR.lc olan Os-

'-'"li 1 -'' manlı Filosuna zarar venneme.:;.e ka-t..,.," JI:" - f"m .. 'Prıl. .. 

D--mcmrısın seohlc.....uıı.. rar ve,.miş olduğut1ll kabul etmek 
vr.-.. -J icab eder.» 
Jurrım:ı da vazivf'!le asla 

uygun JeğilJi 
(J) ... vam edivor 
H. E. Erkilet 

" u enupınız ır. ' un ar uzer e e d s· .. k" 
tırma ile .satılmıştır Fnbrika, 88 bin d'· .. .. l.i h 1 . ır. ız onun arzusuna mum un 

uşunmuş v~ uy~un ~r a ~aresı mertebe uyunuz. o zaman ona: 
10 liraya Şükril laminde birinin üa • aramııtır. Eger şuphenız varsa ken-
tünde lı:alm•,ıır. • disile bir kere daha görüşünüz. - Bak, ben sen ne dersen yapı -* yorum. Sen de benim dediklerimi 

Bilgi ile bakım çocuğun S1hha • 
tini t.eminle beraber bakını zah -
metini de yarıya indirir. Çocuğu
nuzun kaç aylık oldu!hınu ve 6 
kuruşluk post.a pulu ile adresinl
Zi bize bildiriniz size (Bakım Ö
tüt> terimizden gönderelim. 

Çocuk Esirgeme Kunım.u 

N. Y. Sevin: 
Fikrinize tamamile iştirak ede -

rim. Bence de bu Dİ#anlı vaziyetin 
~zun aürdürülmeyip bir an evvel 
resmi muamelenin yapılması doğru
dur. Diğer tarafın bazı bahanelerle 
geciktirmek ist~melerinin ttbı-!blcri
ni araştınnız. Eğer ortada ciddi bir 
seheb yoksa, acele olmaaı içiu ısrar 
edin. 

yapmalısın demiye lıaldawz olur. ... 
Bayan Meiahat: 
Bir daha görmemek, onun yanın

da bulunan genç kızın kim okluğun• 

ltalya ile bir lıarb ihtimali el ile 
tutulacak kadaT yaklatmıfb.. Böyle 
bir harbin ise en evvel denizde \,a.ş
lıyacaiı aşiürdı. Bundan baıka, 

(1) 1911 _ 12 Tfuk _ İtalyan kar- G.'Mcrkezl 
bi, yazan I. Revol, çeviren Emekli __________ ANKAR.ı ___ 11 __ * Bay Y. K. 5.: 

bite sormak istememek dnğru deiı1-
dir. Böyle yaparsanız belki müstak
bel bir saadeti bir ve hiçe kurban 
etmiş olursunuz. Görüşünüz, soru • 
nuz ve onun vereceği cevabı dinle
yiniz. 

Tümgeneral Kadri Demirkaya. 
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N A't<.LED·EN: ME.ERCJ~E 

- Doğrul FahiTe Hanunm sa -f ra saat, gecenin aç.inde azıya u:PP 
yesinde, elalernc seyir, merhamet on bir defa vurdu. 
mevzuu olmak :rilletine de uiruyo - Mine ba ıru .. alladı. . 
ruml ... Ab Yarabbi, biraz daha bü- - Ah i.9terdim, unutmas~, bir 
yük, girgin bir kız olıı.aydım, kaçar, batlc.a kız olmuını ne kadar ieter • 
<len verir, biT ıcyler yapar ekmeği- dim ... Peki, doğrul Haydi unuta.
mi çıkarırdım .. · Neler ı:elttiiimi bil- lıml Artrk derdii, ga."llh tcYleri hiç 
miyorsunuzl Hayır, birçok şt-yler düşünmiyelim,, 

ıördüğünüz, sezdiğinikr'·v· i,i.ttbi~1ini.z Aya~a kalktı. k ruld 
halde, gene de neler çe tıglmı ı mı- - Celin, oturma tan yo um, 

yorsunuz 1 dedi. . . . . 

kolunun altından geçti ve okşayıcı 
bir aokulu~h., minimini elin üzerinde 
durdu. 

- Mine, beni birazıcık seviyor 
musunuz) diye sordu. 

O baıını iki yana salladı: 
- Şimdiden mD .. İnsan o kadar 

çabuk sevebilir oıP Fakat bunu 
söylerken, hoppalik, şuhluk yapma
ia karar vecmiıı olduğunu hatırladı, 
Necdete baktı ve "ülümsedi. Bu KÜ
liimseyişle de d11dakların:ı, söyledi
ii sözlerden, her halde kalbinin 
duyduklarından çok daha fazlaaını 
dedirtmiıı oldu. 

Kendi lcendine de, gamlı, alaycı 
bir düsiinceye daluak. içinrien: 

Zevcenizin nasıl sizin arzularınız 

çeyreği bile kaçırmadan duymuştu. 
Acaba bu gece ihtiyar dikifçinin 
dediği gibi naati unutabilecek ıı ka
dar bahth inaanlsr da var mı idi> 

Gencin ~oluaa abanarak: 
- Necdet, dedi, bir kadeh pm

panya isriyol'Um. Tadını bile bilmi
yorum. Ömrümde hiç İçmedim ... 

Sanım cr~k o çok neş' eli, iç açı
cı gülüşile, güldit 

- Sizin gibi yepyeni küçük bir 
kızl Bu ne harikulade, ne zevkli 
ıey Mine! D'lha tadını bile bilmedi
iiniz nice şey va1"1 

Herkes utl balo salonunun ya -
nındaki büfeye gittiği için, onu hu 
akşam nisb~tea daha tenhll olan lo
kanta kısınma dt'.'lğm s.;ctiiTd~. 

TEVZE 

Gök yüzü yıldıı: içi11dc, pırıl pırıl
dı; ümi benek benek ışıklar, oynak 
ziya hatluile bneli denizi aanki ay
na yapmıştı. 

Mine dudaklarını, bill'llr kadehtıe 
yı]dızlanuak kırpışan köpüğe değ-
dirdi, sonra hu ürpertili, çırpın tılı iç
kiyi yudum vudum içti. 

- Ne güı.elmil'JI dedi. 
Kadehin dibind-.: pek az bit fey 

kalmıştı. Necdet tebar doldurmak 
istedi. Genç kız razt olmad .. 

- Hayu, hayır, istemem, diye 
bağırdı. 

- Mine saadetimize. ıtyakın» 
saadetimize içiyorum. 

O da: 
- Yakın ... el.iye tekrarladı. 
Birbirbe d~ien biilar kadehlez • 

İngiltere 1941 barh yılına muka
vemet ederek 1942 yılına ulapbildi
ğj takdirde artılı:. kat't galebeye em
niyetle bakabilir. Bizde, onun bu 
harb yılını da selimetle geçireceii 
kanaati vardır. İngilizler artık uyan
rnı"tır. Onlar durmadan ilerliyor ve 
lcuvvetleniyorlaT. Onlar bir buçuk 
yıldlT çok kanadılar ve çok cefa gÖr
dülcr: biraz ferah olmak haklandır. 
Fakat daha birçok ıztırab ve zahmet 
onlann yolunu beklemektedir. Bel
ki lngilizler yarı aç, yan tok ve bir 
c;ok harabeler arasında ya~ıyarak 
lıaTbctmt"~e mecbur olacaklardır. 
~ a'kat onların dayanma kabiliyetle
rı her türlü tasavvurun üstünde bu
lunduğundan asla vılmayacaklRr V" 

teslim olmav•esklardır: elv~rir ki 
Amerika, beklenen külli yardımı bir 
an evvel yapsın. 

. Muhterem ve kıymetli misafirle
~ınizin gösterdikleri ve göstermek
e olduktan büyük azim, cesaret ve 

tukaffakiyf'111crin, Türk milletince 
~Yk olduktan veçhile takdir edil

e. te olduitluına ve olacaklanna 
crnın ve b "h 1 .. 'h lab" 

N det heyecanlandı, O'.'lU kolla- Elinden tuttu. Bahçenm ılensıne 
ec asına almak göjsüne bas - doiru, çekti, zötürclü. Çamların a-

nnın ar ' llard kims 1 k k · t di Kız azıcık mukavemet rasındaki dar yo a e er yo -
m8; ıs e · rgun gibi başını erke- tu. Büyük. elektrik lambalarının ııı-
ettı sonra yo • d.. • . • c··ı 
v. n' omuzuna yasladı. ğı, ortalığı ıün . uze çevırmıı~· o.-
gı d dli ·· L_! unutun 'bi - geleri yere, ganb ve uzun bır ıekil 

Bu er itUnıe.n k 'L.! b" . d w• . ~ ·ı· A tık roktan geçti afara vuruyor, ınr ınne e•ıyor, 

«Sözde hoppa!ık. ıuh!uk mu ya
p1yorum ~ Ağlanacak, gülünecek bir 
haldeyim. Su Necdettf!n daha yR.şlı 
daha tecrübeli bir adam, beni acı
nacak kadar budala ve can sıkıcı bu
lur. Yanımdan kaçma~a can atari» 
diye geçirdi. 

Sıı.at gene çaldı. 
Her vuruşu ile Minenin sinirll'rini 

geriyor, ;çini sızlatıyordu. Birden -
bire le.açmak ister gibi bir arzuya 
kapıldı. Cazinoya gelelibcri, tek biT 

Taraçada, minimini pembe abajur
lu küçük masaların birinde, bir. şey
ler yemelerini teklif etti. F alcat genç 
kız bunu ısrarla reddetti, o da fazla 
zorlamağa ces:ıret bulam1yamk sade 
bir şitte şampanya ite pasta ve yemiı 
ıamarladı. 

Palja bakan tarac:ada. cam Te 

deniz koltular!111 kan,tıran1', tUtaü 
gı'bi içe sinatTen, loııça hlr klte'Ye o
turdular. 

den. tıpla u~ti:ıki cibi berrak, bafd 
bir ,ınlama sesi çıktı· 

Mine kadebin~n dibindekini aia 
•İti iç.ti. 

