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lngilterenin Fruada 
bir günlük lıarb Ud cenru 

masrafı 10 . 
milgon sterlin Parıste Atman 

taraftarları 
1 milyar lngiliz 
liralık yeni bir 
kredi istenecek 

Londra 2 (A.A) - Oaily Te -
lesrah aazetukıin aiyaat muhaniri 

faali yete geçtiler 
Yani bir siyasi 
parti kuruldu 

;yazıyor: "De h 1 Al ·ı Pek yakında Avam Kamarasın - r a manya 1 e 
dan, harb maaraffarana karıılak ol - iıbirliği yapmalıyız 
mak Uzere pek muhtemel olarak n 
:reaiden bir milyar Jnıi'Jz liralık ye- -
nf bir kredi taavib etnıeai taleb o - Parütelıi paTlİ cuaaı Vichy 
lunacaktır. laülmmetine fiddetle hücum 
C~n Haziran ayında. harb maa ediyor 

taflan sGade 7,S milyona balii o-
hıy&\rdu. Eyl6lde masraflar, aünde Londra 2 (A.A.) _ o. N. B. 
9 mily~nu bulmuıtur. , ajanaınan Berlinden bildirdiiine aö-

Malıy.e Na~n, Avam .: amaran. re. dün Pariate «milli halk toplan. 
dan yenı kredi taleb ettiii zaman maaı» ismi verilen aiyut bir parti 
pek muhtemel olarak yc•ni muraf tetkil edilmifdr. 
raltamını bildnecelttir. Sanıldıiına Alman ajanaa. bu partinin Pan.. 
ııCSre. bUtU~. maaraflar, ~nde on ten radyo ile neıredilen fU proara
mdyon fnaılız Hraıına balıi olmu~ mını vermektedir: 
tar. F ranaamn imar Ye ihyası ayrılık 

Son bir kaç ay içinde harb en - kabul etmiyen iki teY• baihdır ı 
dlatriainin bütün rekorlan kırmıı 1 - Franaanın Avrupa ile ı,bir-
olduiu tebarüz ettirilmektedir. liii yapmuı, 

.......... 

General We,pnd 

Londrada 
telslrler 

Buhran yakında 
aydınlanacak 

8aneral Vaygand 
intjzar vaziyetinde 

- -- 2 - Milli inkillbı ba1&rmak. 
Partinin dıt llİ)'aaeti. Avrupanın Londra 1 (A.A.) - Mltt&til 1'raQ. 

aiyut. fikri ve iktiaadt İni& Ye ih _ m &Janm bildirtJw: Roman yada • 
,ıaaetıı 

tedbirler 
Silah taşıyanlar 

derhal öldürülecekler 

yua için ifberaberliiinl •• Afrika- aıuet.e1en .-_ lıUV$ ........... 
nın Avrupa Ye F raMız - Alman me l'raDm • AJmua mtlnue~ 
aai iftira.ki wretile iatinnannı ihtiva bahranuı pek ntmda a7dmlınıoall 
eylemektedir. TeJ&h114 Diha7et.e vecetiD1 l6ltlllr 

Yeni parti, bir eaki mubaribler libidir. 
cemiyeti reiıi olan B. Marcel Deat oa.teıer. herhalde fU cihetıi ıea..; 

<Den.mı 1 ael -.,fad&) (Onama 3 IDCI IQflıda) 

Nezarethanede hırsızlık 
Japan b alı ... 

Dünkü maçlar çok alika uyandırdı, 
Fenerbabçe Topkapı 3 - 1, 

Galatasaray da Albntufu S- O yeııcliler 

• 
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Fransada 
iki cereyan 

( ....... ta ı inc.ıi _,,..., 

ile B. Troy Te B. Laval'in wwwıainri 
dostu olduğu eöylenesı B. De Fon
tenoy tanıfından ....k ~ iclue edil 
mektedir. 

V'tchy W.6Fwdne Ycaı .-
Londra 2 (A.A.) - Pariste tq.. 

kil edilen yeni parti 1.altlunaa \,u -
raya gelen mal6mata ıröre. bu ]>M'

ti, Alman taraftan l.isıriyatlan ile 
tanınmlJ F ransu:lardan mürekkeb -
dir. Bunların aruında B. Marcd 
Deat da Tardır. B. Laval, bu parti.. 
de bulunmamakla beraber, bu yeni 
harelı:ete ri,-uet etmesinin kendiein
den ietendiii pelı: muhtemeldir. 

B. Lavalin dostu olan B. De Fon 
tenoy, Pam radypqnda söytediii 
bir natultfa yeni partinin k11nı1mut 

· okluğunu bi1dlnnı.tir. 
B. De F ontenoy, bu Rtltkunda ez.. 

c!üm le d emİftİr ki: 

Resimli Dla.kale: 

İçki i)k da*ikalar ~ bir cmünebbih >, az 80Draıll iÇin bir 
« mö:nenim :o bütün bayat için de tesiri yavaş :fakat kat'i bir 
zehirdir. 

Üç tesirli ilaç .. 

SıhhaUi ina&n, akıl ve dımağ müvazenesine sahib olan insan ıı:uyandm. 
cıya olduğu gibi cuyutuc1ı.ya da ihtiYaeı olm.ıya.n iruıandır. Bu it.'barla 
zehir de kullanmaz. 

Sözün kısası 
Yılan hikayesi 

E. Ekrem Ta.:a 

S eni tanıyorum. Gözüm ısın_ 
yor. Muhakkak ki bir yerde.. 

Hayır bir yerde değil, birçok yerde 
aeni gorm\i.§lüğüm var. İçinı doldu -
ra.n yağlan d!.§arıya tı.şkırtacakmıt 
gibi gergin duran şifman yanakların, 
çiğ ve taze birer sosı., gibi, tek ta.şb 
plAt.ln yüzüğün boğduğu parmakla • 
rın, oyun kağıdı yahud ki yukselc 
kcymette banknot, fakat herhalde 
kAğıd ve yalnız kdğıd tuttukları za.. 
man heyecanlanan daim terli elle.. 
rin, her gittiğin yerde sana sadako.t_ 
le piştarlık eden muhteşem göbeğin, 
yıJışık .suratın, ıslak havalarda etrafa 
lı:iinahça Zif~ saçan son model oto.. 
mobilin bana hiç de yabancı gelmi -
yar. 

Aca.ba seni nerelerden tanıyorum?. 
Hal Hatırladım!. Senınle Afinalılı. 

mız epey eslı:adir. Hesabımca, tam yir. 
mi altı senelik. Yirmi yediye henüs 
bastı. Ben o vakitler üç günlük az.ılı
mı dağarcığıma yerle.şt.irmiş, dağarcıtı 

F ransanın im'kbeli, A\menya ile 
yapacağı itbirfiiine 'ba~ltdtT. Der -
J.ıa) Almanya ile ifbintili yapmalı -
yız. Fakat Vichy, bu itf:>itfiiine 
na'1'J\amalctadtt. .. ................ - .......... - ............. -···-····-········· .. ·---·· ..................... - ............................................. _. ......... __. ... _ ...................... -·••••••··--····- ı sa.llasırt etın.iş, dolaklarımı b.a._ 

B. De Fonten07, billh-e Vichy 
hükumetinin a:zuma tiddede hücum 
etmiştir. Hatib, mareıaal Peten'in 
ismini zikrebnanit, falı:at maretalin 
it arkadaşlanna ve biltw..ea harici
ye M7.m B. Flandin' e hie1m1lar 
yapmıştır. 

Amftl o.- ...... ıitti 
Berne 2 (A.A.) - fsviçre p -

zetelerine gÖre, amiral Darlan. düa 
aham v~· deft Panee laattltet et 
miştir. 

fs~re radyoew.a RÖre, bu seya. 
hat, B. Hiderin B. De Brinon vaın
tasile mareşal Peten' e aöndorilnrit 
oı.!uğu cevabla alllı:.O.r bulunmak
tadır. 

Söz Arasında 

A~usturyalılarda 2.l 
sene esir kalan bir 

ltalyan askeri 
1917 senesinde A"\'USturyalılara 

..U düten bir ltalyan 
ay İtalyada ccBt-r 
gamu ıehrine 
avdet etmİ§tir. 
Yirmi iiç sene 
vatanından uzak w.,,....r. nadru kalan bu askerin 

Londıa 2 (A.A.) - Londaraya macezası <likka
gelen habedere a-öre, general Wey- tc değerdir: 
gand, d6n Ce_,irde bir IMlttllı:. 9Öy. Askerin j91lli 
Jem.i..h.. Alil ....... ~. ~.. Auguste 7.anc- • • 

General W eyp.d, .?atAn F-ran- hidir. 191 7 Ee.ne!Iİndc T aglimento 
S1Zlan, ~l'el9İ Petcn m . ~affında cephesinde Avusturyalılar tarafın • 
toplanmage ve maretalc Jtwnad ~ dan esir edaerek Cernovitzde üıera 
meğe d .. ·et eyi~ • v~ aöderine karartıihına sevkedilrnifrir. Aslen 
devam ed~ ~tfu 1d: bir köyfij olan Auguste Zanchi tar-

F raMtz AfrikMmın bazı MtM - LJ ,_ im v • 

d • ·ırı t--L.:.M...L. _ ..ı... JB a çaa~tın ı~ır. Bulundugu y~ı 
mın a, }"IClll mı ı ~·nınanm .. _ b v al lh"" '-d' v 

d v b::....:ı.ı. ..ı. la t ı_.......... z egenen t yan su un aııo. nıe • .tg-
ogru uyu ... aO"Jm r a 11 .. ...,....r. _a.. d k 1 l · · B 

rar "Yerici p!'OpagBndaler yapmakta ~~R soa a dadış, Bv enmış~r. u-
devam edenler, p.ddeMe cezAlandı- 80d n Bukya'!n ırSo. eı çoebuki~ '?r.. 

1 k•- d ır. ovınanın \'Yet a ınıye-
n aca mr rr. · · · ·· · 1 '- · C l ··;rt · • },it1 'rit F tine gırmesı uzerıne mem eıı;etme av 

ener~ • so CT"lnı n en: T&n dcti tercih etmiştir. 
sızlan «bir kaç zamandanl>en de - • 
vam etmekte olan fayİa)ara iDMl -
mamaoa n davet etmiştir. La Haye mahkemesinin 
M~ Peten'e "-'• verdig"i gw;b bir karar 

Londra 2 ( A.A ) - M'üstüü Pr&n_ 
.sız ajansı bildiriyor: 

Observer gazetutnin dipk>maai mY.. 
har.rirI, Bitlerin Pariıl mn'huatının 

Vichy hükfımetine k.ar~ı hücumlarını 
~t.Unnelt sure~ P'ranllıııların 
Petain'e karşı husumetlerini meyda
na çıkarmak, mare§ali istifaya mee_ 
bur etmek ve bu suretle Almanya _ 
nın Fransa hükiımetinden koparmllJ 
olduğu Fransız filoııile BiZerte'i ele 
geçirmek olduğunu yazmaktadır. Fa
kat HitJerin başvurmak istediği bu 
çarenin boşa çıkaca~ı tahmin edil _ 
mektedlı". 

İngilizlerın Lıbyada süraUe ilerle _ 
meleri, Tunus ve Cezayırın hareket 
üslerini ele geçirmek hususwıda İs -
panyıırnn müza.hareti ihtiınalleriı\ı"n 

zayıflaması HıtJeri, zamanın kendi _ 
sıne yfır olmadığına ve son bir bileye 
muracaat etmesi lüzumuna ikna et _ 
miştlr. 

Tehdid ... 

La Haye mahkemelerinden biri 
bUDdan yjnni giin kadar evvel bir 
memlekette bü • 
yük dedikodu 
uya .. dıran çok 
garib bir kanır 
"Yennittir. 

La Haye tdı
:nnm en büyük 
antikacı. 
larından biri camekanıu meılıur 
ressam Manet'nin bir tablosunu aa -
mıı, yarı çıplak bir genç km gös -
teren bu tabloya 3000 florin bedel 
konmuştur. 

Günün birinde zabıtaya bir ka -
dın müracaat etmiş ve antikacının 
camekanında reaeam Maoet'in e _ 
seri olarak tc~hir edilmekte olan 
tablonun arkada;ılanndan bir genç 
kız tarafından yapılmış olduğunu 
bi1dirmiftir, T altkikata giri.en zabı
ta şu neticeye varmıştır: 

La Haye'li iki delikanlı bir gün 
etki eşyalar, çöplükler arasınc:la bu 
tabloyu bulmu~lar ve bir azizlik 
yapmak için bahse girişmi,1erdir: 

Sah.sin mevzuu tudur: 
Delikanlılardan biri bu tablonun 

altına Manet'in imzasını taklid e
derek atacak ve bu tabloyu şehrin 
en büyük antilı:ac:ısına satacaktır. 

( l>eoYamı 6 ıACı aayfada) 

[İktasadi tetkikler] 
calı:lanma sarml.§, vatan serhaddine 
koşuyordum . Sen o vakıtler binbir bi.. 
leye başvurarak sığındığım vatan bu. 
catında ~inle, yoldaşınla, tardeşinle 
aara sürüyordun. Ben, P~inler yay _ 
!asında Bll'tüstü kuru topraklara u • 
zanınış gökyuzunde yıldız aayarJten. 
sen ihtiyar ve dul anama on mi.sli de.. 
ferine sattığın çürük basmaya :mu_ 
kabil ondan aldığın !ırayı da xnta _ 
rak, hergün biraz daha kabaran ser
mayeni sayınalı:la meşguldün. 

Mütareke birbirimizi gene karşı kar 
.şıya getirdi. BiZimküer, seni zengın 

ebnek için, babada.n kalan evi sat _ 
m!.§lardı. Onu araştıran yaşlı ve ml1., 
teh~ gözlerim, onun yeroıde se _ 
nin beş katlı muhteşem apartmanı.. 
ııı gördü. 