Necdet tATar titeYi ~i 'Ye lcay
nayışlı kö!>ük gene kadehin a~zıu 
kad• ~ts. liri u cı et e musterı o t-er, 

ncık sevgı ım. · • r " d 
sarışry or u. 

bugünler.·· ld N el t li usulca k.mn çıplak 
Evvela kuru bir çatırdı o u, ıon- ec e ın e B. F.mh Erkllet 



6 Sayfa 

ltandlıa (Ru.smi+ - Kandıra; ol.. 
dutça btQ1tk bir tam MM'~. Ko 
cmlı T~ en mühim mala... 
rından bır1ni tefkil eden liaaabamıı, 
J101 bakımından senfincedd'. Altı 86-

ae enel kasaba J011arı bir t.ıallll 
lııahçe .,. eTler yılalaalt ftl'etile bir 
ookları da matdur vaBiyete seıhla.. 

rak yollar yapllnuf ve caddeler 9-tı 
metre ııenııtfft\ııde İUf& ech1ıniftlr. • 
Yalnıa, .t1enTirat meaelesi bw.nın 
OOk onemli ve halledihn17en bir der
di olm114tur. Kaadıra ttzan • ?e lbrbi. 
rinı takıb eden ungiA seneler'in tali
MUtıne 'ulra.!UJ4tır. 0*11 1!1lann 
müsaid zamanlarında peklll bu ka: I . 
sabaya e&ettrılı: teftvin.tı kolaylıkla 
yaptlab lirdi. Maaleaef affedilmez bir 
ihmalın hışmına maruz katan kasa. 
bamız şimdi de bu klfı gelmiytM"mUf 
gibi cadde~r ve yonar karanlık fçln
de kalmaktadır. Esefle ;tiraf etmek 
lazımdır ti koca bır kasanada yalms! 

SON POSTA 

lz . - . . Galataaarayla Deniz Llsui boltlör- Şeref stadı: Saat 12.30 l'enerba~ 
~r, (Huıu.t) ~ Bırçok nul- leri arasındaki boks maçları Cumar- Galatasaray B hakem: Bahaett.in ~ 

letlen yakın.eı:ı .muztanb ede~ . ~u teai günü Galatuaray tıttbü &alonun luöz, yan hakem: Nihad • Munir. 
harb .~ .... 'eel ~nde. nıemleke~ da yapılacaktır. Tanzim edilen prog. 8aat H Matbuat takımı _ Hak 
h~r türl~ ~~aliyetl~ yanı~da ıkbaa- ram töyledir: ıer takımı hakem: Abdullah Güz, 
dı ~~ kultur~l .~~lıye~le~e ~~lel M kilo: Nec.1> (Galata.saray) - Saat 15.30 Beflktq • Birinci 
getınlmemecı hukumetunızın ıtına Murad (Denls). mub+-ı·ti hak . ş · 
ttı•v• ' la d d B .. ,...,. ı em. 9.Zi Tezcan 

e ııı no•da r aruın a ır. u cum- 55 kilo: Hüsnü (Galata.saray) hat . Ahın d Ad ' 
leden olarak geçen aene olduğu gi- Şevki <Deniz) 8oem. t e em - Tank. 
b . bu d b" · · l · · n maç an evvel 1940 _ 1941 

ı aene e on ırıncı zmır enter- ~1 kilo: Semih (Gal ~ ) İatıanb · 
nuyonal füarı, en ufak bir aksaklık Sermed (Deniz) a asaray Be ·w .. n: klşMab~pı.yonlutunu kaza 

·· d h d h · §1 .. .._ u une birincilik mükUa 
ıoıteırne en ve er sene en da a G6 kilo: Cevdet (Galataserav) il ~· 

•• _ı_~ ·1 bi 1 k .. k 1 J ver ece ... ır. 
mute11.aıru r eser o ara yu se - Seyfi (Deniz> M·"htel" .._ .. d" '- "fi • l · 11 ~ -kımda otfnamak üze me.. ıreıdı nı a mııtır. 69 kilo· Muh~m (Galat.asara ) ~ . . 

On birinci fuarımız yine Dr. Beh- Vedii C~niz) Y - 2aşa/3/ı;9ıda ts~erı yazılı arkada,şl 
t U · "d · it d · f ı· · 41 tarıhlnde futbol fotinler 

çe z un. ı aresı a '? a yenı aa ı- Bu maçlardan sonra Galatagençler birlikte t t 14 
yet sene.ıne Martın ılk gününden ı d İl . . am saa .30 da Şeref a 
. "ba • k d" B b k en yas Galat.asaraydan Kfmı ile, dı soyunma mahallinde hazır bulu 
ıltık br.en gılrme te ır. eı uçu b~ky- ~alatasarayd\ln Abdi ayni klübden nıaları rica olunur 
ı ır ça ışm~ ?rogramının tat ı ı- 1 Jsmallle, Oalatasara'ydan Mınaffer . · 

na 1 Mart tarihınde baılanacak, her Galatagençlerden HA.midi B "kt Fenerbahçeden. Fıkret - Cıhad 
türlü intaat itleri sistemli bir şekil- tan Hüsey n Alemd rd ~bd e~ı ~ Esad - Niyazi - K. Fikret. 
de zamanına yetiştirilecektir. şikta.ştan ~n· 09.l at an 1 d e,H e G. Saraydan: Faruk - Admın _ :M 

Fuann brofiir, prospekiis ve a- lille karşılaşa~kl ad age: e~ en :- sa. - Enver - Saldhattin. 
fişleri hazırlanmıştır. Büyük bir par- şam 8 5 ta b 

1 
ar ırktır aç clra a • Ist. Spordan: Kadir - Cıhad _ S 

ti afiı İngiltere, F ranaa, Amerika ' aş anaca · leyman - Celfü. • 
Almanya, Macaristan, Bulgaristan: Erkek lise!eri voleybol Vefadan: Hayati - Enver 

2 - 3 1111'8 lamb&sı tenvirata tah.o.-.;s 
edılmlştır. Halbuki bu lua llmDaları 
kdntlklufundanberl petcol lirnbalan 
ta dı.rılmıftı. 
Kandıra caddeleri 2 • 3 hiks lam. ~ iobunaeıhtında.a iki Mili': Car ile lata 

baaile tıeııvırıne aklen ve mıntıkan Bursa (Hus~ı) - Son yılla.r içın-

Yugoslavya ve Yunanistandaki ae- B. Spordan: Hiri.ııto. 
farethanelerimize ve konsolosluk- maçları Beykozdan: Bahadir. 
lan~ıza gö?.d~rilm~k üzeredir. A- İstanbul Erkek Mektebleri Voley _ Süleymanlyeden: Fethi. 

lmkan o!madıtından ve petrol Ilın- de şehrimiz halkı ara.sındı güzel sa. 
baları da yaokılmadıjından halk ge na.tıara ve eski eserlere lı:a.rJı btij'\ik 
oeıen seyrl13eferde büyük bir mü.t: bir me~ak ve allka uyandığı görül. 

menkada buyuk bır yataklı vagon- bol Lig Heyeti B"•k nlı~ d . Matbuat takımına karşı çıkac 
l . k • f klA . l . . _,, a &ın an . .. kı 
.~r ~r etı uanmızın re am Jf ennı 2812119411 Cuma günü Eminönü ·•a mı teşkil etmek üzere hakem 

ktiata utramattadır. Btaaenaleyh mektedır. .. , . 
uzenne .almııtır. Halkevi salonunda yapılacak maç kadqların formadan gayri le\•azı 

Bu sene fuarımız, tekamü~ eden ıar. • larae birlikte tam saat 13 te şe 
muna.sıb caddelere ltiks ve petrol Halkevi guze~. san atlar şu~ı men 
llmbalan illve edllme.<i lta.-;sbanm aubluından Hııaeytn Kocabaş, •}Xlr
~ haya.tını canlandıracak Ye içti- aelencililc tarihi• adında bir eser ha
mal hayatı üzer~nde büyült ol oynı zırlamaktadır. 200 sayfayı ihtiva e
J&Caktır. r ., den bu eserinde muharrir, dünya por 

hayvanat v~ n~batat ~ahçeler~le da- Yüce Ülkü _ Şişli Terakki .. aat 14 30 stadında hazır bulunmaları rica o 
ha çok begenılecektır. Vahşı hay- da • lunur. 
vanlar kolleksiyonu zenginleımiştir. p. rte 1 1 H l o•v çalıpnalar e vn ya - ayr ye saa.t 15 te. 

H b
.. aırı:r . k" f 28/2/1941 Cuma günü Beyo~lu Halk 

ar ın seyır ve ın ııa ı yuzun- . 
Kandın belediyeaiftden, ka.sa?>anın seıenclliti kartı.sındı Türklerin bu 

'9nYırat derc!ile bilhassa ali.kadar o-1 san'ata karşı verdikleri ehemmiyetı 
llrak bunu ihmal etmemesini bekli- tebarüz etttnni;re çalıpnaktadır. Gene 
JWIDI evimizin ayni kolunda çalışan orta 

den, bu ıene hangi devletlerin fua- evı sa!onunda yapılacak maçlar: 
rımıza n~amen ittirak edecekleri bi- San.~t O. - Kabata,ş saat 14,30 da. 
linemez. Yalnız turası muhakkak ki Daruşşafaka • Haydarpqa l\&&t 15 
Jngilizler fuarımızda yeni ve büyük te. 
bir pavyon inşa ettirecekleri gibi 
lngiliz ticaret korporasyonu da ge
çen sene fota ettirdiii pavyon ye
rinde daha geniı ve cazib bir pav
yon yaptıracaktır. Almanların ve 
ltalyanlann sembolik surette fuara 
iftirakleri beklenmektedir. Yunanis
tanın eauen daimi bir pavyonu var

Sarıyer H~dkevinin 
mükAfath koşusu 

Sokakların hemen tenYir edameat. okul resim öğretmenlerinden Kenan 
ili temın ifjn alltadar makamların Öd:>el de, dokumacılık .s&nayiımrzin 
ft Kocaeli Tillyetlnin dikkatle ve e- tarıhınl aydınlatan 90lc gibel ve all
llemnııydle nazarlanıun oetame.sinl kalı bir eserin hazırlığı ile meşgul ol-
rica ediyorm. maktadır. Nere; bir Jwlletsiyonu an. Bur-. d-...ıaeıhtııul.uı ltir lıı..U 

lzmitta azıh bir salukah 
yakalandı 

hmit, (Husu
ai) - Muhtelif , 
hırsızlık ve cerh 
nlc'alarının faili 
bulunan azılı bir 
adam zabıtamız 
tarafınd.:n yaka
lanarak adliyeye 
teılım edilmi,tir. 

dıran bu e.awde dokunmuş kumaşlar niillla.ne: Bir pamakla cloluıma 

alfabe uaullle aıralllllDU4, bunlarını ııca dokuoıalarında.n olan fut.alnın 
dokum ffekn~kleri, tarihle_ri, teşkil~t.. tl orta Asya Adetlerine kadar daya. 
ları Ye hang; maksada hızmet ettık- dıtını görmek deterli ötretrnenimi
Jerine dair luhat da llA.ve edilmlttir. zin bu eseri hakkında yaptığı araştır 
Bu lr•,,...&rm batheam, abani, aya\, manın pniflilinl ispat. etmektedir. 
altıparmak, alaca, beledi, bürümcUJc, Bw-sa Hallcninin ar Jı:olundruı baş. 
canfes, bolası. cicim, süre, sof, süvai, ka diğer muhtelif kollarında da k n-
tutnu, kadife tutak vesaire gibi e.~kl e 
ltumqlar teşıı:a etJMlctedir. di mevzularını allkalıyan iO}er üze. 

rinde hararetli bir faaliyet göze çarp. 
maktadır. 

dır. İran da büyük '"bir pavyon inşa 
ettirecek tir. 

Güzel San'atlar · Akademisinden 
ge~ bir mimar, fuar dahilinde ııü
ıı:el bir gazinonun avan projesini ha
zırlıvara it belediv- rf"İ,imize gt-tir
mi~tir. Çok beğenilen bu gazino pro
jesi, hükumetten iıtihsal edilecek 
huııuıi bir müsaade ile İnşa edile
cektir. 

Sarıyer BalkeTirulen: Evimiz &aıa
fından müklfatll bir kotu tettib e • 
dilmlftir. K~u. 2/3/1941 Paur gönü 
saat 11 de Büyükdere Ue Klreçburnu 
arasında 4000 metrelik bir kır kotusu 
yapılacaktır. 

Birinci, ikinci ve üçüncü gelenlere 
müUfat wrilecektir. Kotu:ra iştirak 
edeceklerin a~ günde .saat ı da 
Halkevinde hazır bulunmaları. 

Fatih Halkevinin sokak 
koşuları 

Fatih Balkmnden: 

Rt-sim, K ırşe-
lıirli Mehn~d 

Ese~. Bursarun son umana lta
clar devam etmi4 olan dokuma sana
ylı batka b&fka mehazlardan ıStifade 
edilmek suretile genlşletami~t1r. B-.v 
Kenan ayrıca bu eserinde Bursa r 

kumacıııtını başlıca diğer 'llemleket_ 
'er dokumacılığından ayıran hususi
yetlerini ineelemiŞ, malzeme ve tek
nik !arklarının tespitinde muvaffak 

iz mit Halkavi temsilleri ) l - Evimizin bu mevsim için ha • 
zırladığı aokak toıularından ikin~ 
2 Mart 1941 Pazar günü saat 10 da 
Evimiz önünden baf}amak üzere 4 ltJ
lometrelik bir saha üzerinden yapı _ 
Iacaktır. Bu koşunun birinci, ikinci 
ve üçüncülerfne kıymetli hediyeler 
verilecektir. Bu kOl}ulara girmek iste
yenlerin hergün Evimize gelerek b.y
dolunmalarını; 

Yılmaz adını ta-, 
ııyan bu sabı-
kalı hırsızı göstermektedir. 

Akhisar iş Bankasmda 
tayinler 

Akh..sar (Hususi> - İş Bankası 
tehrıınız şube3i muha.sebcciai Kimll, 
ter! an Ankara merkez şubesine ta. 
yin edılmtş. oıl<lan a9tlan muhasebe 
mas~ı veznedar Ahmed Reşadın uh 
des.ne verilmfşttr. 

Ma isa r eb'usların:n 
tetkikleri 

olm\l.ftur. Dunlardan başka muhtelif 

giyimlerin dayandığı milll ldetler de 1 
ihmal edilmemiş, bılhassa Bursa bo
;racılığının Türk boyacılığı üzerinde
ki te8ir ve hizmetJeri de tespit edil
miŞtir. Eserde, esnaf teşkllitıua aid 
muhtelif kanunlar, yasalar ve bun. 
ların ayrı ayrı de\"irlerde arzett ğt 
çehre çok açık \"e tarihi bir kıymet 
taşımaktadır. Bu gibi faaliyeUerln ye 

2 - Bu koşum uzu idare etmek üze 
re aşağıda isimleri yazılı hakemleri~ 
l\itfen teşriflerini rica · ederiz. 

Adil Giray, Hüsamettin Gllreli, Na
m Moran, İlhami Puleter, Ömer Be -
sim Koşalay, Ali Rıza, Tevfik Döke 
Firuzan Tekil, Neriman Teka, Sel~ 
Duru, Receb Ozan, Çerasi, İ. Bakır, 

' Fethi, Ali Besim. 

M.ını.sa (Hususi) - Meb'uslarooız rinde araştırılmuı hususunda.ki me- 8 h ft Faık ~rdo~lu ile Hüsnü Yaman, tet. todun ne• derece yerinde olduğunu, U a a yapılacak futbol 
kılı:atta bulunmak üzere şehrimae bu eser !.'!bat etmektedir. maçları 
gelmışlercLr. Muharrir, eski Türk kıya!et.ıerı vel İzmit CHuau.s1ı - Şelırlmiz Hlllkeviİbunda ooıc. muvaffak olmuştur. İk.i 
Koc ".llalı" y ı 1·s;n:n ounlarm lmalınde kullanılan kumaı- temsil kolu çıalışmalar:ma iyi bir yol gece tiatüate verilen temsilde i>lnlerce İ.stanbul Futbol Ajanlıfmdan: 2/ 

" fefki~f erİ Iara ald ayrı lisanlarda yazılnll§ eser l 1"tmli.ş bulunmaktadır. Temsil kolu seyirei bulunmuştur. 3/1941 tarihinde yapılacak maçl::tr: 
lzmit, (Hususi) - Valimiz Ziya . son yaptıtı toplantıda hiç delilse her Halkevi temail tolu eski elemanla. Fenerbahçe dadı: Saat 11 Feriköy. 

Tekeli refakatinde nafia müdürü- ler yanında en sıhhatlı ve en esaslı ay bir temsil vermek ttzere kl:-aı l::ı.r nndan mahrum olmakla beraber ye. Feneryılmaz hakem: Samih Duran -
müz Cevdet Onaran ve ııhhat mü- ara,tırmal.ar yapm14, aynca halen ha alm14tır. rine müsteıd gençleri bu'.lua.k hasıl soy, yan hakem: Nt!4'et - Sadık. 
dürü Şerif bulunduğu halde yatta bulunQn asırlık ihtiyularn da, İlk olarak prqte3C>r ismaü Haklı:l lolan boflutu bu suretle doldunnuş • Saat 13 Ştşli, Güneş - Galatagenç. 
Karamüraele giderek tetkik ve tef- bu husustaki bilgilerindıtn ist.fadeye Baltacıotıunun yazdığı •Kafa ı.&mir- tur. Resim temsillerde bulunan halk- ler hakem: Feridun Küı~ yan hakem 
ti,ler yapmıştır. çal14mı.ştır. Hu.aualle ınn..-m bat c:ai. i&imli eseri sahneye koymu.t ve tan bir hanını ıö-steriyor. Halid - Fikret. 

.S.n Poeta· ... telrikua: aa 

O halde ıi:: çılgınaını7.. Size daha 
inceden tle bunu haber vermittim. 

Genç kızın solgun yüzü kızardı; 
a.emen cevab verdi: 

- İtte ben de bunun için onun· 
1a gitt4m ya... dedi. Çünkü siz bu 
cielikanlı haklunda çok gülünç ~y -
ler söyleıniftiniz ve beni göz hapst
ne llmaia ba•lamıştuuz. O bana 
mÜtt"addid defalar sızden k<>rkr;1ak
ta olduğumu sövlemiş ve şunları 
illve etmit'ti: J-:fer İ•tiklalimi ve 

Yazan: Val.nlin W illiama 
- Ben mi i diye aordu. 
MiH Oean hor bir bakı,la baktı: 
- Siz bilardo salorunıı yaklaıtı-

ğınız zaman beni:n orada o· Arenne 
ile hirlikte oldu~ınu bilmiyormuş 
Ştib ihareket ediyorsunuz, değil mii 
dedi. 

Garrison kızın yüzün• soğuk bir 
tavırla dikkatli dikkatli baktı: 

- Hiç haberim yoktu, dedi. O 
bana sizin vatmaia g:tmi' olduğu -
nuzu ııöyledi idi. . 

- O b•ni, bu rl\nd.:vuyu kabul 
etmeie çalışırken ıiz peşimizıden 
gelmiyor nw idiniz) 

- Kat'iyen. Ben ona raıtladığım 
:saman. o odaaından çıkıyoTdu. Pe
ki o halde siz nerede idiniz} 

- Böyk bir komedi oynamak 1 Delikanlı doğrularak tunları söy· 
neye yarar) $1; onuala görü~rken ledi: 
benim ner~dc olduiumu pekala bi- - T ahammal cdihnez bir hal al-
liyoraunuz. c:Unız. 