Mahallede dolll§a.D rivayetlere ku • 
lak verdim: Senin içıin kimi talihli, 
kimi zeki ve becerikli diyor, çoğu da 
sana llnet okuyordu. Hepsinin itti _ 
fak eyledikleri yalnız bir no"tt a ,_.nr _ 
dı: O da senin milletin kanını em 
miş, gözlerini S:ğlaınaktan kör, ciğer: 
lerini .şelcer.sizlikten verem ettni§, ö • 
lüleri kefensiz gömdürmlif bir mnh. 
tekir oldnlundu. 

Halicde fabrikan, Sultanham~mm. 
da yazıhanen, Büyükadada köşkün. 

1 Pa.ngal~a ıapo.rt.xnanın, Galat.ada 
.,,..""';;;N..;:;;;;., • banlarm, Maçkada konağın vardı. Ve 

bütün bunlar. harbin başında bı'l'bi _ 
rirnizd.en ayrıldığımız zaman n nin, 
içinde pinekledjfin Mahmudpaşa ba • 
tındaki ufacık dftkkiindan doğmut. 
dört yılda yabanı aylandO'A ağacı g._ 
bi korkunç dal, budak .salnıı.ştı. 

ICanaJamn .,. 
O Mütareke sıralarında seni pelc 

ilk gördftm; senin bahsini pek sıt 
i.fı'ttim . 

Gördüm: Beyaz atının üzerinde 
Klllllllla lahriWanıeue lnııilt•e için yaptığı tanlllardan bir lıalile ile 

büyük ,.JaiTlerinJen KelHllin bir göriıaiifü 
şehre Fatih gibi giren düşman gP.ne _ 

İngilteııe ile beraber, Almanyanın a- ralin üzerine, pencerenden çf,.ek ynıı._ Kanadının coğrafi vaziyeti Kanadanın 
Kanada, Birlctik Amerikanın ti

malinde kain, Büyük Britanyanın 

bir dominyonuclur. Meaahası 9,5 kudret ve 
milyon kilometre murabbaı; nüfusu 
1 1 milyondur. Kanadamn merkeri 

Ottava oehridir. k ki 
Kanadanın ilk eahibleri Fransız • ayna arı 

lardı. XVlll inci yüz yılın sonlarına 
doğru Jngilizler, Kanadayı Fransız-
lardan aldılar. 186 7 senesinde Ka
nadanın muhtelif vilayetleri, kendi 
aralarında bir federasyon teşkil e. 
derek, ayin ve meb·usan meclisle -
rinden müre'kk.eb bir parllmento 
vücude getirdiler. Kanadayı idare 
eden ve Büyük Britanyayı temıil e
d-en lngiliz umumi vali.i, parlamen

t~ kart1 me•uldür. 
Kanada, Milletler Cemiyetinde 

kendisini müstakillen temsil ettiği 
gibi. Amerika, Japonya ve Franııa 
nezdinde müstakil birer mümessili 
bulunmaktadır. 

KaDada zirai ve sınai bir mem -
leket olup dokuz muJ.ıtar eyaletten 

--YAZAN 

1 Hasan Ali Ediz 1 

mürekkebdiT. Kanadada, demir, kö 
mür, ve muhtelif çefid renkli ma -
denler mevcuddur. Kanadanın baş
lıca ihracatı: Hububat, kereste, ka
ğ1d, süt ve sütlü mamulat, renkli 
madenlerdir. 

Kanadada hakim rol oynıyan in. 
giliz ve Amerika aennayesidiT. Ka
nadanın tarlunda kereste, k.iğıd, o-
tomobil ve menıucat 1&nayii fazla 
inkişaf etmİftİr, 

Kanada, 19 39 yıhnuı Eylulünde 

1-·bi- olarak harbe ..;._:....w. " 6 
ıcy ~ •··~ dırıyordun. * Gördüm: Beyaz Rusyanın r.ıcmle-

Kanadamn lngiltere için 1ı:etimi2e kustuğu yığınıa racıreye a • 
vuç avuç para yediriyordun! 

olan ehemmiyeti Gördüm: İşgal kuvvetleri znbıta&l.. 
K d bilh 

. . . na casusluk ediyor, sana köril köril _ 
ana a, assa arazısının na - .1 k d .. ahi -:~•:~ d la .1 l il ne mı yon azan ırmış olanları on. 

mut~n. ge..,..., 0 yı~ e ng - ıara yakalattırıyordunl 
tere ıçın her zaman f ev kala de ehem- İş . . 
miyeti haiz bir dominyondu. Fakat It~ım : işgal kuvvetlerinin Heri ge.. 
İngilterenin yeni dünya harbine gir- le~erı ~arkın ~uhayyel zevklerini 
mesile beraber Kanadanın lngiltere senın evınde, senın salonunda, S(;nin 
için olan ehemmİydi büsbütün art_ yatağında tadıyorlarmIJ!. 
tı. Bu ehemmiyet bilhaaaa jki esaslı Bu lıitütkanığına bedel koyn una 
noktadan ileri geliyordu: koydutun yabaneı pasaportla savll.§-

1 ) Kanada iptidai madde ve bu- mayışın bugün iddia eylediğin gibi ha 
bubat bakımından fevkalade zen _ miyetinden değildi. Mal, canın yon -
; in okluğu içjn, lngilterenin harb gasıdır demi§ler. Sen de rnallnrını 
zamanında emin bir gıda ve iptidai bırakamadın; ve Tllrkün Alicenablı • 
madde deposudur. ğına güvendin. 

2 - Kanada sanayi bakımından Hakkın varmış: Türk sana ilı,me_ 
da inkitaf etmiş bir memlekettir. di.. Seni, zaferinin zekf&Lı olaun dıye 
Harb sahnelerinden uzak olması, serbest bıraktı. 
düflDan tayyarelerinin eritemiyece- Bir müddet sindin. VAkıi. gen<ı do _ 
ği bir yerde bulunması. lngiltere için lablar çevirmedin değil. Türkten or _ 
esaslı bir barb .. navü kunnağa el. tak aldın; dalavereni perde arkası_ 
veri'lj bir hal almaktadır. na gizledin; hamiyetli görünmeye 

CDeftmı ı iDCi ~iMia) çabaladın; çocuğunu Ttirk mektebi_ 

Sunday Express, «HitJe.r Pe\ain'i 
tehdid ediyor .• unvanlı muaa&am bir 
başlık alt.ında Akdeniroe tanı bir me 
sa bırliğı yapılmastrlı, .§imali Afri _ 
kada kun-etli bir den.z U38Ü vücude 
getırılmesini taleb ve bir Amerikan 
mcmbaının b r telgrafını ıktıbas et_ 
mektedır. Bu telgrafa naZIU'an yatın 
da mar~al Petain'ın rıyasetı altında 
bir direktuvar vıicude get.irılecek, bar_ 
biye ve bahrıye neza.retıerini general 
Hutz.ger, amiral Dar'lan, dahiliye na. 
zaretini Laval, hariciyeyi ve Boud<>in 
mal.y~ı dıeruhde edeceklMdır. 

r------------------------------------------------------------ ne verdin; ona Türk ı..mıi koydun .• 
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l S T E R i N A N 1 1 S T E R 1 N A N M A l Hepsine inanmak i.st.edik. Hfısnü 
niyetimizin hududunu sen kendin ra_ 

1 na bilirsin. Onun için burada tafsile 
lüzum görmüyorum. 

Tramvay ili tlnla JDftRU olmak an maalesef çıkmadı. Hangi gav.ete_ 
,e el at.sak 1ai"riDei ~a olmadıjı gün muhakkak ilı:ıillci aayfasmda 
gönırıbe batJ!ııor. 

Bir ctrı; 
Ray b.ıunmad.llt takdirde 8 ay aonra eefere nihayet "'Mrileceiini .SÖY

liyorla.r. 
Ertesi gün, 
Teb.riekl~ dıe :hMUlandıfmı lu&ber "'M!'iyoclar. 
Derlcen, 
Şu veya bu aık.ıbeiin yakla§masma intizareeı §imdilik tramvay seferle • 

rillin yalnız sabah ve at.tam aatleriıe ınlti.9ar ettirüecetini yazıyorlar. 
Hem onlar söylemeseler hay&t .sah-ıesi sabah, aqam, bele aq&m so. 

kala çıkanların görleri önünde. 
Allaha tükör harbe eirmedik. fakat maaleaef harb ile çeYl'iliyia, elbette 

afat telek, basan ela büyük aadmeleri bize kadar da gelecek, tramvay_ 
da ar-ima Duılan bir yolcunun feryadına karşı arkadapr>ın sôyiedili 
gibi, presiz Mleııınak gerek. 

Yalıus gaz9'ıeleM tırem-r iti acaaında vwıdilrJeri bir haber var k~ IÖ-
Amime taıpU: • 

Lo:ndra sefirimiz istanbuı belediyeai namına te.şebbiiste bulunm\Jf, 
muhtelif fabrikalardan 18 tane otobtıa aJınabilecelini ötrenmlf, bu l 
otobüaün dört bet ay içinde ist.a.nbulda bulundurulabilmelerini de temın 
edecelcm.if. 
İnşallah diyelim, fa.tat bize öyle geliyor ki, 18 otobüs İatanbul şehri. 

nin münakale iflerinde görillen zorluklann ualtılmasında müe&si.r o;a _ 
caba bunun ~in İngiltereden haber belı:lemi:yıe lüzum yok, daha Yl\kın, 
el altında ayni tekilde bir vasıta vardır. 

Anlı:aranın tapbkaçtılarmı dÜfÜilünüz, bunlardan hiç birinin karoseri.. 
si dl§ memlelce"8 yapıhnamıtt.u', hemen bıepai de tueliğini kaybeden bi
nek otomobilinden çevrilmiştir. 

Bugun İatanbulda sekiz yüze yakın taksi var, bunlardan bir kısmını 
işletiyoruz, bir kıısmını garajda ahkoyoruz, o halde içlerinden luzum 
görülen miktanm alara.k otobüs haline getirmek mümkün demektır. 

Bir otobüs 20 yolcu taşır, taksiden çevrilen kaptıkaç.tmın ~ıyacağı 
yolcu ise 10 kişidir, bu vaziyete gbre İngiltereden beklenen 18 y.:>lcu oto_ 
biliıtlnttn işini 36 kaptıkn9tı ııeden görm"-'in, sarfedecekleri benzin de mo_ 
\Ör kuvveti itı'barile 18 otobüsün aart>deceti benzinden fazla değildir. 

BiZ bu hesabı hem doğru, hem de mümkün görüyoruz, fa.kat ey oku _ 
yucu aen bunun böyle olduluna: 

ı STER · ı NAN, iSTER iNANMA! 

Sen o .şekilde devam ettikçe, l.ıiZ de 
tutumumuzu bozmadık. Bozmadık 

1 amma .. Oöniyorum ki, dünya karışa_ 
1 hdanberi kopası bqını gene kaldır -
dın. Bulanık suya oltanı gene sah • 
yorsun. Sivri uçlu ellerin piyasaya 
gene uzanıyor. Gene dalavereye, ih _ 
tikar yapmağa, içinde yaşadığın mil

. Jetin bünyesine suikasd et.rneğe dav_ 

1 
ranıyorsun. 

Yook, azizim! Dikkat et! .. Eskı çam_ 
lar çoktan bardak oldu. Bu sefer sa
na kanımızı emdirmiyeceğiz. Bu defa 
yağma yok!. Aklını başına toplamaz.. 
san, öylesine bır t.a.ntuna ~idersin 

ki, alimallah şaşarsın. 
KatalaviS? Aslusar? Se kapıto, 

muhtekir efendi?! 

1 
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~01' POSTA Sayfa 3 
3 $ubat 

Telgraf, !Telefon Ve Telsiz llaberleri 
Makineye !Askerlerimize verileni 
verilirken kışlık hediyeler 

"Hitler yakında 
son kozunu 
oynıyacak .. ,, 

Alman, İngiliz 
mütekabil 

ha va akınları 

Yunanistan 
İngiltereden 

asker istemedi 

Eritredeki İngiliz 
zaferi 

Agordat ıehrinin 
kapılarında çok 

şiddetli 
muharebeler oldu 

Kahire 3 (A .. t\.) - B. B. C.: 
İngiliz kuvvetleri Agordat ıehrin• 
prmeden evvel ııebrin kapısında çok 
ılddeti bir muhareb:! vukubulmuf • 
tur. İngilizler, mühim mikdarda : 
ar almışlardır. Buradan kaçmaga 
muvaffak olan İtalyanlar Agordatın 
80 kilometre ı:inıalinde Keren isti. 
kametinde ve Kızıldeniz üzerinde 
kain Massavva limanına doğru çe • 
kilmektedirler. Agordat, ETitrenin 
payitahtı bulunan Asmara ıehrini 
Massavvaya bağlıyan mühim de • 
miryolu hattının son noktasıdır. 

Agordatın zaptı. mühim bir stra
tejik muvaffakiyettlr. 

Dün beyanatta Lulunmağa sala • 
hiyettar bir zat. Barentuda, İtalyan
ların vaziyetinin fevkalade nazik ol
duğunu söylemi,tir. 