- Fskat :ıerede idiniz} - Ben ve Mösyö d" Arennc, onun 
- Kapının arkasında. odaaı önünde konuturkeı1 bi:ıim ar-
- Bu herifin odasında olduğu - kamızdan, hiç gürültü yapmadım 

nıtzu mu söylemek iatiyorsumızi geldiğinizi de hlla inkar edeeek mi· 
Mn. Dean pddt-tli bir haykırma siniz} Ve o koridorun nihayetine 

ile bu mükilemeyi kesti: gidip baktığı zaman siz de lıir yere 
- Ona ehemmiyet vermeyiniz, sıvıfıp saklanmıtmıt mı idiniz} 

Steve, kafası karmakarışık olmuı - Bunların hepıi boı teyler. Si
bir halde, ne dediğini kulakları işit- ze tekrar söylüyorum, ben sizin o -
miyor. rada olduğunuzu kat'iyen bilmiyor-

Phylliı kat'i olarak cevab verdi: duqa. 
- Ne yaptıitmı pekala biliyo - - Ve ıiz, d'Arenne'in bana, 

rum, ve ;ıizli kapaklı hiç bir tcYim mazgallı odaya gidip kendisini orada 
yok. Fakat köm malcMd~arh etra - bulmam için }alvardığını iıitmedi -
fımızda dolaıtıiı 11.ıralarda, Vikont niz mi} 
odaaında niçin bulunduğumu izah e- - Bir defa d~ha söylüyorum: 
dersem, bana kat"iyen inanmayacak- Hayır! 
tır. - Peki, o halde niçin, o benimle 

- Ben, sizin dediğiniz gibi kötü konuşurken boğa7J"'1 sarıldınız) 
makaadl .. etrafınızda dolaşmıt de - Bunu da inkar edecek misiniz} 
iilim. Ben holden geliyordum •e Phylliı bunu muzaffer bir tavırla 
urf bunun için koridorda bulunu - aöyfemitti. 
yordum. Delikanlı cevab verdi: 

yapmıftım. E.s~uen bunu kendiıine 
daha önce de ilıtar etmiıtim. 

Miu Dean güç inanır bir tavırlR 
omuzlarını kaldırdı, pto sahibi he
men aöze karııtı: 

- Bütün bunlar bize hiç bir ıey 
aydınlatmaz ve bu sualin, hiç bir e
hemmiyeti de yoktur. 

Berg, küçük gözlerini genç kızın 
üzerine dikerek haykırdı: 

- Bir dakika, dedi. Demek 
Möıyö Garrison, sizin, ııenç D' A -
renne'i mazgallı odada gidip göre
ceğinizi biliyordu) 

Genç kız omuzlarını kaldırdı, fa
kat cevab vermedi. 

Stephen, metanetle cevab ver • 
eli: 

- Miss Dean aldanıyor. O, ora
dan bir başkaıının geçtiğini ititnıiı 
olacak. Ben onunla D' Arenne ara
sında geçen mükale:ncden hiç ha • 
berdar değilim. 

iri cüsseli ftdam mütehakkim bir 
eda ile güldü: 

Futbol hakem komites; 
reisi ği 

İstanbul mmtakası futbol hak 
komitesi üçüncü toplantısını yapm 
komite reisliğine futbol ajanı NU 
Bosut'u ittifakla seçmiştir. 

Pazara y .. pılacak bisiklel 
musabakalar1 

İstanbul bi>!gesi bi"iklet 
ğıhdan: 

l - 2/3/1941 tarihine miisa 
Pazar günü '8hahı yapılmak üze 
bir tetvik müaabakuı tertib cılu 
muttur. 

2 - Yarışa tam aaat 9 d11 bati 
nacaktır. 

3 - Yanı yolu: Mecidiyeköy i 
Hacıoaman bayın arasında iki de 
gidip gelme suretile 42 kilometr 
dir. 

'4 - Bisikletçilerin ltoşu saati 
den evvel huırlanmı' oldukları h 
de lilcör fabrikası önünde- hllZır b 
lunmalan ve iııimlerim h"k"'m h 
yetine kaydettirmeleri lazımd 
Muayyen uatten geç gelenler 3' a 
şa iştirak ~demezler. 

5 - Birinciden üçlincÜVI" kad 
derece alenlaTa birer madı-lva ve 
l~cf'ktiT. 

Şeref sahası pisti 
Şeref aahasında mıntaka tarafı 

da yaphnlacak koşu pistinin pli 
Umumi Müdürlükten Relmi, ise d 
plan ııahaya tatbik edilem,.mi,tir. 

Mıntaka tarafından yeni bir p 
hazırlanacaktır. Pistin milli kü 
maçları bittikten ıonra yapılm• 
düsünülmektedir. 

Üsküdar Halkevi kır koşu 
Üsküdar Halkevinden: E · 

spor kolunun 2/3/941 Pazar gü 
saat l O da yapacağı 4000 metre 
kır koşusu:la i~tirak edecek atleti 
rin aaat 9,30 da Halkevinde h 
bulunmaları. 

Hakem h..,yt:tini tetıkil eclen. 
Mer Saim Dilemre, Cezmi, lh 
Tezel, Ihsan Erişir, Hüseyin ôzd 
mirin o !'a<ttte hazır bulunmaları 

- Bunu zihninize siz mi ıok 
nuz) 

Berg elile genç kıza gösteı er 
cevab verdi: 

- Bunu o telkin etti, dedi. 
Phyllis bir aıçrayıştıı, ayağa ita 

tı: 

- Muhakkak hayır, diye bağı 
Böyle bir ~y ileri sürmeğe liakkl 
nız yok. Mösyö Garrison ve VikO 
birbirlerinden hoşl&nmıyorlardı. 1 
te o kadar. Y okıJa Mösyö CRrrİ 
ıon'ın onu öldürdüğünü ıöylem 
ve ••• 

Korkudan Ürperiyordu. V' ' 
yavaşça onu yerine oturttu ve siı 
netle: 

- Rahatı\% olmllyınız, knnut 
mayınız. meself'vi ~ittikçe ,·ahiro 
le!ltiriyorsunu~ dedi. 

PhyTiis bağırdı: 
- O heni, D'Ar.-np~'i Stt-vr 

öldürdüğiinlı söylemeğ-: mecbur • 
demez, dedi. 

Fakat Garrison gülmeğe başl• 
ve: 

kimseden ıiiPh'"' t-tmedi'1imı isbat et 
ınek istiyorsam. hl"rkes yattıktan 
.onra onunla mazgııllı odaya ırit
mem İcab ettiğini tekrarlamıııtı, Be
nim oraya ıritmeğe niyetim yoktu ve 
.m koridorda bizi dinlemeie (felir'· 
un bunu kendisine aöylüyordum .•• 

Stepl.ea J.aıı.t etmit bir .. kilde: 
Miu Dean öfkeli bir ta' arla kat'i 

olarak cevab -yerdi: 
- Evet nyle, kendinizi tröeter - - Bun~. ıize aktam yemeğinden 

meie oaun için ıeç karar "YWdiAiz. aoora Rört yapmaia kallatbiı için 

- Bunu polise anlatırsınız, de
di. 

Stepben Mddetle tordu: 

- Siz ona dikkat etmeyiniı. 
ye cevab verdi. 

• (Arkaaa ...,, 
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Holivudun en genç çifti Judy 
Garland ile Mickey Rooney arbk 

beraber film çevirmiyecekler 

Peynir meselesi 
bir hal çaresi 

ve 

Bir okuyucumu yazıyor: 
..Peynir meselesi hakikaten G(Ü 

nün meselesi» ohnaıltw. Betas 
~ ulmak bir türlü kaMI o-

An karadan 
intıbalar 

Ankara mülakatının 
akis eri 

<Bat&antı l bıci •yfada) (Bq tarafı l inci la)'facla) 
yarıp şehrimize gelecek olan İngilt.e- hiçbir sağlam temele istinad ettinne
renin Moskova büyük elçı.si Sör Crips ğ~ müsaade vermediği birçok tah
ile görüşecektir. Misafirlerınıizin ya • manlere mevzu teşkil eylemektedir. 
rın akşam şehrimizden aJn}maları Salahiyettar sözcüler, müzakerelerin 
lhtimau kuvvetlidir. müşterek menfaatleri alilcadar eden 

lngiliz el •ı•Vo d o f t meseleler Üzerinde alacağı müphem 
ÇI ıgm 8 zıya 8 formülünü ileri sürmekle iktifa et--

Bu akşam Çankayadaki İngiliz btı... mektc, bu ise İngiliz hariciye nazın· 
yük elçiliğinde hükfunetlınız erk.Anne nın bu ziyaretinin uyandırdığı umu
değerli mlsafırler ve kordiplomat·ık mi alakayı tatmin edecek mahiy~ 

l.am.ıyor. Birçok an.malardan Mil te değildir. 
ra bul ...... _ v..A.-.:ıı f ta.. şeref"ıne bir akşam ziyafeti .,e liyafe.. 

an&GDCn, ,,.._._ esna Nasıl aon günlerde Ederıin An-__ .., __ bir 1- tuf ... ol k t.i takib eden bir suare verilmiştir. 
ıraauıUAU u ese.-. ara er- karaya gitmek niy•tinde bulunup 
ta.ya çıkarılan beyaz peyııirlerde Suare neş'ell bir ha va ıÇinde cereyan b 1 d v v k 

etmi§tir. u unma rgını Ögrenme kabil ol-
«yaiıı namına bir şeyler )oktur. mamış ise, bugun de Edenin bilaha-

Peynir me541esinin sureti b.."llli Basveki1in ziyafati r~ Ati~aya gideceği hakkındaki §8-

hakkında hüviyeti malümiı ' yıalar uzerinde bir teyid elde etmek 
muz buJunarr şehrlmlzin dürüst Ankara, 2 7 (A.A.) - Şehrimiz- mümkün olmamıştır. 
mataa ~lerinden biri bize de bulunmakta olan Buyük Britan- Hedef etrafında tahminltt 
qalulaki tek:ltti )'aıtmıştır. llunu ya Hariciye Nazırı Anthony Eden . Edenin ziyaretinin hedefi, yeni 
alakadeır makunlann dikkat na.. ile imparatorluk Genel Kurmay hır anlaşma akdi midir} Makaad 
a.n.aruııa n.ıeyliyoru. Baıkanı General Sir John Dili oere- Balkanlara karşı Alman tehdidinin 

11Beyaz Peynir işi ka.Vi bi.{ IJf> fine bugün Basvekil Dr. Refik Say- icab ettirdiği askeri tedbirler mi al-
kilde halledilemiyor. Ru vuzden dam tarafından Ankarapa)asta bir maktır} Bütün bu ihtimaller miim-
~ ltlrçok semtİerinde öğle ziyafeti verilmiştir. kündür. Fakat Londrn mnhfelleri-
beya:ı peynir bulunamıyor. nin ketumiyeti .Edenin seynhatini 
Ba meseı:e ııattınc1a, bir tstanbuı Çörçil Avam Kamarasında öyle bir esrar perd~si ile Örtmekte-
hemşerlsi olmak itiltari.e bazı te.. dir ki bu esrarı ancak hadiseler kal-

ı mıenlb)'aita Hlunacatım. Buna İlİmad m8S818;)İnİ dırabilecektir. 
bir iMıl"P Wlnıekteyim. Şdhrimiz. "( • •• d Bazı müşahidlere göre. Ankara-
de melmll Jlliktardıı. beya~ pey- 1 erı sur Ü ya kadar gitmek niveti, daha Lon-

Jady Gerlwl 
BolıVUdda ieıJekkül etmıŞ Çiıtler ara! QiinkU ı.a senelik sahne t.eri>iyeai, 18 gibi san'at hayatını yarıda bırakma-

&ında, •Gençlik ve gozellikt çifti diye se~lik ihtisası bulunmaktadır. maya azmetmiştir. 
anııan ve hemen hemen diinyanm ı 18 seneden beri muvaffak olmak Meşhur k~f Edlson'un geınçlifi 
her tarafında pek buyuk bir rağbet ~in eldea plen ber '8Ji yapmı.ştır. hakkında büyük bir film oevlrın!ye 
~aza.nan hır ç ft vordır. Bu çıft, ha-ı Spencer '.Pracy, Wallııce Berry gibi başlamış olması buna bariz bir de
~l.katen genç! •ı ve güzelliği temsil et- biiyük ve deiıerli aan'atkanar i!e par !ildir. 
:nıeıttecıır. Çıtt. tesk..1 eden kız sevimlili tonerlik yapm~. 4Hardya• namı Şi?OOi mihim bir notta,& temas e. 
li ve IÜ2lellığı ile fö:tıret bulmuş olan altında bir seri film çevimu"ir. Epey delim: 
.TUdy Garland'dır. Ertek ise hentiz zamandanberi yapılml§ olan bu film ~aret etmiş olduğumuz uçhile 
delikanlılık çağına giren ve her ta. ler hillli. büyük bir raibete mazhar Miclı:ey Rooney'in Judy Oarland'dan 
~fta takdır edılen Micltey Rooney olmaktadırlar. ı ayrılması mevzuu bahstir. 
dır. M'ıekey Rooney'in prodüktörleri o.. Mickey Rooney, artık kendine gö.. 

Son seneler zarfında, b;rlılı:Le f!'m- nun hergün büyümekte oldu~unu na re, kendi kabiliyetine göre mm çe. 
ler çevırmişler, bu filmlerdeki imtizae zarı dikkate alarak famlerdeki rol-

1 
virmiyecektir artık ... o, bu ayrılma. 

ları. dolayısile çok beğenılmişle!·dir. leri ona göre hazırlamııktadırlar. ·dan müteessirdir. 

111 Bır:.:ıtt: ilk çıevırmlş oldukları fil- Dikkat edilirse derhal :farkedilebilir. I Partonerliğini yapmış olan ve çifte 
11 ı~or~·ughbreds don't. c...,., dı·r Bu Bl _ir filınh' • dbeeki rolü diğkter filmdeki ro.. l hayatiyet bahşeylem:~ olan Judy de, ~ 

film .. , unc ıç nzememe cdi.r imli 2 ı uç sene evveı vucUda &etırmı§- Ya§ınm büyumekte olduğunu artık sev,. partonerinden ayrılmayı te. : 
ler~ır. kendıSı dahi fnrketmektedır Şu kU e:ısurlc karşılamıştır. Burada ortaya : 

Uç senedenbt>rt hep bırlikte çahıı:ın çük misal bunun çok bariz bir dell : bir mesele çıkmaktadır. ! 
bu kuçuk, kuçuk demıvelım, genç dir. O da, bundan böyle Judy Garland J 
san'!lt.kaı-Jar, şımdı hayatlarının bir Mickey Rooney geçenlerde Holıvud ın ke?<1i ~ına muvaffakiyet göste- i 
donum nokt.asma gelmış bulunuyor- da bir dans salonuna gıtmıo 

0 
d rlp göstermıyeceği meseles dir. ! 

lar "°l• ra a S , t h • 
· birçok sınema san'ıı.tkarlarırurı ana ayatıarının bu dönüm nok : 

B rlıkte faalıyete devanı e..ııp et. lunmakta olduklarım göruu tasında her iki genç s n•n+kArın l:en.1 E 
nıwcceklerı hakkında yakın<ia hır ka- Herkesi eskı fllmlerındeki gıbi alay dıleroıe yeni partıonerler bulac:ıkla.:: 
rar vermek mecburlyetınde kalacak- ile sel~lanıış, başile hazır bulun:ın-J rdıah:ıe ~udretlerıni b~şka snhalarda !: 
lardır. Daha doğrusu bu husustaki lara selô.m vermişır. Jeanctte Mac- gootercbıleceklerı muhakkak ad 
kararı ııprodutörlerı'• verecektir. dedllmektcdir H b r l şı ~ donald'a doğru gıtmiş herkes ne va- . · em u çi tin ayrı ı 

Aıner kan :r ln k la k ' · hır daha bır· l'kt fil · mı · · ' ' 1 umpanya rı, pe pacağmı merak ıle tetkik ederken, o, ı . . 1 e m. çevırme erı-
~Yük bı.r teenni ıle harckeı ederler. ciddi bir surette bu güzeı san'atkô.rm ni iStilznm eWrmemektedlr. B<'lkl Ge 

lkı fazla bc:ııdınncmek ıçın uÇıft» 1 elini öpmüştür. Halk onun bu cen. ne ara<In bir beraberce film çevirlr
teliikki edil<nı • an atkarlara muay- tilmence hareketini çok beğenm~tır. ler.:. 1:1kat bu filmler §fmd;ye kı:ıdar 
Yen bir müddetten sonra ayni fılmde Hele sonradan ciddi cidd. bir masa çevırmış oldukları filmlerden başka 1 
roı vermemekted rler Her birine ay- başına ~ç.şi eskı çocuk Mıc1':ey Roo- bir Ç>eŞnide olacaklardır .. 
rı ayrı Partonerlcr seçilir ve bu su- ney'ın yerınde yeller estiğanı herkese O. Tuğrul 
~eUe her bır san'ntklrın kııbılıyeti da Meta ilAn ctm~tır. Proclu1'torler. o

a esaslı bir surette olçulür. nun klymetlnı Jfiyıkı veçhile takdir 
Bu Çıftın başlıca muvaffakiyet un- etm şlerdır. Buna bir mı al olan şunu 

surunu teşkil eden Judy Gnrland 1 arzedelım: Yaşı bfiv rt ı dıye ona film 
rnç VC guzeJ bır kl dır. San'atınde. çevırtmelrten VBZ"eÇmemışlerdir. Q, 

Bir İtalyan vapuru 
bath 

ı kabilıyetıne ra#men o, hAla san'at da, san'at hayatını terketmek arnu-ı Belgrad, 2 7 (AA) _ Kömür 
hayatında çıraklık,, devresindedir. sunda ~eğıldlr. . yüklü bir ltalyan vapuru Yugoslav 

Onun sınema hayatında dört sene Jackıe Coogan ve Jackıe Cooper sahili açıklarında batmııtır. 
bulunuşu san'at hayatındaki knbiliye -- --.--
ti için ancak 1( garlı. b r müddet. te- ~--•••mm•••••••••••••••••••••' 
lAkki cdılmckled r F kat bu c'dden 
değerlı kız, bu müddet zarfında hal
kı, scyırcılcr . herke tam manasile 
teshir ~ylem s ir Judy Garland'.n o
Yunıarındak fevkalltdelı k dar se. 
sının glizcl ı de muvaff k yetıerinın 
iimılld r ... 

B b ın Ann adındaki f iminde 
genç b r kız n lk de olarak aşka 
tutulu u t:ı.sv cdılt- t . 

Judy Garland, bu rolde o kadar bü 
Jiik b r mU\affak :yet o kadar büyük 
bır kudret göstermıştır ki, her türlu 
takdırlerin fe\ kıne çıkmıştır. 

Bu roldekı muvatrakıyeti ona cka. 
blliyeb in ne demek olduğ\lnu öt
retmiştir. 

Artık cçocuka rollerini i>ırakması ikt! 
za etmekted r.O da tıpkı Detınna Dar 
bin g bl artık genç kızl•k çaıı-ına gir
l?ıışt,r. Yakında on sekiz yaşına ba
sacaktır. 

Son ç.evırmiş olduğu ıkı fılmde dnha 
oleun bır çocuk hı.ssın. vermektedır. 

PU
Judy Garland artık tamnmile ser_ 
nıiftir. 