.Anklara 
2 

'(A.AJ _ Askerlerimize çorap, 617 çift eldiven ve hediye te - Jngili:z ilrtd d • NaZ:.lı Lo~d.ra 2 <A.A.) - İngiliz hava ne- Atina 2 (A.A.) - Atına Ajan.sın • 
~ık hedJye teberrüatı etrafında dariki maksadile (29 lira verdiklerini • a . ~azırı. « . zar~~ının tebliği :. d~: 
bugttn aldıinnll!I telgrdl.ar, Diyar _ b~d~ek.tedir. Sandıklı ~aza~ı ve bır devreye gınyoruZ)) dıyor t Dun gece sah~ teşkilatına ::nensub .. rta~y~.n !Propagandası, Metaksasıh 
b kır haltının 2060 çift yün çorapla koylerı halkı evvelce verdıklerı ~503 Lo d 

2 
CA A ) İ dl h b ayyarelerden müreltkeb ufak bir ha. ölümünun kendisine ilham etm.ş ol

.,:3 parça muhtelit eşya, tncesu ka - parça muhtelif eşyaya ilaveten ~eni. nazı~ ~lton L~icester'd~tU:,~r nu~~k ;~/~;"eti Brest'~e -d~klara h ücum duğu yalan ve iftiralarını neşre de • 
Z""l halkının 

519 
parça eşya, Akça_ den 1654 parça eşya vermışler. söyl'yerek '.. 1 d t· .. .. ıŞ • Cumartesı gunu fena hava vam etmektedir. Roma radyosile yu 

- ' f ü d' ı ezcum e emıŞ ır •·•· şartlarına rağmen devr·ye k na • dal kazası halkının da 2740 ı;i t y n ır. Memleketimizde herkes pek yakın • 'f 1 ıl ' ı ve e • nca yapılan neşriyat sayesinde Me . . . . • .,.ı .uçuş arı yap mıştır. Bu harekA - taksas'ın Yunan hükümeti tarafın _ 

d 
. .

11 
da daha çetın bır ımtıhandan geçe • ta ışt irak eden tayyarelerimizden "k" dan 4 fırk t u· . . . 

l
•talyaya hava an • ıng 1 ere ye bilecejti gibi Şimdiye kadar maruz kal- Si üssüne dönmemiştir. ı ı. il . . . a. n~ ıZ askerının gonde • dığı şah.si tehlikelerden daha büyük. Londra 2 (A.A.) _ Burada ö~re ~a~e.sı . ıçın Ingiltereye vaki olan mü. 

d Yardim ProJ
.BSI• lerile de karşılaşabilir. Fakat bu im • nildiğine göre, İngiliz hava Kuvvetle: sir ~tın kre~de.~ılmesinden mütees • 

Y
ar 1 m tihan ve tehlikeleri iftihar hissinin i - rine mensub ufak bir teşekktll, bu o ara ölmuş olduğu şeklınde b r 

. fadesi olan bir tebessümle karşılıya. gün şafaktan bir.az evvel Boulogn; ~~an or~y~ atılmakta ve bu yalana 
(Bat tarafı l inci sayfada) Va~ngton 2 (AA) - O. N. B. cağımızdan ve dii4man gayretlerinin ve üstende doklarına hücum etmiş ınleyıeilerı ınandırrnağa çalışılmak • 

Alman tayyarelerinin Siçilyada • Meb'usan meclisi reisi B. Bloom, hepsinin boşa çıkacağından eminim. lerdir. Tayyarelerimi~n hepsi üsleri: tadır. . 
ki üalerinden hareket ettikleri muh dün, lngiliz büyük elçisi Lord Ha. Nazik bir devreye giriyoruz. Çünkü ya ne dönmüştür. Yunanıstan, İngiltereden asker gön 
temel gfüülmektedir. Almanların lifaks'la görüşmüş ve lngiltereye kında Hitler nevmidane spekülA.s • Alman lehli~·, derrnesini asla istememiş olduğu gi 
Sicilyadaki esas üslerini teşkil eden yardım hakkındaki kanun projesi _ yonunda son kozunu oynıy:ıcak ve • . • bi, böyle bir talebde bulunmak ıhti : 
Catania, Oerne'nin 850 kilometre nin büyük tadilat yapılmaksızın ya mağlübiyetin ınuhakkak olduğu • Berlın 2 (AA.) - Alman or - ~acını da hissetmiş değildir. Çünkü 
şarkındadır. Catania ile deme ara - meb'uaan meclisi tarafından kabul nu kabul edecektir. dulan başkumandanlıiiının tebliği: j Ingilizlerin . hava kuvvetlerinin mü • 
sındaki aidiş geliş uçuşu, Junkers • d'I w· . 1 .

1
• b" .. k 

1 
. . Müteakıben işçi partısinin vaziye Hava kuvvetleri, 1 .Şubat tari • zaharetile Italyanları denıze dokmek 

• ki b' k'I e ı ecegıru ngı ız uyu e çısıne te- t ' d b h.s d D • hinde d 1 'it .. · d .. 1 · · 88 pike tayyarelerinin i ' ın ı o- . . . ~ en a e en alton demiştir ki: • . e ngı ere uzerın e muse - ıÇın muvazzaf ve ihtiyat efradunız 
metrelik harekat sahası dahilinde - mın etmıştır. işçi parttsi aon defa akdettiği aene- lih keşıf uçuşlarına devam etmiş - kUi ve hatt~ fazladır. 
dir ve &zamiaidir. Sicilyadak.i Al - lik içtimaında halihazır hükümete tir. iki hava meydanına, çok aşağı- y . ba kil 
man hava kuvvetlerine son zaman. E •t d ı• •ı• tam bir yardım yapmağt ve memle • dan uçan tayyareler tarafından hü. D"ğ ta r:'° . ,ve 
]arda takviye olarak yollandığı ma- rı re e ngı ız ketimizin ve bize aziz olan şeylerin mü cum edilmiAtİr. Bir çok <iüşman tay das~ er r.a .• ~n Italyan ~ropagan . • 
lı1m bulunan Heinkel. 111 bombar. dafaası için imk!n dahilinde olan yareleri, tahrib edilmi, veya hasara i· ~o.rızı.s ın başvekaıete tayini 
dıman tayyareleri de, bu yolu ko - zaferi gayreti göstermeği ezici bir ekseriyet_ uğratılmıştır. Hangarlara ve sığı - ~t~~:nın Yu.na.nlııta.na.n İngiltere-
] 

katedebilirler le karar altına almıştır. naklara da isabetler kaydolunmuş- ~ 'dd' men iles~r ~lmuş de~ek oldu_ 
ayca · Harbden sonra is tur j l!>u ı ıasını erı surmektedır. Fakat 

Sicilyadan ıimali Afrikadaki in • (Bat tarafı 1 inci sayfada) . .. tesek de, isteme- Sar ki in 'it d . . . ·Roma radyosuna göre Yunanıstan 

g
iliz kıt'alanna karşı taarruz hü - detmişlerdir. İngiliz hava kuvvetleri, s~kb~e·d4'.:8kı dunyadan çok başka ye. hir ı· a · d~ı e~~ e: ıkı fabrıbka ve otedenberi inailteren1·n esareti aıt•n' 

.. k" · · · d l 1- . . ı· ü nı ır unya kurulacaktır ım n a ...,uesıııs surette om - . "' . - .. cumları, bugun u şeraıt ıçın e ta •A bu harekata ıştırak eylemiş ır. ~ n · bardıman edilmiştir. 

1

. da ımiş Bu da Italyanın Yunanista-
yaya Alman hava yardımının tabu akşam güneş batarken kuvvetlerı - Al 1 . . na İngiltere· tarafından yapılan 
bir genişlemesini teşkil eder. Maa. miZin ileri unsurları, Koren'e doğru Londrada tefsı·rıer t d k;an a~~: ta:nrdo\re erı, J!l~al al. Yunanistanca kabul ed'len m'u··zahve d · b" · . kil d" 'd kı ın a ı arazı uzerın e uçan bir düş ı a. 
mafih bu, yar ımın genı'. . •r nıs1 - gerı çe en uşmanı yenı en ya n. ma" tavyaresi..,; d" .. .. t" - , retin kendiliğinden yapılmasında ve 
bette olacağı demek değıldır. A - dan takib etmekte idi. Uzun me ·n· kuııurmu!lll ur. t ·ı kabul edilmesindeki garaz yokluğu 
man hava kuvvetleri, bugwnkü Fe • Barentu mıntakaslnda, harekat (Bat tarafı 1 inci sayfada) t .. ren. nbzı ı 1ca~~ tdoo aT"kı. :'il'' - nu ve iblA.sı hiçbir zaman anlama • 

k di 
.. l . . t ·s ederken •··'d bir ta d . k' f l kt .. ett· kted' k' F r·ı ın cenu u 11ar l!'ltn e as er. e - -raitte en . us ennı e91 mu.ınıı• rz a ın ışa ey eme e. ruz ırme . ~r ı, raruız ı osu. hemmivette hedeflE'ri bomb d m1-1 olduğunu gösterir. Bu müzaha. 

büylik güçlüklerle kar,ıl.a~cak~ır. dir. Daha cenubda, Bierundi şimdi nu ve AkdenıZ lımanlarını Almanlara etmistir. ar ıman ret, Yunan _ İngiliz münasebatında 
Maamafih, Junkers -87 gıbı faalı- elimize geçmif bulunmaktadır. Daha teslim etmemek iQin elinde ,.ağlam bir Akd • d herhangi bir değişiklik olmadan ma-

Atlna 3 (A. AJ - B. B. C: yet saha11 mahdud Alman bombar. evvel Umharar'dan geri çekilmiş oian hukuki esas teşkil eylıyen .. niıtareke . enız e zide oldufu gibi devam etmektedir. 
Yunan matbuat nezaretıninbir teb_ dıman tayyareleri ve ayni z~manda İtalyan kuvvetlerinden yeni esirler ahklmından inhiraf -:tmedikc;e, ma. Akdenızde, ~l~an A bo~bardı • Jean Metaksas, ne halkı, ne Yuna • 

liğinde, bütün Arnavudluk cephele • Alman avcı tayyareleri. Sicılyadan aldık. reşal Petaine karşı Ingiliılerin ve ~an .tavva1rel~~ı. !fı.m9:lı A~n~~ !'la - 1 nistanda ve ne de İngilterede hiç kım 

Arnavudlukta 
son vaziyet 

rtnde İtalyanların hiÇ bir mukabil kalkarak Libvada harekata gecmek Habetiatanda mütıtefiklerin ae~ata devam ey - hıllerınde nRılı7.lerın ıaııe ussune ya se bu kardeşçesine müzahareti bir 
taarruzda bulunmadıkları bildlrll - için, ileri !tal.yan taVYare meydan : Habeş vatanperverlerinln faaliyeti., lemektedir. ..,.v~n hir r~k limana büvült muvaf- ve8ayet ve tabiiyet rabıtası suı-~tinde 
mektedir. Teblilte Ywıanlılaruı son Jannda benzın tazelemek :necburı-

1 
h h k b' t zd 

1 
h Sunday Tlmes gazetasinin d·ploma fakıyetle hucumlar }'anmı"tır. Bu tt!fsir veya tadil edemez 

muvaffakiyetleri üzerinde durulmak.. · d d' 1 B 'b' h k•t · e ema en ır ar a yapı an a. t'k h b' · d ' ki hiicıımla.,. esna.-ında c ' 14 b' · · vetinı_ e ırhed"· d b'u g~ bı adreh~li ıdse retflt;unız nelicesinde, Ha.beş~tanın ı mu a ırı ıy~r : t ·rt h .. d .. ed~ an ·ı bı~ Ingiliz mUletile Yunan milleti, müa 
ta ve İtalyanlarm Kli.suranın geriSi.. ancaoı; '"a u ır nıa et a ı n e . 

11 
bl Kö . d V lka't Sanıldığına gO}'e Vichyde iki fikir onı a o acmın e uc U!lman 11 ,. ı takil olduklarından dolayı b hakkın 

" ilim' 1 f Ital"d mühim gö t b'I' tıına gar auıc e •. 1 mın • · batırıl-ı• ,J;;,.,. ı"ı ı'l b d w h -
1 

ne sur e eri ev .. e - yapı a ı ır. takasından geri çekilen Italyan kıt' cereyanı vardır. ·;; , 1 ç !'l e e agır a mağrur ve mağrur olduklarından do.. 

~=ek:ate=S.:ıd~=~ıs:1ev:::rı ltalyan tebliği aları, motörlü nakliye vasıtalarını~ ed'1:.~a\ Pet;ın tarafından ka~ul •ar~.~gratı mı~~~· Al layı müstakil iki millettir ve bu mu. 
tahkim ve dfü•~anı yüksek yerlerden İtalyada bir mahal 2 (A.A.l - İ . büyük bir kısmını terketmek mecbu- ... d ' ~ 0 

an k eannetn~ ve •. Herrt iOt, .. un g~ce, 1 ulstmadn.k. ma~ ara. • zaaf sebebden dolayıdır ki halih:ızır. ~ . eı· d k 
1 

B k tl h" a.en .sıne mu aveme sıyase .ıni !) V zıs111e ve ışga a ın a ı araııye gır- da İtalyaya karşı mesa· b·rı ;~· . 
celtllmiye mecbur etmektedir. talyan orduları umumt kararglhmın rıy ın e a 1I114tır. u uvve er ıı. • .._:.ı .. rdir • memi tir. 

1 1 

·o• ;ap -
24{) numaralı teblili. len dal pattJtalım J(file şarka dotd aae e~ · ş • • .. " maktadırlar. E~er Roma propagan.. · . yürüıneie çalıfmakt dır Diler bazıları. ikinci bir teslimiyet 3 1 Kanunusanı gunu. tayyare - dası bu-nu anlam~sa İt.alyanın 

M it h .. Yunan cephesinde, kefif haı·eketlerı . a · - tarartal'ldutar. Bunlanlan bir kJ4 • terimizden ikisi dönmemi11tir. heaabları görüldülü gün bunun far 
8 ava UCU"1 esnasında, son gönlerde m~ldb e • HabefiSt~!~:. Metemına ~ıntalı:ad • mı, Almanya ile iş biriili yapılmaua tına varacaktır. • 

Malta 3 (A.A) - B. B. Ç.: dilıni§ bir dilfman müfreze.iınden e • ıına yap......... tazyik netieealn 8
• cayrf m8fCU} Fran.1anm ekonomik l /il l 

Dün büyük bir düıman hava filoau lBirler ve birçok tertedilmit silAh al- dü~an, 00?~ · ~ete~a yolu tl. YUiyetinin ümldsiz bir hale gelecf-li ng eren n 
Maltaya taarruz teıebbülünde bu - dık Düşmanın bi.Yedmr derecede la. zeNıde de rıc at balındedır i'e ~yyar fitrindedil". Yunanialana · Yunanistanda hava 

hücumlarında ölen 
ve yaralananlar 

1 ı ·1· l ri ! · . • tıt'alarunız tarafından yakından ta. unmuştur. ngı ız avcı tayyare e V1blar kaydettiii müşabade edilmif • kiib ol kt d Wenand'm nutkunda sarahat yok Yıardımları 
'- 1 . il k" .. l eli 1 ,. yal bir uruna a ır. yun an gerı p ıs urtmuı er r. n • tir. Tonnoma vadiSinin nız I . General Weygandın radyoda söy. 
siliz tayyarelerinin hepsi üalerine 1bölgesinde tıçft sttbay olmak U"..ere iki t talyan. ~liaitalnde h ledili nutuk, Vichy'deki vaziyet hak. 
d" .. l d' talyan aomalilUlde, Jyan u • tınd 1 bir h . onmuı er ır. yüz ölü sayıl1Ill4tır. dudunun öte.sindeki bMWn bölgeler. a yen ura ~t vermemıftfr. 