OSMANLI BANKA,....1 
TORK A!'lONf M ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve T.irkıye c;z n1ıuriyeti ile münak·t 11rıhr· •ieııameıi 

2292 Nttma Glı 10/G,'1933 tarihli kanunla fo dık ·ed~lmişıir 
(24/6/ 1933 tar hli 24.~5 Numaralı Re ıni G ~ete) 

Sermayesi: 
İhtyat akçesi 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Liraaı 

Tiirkiyenin baılıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSfLYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN, İRAN, IRAK. FiLiSTİN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merkez ıJc Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RlJMANY A, YUNANiSTAN, SlJRIYE. LÜBNAN 

F"dyaBeri ve bütün ::>iinyada Acenta ~ Muhabirleri •ardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapa 

Hesabı carl ve mevduat. hesapları küşadı. 
Tica rl kredıler ve ve.salkll krediler kfi.§adı. 

nir J)ulunmaktaclır. Fakat bu be- (Baştarafı 1 inci sayfada) dradan harekP-t ederken Edenin zih-
yaz peynirler topta.nci.ann din- meclis azasının vaziyeti hakkındaki ninde mevcuddu. Diğer bazı müıa
dlr. Pen.kendecDerde yok gıbidir. kanun layihasının müzakeresi aıra- hidlcre göre, bu husustaki karar. 
Perakendecide beyaz peynir bu- aında ıiddetle müdahaLdc bulun- ancak general Wavell ile yapılnn gö
lana.nuunası mes'uliyet! doğrudan muştur. Bu kanun ezcümle Mosko- rüşmelerden sonra alınmı"tır. Diğer 
dofnıya toptancıya tcrcttüb etr vaya büyük elçi tayin edilrnİ§ olan bazılarına göre ise, bu ziyaret umu
mekedir. Çünkü toptancıloır ı>ey_ Sir Stafford Cripps ile Madriddeki mi Balkarı vaziv·•:.,rJPn gayri mu
Wr ~ ellerinde tutmak. büyük elçi Sir Samucl Hoare ve ib hiçbir aebeb olmakaı21n, son da· 
ta ve arııi arına göı·e bununla Kanadaya fevkalade komiser tayin kik ada düşünülmü tür. 
~ İSjtemeıkted.Sier. Peynir edilen B. Mac Donaldr alakadar et- Her ne olursa olsun, malumatuı 
meı8elesinln esMUJda.n haJlt, top- mektedir. Her üçü de Avam Kama- gayri sarih bulunmasına rağmen. 
Y.acıyı iyi bir şekilde kontrol et. nuındaki sandalyalarını muhafaza öy]e sanılıyor ki Edenin 11eyahati-
.mekle mümkündür. Toptancıdaa ı etmektedirler. nin hadiselerin seyri frzerinde büyü\: 
ba.hsetUt. Bara.ela araya bir an- • 1ngiliz kanunu caaai tarihinin bir tesiri olacaktır. 
sd:- cbha girmektedir. Ban~ara : köklerine kadar uzanan bu proje Taymİsİn miitaleuı 
cb .. yanın toptancılarıı denilmek• gazetelerde uzun uzadıya münakap Londra, 27 (A.A.) -Timcs ga-
tedir. edilmit ve bazı meb'ualar bilhaua zatesinin diplomatik muharriri ya. 

Bence, f.optaııeılan ve yarım an·aneye uygun olmadıiınr ileri aü- zıyor: 
tıoı»t&ncıl&n her hatta kat'i bir rerek projeye muhalefet niyetinde B. Edenle General Sir ,Tohn Dill 
fllkllde beyannameye tabi tat- olduklannı bildirmişlerdir. Türk hük6met ve Genel Kurmayı ile 
mak iktır:a etmeldeGir. Bugün proje meclise gelince mu- birlikte bu mrntakaya aid bütiin 

Haftanın muayyen gününde halefet edecek meb'u11 aayıaının tah- sevkulceyı me.elelerini tetkik ede
iıc>pta.ncı n yanm toptancılar minden az olduğu görülmüştür. Bu- c .. lderdir. Almanlan kar11lamak için 
Fiat Mi.frakahe Komisyonuna bi... 1 nunla beraber, B. Çörçil irad edi- Türklerin Bulgaristan için4e askeri 
rer bordro vermekle müke.lef 

1 
len bütün nutukları dinleyemediği bir hareket yapmRlarına İhtimal ol· 

tutulmalıchrla:r. ıt11 bordto, bir için itizar ettikten soma itimad me- madığı çoktanberi belli olmuştur. 
hafta za.rfındaki mevcudu, müba selesini ileri sürmüştür. Türk ordusunun büyÜk bir kıymeti 
yaatı, satışı tefe.rrüa.tne röster- B. Çörçil şöyle demiştir: vardır. Fakat sevkulceyş ve techinı.t 
melidir. - İtimnd me,elesini ileti sıitmek meseleleri bak1mından ~1mnl hudu-

b . b' d . z· b 1 dunda bir ileri hareketine tcşC'bbüs Bu sayede toptancıların ve 1._ mec unye n r.yım. ıra u meee e 
h b 1 · 'h edilmektense Jıadiseleri bd:leml"k nm tapta.ncı ann ~nir nteYcu- ar gayret erıınıze sarı s•ırctte te-

kt J,_ 7 ' b ) suretile miittefiklerin davasına daha do çolı: kai'i bir nnıUe anlaşılır. mas ebne ean. .c..ıra u ınese e 
d v d d • h bd · 1 iyı· hi7met edi)ecegvi anlacılmakta-Bu usul tatbik edl.ldıği takdirde ogru an ogruya ar en mes u - .. 
d .. ) h b d · · ı·k dır. Turklerin emniyetlerini koru· _ şimdi hergiiıı yüzlerce defa t·e- ur ve yanız ar evresmı a a a-

Creyan e)Jediğ'I veçhlle _ peraken dar eylemektedir. E.ğer hükumetin mak ve müttefiklerin .. kan;ı taah-
1" L • tı"ru' f n k 11 k d' hüdlerini ifa etmek için baska vası-deci toptancıya ve yarım toptan sa anıye e a u anara a ı ma· 

cı)a müracaat ettiği vakit maı'l ~e~larla zı~ni ve~a sarih olaıak talan da vardır. 
yoktur, diye cevab aldti:"ında. ıktı~ar mevlcıı~de muebbcden .. kal- İnam~ matbuntımn 1ıe4riyalt 
ileıı 1a.ı Fi:ı.t Miirakebe Komi..~-ı m~ çalışacagı fıkrı varsa, ıtımad Londra 27 <AA) - Daily Teleg -
nuna bildirir ve !ilin toptancı meselesini ileri sürmek için bu da rapb gazetesL11ın dıplomatik ınuha -
veya yarım ;optancıda mal lrula- j bir sebebdir. hırı yazıyor: 
mailığını ihbar eder. 1 •• Mevcudiyetir:?i~ için. dövü~t~~- Hariciye nazırı Eden ile Sır .John 

Flat Möraka:be Komisyonu pe. : l ~uz şu anda hukumetin, meclısın ı- Dıll'ln Ankarayı ziyareti hiç kımsrv 
rakendecinln talebin· karer ar ve i tımadına mazhar olduğu müddetçe, hayret.e dü.şürmlyecektir. Bununl 
onu peynir stoku bu;unan· bir di- : arzu ettiği tayinleri y~pmakta ser~ beraber yapılacak konuşmaların m -
fer topta.ncrya gönderlri. 1 ?e~t olması mem~ ~etın ın~nfaab hiyeti hakkında birşey söylenemiy(' -

Pe.rakendeclnin bu saretle mü_ f ık.t.izasmdandır. Buyuk doınınyon- cefi ve tahmin edilemiyeceğı de aşı. 
racaatl ne lht'kıiruı meydan& 1 lar nezdinde.ki f~vkalade komisef"' k~dır Tunanın şimal kıyısında Bul
çık.rnası da -eie~ varsa- kotana : lik vazife.terine biiyiık bir ehemmi- gar nazi ordusu nehri geçer ve Al _ 

: yet atfedıyorum ve bu vaz.ifelt"rin mantarın aerlemesi bir isgalden fark-
şır~- t anında t ta f harb zamanında bü)lülc bir parla- siz olursa Sofyadaki İngıl z eıc·. 

uracaato ta maı' op ncttı :_e ı mento ve nezar t t•crübelerine ma- Bulgari.<'tanı ıterkedecetı:, Londradak 
yanın p ncı ını sa 16.nı l'k . • .. h · h · '-! 1 •·- .. ,__ bo droJ iJ 1 b t 

1 
ı ve sıyası şo reti aız ıumat" ere Bulgar elçisi de pasaportunu alacak _ 

AA)"l.....u, r ar e s a e) e- d' d'I · · k · d 
ki b t t 1 d 1 tev ı e ı ınesım p~ zıyn e arzu e- tır Bu takdirde Bu1g:ırfstan düşman 

nıe e mec ur u um.a ı il'. ar. d' 
Şimdi perabaıdeeilere ~eçelim: ıyoru~: . . . . işgali nltınn girm·a:: bir toprak olaral• 
T .. _ ıl ta ıJ B. ÇorÇJlın mudahrılesınden son- n"n ed'1e"nk ve d~rhnl b"'Z1 dlplonıa 

op':"'n
1
c arı,-'~d mıh~""' ne a ra kanun layıhası kabui edilmi tir. ti~ ve a'.;kerl ~dbirler "al· :ıcaktır-

rı mcs u me ..... e ı. ..... yoruz. 
Çilnkü bunlar bugünkü peynir 1 Bulgaristan ve Romanyada da gittık 
bubrarundan cidden mes'uidülr. ngiliz hava kuvvetlerinin çe artan bir merakla bu tedbirlerin 
ı F k t bl ·• k k mahiyetinin ne olabilece«i sorulmak. 
er. a a r ue pera endt'.cile.. i b1··1yu·· b"ır akını 

rin içinde bulunan buı gözü a-: ta.dır. 
çık unsurları ele alalım. Bun· ar: (Baştaraf'ı ı inci s:ıylad:ı l Bulgar ziraat na11n, Bul ar hük6. 
dahi şu \•eya bu suretle kemlile- ~ Calais limanındaki tesisatı fasılaııız 1 metinin gaye.c;lnin Bulgari.st ı h rb 
rine bir h:ıfta u!rfuıda. litzJm 0 _ • olarak bombardıman tm' l d' harici bulundurmak oldu[tun b l' 

e 1§ er ır. t ·şt· Al • ı· . kabul e t lan ma.ldaıı lazlasrnı alamama- Bombardıman tayyarelerine Spirfi- e mı. ır. man ışga ını 
lıdrrbr .. Perakendeciye a.nc:ık pe.. res ve Hurricanes sistemlerindeki takdırde Bulgarıstamn harb har _c 
rakende sa.tL'j yapmak hakkı tayyareler refakat etmişlerdir. Ge- k~lması çok gUç .olacak ve B ıl. ar hu-
verilmclidı'r. r•k ...:.ı· · g k d · .. .. d kumetı ve millet ~eçen Um ımı Harb. .. 6ırulJI, ere onuıu esnasın 3 

Perakendeci pevııtr stoku ya. Alman avcı tayyareleri müdahale de Almanvaya il~ih:ı.k ederek utra -
pıp OD'lln da az zaman ıçinde buu etmeğe uğra~mamışlardır dılı:Jarı akıbet gib b T akıbe bu se -
dan stok yaparak ihtlki.ra s:ı.p. İngiliz pilotlarından blri, vaziye- ferki harekeUer'nın neticesı olarak 
nıasına asü. mWıaade eykmeme. ti ~ surede hülisa etmittir: Hava, da maruz kalacaklardır. 
lidir. Perakendeciue bir Jıı.d ta tayyarelerle dolu idi. Hepsi de 1n
yin, iher bir perakendeci !Ju Jıa41 I gilizdi. 
dahilinde mal alıp satnıaJıdır. ı Kolonyaya llkın 

Perakendecilerin aklık .aorı :nılk : 
tarlar toptancılann Ye yarmı top E 
tancılu,.n kayullanndau, defWır- : 
lerinden an aşılır. ,i 

Hul:is&: PftrakndeeiJeri bir di
siplin altm& almak, toptaneılan 

ve yanm tqth.nct:arr haftalık 

bordroya tabi tutmalı: suretıle bu 
~ün önüne geçilebileceğini 
muhakkak addediyorum.» 

Londra, 2 7 (A.A.) - fngiliz 
hava nezaretinin :ehli~i: 

İngiliz hombardımım tayynreleri 
dün gece Colo..,ne· daki sınai hedef
lere karşı şiddetli ve muvaffakivet1i 
bir hiicum yapmışlardır. -

tayyarelerimizdl!n ikisi üslerine dön
memislerdir. 

150 yangın 
Londra, 27 (A.A.) - Bu gece 

İngiliz hRva kuvvetleri Almanya<la
ki Kolonyaya 56 ncı akın) ını yap
mışlardır. Bu taarruz fevkalade 
şiddetli olmu,,, 150 den fazla )an
gın kaydedilmiıştir. Kolonya demir
yollan, fabrikaları ve p trol tasfi
yehanelerile çok büyük bir mer
kezdir. 

1 
~u :filmlerdeki muvaffnkiyetıerini 
~ Ud muvaffııkıyetlerinin buyük bir 
il ınını ne de olsa partoneri Mickey 

Türkiye ve Ecnebi memleketler uzerine keşide senedat ısıı:onıo..u. 
Borsa emirleri. '-.............................................. ,,; 

Hedefler üzerine büyük çapta 
birçok infilaklı ve yangın bomba
ları atılmıştır. Rhin nt-hrinin iki sa
hilinde bulunan hedeflere isabetler 
vukubulmuş ve müteaddid Li.i> ük 
vanSotınlar çıktı~ı ~örülmü tür. 

İngı1Merin bir izahı 
Londm 27 (A.A l AI cienrz 

oOney•e medyun bulunmaktadır. 
11~lları bu muvatfakiyet his.sesi
Old tamamıJe Mıckey Rooney'e aid 
bu ~~~nu ıddıa edıyorlar . B ımeyiz 

0 1 
ar da Heri gidilebilir mi? ... 

~ elım cana Yllkın küçuk san'at
~ Mict.ey Rooney'e: 
·~ dn Yirmı Ya§ında oldu~u haWe 

enıı,. bır sınema aan'a.t.kArv.ıır. 

Esham ve tahvilfı.t, altın ve emtaa üzerine adns. 
Senedat tahsilAtı ve saire. 

En yülısek emniyet ptlaını haiz kiralılı 
Kaıalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait 9artlarile (kumbaralı veya 
kumbaraıız) tasarruf hesapları açıhr. 

Bir çobana yıldırım 
isabet etti 

İzmir 2 7 ( A.A.) - Dün sant 1 7 
sıralarında Dikili kazasının Dombay 
çiftliği civarına düte:ı bir yıldırm bir 
çobanla bir ökiizün ölümüne sebebi-. 
yet vermiştir. 

Dün gece ..ahil muhafaza tt>l'!kila
tına mensub ~ayyarı:'ler ve bombar
dıman tayyareleri düşman işgali al
tında bulunan sahillNdc limanlara 
hücum etmi<ılerdir. 

6 taYyt1re kayıb 
Boulogne' da ve Fleıısinguc" de 

doklar mıntakastnda vanŞ?ınlar çık
mışhT. Bu lıareklta i füak eden 
tayy"relerimizd ·n dördü ve dünkii 
ketif harekatına iştirak eden aveı 

müteha 11'1 Arnnuld de ıa Me r ere
nin Pazartesi gün ı b"r kaz:ı n t Cf' -

sinde işgal altındaki araıid~ ölouit{l 
bildlrilme.'li münas~ti1e, J,ondradıı 
şu cihet kaydedilmekt.edir ki İng'li:ı. 
kuvvetlerinin Brcst'telı:I düşmıın de
niznltı üssüne yapUklan fevknlMe 
Şiddetli taarruz dn Paznrtesi günii 
YUkubulmuştnr. İngili'z bava kırn·et.. 
Jcrinı; Brest'te bir dti§mo.n ktunzö
rünün mevcooiyeti haber vcr·ımııtı. 



İngiltere Hariciye Nazmnrn 
memleketimizi ziyaretine aid 

ilk intıbalar 

Afatiirnn ,,.,,.Jclıat lrriPi ö•"•u 

Ek•elanı Etlen Çankayada defteri malımsu imza ediyor 

Muhtaem miaa/irlerimis Adana hava meydanında 

SON POSTA 

Avustralyada 400 1 
bin kişi mühimmat 
imalinde çahşıyor 

Şiman Ho~anda 
askeri idare 
altnıa ahndı 

Lon<lra 27 (A.A.) - Avwıtralyll La Haye, 27 (AA.) - D. N. B. 
9at-.eltili Menz;e.cı dün Londrada irad bildiriyor: 
ettiti bir nutukta Almanların evleri Holanda as~eri kumandanı haV1l 
tahrib etmekle harbi asla kazana - general& Christisnsen, iııgal altında
mıyacaklarını söylemif ve sözlerine ki Holanda mıntakaları Alman k.o-
şöyle devıı.m etmiŞtlr: miaeri ile mutabık olan.ık, timali Ho-

Harbi kazanmak iÇin İngilli: mille. landa eyaletinde icra kuvvetlerini e
tinin kuvvet manniyesini kırmak lA- line almıı olduğunu bildirmiştir. 
zundır. Şimali Holanda eyaletinde her 

Afrikadald muharebelerden bahse- türlü toplantı, tezahür ve alaylar 
den Menzıes İngiliz motörlü kuvvet- menedilmiştir. Halk, yeniden Jfl, 

gücü ile meşgul olmağa davet edil
lerlni methetmiş, ve bu kuvvetler miıtir. 

Salahiyettar Alman membaların
dan öğrenildiğine gore, §İmali Ho

Avustralyanın ha~ ufrunda sar • landada icra kuvvetinin mülki ma
f!tti,ti a,retıerin billnl)OBunu yapan kamlardan askert makamlara devri, 

bir Alman ?Olis devriye~nc karıı 
Menzieı1 fimdi 400.000 kişinln mühim. yapılan hücumla ve bazı Yahudi un-

olmasaydı Trablus zaferinin kazanı.. 
l&mıyaca~ını söylemışttr. 

mat hnallnde çal3tıfını aöylemi.f ve surlar hakkında alınan polis tedbir
sene nihayetinden enel bu miktarın lerile alakadar bulunmaktadır. Bil&-
000.000 kiflye balit ol-9.catuu il1ve et- hare Amsterdam Yahudi mahallc
miı}td'. ainde kımıl sr:revler ve gayri Yahudi 

Umumi a.atert vaziyeti gözden ge- unsurlarla Almanyaya acmpati bes
Çlren Menzeis müttefiklerin yfttlen- liyenlcre karşı yapılan mükerrer hü-

. . . - cumlar vukua gelmi~tir. Bu hadise-

l
diklerı 11tn heatn ba.tlanııcında bu- !erin mes'ulivcti evvelemirdc Alman 
!unuldulu.nu kaydetmiş n Trablust& aleyhtan unsurlara tercttüb etmek-

• eördüğü AYU.!tralyalı askerlerin ha. • tedir. 
leti ruhiye.sini anlattıktan son.m bun . 

Sivasta dolu lardan bir1nln söyledlli şu sözleri nat 
letmiştd': 

cBurada yaptıklarımız QOk iyi şey. 

lerdir. Fakat daha bafka zor şeyler 
yapmata ne zaman ba.şlıyacağız ... 

Sivas. 2 7 ( A.A.) - Dün saat 
12 de beş dakika devamlı !İmşek 
ve gök gürültüleri arasında dolu 
yağmıştır. Hasar, kaydolunmamıştır. 

inşaat Hanı 
Sümerbank pamuk ipliği ve dokuma fahri-
, kalan müessesesi müdürlüğünden 

ı - Nazilli basma fabrikası amel~ pavyonu tadilMı inşaatı nhidl f\... 
at esasile ve kapalı zarf usullle ekSlltmeye konulmuştur. 