Düşman tayyareleri Avlonyada bU d teş'f kollanmlZlll tazyiki devam General Weygand, bilhaısaa, Alman 
Rumen Ba•vekili bir taneler mıntatuını bombt:rdıman et j e~ett~ir. Bunun neticesind~ dllf • arzulan. tarşıaın~a endişe içinde bu. 

T • miŞ, hasar ve telefatı mucıb ol!Duş - manın ileri unsurları umıımt bir ge. lunan 'imali Afri~ eftf.rı l:Dlumiye-
beyannam e neşrettı tur. Oil ölü ve blrkaÇ yaralı V:>.l • ri çekilıne hareketi yapmaktadır. linf ~ Te tenune çal~J,ftır. Şi_ 

.. dır. Asordat'm ehemmiyeti mall ~ada, muhakkak ki general 
Bukret 3 (AA.) - B. B. C.ı 1 Bingazide, kayda deler ııiçbir ye. Hartum 2 (A.A.> _ Sudan hudu- de. Gau~e un nututıan çok bıiyttt 

Dun General Antonesko tarafınd~n nilik yoktur. Hava teşekküllerimiz dundan 130 kilometre kadar mesafe. teair'ler ıcl"l etmiş buluı_unaktadır. F'ı.. 
p .. redilen bir tebliğd~, mem.~ek~tm ı dt1fJDanın motörltı gruplarım ~m • de anahtar mesabe6inde bulunan illptta, ~eygand, ~frikafl. general 
hor tarafında aGkOn hüküm aurduiil bardmıan etmiŞlercilr. İki Hurrıcane Barentu ve Agordat •ehirleri önünde de Gaulle a ehe~ıy~~ atretmemete 
bildirilmektedir. Batvekil, bundan tayyaresi avcunız tarafından di'4ft • cereyan eden fiddetli tnuharebelerde ve mareıaı Petam e. •~imada denm 
ıonra hiç bir aiti,ata meydan ver • ı rülmüttür. Dftşınan tayyare meydaJ?. İngiliz isti!' kuvvetleri şiddetli ·İtal. eylemete d~tmiŞ~.eti 
lbJyecelini bildimıiı ve Rumenlere 

1 
ıarımız berine bir hücum yapmtf, yan mukabil taarruzlannı kırmışlar- S d Ti .. v~-uh •. d 

Mihver milletlerinde görülen clisip. hasarı mucib olmuştur. P'akat ölü Ye dır. .un ay ımes ın ucavm arrı~ e lbıi taklld etmeleri lüzumunu bil • yaralı yoktur. İngiliz topları şimdiden Barentu kj.nı meseleye temaı ederek dıyor 
dtrmiıtlT. ..,,.kl Afrika.da şimal cephe.sinde şehrindeki dtt4man mevzilerini tom. 'c 1 w d i t' . ....- • enera eygan , n ızar vazı • 

Eritre'nln garb yaylumm alt tıs • bardıman ediyorlar. f d d' ı p t •· mında Agordat''"' Barentu ıarasmda Kısıldenizde Massaua limanına de. kye dın -:_ ıkrkvedmakreşa e en 
1

~.ya • 
• . 

5 
(ih' ın a na ın a arar verecegı e • 

• :.;ıdetli çarpışmalar oımuıtur. mıryolile ba&lı bulunan ve m ım 1 1 • d ı t t 8 
.,.... ""'----

1
--- -'-' bir hir olan .a..•ordat önündeki fn. sas ı ~ıe eyı ay ın a mamı~ ır. '! 

l'UDJIUU9" ... ~an fe , ~ · ı esaslı mesele ıudur: Afrikadaki 

Al
man hava kuvvetlerıne ınensub gillz tıt alan altıaı orta, beşi hafıf F . t 1 w L .. . _ ransız ımpara or uguna 11.ucum e-

m
"frezeler aonum ve Banllya lıman- olmak üzere 11 tankla bir hucum ya_ dild·w· "d f 1 ._ u • • ö İ . ıgı zaman, mu a aa o unacaıı; 

1-.. ına ve te.sısatına müessir ve g • parak 15 talyan topu tahrib r.~mi§. d 'l 

Atina 2 (A.A.) - Royter ejan
aı muhabirinin öğrendiğine göre, İn 
gilterenin Y'unanistana yardımı mu
azzaM miktarda harb malzemesi sev 
kine münhaaır kalmamaktadır. Yu
naniatana ayni zamanda bir çok 
yiyecek, giyecek ve ilaç da sevke • 
dilmekteclir. Bu arada üç yüz elli 
bin çift ayakkabı, 120 bin yün ye
lek, 350.000 çift çorap, 100.000 
çaydanlık, 450 ton deri, 80 ton i -
llç, 45 seyyar hastane. muazzam 
miktarda 11hhi malzeme, bir milyon 
kilo konserve 11iır eti, bir milyon 
yüz bin kilo pirinç, vardır. Tali de
~ecede yiyecek ve giyecek malzeme 
si arasında çamaşır, piiama, batta.. 
niye, çadır bezi ve milhim miktarda 
bisküi, çay ve tuzla balık ınevcud -
dur. 

Yeni Alman • M"car 
anlaşması 

Atina 2 (AA) - Umumi Em
niyet Nezareti tarafından dün ak • 
şam neoredilen tebliğ: 

Memleket dahilinde ıükun bii • 
küm sürmektedir. 

Harbin üçüncü ayı olan 29 Ka -
nunuevvel 1940 ile 28 Kanunusani 
194 1 arasında ltalyan hava kuv -
vetlerinin hücumu neticeeinde l'ivil 
halkın maruz kaldığı zarar ve zayi
at bilançosu şudur: 

1 - 67 ki,i ölmüştür. Bunlar • 
dan 29 u erkek, 2 1 i kadın ve 1 7 al 
de çocuktur. 

2 - 9 3 kişi yaralanmuıtır. 
3 - Müteaddid şehir ve lc:öy • 

lerde l 60 ev ve 50 muhacir kulü -
besi yıkılmıştır. 

4 - Be~ kilise yıkılmıstır . 

Bursa da 
Atatürk günü 

~ hü t . mı ır. 
rtUür neticeler taydedaret cum e - lerdir. Doğru bir yol takib ettikçe f n 

Londra 3 (A.A.) - Almanya • miŞlerdir. Bardiya limanında on bin Sarki Afrikada ltalylll\ kuvvetleri ırilizler mareşal Peterı'e ve ;rka - Budapeşte 2 
(A.A.) - Stefani ajan. Bursa 2 CA.A.) - Ebedi Şet Atatür-

nın hava kuvvetleri hakkında bita- tıonilA.tıolut bir vapur b&tırılmlftır. 81 Kahire 2 <A.A.> - Şarki İtalyan daşları~a sempati ile bakmaktadır - ıınd:ın: kün son defa Bursayı tere!leııd,irdit_ 
raf kaynaklardan gelen haberlerl KA.nunuaani öilP.d-.ı:ı aonra aYll! ~tif At~wmd.a İtalyan kıt'alann:n mik- lar. • ~ün Budapeştede .~.anya ile Ma- leri günün büyük hatıruı dün gün. 

.A.lmanyanın 

ne kadar 
tayyaresi vaT 

mevzuubabe eden Sunday Timet reseler dti.şman Ucaret ıemilerı~ tan 200 bin kadar tahmin edilmekte., Hakiki Fr"n!'llzlann müşterek düı ca.rıs.tan ar9:8~nda bir ıtaAf aktedil • düz yapılan merasimi müteakıb ak -
aueteaiıdn havacılık muhabiri, net- ka1'$1 büyük faali)'ette bulunmWJ • dir. mana karşı fngiliz ıravretlerini ııkinı mlştir. Bu ıtıl8.f mucibince MacariS - ıam HalteVinde münener ve çok ta 
ioeclilen nkunlann çoiunun hayal ıar~ . tJc; orta büyütUltte vapur ba.. Yeni bir rahn.e hıra1cmak için hareket edecekleri i- tan, tıbbi ~ebatat zer'iyatını artır • labalıt bir halt kiltJesinin iştiratile 
mahsulü olduiunu yazmakta ve 1 • diğer 3 vapur val:ıim hasara Aden 2 (A.A.) - Dün aşafıdaki nanılır bir şey c1 .. q;f~ir mağı taahhud etmektedir. bir defa daha anılm14tır 
malum vak'alan tahlil ~ttikten aon- !~~:~ •mıttır· teblil netred~iftir: . Laval · ..................................................................... " ................ ~ ............. _ 

ra şunlan söylemektedır: • 'tıiarımızdan birili Atiantik Perşembe günü Adıs..Ababa-Cibutl Oi~'"" tuaftan Lavalin kendiııi 
Almanyanın 40,000 tayyarea te rken hiöıaye altwlda "1 • dem!ryolu üzerindeki Aişa garınıırı ""' va""•lan itimadı bu derece <."ani -

bulunması muhtemeldir. Ancak redeı inıili~ vapurundan. n_ıüret.. bombar~anı İtalyan münakalltın.. vane bir surette suii•timal e-tmuin: 
bunlardan 18 000 den azı muha • teb L tafileye hücum etmıftil'. Bu da y~n~ :ırd r;hne ~~tır. rransm den sonra. mareşal P"ten'in havsi-
rebe tayyaresidir ve yalnız 9000 1 vapurlı ·an üçft • ki cem'an 15 bin eo;: iaı 1 u : una İ il?~e . re ı::e- vetine halel ~elmeden Lavaİi yeni _ 
~enildiği anda harb harekatında tonllto bacmindedir • torpille~ ~:aa~o;u g~~:r~z ~~~adı : rf,.n ~abil",.sine alması çok. güçtür. 
kullanılabilir. Almanyanın baıka ve batırılmıştır. ) tındanberi üçüncü defa olarak bo~ Şusnı~ - ~V!ll lnQuart mtsalı u • 

. 1rn d hazır bu- ı ilın t• nutulmamalırlır. Esasen Hitlerin 

k~:buriyetl~~le~ni:sh~p:ini kullan- e·ır "'partıman bardıman ed Lt ır. .,,.hs"" Lav,.1~ ~h .. .,,miv~t veT"diili 
n ta3'.'Ya l .

1 90
00 tayya• ' f .1 ) k de yoktur. J.lıtler, Lavalı, filovu ve 

ınak farlıle ngı tereye . k b b h ugı tereye ge ece deniz üslerini elde ~tmf'1< için bir l-
re ile hücum edebilirdi. Bu 9000 nın apc, ~, u sa a Amerı·kan doktorları let olarak kı·11~r ....... ı.,.,~.,.. 
ise ancak 4500 ü bombardıman tay 
Yaresidir. Hakikatte, Almanya böy. o··lu bulundu Londra 3 (AA.) - lngiliz dok- ~danada b;r fabriltafHr 
le bir maksad için Polonya, ltalva ve torlan ile it birliği yapmak üzere H K 
Romanyada bulunan tayyarelerini • K l t yakında lngiltereye birçok Ameri • ava urumuna 1500 
~ekmek tehlikesini gözüne almağa Nişakntaşı~;Na~;rbu ~~~ahp:d~ : kan doktorları gelecektir. Bu dok - lira teb~rru etti 
Oesaret etmemektedir. manı apıcı torlar, modern harb şartları altın· 

lngiltereye kartı hücumuna bat- ıında ö1
1
ü olaraky;~~~n°:ı~~~~:~inde; da yaraların tedavisinde ihtiııas sa- Adana 2 (A.A.) - Milll :nen.sucat 

lamak için 6000 tayyare toplıyabi - Yapı an mua l d hibi olmak istiyen gönüllülerdir. fabriltaaı aahiblerinden Nuri Baş dün 

lır . . ece yatmadan evve o a - f l d kızın '•ft-'ft se tanıı var demektir. Nazıfın K,. k kömüründen zehir _ Amerikan doktorlRn ngi tere e ın ın~,_nmuı miinuebetile 
Almanyanın timdiye kadar bir aına aldıgı ko Od ının ce9e.. bulundukları müddet zarfında Ame nip.n merasimi maarafı karoılıtı o • 

ıünde yaptığı harekat için 2500 lendiği anlaşıhnı,tır:. a~orga kal- rikan orduıu ıübayı üniformaıını lan UOO lirayı Han Kurumuna te • 
tayyareden fazlaaını kullandaiı vaki di otoplİ yapılma u.ıeı• giyeceklerdir. berrü eylemiftir. 

olmamııtır. dırılmııtır. 

Ruzveltin ,.hat miimeulli olarak Balkanlarda dolapnakta haluMa 
ve evvelki gün ,ebrimizden Ankar•ya si<fen Albay Donavan hiılr.Omet 
merkezinde ziyaretlerine baılam11 bulunmaktadır. Reaim Alı..,. Aa. 
kara iataayonunda Amerikan aefirile konuprken söateriyor. 