İşbu inşaatın muhammen ke~if bedeli 29.000 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı 2 lira muıtabilinde Sümerbıınk binasında pamuk 

ipliği ve dokuma fabrikaları mües.sasesi müdürlüğünden alınablllr. 
3 - Eksiltme 11/31941 tarihine :nü~adif SBlı günü .saat 16 da Anltarada 

Sümerbank P. i. ve D. F müessesesi müdürlüğünde yapılncııktır. 
4ı - Muvakkat teminat. miktarı 2,175 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kado.r yapmış olduk -

lan bu kab'l işlere, bunların booenerine ve hangi bankalarla muamele
de bulunduklarına dair vesikaları koyacaklardır. 
~ - Teklif mektublarını havi zarOar kapalı olarak ihale günll saat 

15 §e kadar makbuz mulcabilinc!e Ankarada Sümerbank P. İ. ve D. F. 
müessesesi mfıdürlüi:ü muhaberat şefliğine teslim edllecektir. 

7 - Posta .le gönderilecek tekJiGer nıhayet ihale saatinden bir .saat ev
veline kadar gelmL' ve zarfın kanuni şekilde kapat.tlmış olmnaı ltl.zım
dır. Postada vfitl olabilecek gc-cikmeler nazarı ltıb:ıre alınmıyacaktır. 

8 - Müessese bu ihaleyi icrada serbestt.ir. d056• dS93ı. 

1 İstanbul Belediyesi lıanları 1 
Hayvan gıda maddelerile araba tamir malzemesi flo.tlarmda vukubu

lan ıtereffü üzerine yük arabaları tarifelerine zam olunduğu evvelce ilin 
olunan "' 20 nin binek ara1:>:ı.larının hMen mer'i bulunan tarifesine de 
tep:J.ij edildi.il Uln olunur. (154ı1) 

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel 
Direktörlüğünden 

Tercüman Ahnacak 
ı - Fabrikanın t.eltnik bürolarında çakştırılmak üzere imtihanla bir 

ingilizce tercümanı alınacaktır. 
2 - Tercl1man ingiUzcenin teknik ~tillhlarını bilmesi şarttır. 
3 - İmtihan Eskişeh!r Hava Okullarında yapılacak ve muvaffak ola. 

na 3656 numaralı kanun hükümlerine göre 120 liradan 210 liraya kadar 
aylık verilecekUr. 

4 - Askerliğini bitlrmiŞ olmak şarttır.· 
5 - İmtihanda ayni derecede muvaffak olanlardan cKolleJa mezunu 

bulunan tercih edilecektir. 
6 - Müracaaıtlann ilk ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında 

yapılmış olması lazımdır. · . 
7 _ İmtihanda muvaffak olan ta.y'ın muamelesi ikmal edilince işe bnş.. 

ıatılacak ve üç senelik taahhüd senedi alınarak tavzif edilecektir. Vazi -
feye mübaşeret günü ayrıca bildirilecektir. 

8 - T.aiiblerin, nüfu.s hüviyet cü'Zdanı askerlik terhis vesikası. n~ekteb 
d.iplomaat, bonservis asıl veya tasdikli suretlerile mahallt emniyet müdür
lüğünden tasdikli hüsnühal kağıdı, kısa hal tercfimelerini bir dilekçeye 
npten Tayyare Fabrikası Genel Direkltörlüğüne göndermeleri. ııl547a 

İstanbul Btşincl idra ~lemurluğun-ı 
daıı: 

Dairemizin 940/4508 sayılı dosyası 
ile masrafsız 2500 liranın tahsili hak 
kında yapılan icral takib sonunda: 
Pozın, ve Kostantinya ve Melet.iye ı 
aid Molla Fenarl mahallesinde Mch. 
medpaşa ve atık Medrese ve F.sir pa
zarı sokağında 273 ada 4 parsel ve 
273 ada 5 parsel iki gayrimenkulün 
Jcaydine haciz tş'ari koydurularak 

senedenberi İsvlçrede ba.şı tutan: 

Dl.A.RViR 
A"'-ra i.tayoruıntla milli ntaTtları Jinlalıen vaz'lyet ve takdiri kıymet muamelesi 

yapılmlf mezkdr muamelenin bdrç-

K ulcli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: ıuıarının iıtametglhlarının maıüm ol-

Saati Kadın-Erkek-Kol 

Cep - Yüzük 

OSMAN ŞAKAR 
ve Şk 

maması he.sabile ve i.stanbul icra Ha
. Kuleli Aakert IJaestne glrmete istekli olub da taJralarda ıubelere, kimliğinin kararına tevfıkan icra ve 
tstanbulda da dotruca mektebe müracaat etmif olanlardan aınıflarn_ lfiA.s kanununun 103. üncü maddesi 
da doMkliği olamıyan btltün girme tartlarını haiZ bulunan ve ayni za. mucibince daireye müracaat edip bir 
m~da liri4 evrakını tekemmül ettlrm~ olan lstekl'lerin imtihanları itlratıan bulu;nduğul takdirde ımüd. J.Uüessesesinde 
yapılmak üzere 7/Mart/941 Cuma günü saat 9 da Kuleli Lisesinde buluıı- deti muayene8i zarfında tetkik ıner- ı 8 T A 'il' S 1 T T E 
maları ve bıı tarihte mektebde bulunm-.yanlarm halclal'mı kaybedecek- eline fiklyette bulunmak üzere 15 D 
lerı üii.n olunur. (1443> ._. 

,---------------------------- gün müddetle Ulnen tebliğine karnr sa~ır. veramiştir. Bu mfiddet zarfında borç-.I Galata: Bankaıar Cad. 47159 

V I• YANA s ERG J s ı lıılar Pozin, Meleti ve Kostantln - Tel: 41378 
ya daireye müracaatla veya kanuni Beyazıd: Universite Cad. 28 
evsafı hai'L bir vekil göndererek ya - llllllıı. Kadı.köy: iskele Cad. 33/ Z ~ 

9 • 16 ..,..ART 1941 pılan takdiri kıymet muamelesine ................................................... . 
~Y& itirazda ibulunmadlkları takdirde ta. ttoıı l'osla ıuatb&Ası: 

MOMESSIL : K. A. MOLLER ve ŞERiKi ::~n !~! ~~1!:.~e~b~;a:;:: : 
matina nim ol.mail tıero llan olu • 

Minena Hu Galata. Tel: 40090 .aur. (940/4508) 

• 

lıietriJ'M .M.üdılri: Seliın Ralli> J:meç 
uvi•uaı: & RacıP DıDO 

A. Rrmı VIAKLIOİle 

Şubat 28 

Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. 

Kansız genç anne! 
Vewru•uft41ft sOtanO.-. p'9c9tı. "'1ktar•, .,....ın•&I 
OEŞYEN ke" kuv,,.t turubu kenfft tt0kH""'' temeın• 
ledıkce .. ,.t.n bu cen UJ"•Otnda" kendi .,hheb 
keder .,.Yrusuftwn eHndk gtdeaı 9'an sata de f•Jd• 
~.Anne kuvvetle""• Ye""' eOrbOzlenlr ••• Bu ru
v• Hidetlnln kendisidir •••• 
El'Mikli •-'-· DEŞYEN'ın bn llunet tunıbu. 

tfElt tCZANıoa 9UlUNU•. IECUESn! 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

MÜZEYYEN SENAR 
KEMA."'i, KANUN, UD 

270411 No• Girdim YAırin Bahçesine - Bursa türküsü 
• Ah Fadimem - Bursa türküsü 

MUSTAFA ÇAGLAR 
KEMAN, Kanun, KLARNET, UD 

270412 No· Kalbimin Aramı Yoktur - Mahur gazel 
' Çaldırıp ~11 - Suzinak şarkı 

RE Fi K BAŞARAN 
YALNIZ CURA 

270415 No: Güzelin Yanatı 
Maraş Man.ıı 

- Bozlak 
- Halk farkıaı 

HAL 1 L söv• ER 
KEMAN, KANUN, KLARNET 

270416 No• Duman Olar Datlar Başı - Halk şarkısı 
• Göç Göç Oldu - Halk şarkısı 

SIN GER 

Saat 
Mağa

zaları 

ı-::;:~~~-::---ı ıstanbu 

Emin ön 
Cad. 
No. 

Devjet Demiryolları iş~etme Ue M. den : 
Muhammen bedeli 55500 <Ellibeş bin t>e.şyüz> lira olan 15 ton kal 

8/4/1941 Salı güuü saat 15.30 da Jrııpalı zarf uaulil ile Ankarada İd 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 4!J2ı'ı <Dört.bin yirmi beş> liralık muvakk 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklıfierinl ayni g 
ııaat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler l278) kuruşa Ankarn ve Haydarpaşa vemelerinde aat 

maktadır. (1326) 
,.,,,,.,., 

Muhammen bedeli (1400) lira o:an (5000) Kğ. bula.şık vesair i§le 
kullanılmaya mahsus ubun (13.3.1941) Peroembe günü saat UU on bil' 
de Haydarpaşada gar binası dahUlndeki komisyon tarafından açık ek 
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (105l liralık muvakkat teminat. ve kanun_, 
tayin ettiği vesalkle birlikte eksJtme günü saatine kadar kçımisyona oılt 
racaatları llzımdır. 

Bu )4e aid şartnameler komisyondan parasız olarak 

J o ,---T • 
1 

(Abdest bozan) dediğimiz ha rsak kurtlarının devasıdır. 

Bunlar sığır etile yapılmış pastırma ve sucukları yiyenlerde hasıl olur· 
Uzunlukları dört metreden '>n metreye kadar olur ki birçok tehli
keli hastalıklara yol açar. TIMOFUJ bu kurtlarm en birinci devası
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

reçete ile satılır. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

İstanbul Fjat Mürakabe Komisyonundan 
52 No. lu llln: 
Tip ckmek.lUt ~ 15 ~udulı unun beher Ti kllolQk 5\&Yal&Dın tıatt 

tur.ı, olarak t.ablt edad!li ib olunu. UMI> 