SON POSTA SDat 3 

( Sehir J .. 
üstünde VI Cercle 
y_azısı olan bir levha 
müzeye kaldırıldı 

lnkılab Müunnde bu levha 
kapitülasyonların acı bir ha
tucın olarak teıhir edilecek 

Tepebaşında Pcrnpalaaın yanında. 
Asri sinemaya kadar olan caddenin 
genişletamcsi {Şine devam ~lunmak • 
tadır. Bu saha üze.rinde bulunan Şe
hir Tiyatrosu binasının antre kısmı 
3 met.re kadar geriye alınmıştır. 

caddenin genişletllmesi sırasında 
İt.aıyan ltlübll karşısına tesndür eden 
bahçenin demir kapısı tızerindeki 
<VI Cerele) yazılı levhanın İnlt1lt'tb 
Milze.sine knldır.ılmMI k:ararla.ştırıl • 
mıştır. Bunun sebebi şudur: 

Cümhurı)'et.ten evvel kapitülA.syon. 
Jarın mer'i bulunduğu bir sırada bir 
ecnebi tarafından yaptırılan bu bah
~rnin kapı.sma yultandaki (VI Cercle) 
ya~!SI yazılmış ve bunun türkçe tar. 
şılığı da yazılması hakkındaki ihtar • 
larn müessMe ımhibi kapitültlsyon -
Jar 

0

dolayısile, aldırıı eımemi.ştir. in. 
kıl~b Müzesi İdaresi bu kapı üzerin. 
deki ya.zıyı kapitüHı.syoruarın acı bil' 
hatırası olarak .saklanmak üzere mü
zeye kaldıracaktır. 
Tepebaşı caddesinin ııenl-tletilen 

kımıında yıkılan yerin tanzimi işi 
birkaç güne kadar bitirilecektir. Be • 
ledıye bu yolun kenarına halkın din. 
Jenmcsi için sıralar koyduracaktır. 

Şehir Meclisi 
bugün toplanıyor 

Belediyenin tatbik etmekte olduğu yol 
programının tehirsiz devamı için 

bütçede zaruri tahsisat ayrıldı 

Bektirln 
. çayı 

Dün de fakültelerde 
pek iyi derece ile 
geçenler toplandı 

18 ikincikanun tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

11 İk.lncikinun tarillli bilmecemiz • otulu sınıf 4 talebesinden J8 numa.. 
de bzanaıılan a.p.tıya yuıyoru•. ralı Benin Sekban. 
İstanbulda bulanaa küçill okuyucu.. Muhtıra def teri 
~anmmn P~ Pf)'l"feJDJ>e riioleri <Son Posta hatıralı) 

Üniversite Rektörü tarafından o~eıı 90nra hediyderini binat l4a.. Kili.s Tırıklı mahallesi Tabak Tahir 
Şehir Meclisi bugün öğleden aon mıştır. "' tertih edilen talebe çaylannın ikinci rftbanenıi:ıden alrruMaln liumdır. T* kızı Leman Bilgen, K~::ın bakkal 

ra aaat 14.30 da Vali ve Belediye Halihazır ·n7iyeti dolayısile büt- si dün saat 17 de bütün Fakülteler- ra okuyaClllanmwn bed.i)'deri posta İsmail Saraç ynnmda Fitti Tarhan 
Re.isi Doktor LCıtfi Kırdann ıiynse. çcnin masarifat kısmı normal aene de pek İy:İ derece ile aınıf geçen ta- ile adreslerine rönderilir. Erzurum kız orta okulu sınıf 1 A d~ 
tinde toplanacak ve Şubat devresi bütçelerine nazaran biraz fazlalık ]ebelere verilmiştir. B• b ·· .. k k tu l b Nisa Kabal. • 
• ti. 1 b 1 k ... 1. · ek d . B faz} ık b.. · Çayda hukuk. edebiyat, fen, ik- .r uyu u ıu u oya y l k d.. k l ıç ma anne. aş ıyaca tır. ınec mn arzctm te ır. u a ı utçenın ti ad T b F k··ıt l .1 d. t b b ti. İstanbul 52 inci ilkokul sınıf f.A uvar a unya a emtra§ 
açılısında Vali ve Belediye Re.isi digwcr fasıllannda tasarrunar yapıl - 5 1 a u e er.ı e. ış a. a. e (Son Pos•ft hatıralı) • '- bl ._ d talebesinden Nahit Atnman. .... 
doktor LCıtfi Kırdar bir nutuk aöy- mak aurctilc tcliifı edilmiştir. ve ec;zacı meıdc erının pe~ ~yı e- İstanbul erkek lisesi 6..B de 1665 
liyceck ve Meclise aevkedilen viJa - Bütçede imar ve tezyini iı1lere a- rece ıle aınıf geçen talebclcn hazır Bir maroken kaplı hatıra numaralı İsmet, İstanbul CağaloğlU 
yet ve belediye yeni mali yıl bütçe- id hemen hiç tahsisat ayrılmamış _ bulunmu !ardır. defteri erkek orta okulu 1 C de 583 B Tür 
ainin csaslannı izah edecektir. tır. Yalnız istimlak işlerinin normal • Rektör Cemil Bilsel. t?lebeleri ~e Amasya orta okul sınıf 2..A da 210 klly İstanbul erkek öğretmen. okul~ 

Meclisin Subat d evresi içtimala • şekilde devnmı için lüzumlu tahsi • lnmladıktan ve pek ıyı derece ılc numaralı Ahmed BalAhattin. sınıf 1 de 8 numaralı Osman Güney 
rında bütçe ve tetkiki hesabat mü- sat konulmuştur. Belediyenin tatbik aınıf geçtil.Jcri için takdirlerini bil - M·· kk bl. k l B k I • • 

k ı dirdikten 9onra Üniversiteye aid it- ure e ı a em oya a emı 
zn ere eri yapılacaktır. etmekte olduğu yol programının te ler hakkında kendilerine jz .. hat v··- (Son Po.sta hatıratı) İzmir mektupç_ u 186 ıncı sokak 'l 

Uz d b · ü • d ahhürsüz bı·r •ekilde devam edebil - ... ..... num d S Ad .,.,..,..,, un zaman an en zenn e ça- " mis. ve dileklerini sormustur. Ankara orman umum müdfirlü~ü ara a cvgı, apazan 1"""'"'" 
lı~ılmalı:ta olan yeni bütçe her şene mt-sini temin için zaruri görülen · seyyar memuru B:ı.sr· Yazıcı~lu o~lu 
olduguw gibi bu aene de mütevnzı·n tahsisat ayrılmı~tır. Rektörden sonra talebelerden ha zat i.şleri müdürü Kemal Adalı <>l;lu Tu d y ,.,..1 'ts ., 

7.ılan söz alarak bnzı dileklerde bu- Yılmaz Adalı, Ka<lirgtı. Pertevpa,,ca rgu azıcı"'b u, tanbul Kasını. 
bir şek.ilde tanzim olunmuştur. Yeni Bütçe $chir Meclisinin $ubat clcv lunmmılardır. Talebeler bu dildcler sokat Kemnl Yener apart.m.ı.nı Ar _ p~a Zencirlikuyu cadClesl 384 numa.. 
bütçe masarif ve varidat yek.unu l 2 resi içtimalarında Meclisten çıka - arasında bilhasaa lı:itab, büro ve ta- kut Açıkgöz, LA.leli caddesi Azimltar radn Ruhsare Baltacı. 
milyon küsur lira olarak hazırlan - nlacaktır. Alb .. lebe birliği mevzulanna temas d - sokak No. 4 de Leyll. um 

3 
. r K ı k mi.-lerdir. Kurıun dolma kalem (~n Posta haLını.lıl 

ŞIŞe şarap Ç8 an Ör er Or esfrasının Rektör bugün hukuk fakültl"ai son <Son Posta hatıralı) Elblt t.umgeneral F"ıkri Erbur; otlu 

Sabıkalı ı·kı·ncı· ko serı· sınıf talebelerine çay verl"cektir. İzmir İkfnc· K tin Hata d.. Doğan Erbut, Konya l~ orta kı&mı 
• 

1 aran a . Y cıı: s.ınıf 3..A da 1103 numaralı Keuınlet. 

Cafer isminde bir sabıkalı Bcya. Sağır. dilsiz ve körler teaanüd Eminönü Halkcvi =·b~7 ;~::=Y ~:ınıa~ı!.~n 18: tin Vart.ürk. İstanbul Arnnvudk~J 
zıdda bakkal Mehmedin dülcka - cemiyetinin vücudc ıtetudiği yedi ki konferansları d 7SO aı R · G" +- Mumhane yolı:~u 22 numar.ıda Yu. 

d b 1 
. . .. . . . en numar ı esaı unur, ~ • cel Erim 

nından, bakkalın dalgınlığın an i şılık korlcr orkestrası Jkincı konu- Eminönü Ralkn'ınden: 3/2/1941 tan bul EmirgA.n orta okulu sınıf 2.A • 
istifade 3 şi§e prab çalmıf, kaçar - rini, .Şahin f~in,-1 idaresinde. dün Pazartesi günü saat 18 de Evimiz sa talebesinden Hayrettin Erkan. Ayna 
kcn yakalanmıştrr. gece saat 20 de Eminönü Halke - lonunda Ünı"Versite Doçentlerlnd~ Di ~-- (Son Posta hatıralı) 

Bir mot<>&iklet bir çöpçüye Adliyeye verilen suçlu. Sultan - vinde vermiştir. Ziyaettin Fahri tnrafından <Halk Ye (Bon ~?::alı) İstanbul Erenköy Göztepe 5 inci 
çarph ahmed 2 nci aulh ecza hakiminin Ahıtlk) mevzuunda bir tonferaM ve. ilkokul sınıf 3..A da 110 numaralı 

Dün ~abah Ankara caddesinde hrarilc tevkif edilmiştir. Bir çocuk tdılilicli surette rilecektir. 0~ serbest.tir. İzmir Gazi orta okulu sınıf 1.B de \Nermin Karataş, istanbuı B~iktaf 
869 numaralı Erol, Zonguldak Gazi Yaverağa sokak 5 numarada Mü .. 

bir motoaildet kazası olmuştur. Ma-al· .. ın -·ına du··_sen yandı · :lltotul mııf 1 taıebes· d "'~-- n..ı... +_... __ bul K -
Ahmed isminde biri idaresindeki -· a. ......... General Met"ksa . . n ın en Q<;uu-. zeyyen ..... cu,ı>an, J.lilOall aragum • hamal Jl'aWıte Beyfdömer mahallesinde o. S IÇIR Yegül, Denizli orman me.s'ul muhası.. rük orta okulu sınıf 3.A da. 69 ııu • 

motosiklet ile y cnipostane cad • Arabcami.sinde oturan Hü. eyin Ba- turan Mebmed ~inde bir bahçıva.. h • . d A • f d bi Rasim tızı Saime Sönmez. maralı lrıdayet Aysever. 
d~inden Ankara caddesine döner. nm 5 ~ındati oğlu Yılmaz oda içe_ şe rımız e dyın yap 1 n· K b 
ken sür.atin şiddetinden motosiklet ri i.mı.inde bir hamal, yaR lüelesinde .. d k al d . . lf macunu ita 
kar~ kaldınma çıkmı~ ve Hasan is- mavnaların arasına dilşmü' ve n1uh_ r>Sin e oynar en mane ı eTil'Dlif, (~ tarafı l inci sayfada) Çanakkale l1,astqne bayın Kaya Bart.ın orta okulu sınıf 2..A da 39'1 

. d b. .. •. t Çö telif yerlerinden ağır surette ynra etekleri tutuşar k vücudbnun mub.. Yunan milleti Türk maletine karşı sotak 22 numarada Rıza Atagün ollu numaralı Keıpal Aktan Edirne llnvsıı.: 
~n c. ır çopç

1
uye çarpfU:-'' ır. P-

1 
t • telif yerlerinden ağır surette yanmış.. ne derecede samimi i.se Meta.ksa.<ı da Cahid Estl§eh!r Mnmure mahallesi ·1t okulu sınıf 1 de 182° numaralı Bil. 

çuve hır şey o mamış, aıı;at moto - anm11 ır. tır o derece samiml idi Müte !I T- ' 
1 

sikleti idare eden Mehmed başın _ Yaralı. Beyoğlu Belediye hastane- · . . • · v~ a, .UZ:: Ece sokağı 10 numarada Veli Tümen, gin Aral, Kırklareli orta okulu sınıt 
d .... d .. l • sine kaldırılarak tedavi aUına alın • HAdıse zabıtaya bildırileret, ~k n. kiyeye giderek onlara §Öyle dcmıştı. Mustafa Kemal ~a birinci merkez 1..B de 400 numaralı Galip Metin. 

an ve yuzun en agır-'a yara an mııtır ~ır yaralı olan çocnk sıhhi imdad o. Ben, size karşı dosUuk siyasetine <ie-
mıştır. ~ • tomobillle Şişli Çocuk hastanesine kal vam ediyorum. Zira biz Yunanlıların o k • 1 ı• } 
Eml

.no··nu·· Halkevı"nı·n Karago .. z Şehremini Halkev!nde tiyatro dırılınıştır. Vak'a etrafında tabklka.. bu dostıup imanımız vardır. rtaşar ta ıngi İZ ı ngi tereyi 
ed b · d 1 · ta başlanmıştır. Metaksa.s. senelerce bu dostluk si.. 

gec~· 'Ye e ıyat eTI en ya.setini taklb etmiştir. Hem de sami.. hava akınları ı·sti·laA plaAnı 1 ş~ DalkeTfnaen: miyeUe, muvaffak.lyeUe. Türkler, şim 
Eminönü Halkcvinde evvelki gece Bir yangın ha,lan ... cı 

.... A,k hs 
1 

k n. ere ilfnc· bir Evimizde azamızdan Cemalettin 8CT o· di bir dostun, bir müttefikin ve bü - (8 ... tarafı 1 inci aa~ada) 
mu a ma us oma uz ' ı ' ı d ~k t t• ..r.t b ' . f lü ü ~:ı.1 ,,j (Bet tarafı J inci sayfada) -.. ,. 
Karagöz gecesi tert.ib olunmuştur. ver tarafın an < .. "' emaşası, ~ - Beyoğlunda Alpon ~fmda A .. "u ır ın.~ın u u n ._,ıy,,,ıar. . . ların intibah edecekleri noittalara pa 

Toplantıyı muharrir nrltadnsımız yatro ve edebiyat dersleri> verilecek.. nadolu hanının kunduracı Panayot Gazeteler~ bizim ellerimizi sıkmakta dan yeniden hücum edilmıştr. Tay - ra.şütçiller ve tayyareciler ihraç et.. 
Nusret Safa Coşkun açmış ve Karn . ı tir. Bu derslere devam etmek ıstiyen- oğlu Yorgiye aid e numaralı daire - olduklarını ~azıyorlar. Kendilerine te yare.lel'irnlz, hedefleri)]e yaklaşırken, mek 8uretile nakliyat. vasıta ve yona. 
gözün mah·yeti Türk temaşnsındpki lerin en aşalı orta mekteb tahsili gör sinden benzin ~usu p:ırlıyarnk yan_ §ekkfir ederız. şiddetli blr hava dafi ateşine maruz tını tnhribe teşebbüs edeceklerini tab 
yeri ve Hal~ev~de niçin bir Karagöz mü.ş olmaları, ve 2 aded fotoib"nfia .jgın çıkmış; etrafa sirayet etmeden . c:>nlann .sözlerini lrır kardeş sözü talmı.,, fakat tU1la rağmen alçalt min etmektedir. 
gecesi yapıldığı hakkında bir konuş_ rını da beraber getirmeleri lhımdır. söndürülmü.§tür. gıbi hwedıyoruz. t.nn uçarak depolara, mnhimmat stok Herşey<len evvel düşman tayyare • 
ma yapmıştır. --····-····-·--·......... Çelenkler ıarına ve bir odun deposuna iyi ne _ lerinin İngilizlerin avcı tayyareleri • 
Mut.eatıben İrfan AÇJtgöz tarafın- c Halkevleri sokak koş_ ulan ) Atina 2 (A.A.) - Atina ajansı ticelerle bombalarını atmab muvaf- nin bulunmakta olduktan yerlere .sa.1 

dan Çivi Bastını adlı tltri kadim Ka. _ _ bildiriyor: fak olmuşlardır. dıracaklnrı, bu tecavüzlerde gaz kul .. 
ragöz oynatılmıştır. Gazetelerin tebarüz ettirdiğine Dil Malta üzerlnd bir it lanacaklnrı, pa~ütçfilerin mikt.nrı -

RADYO 1 
PAZARTESi 3/ 2/ 1941 

s: Saat ayarı. 8.03: Ajans haber ·ı 
lcri, 8 18: Hafif müzik (Pl>. 8.45: E7 
kadını. 12.30: Saate.yarı, 12.33: Gun-ı 
düz fasıl, 12.50: Ajans haberler~ 13.05: ! 
MiWk, 13.20: Karı.şık müzik CPl.),ı 
18: Saat ayarı, 18.03 Radyo caz or _ı 
kestrası, 18.4-0: Karı.şık şarkılar, 
19.15: M~hur violoniSt.ler (Pl.), 19.30: 
Saat ayan n ajans haberleri, 19.45: 
Radyo ince .saz heyeti, 20.15: Radyo 
gazetesi, 20.46: Gençler mıuıdolin ta.. 
kuru, 21: Dinleyici istekleri, 21.30: 
Konıışma, 21 . .s: Radyo orkestrası, 
2UO: Saat. ayarı. ajans haberleri. 
kambiyo, 22.45: Cazband CPl.). .................................................... 
Eski bir valimiz vefat etti 
istan1t.ı Vili7etôaılea: İdare heyeti 

azasından Ferruh Yıwcı dün ~efat 
etm~tir. Ferruh Yazıcı üç aydanberi 
raha.Lsız olarak evinde 1at.maltta idi. 
Merhum Mülkiye mektebinden mezun 
olduktan aonra müteaddid kaza ktJ. 
makamlıklarile mülkiye müfettişliğin,. 

de, Mara§ ve Muş valllikltrinde bu -
lunmuştur. Ölümü bunu tnnıyaruarı 
derin teessürler içinde bırakmıştır. 
Cenazesi bugün Veznecilerde Büyük 
Reşidpafa caddesindeki lkametga.hın. 

dan 12,SO da taldınlarat Beyazıd ea. 
mİSinde naınnzı kılmdıttan sonra Şe
hktliğe defnedilecektir. 

Eminönü Halkevi tarafından ter
tib edilen ikinci ıokak yan§l dün 
sabah Halkevilc, Gülhane parkı a • 
rasında yapılmıtbr. 

Müsabakanın meaafcsi 3000 met 
re idi. Netice tudur: 

1 - Hataylı Ahmed 10.28.5, 
2 - İahak l 0.36. 
3 - Adnan 10.43.3. 
Kadıköy Halkevi tarafından ya. 

pılan mukavemet yantı 5000 met
re idi. Müsabaka Fcnerbahçe atadi
lc Bclvü yolu arasında yapıldı. Ne-

ticede: Eşref 18.03 ile birinci, Ha 
lil ikinci. Raif üçüncü oldular. 

Bcyoilu Halkevinin tertib ettiği 
kır ko~uau 3000 metre idi. Alınan 
neticeler tudur: 

1 - Koatantin (Kolej) l 2.06. 
2 - Cevad {Kuleli) 12. 1 ~. 
3 - Zaven (Kolej) 13. 
Üsküdar Halkevinin kır ko~su 

3 kilometre idi. Müsabakaya 29 at.. 
let girdi: 

Münir ( 11.29) ile birinci. 
Seyfi ( 1 l.'4 3) ile ikinci. 
Orhan 12.0.S He üçüncü oldular. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hlmlll ney gazer.eae 
bir yazı gördüm .• 

. .. Kuyruxıu ihWtl\rdan 
bahsediyorlar •.• 

• . . İbt.iltfm anladık am.. 
ma, kuyruk d~ ne olu.. 
yor?. 

Basan bey - Herhal -
d4. cJültsıt olsa cerektirJ. 

göre. Metalı:sas·ın Atina katcdra _ n_ ~ uçan m nın 15.000 l geçmiyeceği tahmin edil. 
lındalti Cena%e merasiminde, Kral tar duşman tayyare.sıne, avcılarımı~ mekt.edir. Sahülere yapılacak asker 
Georgcs'un defne dallarından bir çc hücum etmi§t;r. İti Fiat--42 tayyare. ihracı demiryollarının. telgraf ve te. 
lengi. Veliahdın. Kral hanedanı a- si tahn'b olunm~ur. leron hatlarının ve tanare meydan.. 
zasının, Yunan hükumet basının lal Şarki Afrik d larının kUi derecede tahribinden son 
Metale.sasın refikuının ve çocuk ~ t yan asm a ra yapılacattır. Bu tahrılıat yapU • 
larının çelcnlı:leri, bundan başka in. İtalyan farkl Afriltııamda, cenubi dıktan sonra düşmanın kuvayi ldil-
sı:iliz Kralının, Türlı:ive Reisicüm - Afrika h&"t'a ltunet.lerine mensub bom liyesi en ziyade nakliyata mUsald o • 
huru~~n Y~goslav Kral Naıôi ~rens bardıman tayyareleri, Mega ve :tnel lan noktalara çıtanlııcaktu'. . 
Paul un, fsvıçre ft>deral konscyı TC- 1 'd tôrl" kJıu tft·--· ta.. Gazete, bu pllnın suya dtışecetınt . • • 1 ı_I • T·· ,_. B •~ o a. mo u na ..,e vası WAı• tahmin tın ,.._,._ 
unnın çe enıt en. urıuve asveJQ _ · ı e e .... Ç'\,l"' 
linin, Yuıa:oslavya baıvelc.ilinin çe- haŞfiidlerine hücum etmiştir. Otoma- Reynolds News, Almanlann nyni zırt 
lenlderi. lürkjye Hariciye Vekili _ biller therine tam isnbeUer tayde - manda İngiltereye 20.000 t&nare 
nin ve Türkiye büyük elçisinin cc - dilmiştir. Zula ve oaena tayyare göndermelerine ihtimal wrnıemekte. 
lcnltleri, kordiplomatik m«'l'suhları. meydanları t>ombaJ.a~ ve Ukcrl dir. 
nt~ c,.lenlcleri, Yunanistandaki in - inşaata bir miktar tam .sabet tay • Hülfısa, sonunda zaferi kazanacak 
gilız hava ~uvvet.l~ri kumandanı - dolunm".+ur . .A&sab•a da hücum 8 _ o~n İngilizlerin maneviyatı ve teç • 
nın. Akdenı% fngılız filosu kuman - ""'• hızntıdır. 
danının çelenkleri bulunmakta idi. dilmiş ve bm:ada depolara isabet.ter --------------.. 

M,.raıftme iııtirak eden kordiolo _ olmuştur. 
,.,,ank araııında Almanvanın Atina Llbyada normal avcı keşi! uçuş -
elcisi orens Erbarh Von Schönberg larına devam edilmiştir. 
dt"" lnılunma\ta idi. Barod'da 7erde hasar.a uğraınıf 2 

fVıt,.cJraldft'ki dini lyinj müfra - düşman tayyaresi göriilmütttif: T.zy-1 
lr:~· hal. veliaht. tr:aT h~n,.~nnının lerim~n h . bftt.iin bu hare.• 
cJ, .... T' azuı. m,..,.arJı~a ızıtmı~Jer ;e ~n ka Mızeı:'önmn.+tır. 
orada eena7e alayının gelmcaıne m- ____ 11 _____ 11

_·.-----

tizar etm~J .. TdiT. 
KMöste ayin ( 

Londra 2 (A.A.) - Kudüsten 
bildirildiiine göre. bugün Kamame 
kilisesinde Metabaınn istirahati ru. 
hu icin bir ltvin yapılmıştır. Yunan 
Ortodolca kiliseAi metropolidi tara -
fınden icra ediJ,.n hu hinde. lnşriliz 
yüks~k komi~rlik mümessilleri. Yu 
nan baı1'konıtoln<1u ve diğer konso -
ln~lar hazır bulunmuştur. 

Orhan Ural 

Karikatür Albümü 
• 

renkli bir kapak 
ve yiU:lerce karikatür .•• 

• 
Yakmda çıkıyor .. 

TiYATROLAR) 

İstiltW caddesİnde 
komedi kısmında 

.Aqam saat 20,30 da 

KİRALIK ODALAR 

' Yarın akşam S Ü M E R Sinemasında 
JOAN BLONDELL - MiSHA AUER 
BİNG CROSBY ve Orkestrası 

KüÇUK MELEK 
Fnuısıaca sözlü şen ye Dflf'ell operet Cılmincle ~eri allatırcasma 

ıiıdüreceklri!r • 
TAMAMEN llENİ Bbı DANS.lltrkesiıı apmda dMeş•call ŞAKKJL.U 

Yerierinili en 'i• amrıma. 



.&skerl 
vaziyet 

(Bat tarafa 1 inci sayfada l 

SON POSTA 

Attordatm diifmeai tabiatile Be
llitonun da zaptmı tacil edecektir. 

ıVe bu suretle Eritre az bir zaman~a 
llgİ)iz)erin ifgaJi alhna girecekttt. 

~ lngilizıer bu harekatı yapmak. iç.İn 
l Sudandalc? kuvvetlerini Sidi Barra

niden nakkttiltleri Hind hTkuile 
tal?iye etmiflerdi. Onlann timalt 

Şık lrgtller Kısa boylular uzun 1 Spor takım 
. ·~ boylu görünebilir .. ~· .· l 

-. Alrilada olduiu aı"hi Eritredeki mu 
'lraffakiyetlerinin mm da lta)yanlara 
llazaran daha faile .. ırette zırhlı o • 
toınohiJ, tank ve alelibnum mGtörlü 

lf kıt'~la ~ltlua malik olmalan 
µ ~ bunlan lta}yanlara faik wrette 
~ lı:ııJ•,. .. M,.Jandır. 

~ lngilis - Alman harbi: 
Almanya ne yapacak meaelesin

de fikirler dönüp dola~rak nihayet 
~ Alınanlann lnai)tereyi iıırillya mec
ll hur olduk-lan noktasında toplanmak 
,. tadır. O takdirde Biiriilı: Britanya-
11 Ya yapılmakta olan hava hücumlan 

1 

llrtınlacalc Te adaya deniz ve kara 
lı:uvvetlerile de hücum edilKek • 

[ 
tir. 

fifvalı:i Almanya böyle bir i9til& 
~I hareketine te,ebbüa edecekse bu - AJ örıil muhakkak ti her zaman 

ııu , Amerikanın büyült yardımlan ur ür sıt örrlllere na.. 
~dme-den ve böyle bir t~bbüse en aevilen ~ ~~ . k dar bahara 
~ade müsaid olduğu gösterilen Sa ıar&n bir jyilılı de tıf a 
't>.t ayı geçmeden yapacakttr. O tak ve yua uyabilmuindıedlr. Seyrek. de
dirde bu ay İngilizler İçin en heye - likli bir örgü bu me.-mc:l& talın bir 

eanJı ve en tehlikeli bir ay olacak.. !manto altından ne bdar boflanarak 
tır. Almanlar bu istilayı yaoabilir • Nflinle baharlarda Jı:alm ye inee 
ler mi ve yaparlarsa muvaffak olur- ' bahları açıkta da 
l.P mı) Me.eleleri çok münaka .. , tanlJrlerle, yu aa 

L • k h- ~-Aa .. :.e v&r&r Bunan için to~le Orunmuş '!,.e hu hususta hır ço u- ı O ...,... • o1 • • 

ltümler Yerilmiştir. Fakat ekseriyet bir bluza ne kadar emek Yerille 19 • 

f Eğer ıwa boylu, ufak tefek i&e _ , 

i
niz; uzun görünmek iÇln: 1 

a . Beli pet aıkı olmıycı • nmuutan 41 
• etele tadar munlufuna c.ııkişlerle 
!süslü mantolar yapt.uuuz. ı 

b . Truvak:ardan ıakmınıa.. .Jt t 
c • BilA.ki5 truvalı:arla tız1ln manto ~, • l 

arasındaki yarı uzun Ye al~tan iiYl _ '-~~j 
len robu azıcık gösteren mantola.n 
tereddüdsü.z 7apt.ınnız. Bu tars hat. • 
ti alelii.de mantolardan insanı daha 
uzun gösteril'. Hele altından bir em. 
prime rob &iyilirse" 

ç . Tayyör boyu Jı:e.wr. Fanteıi bi.. 
çimde, tıaa ceketli tayyörler müa .. 
tesna. 

d • Ayni tum~tan etelı: • bolero 
silüeti ur.atır. P •• tam benimseyiniZ. 

Çocuk için pratik 
bir elbise 

/ 1 H&diaeler Kaquıac1a 1 

VAGLIBOVA 

1 

Serlevhayı ok.~r okumaz: 1 diye tenbih etmiyor muyu,m.) Herif 7 O da mı pıyaaada bulunmu - ıeni aördü de, yağlıboya diye laf 
yor y "hbo atıyor, Doğrusu yerin dibine geç • 

J d-::- q ya ibtik&n da mı bat- tim. 
a 

1
" B' · ki ır resım mera ısı aoruyor: '1i, Dudbak

1 
hoyası var ya, varsın - Yağlıboya bir tablo mu var, 

Jaı ı. oya u unmaeın ne çıkar. görseydim. 
I?ayecelıtler olacalthr. Fakat bu 

benım ~hsedeceiiın yailıboyanın 
ne oldugunu bilseler, böyle demez .. 
ler . 

- Ha o mu illallah artık. 
Diye yaka ııilkerlerdi. 
Vapurda sırtında bir çuvalla iler,. 

]iyen yol açmak İçin bu çareye baı 

daima Almanyanın böyle bir teteb.ıridir. Har kadm bilmelidir 
ıüsde muvaffak olamıyacaiı müta- Moclıelde önü tamemae ;Jik dUlmeli Yaldızlı maden! ~. meaelA perde 
leasında sabit kalmıştır. Böyle o - .tur bir blUD lAltikteD bir Jab 7er:I, baltalan zamanla .ııiyahlanır. Bunları 
lunca Almanların muvaffak olamı • llatik bir etelı: kenarı, 1btik bilezik- §Öyle t.emiZlemeUdir: 
)'acak1an bir ife girişmemeleri ve ilmi§tir Yata kordonla ~e bir kaşık amonyak katılml§ 
dolayısile Britanyayı istilaya te • Jer Qln ed · sabunlu auda bu halkaları iyice yıka. 
tehhüs etmemeleri mantıki olur. büdlmektedlr. maıı. ı::ıırulamalı. ~ıl plirıl olunca 

Ancak bu defa da Almanyanın yerlerine koymalı. 
lngiltereyi mağlub etmek için ya • Yemek 6aJıai: • 
llahileceği başka bir fey olmadı - Patates bastısı iki Çocuğunuza pratik bir yün elbise Şosonlanruzı ı.slak talkı bir lı"ze 
iından onun ne olursa clsun fngil -

1 
Ş .. . . bluz. dökerek ovarsanız yeni gibi parlarlar. 

tereyi istila mecburiyetinde bulun - türlü yapılır örmek ister miainiz u §O~ • 

dıığu fikrine dönülür. EIM.ıl bu . . la minimi_I1i külot'u . yapını~. Itaaa de Yeni aldığınız çorapları ilk defa 
lllesele içinden çıkılmaz hir meee • a D&n& veya kCJJllll etinin J&llı bir renktır. Fakat i.stersenız panta • . d n . önce iki nen·li bez arasında J d O · d ba-L · .. ·· ı ı · · ~ ,,,, bl·- ;,.in a'"ık bir renlı: gıyme e · e ir. nun için intizar an ~a taraflarından {bilhassa goğus et. e • on ıçın .. o,,-· ... .... y ütülerseniz hem dayanırlar, hem de 
bir çare de yoktur. rinden) kuşbaşı et alınır. Yıkanır. intihab edersiniz, lA.civerdle mavi, lA.. renklerini uzun müddet muhafaza. 

Bununla beraber lnaili:ılerin höy- Ka.palı kapalı olarak ateşe konur. civerdle kanarya sarısı, kahve ren - ederler. 
le. hir 1stilaya k•"'1 ne yolda muka- Etin salıverdiği su ile biraz pi§irülr. gile mavi gibi.. . • 

~ele etmek ~mkinların.•. ma~k ol - Bir soğan halka halita doğranır. Ya- Kız w erkek ber çocuğa uyar. Hep Eldivenlerinizdeki yat lekeler i:ni 
ukları tetk1k olunabılır. Bntanya. eı erifüii için cızn:damıya başl]j13.n ters örgü ile düz çorap örgüsünü be.. sakın benz&n vesaire ile temiıleme -

)'ı istili deniz ve hava •tın vaki ol- etdı üserine konulur. Solan kıaarın.. şer ilmiklik kareler halinde k1n4tı • yiniz. Leke çıksa bile eldiveni~ r~~gi 
inalı: mecburiyetinde olduğundan caya kadar ~i birlikte uvrulur. ra.rak 6rWecek bir 6rct1 bu modele en atar. Bu lek_ eleri .bayat ekmeğın ı~Ue 
lnuk.abele ve müdafaa meselesinde -.. .... le temizi i:niZ k . . J • • • Soyulup kuşbqı doiranı:ıut patates iYi uyacak bir örıüdür. .,._.. ey · 
it: truıcı derecede rol ngilız denız te bunlara ilave edilir. Bir iti dakika 

•VTetlerile aT uçaklanna düpn"k- ta t.ııır Sonra açıp c: K o k ket ---. ~e~ir. htili .. cenubi. ·~gilte:re .. hil - kapaiı :ı:: ed:. ~ daha bı - r c e _. 
~rrne oldugu gıhı aynı zamanda kaflkla t. de etin 

doğu, timal ve battı garh luyılanna l'Üllll'. B1I .. ~ pa~= u~zumu Xtlrk man1oınuı 
~· tevcih olunmak ihtimali oldu • 7alile kısmen Jlllel'· te8 .saı. 
hndan bütün sahilleri denizden kadar n. tuz, biber ft doma pratik olmıyan ta • Okuyucularıma cevablarım 

.. 1 çuı ili.ve edilerek ~ pilirilir. ratlan var. Bir ke • toz~tmek ve lrol'Umak ngiliz donan et tıpJı:ı ....... 'halıdır Sc$'ıra 
.._., Wn tahiab1e pek -"· olacak - b Bu usulde de ııotan ft nı lı'__.. • 

..... .....,, bi ıı: Yl"Ulur Pakat .ııon. ıençler için .delil • tır. Hattl l>elki hidayette mümkün birincıdelti li · • · . d.ir. Genç bir 'f'il • 
~hrıryacakm. Bu suretle Almanla - ra yüzüne çıkacak kadar au iliM edi. d çalA.ttir. Yi1rü • 
rı.n herhangi bir sahil böl.esine de- lir. Tuz, biber, domates .salçası kati- ~te "1'beati ~. 
11•ıden asker çıkarmalan mümkün- ıır. ı:t ~ylece ta.ynat.ılarak yumuşa.. Halbuki kürit manto 
d~r. Fakat bunlar evveli Mbit sahil yınca ufak patatesler auda batl&DJP gencin hareket .ser .. 
~ıida(aa tertibatına ve sonra s•vyar soyuıı'.ır. Sade yalında biraz kıurll - J>estiSine mlni olar. 
~tİyatlann taarruzuna .uira~aca~ - ıır. Etin ü.atiine konarak •UJU ~lm. Onu kendinden on 
rdır. Bundan batka bır sahil bol - caya kad&r piairilir. Piferkeıı hiV ka - yaş ihtı)'arın bati 

Re.ine çıkabilecek olan kun-etlerin ntbrılmU. nzi;Vetine Jı:oyar. 
trı\ithia bir düıpnanı daha vıı -·ı .• k.i Fa:kat gençler iiirk 
0 

da fngjliz muharebe ••rı:ı 1· ' ••• Pratik g" Z !ilik giymesinler. mi? . On. 
Havadan istila iee şiiphe yok kı, bil .

1 
• lar da gıyebilil'ler. 

d~ nazaran be..'.ı daha güc;, Te gı en İşt.e kürk ceket. bu 
~ de risklerle doludur. Cünkü xomnat.a tırçanm her tuııanıtta lhti:racm tarşıı -
tece veya gündüz fngı1tereye a1ker temiZleJiniL JtirPiklerinfai dfba lıdll'. 
~ledecelı: ve indirecek olan Alman f;Jice 6reeelLliniL Kürt ceket m ... 
bçaltlannı lngiljz av uçaklannın der mla1lılEI& luuıldılını 1 ıSaaı. Jlllardanberi 
hıt1 karşılamalan fngiliz donanma- * deY&m edi10r. ~ . 
ll!lın denizden ,;Jecek herhangi bir Plldra11 bcıl drlntls: fabt Jmpe' • hu.sa pnçler i9ill 

'Lracı l:arşılama111na niııbetle daha ıe hiV I* ftklt Jblllıtld otuftU1' • ::-: oı::::n::d: 
~htılr n daha kolay olur. Alman- m&JIDDI· elbiaecle her aene biı 
rarın huna mukabil seniz ve çok * delil. bir 90k yeni 

fiikaekten uçan tayyareler yaptık - auJunum . .aı:mecten dodalı:l= lik:ler görllyoruz. Şu önü yuvarlak vuruk, J"&ka.sız, düz kollu ceket yen& Jllda. 
-rı vP.va vapmakta oldaklan haber fbılilerini ~ eoııra bu V ,anıp anecelimll yenflilı:Jel'ffn biridir. 
~.,;Jdiii lrihi. bizzat Hitler de: içini rujlaymıs. 

«Ö,,le hanrbklar yaptıl Te öyle • t.,, 
))•21rlaadık ~. m&ecelrlenlirf" de • cSon Posta> JUJI tefJtbSI• 

diğine bakılma onlann ı,.. .Urpriz 1 AN ~ 
le; hazırlamış olmalan m6mkfln - ~~ 
diir. fakat asker n~k]~d~ek olan i:' 

1 l>ütün uçaklann yem hır tipe naza - .J. •--.. ---· • 
t•n yeniden imal :dilmelerini kabal N A\Gl..EDEN : .ME13RIJRE SAMI r 
etJnek biraz hayalı olur. • 

O halde kabul etmelidir ki. l~gı)
tereye bir ordu çıkarmak Teya 1k • 
dirınek hareketi daima gü~ olaca -
tır. Fakat bugün böyle hır h;he~dt 
llltı ay evveline nazaran he a e 
d•ha güç olmuttur. 

Başla mınta.b ve cephelerde zı'k 
te değer bir hadise olmamı~trr. 

r··--····-.............. -................ , 
i 30 sene evvel Tobruk • i . . 
1 Derne - Bingazi i 
: ! ! T efiikamızı butriin 7 inci : 
\ 111yfamtzda bulacaksınız. : ............................................ -". 

- ı:- ktim ve 1 Bu sözlerle gururu okpnan zır 
Hat L ~ .ay~~ -··ıİ deli, yavaı yavaı yola geliyor, az • ·· 1 e~ uzere ıQUı., -

.ay em bilmen aklımdan çıktı •• : gınlıiı yatıııyordu. . .• 
oldu . 1, üzülme... Siıı:irlerinı Nazım bey onwı elinden küçuk 
Kendme ~ oraun ••• Canına yazık dantelli mendilini almı1o yanakla ~ 
herbad ediy ., 1 Mine • nndan süzülen öfke yqlannı, ıevgı 
deiil mi ~ ~~':~i· ·bot bul- ile. aşkla, hafif hafif siliyordu. ~ir 
nin bu e]bıselen IPYJl1 1• Kız yandan da Killümaiiyor ve Fabıre 

. ;.,-ez. veaae anı... • k bi 
muyotaan •·..-- par hanımın boıuna gidebilece r ta-
.sen ne denen onu ya • ·' kını aebeblerle mahud cömerdliğini, 

Fahire hanım: 1 b' rk babalığa kalkıtm• münaaebetaidi -
_ Demek arbk )ı:mnız a _ L~:ı:z. öini örtmeie. haklı göstermeie ça • 

'- ı koymıyac- ., 
olup, bana .g:arş }edi. lışıyordu. . 
öyle mi> diye keke ) Da- Mine de ayakta. pencerenın ya -

Sana karşı koymak mı k nıı..a••nda alnı cama dayalı, büyük 
- n una artı o ... ' rd 

h neler r Hiç bir zama k ıt.. bir ifkence içinde ausuyo u. 
a d n yana çı ma15 ... 

koyup veya on a ..:ı:- ı Kızım sa- Babası: 
kalkıştım mı, a &eV•U>U• da _ Bak, diyordu, 111 koca. kıza 

m~burdut ... Bunu ~ baki On dokuz yatına ıel~I .öm-
bıa:, ituıte Pekli& biliyor. Sana ıtaat ril un" sonuna kadar bu yetaımıı kı.. wyor... n 
etmesini ben istiyorum• 

zın derdini uma ~ektiremem ya ka
ncıimı·.. Üzerine titrediğim, inci 
gibi kanma yazılr. deiil mi... Elbet
te batımızdan ııitmeaine bakanın ••• 
Tabii ••• Bir kız da evlenme çağına 
plince. • elbi.esini dü,ünmek laı.ım ... 
Ak§Ull elbiaeai. balo elbisesi •• .lıte 
onun için ••• 

z.. ... ı1ı adam. iyilik olsun diye 
ıtöylediği hu lakırdılarla onun ye • 
nic:len müthit bir patlak verdiğini 
görünce, daima beterin beterine uğı. 
ramaia alışmııken, gene de fena 
halde tataladL Fahire hamm top 
ağzından gülle fırlarcasına yerinden 
zıplamıııtı: 

- Evlenme çağı mı gelmitl On 
dokuz yaşında lıa 1 Ya ben, benim 
canmı yok mu idil On dokuz ya -
pnda mı evlendim ben) On dokuz 
yaşındayken ne yapıyordum) Ceb 
lıarclığımı çıkarmak, ayağıma bir 
çift çorap alabilmek için, ona huna 
el oyası örtüler işliyordum! ••• Ba • 
na kat kat elbiseler almayı ne de 
dü.tlnen vardı yal ••• Avanak, aer -
sem olmalı iman 1 Sunun suratına, 
kalıbına bakın 1 Ben aüzeldim ! GU -
zelken neler çektim 1 Şuna baksa • 

nızat bunu kim alır) Biçim desen, 
biçim yok. boy boa desen yok, nnk 
ten güzelliği desen. o da yokl ... 
Donuk, avuç içi kadar aurabnda aa
do iki göz... Çepeçevre saçf Çah 
süpürgesi gibi bet, kapkara ıaç ••• 
Hah hay güleyim ••• Haydi göreyim 
sizi, Mineyi evlendirin bakalım ••• 
Bana niabet olsun diye, damanma 
basmak için, evlendirin... Elinizde 
ise evlendirin! 

Gene gözleri yerinden uiram11ı 
yüzü gözü dönmüş, bkanıyordu. 

Nazım Bey: 
- Doğru, Mine daha ufak. ba

loya malaya da gidemez. evlenemez 
de •.. Hakkın var •.• Hakkın var . •• 
Haydi yavrum, bırak artık, kapat şu 
meseleyi! diye yalvardı. 

Kanan~ sanlmış, onu okşuyor, 
seviyordu. 

Mine de döndü, pencereden ay -
nldı. 

- içiniz rahat olsun, ömrüm ol • 
dukra evlenmiveceiim, dedi. 

Sinirleri gerilmi~. bembeyaz, dim 
dik duruyordu. Mütekallis y6züne, 
bir Ürperti gibi hiaaf'!ttiği üşütücü bir 
solgunluk- yayıldı. Babasına baktı. 

Sonra sözünü f(iyJe bitirdi: 
- Hiç bir zaman, hiç bir zaman 

evlenmiyeceiim: Erkekleri öyle dll
ıilk buluyorum ki... Onlardan nd
ret ediyorum r dedi. 

Geliti ..... bralachldannı 
Bii.uücünün evinde 
yaiJmu.rlv. bir gibı 

Geçenlerde, beyaz sayfaların 
sırlı telkinine kapılan kalemim, ~ 
de aönlümün iateğini dinlemeden, 
tıpkı uyutulmu~ bir medyomun e -
tindeki kalem gibi, kendi buyruğun. 
ca yürümeğe başladığı zaman, eski 
defter baı tarafından açıktı: 

Daha sonra, Minenin hikayesin• 
batlamak için ben bu uysa] defte • 
rin ters tarafını çevirdim. <' •n fU 
başı bot his ve intibalanmla kant • 
masanı, yan yana gelmesini istenü • 
yordum. 

Bugün yeni bir kaprisim tuttu; 
Mineyi, yabancıyı, bırakıyorum, U• 

ymun. Onun için de, derd ortalı 
defterimi. akıllı uslu insanlann ya
pacağı gibi gene başından açıyo 
rum. 

( Arka11 var) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Ceyhan (Hu81USf) - Umamhn • 
ne kadınlarından Salih km Emine 
Gül......:,. doatlanndan Yusuf oğhı 
Mchmed Eınl ve Galib oğla Meh
med Yalaz: arasında kıskançlık. yü
zündCJ\ çıkan kıuılı kavgada ber iki 
ka vgaC1 "• birbirlerini l;,ıçakla ya -
ra lamıclardır. Kavga evvela Meh • 
meM Ersal ile Emine Güler arasında 
ç•kmış ve Mehmed Ea.al. Emine Cti 
leri bıçaklamışttr. Emine Cülenn bı
çaklandığını gören ve onan intika
mını almak heveııine kapılan Emine 
C üle rin ikinci dostu Mdn:ncd Yall'tZ 
bıçağına clavranarak Mehmd Er -
salı batından ağır sıırette yaralamı§ 
ve keııdisi de Mehmed Ersal tara • 
fmdan yaralanmı trr 

Adli tahkikat devıur etmekte -
di r. Emine Güler ile Metımed Ya • 
lazın yaraları tehlikeli değildir. Fa
kat Mehmed Er.ıalın başından aldıaı 
yara ağır ve tehlikeli olduğundan 
ntemlelcet hastanesine nnL-1-.{iJmi, • 
tir. 

Bu cinııyctten ba:tka gene bir ka
dın yiiz:önden dün üç kişi aramıda 
başka bir cinayet daha olmuştur. 
Ahmed oğlu Serif Özçalı~ır adında 
!>irisi, gayri m~ münıtsebett'" bu
lunduğu Fetmavı bıçaklamış. Fat -
m nın bıçaklanmasından muğbt!r o. 
lan Musa oğlu Mehmed Anı!: da $c
rif Ôzçalışırı lnçaklıı vurmu•tur. 

Her Üç yaralı tedıtvi altınıt alın
nu . h~rında kanuni takibata 
haşlanmt!!hr. 

Tarsus ~alkev' ... de ai!e 
toplanbları 

Tarsus (Hususi) - Halkevi ta
rafından geçen Cumarte9İ günü ak
pmı bir aile toplantı"ı yapılmıştır. 

Bu toplantıda fChrirnizde misa -
fir bulunan Cukurova 8avaeı kahra
manlarıodan Seyhan meb'u!l\l Si -
nan T elcelioğlu, Kaymakam Hüs -
-nü Arı ile bütün öğTetmenler V!! da. 
lıa bir çok güzide zevat aileleriyle 
birlikte i~tirak ctm~rdir. 

Halkevi Reisi Fikri Ünlü aile top 
lıantı:o1ının 50sval bakımda gave -
krini izah etm" ve : ıfi..jynjz Si _ 
nan Tekelioğlunu hanruna tanrha -
rak milti mücadelede Çukurovada 
iti ~irmetlerind!!n bahsl!'mis ve 
kendileriy}e savaş kahramanlannı 
hürfYl ,.tle ._elamlamıştır. 

Toplantı g~ vakte kadar büyiilc 
bir ne~· e ve eğlence içinde geçm.İ§
tir. 

Adananm ka· ak kursına 
giden bölge eğitmeni 

Adana (Hususi) - aede.ı fer
biyesi Genel Direktörlüğü tarafın -
-dan Geredede açılan kayak kurııu
oa bölgemiz pors eğitmeni Cevad 
Diblen de İştirak etmek üzere Cere.. 
deye hareket etmiştir. Bu kurs 15 
Marta kadar devam edecektir. 

Misiste köy kadı l ları için 
ev iş'eri kursu açı'dı 

Adana (l lusuıi) - Kız San'at 
En titüsü Akşam Kız: San'at okulu
na bağlı Misis nahiyesinde açılan 
ccKadın ve Ev işleri Kursu faali • 
yete geçerek tedrisata başlamııtır. 
Kursa pek çok köy kadınları de -
vam etmektedir. Haber aldığımıza 
göre talebe kayıd muamekleri ha -
rarc.-tle devam etmel:.tedir. 

SON POSTA Şubat 3 

lla 
Seyhan yeniden taştı -

Adana ovasının 12 
köyü sular albnda 

Baraj servis köprüsünün bir kısmı 
hila 200 bin dönüm arazi sularla 

çöktü, 
kaph 

Seyhanm geçen ıendci 

Adana {Hw.uai ) - lki günden
beri fasılalarla yağan ytığrnurlardan 
sonra ayın 2 7 sinde Seyhan nehri 
20.28 seviyesinden tedricen yük -
selmeğe başlamış ve avın 2 8 inci 
gecesi 2 3.12 seviyesine çrkmışhr, 

Bu seviyede nehrin sarfİ)'ab 960 
metre mikabıdır. Gece 8tlat 1 O da 
bu azami seviyeyi bulan n,.hir aaba
hn kadar yavaş yavaş inmeğ~ baş
lamış ve sabahleyin saat 8 de 22.1 O 
seviyesine düşmfüıtür. Bu seviye va· 
.ati eeviyeden 2 metre 30 santim 
yükseklik göıtermekte<iir. 

Schir içerisinde y'aloız Seyha!'I 
patk ve yazlık sinema yerleri su al. 
tınde kalmış, tehir dahilinde başka 
biç bir tahribat ohnamı~ır. 

Ovada ise, nehir eol sahilde Ha
\1'\ltlubucağı, Kadirbey çiftliği, Nü
mune ~ifrliği, Piriccbacak k.öylen ci
varındaki mevcud köy scdlerini de 
yararak 60 saıırim irtifaında ovaya 
girmi§tir. Ta~ı Havutlobucak, Nü. 

. "' 

aervie köprüeünün birkaç ayağı ha -
HTll uğraml§tır. Fakat, bunlar ııü -
ratle takviye edilmit ve köprü tek~ 
rar kabili istimal bir hale konmus -
tur. Sol sahil ilci orta ayağını ihtive 
eden palplinı dahili.1e tamamen su
lar dolmuştur. Temel betonları ta
mamen dökülmü~ ve kıştan evvel 
yapılması icab eden in~at bitiril -
miş olduğundan ~ayanı ehemmiyet 
maddi bir zarar kaydedilmemekte -
dir. Büyük fahmerdan, yımi ağır çe-
kiç devrilmiş ve nehir ortasında kaL 
mı!ltır. Dombnz ve sallarla şahmer
danın kurtarılmasına ve serviıı köp-
rüsjinün eski halin.- ifrağıne çRlışıl -
maktadır. 

~handan aldığtmf7. bir habere 
nazaran da Ceyhan nehri 3 metre 
10 santim vük!ıelmiştir. Zarar ve 
ziyan hakkı~da henüz: ht'i bir ma. 
tC'ımat ahnamamışh1'. 

Ad anada lig marları 
munc çiftliği, Deni-z:lı:uyusu, Sakızlı Adana (Hususi) - Havanın mü 
ve Hacıali köyleri cİYarı ıular al • aaademliği yüzüıtden Pazar gunu 
tında kalmııtır. .,...pılamıyan İdmanyurdu - Seyhan 

Sağ sahild.: d" Hadıth, Camuşçu, maçı Per~mbe günü tehir etadında 
Kayı lı, Dörta;l'-. ııoca altir, Abi- teltrarlanmış ve neticeyi 10-0 fd -
din.paşa çiftliği hv. ... Mi nelııirden ta· manyurdu lı:azanm11tır. Umumiyetle 
'8" suların iatilaa_ ..!- • bulunmakta • Yul'dlulımn faikiyeti altında geçen 
dır. maç birind haftayımda 6_0, ikinci 

Sol s.abilde 80 bn. dönüm, sağ heftaynnda da 4-0 oıarak Yurdlu -
sahilde 1 20 bin dönüm arazi 111 al-

hndacitr. Öğrendiğimize göre bu su- ~:ı:ıd:li~e:!~1!~t1sa\~~ay;,~:a: 
lar çabuk çekildiğinden ziraat üz:e- yan ettki ve değerli elemanlar da yer 
rinde büyük bir zaraı tevlid etme.. almış. Seyhan takımı blitün gayre • 
melı:tedir. Yıkılan ııteddelerin Su ~ tine rağmen b;r gol dahi çıltarmağa 
leri dairesince derhal tamirktrine muvaffak olamamıştır. Gol çıkara
ba .. lanT"ı ır. mamakla ~raber genç elemanlar • 

F eyezaNt. • . ..-.... iı~ndeki yap- dan mürekk.eb olan Seyhan takımı 
t1ğı zararlar. ,.dine.:~ Reglatördek.i iyi çalt mışhr. 

Siird memleket hastanesi 
dahiliye mütehassıs ığı 
Adana (Hususi) - Adana Er

kek lisesi mezunlarından hemŞcri -
miz ve Adanıı.ntn ealci futbolcuların
dan doktor Zakir Yalçın Mustafa 
Erzul Ankarada stajını ve ihtısa& 
müddetini muvaffakiyetl~ ikmal e .. 
derek Siird m~leket hastanesi da
hiliye mütehassıslığına tayin edil -
miştir. Değerli gencimiz şehrimize 
gelerek \,,ıradan yeni vazifesi batına 
gitmi~ir. 

Ceyhanda bir facianın 
önüne gUçlDkle geçildi 
Ceyhan (Husnsi) - Ceyhanda 

Karşıyaka ile irtibatı temin eden ve 
tel üzerinde işlİyen sal kopmu1 -
tur. Bu sırada imdada t!mniyet ko. 
miseri Şerif ve jandarma karakol 
kumandanı Mustafa ve diğer w -
bıta memurlarile halk veti~miş, s-ı -
lı akıntıdan ve bu suretle birkaç ki
şi il ... ııtları ölümden kurtarmıtolar • 
dır. İhmali göriilen salcı hakkında 
takib~ yapılacakhr. 

eril 
M:anisada, 

Köy kadınları için 
bir dikiş nakış 
kursu açıldı 

Manisa (Haauaf) Havanın 
yağmurlu olmasıwı rağmen merke
ze bağlı Karaoğlanlı köyünde., köy 
kadınlanna mahsta yeni tesis edilen 
hiçki, dikit ve nakış kursunu açmak 
J .lere valim.iz Faile Türel, C1İ. maa. 
rif müdürü Bilal Kutluğ, İsmet İnö
nü kız enstitüsü müdürü Hayriye 
Cizella ve kalabahk bir öğretmen 
kafilesi otomobillerle köye gittiler. 
Valimiz burada kısa ve veciz bir hi
tabed~ bulunarak Cumhuriyet hü -
Juimetınin köylüye verdiği önemi 
tebarüz ettirdi. Enstitü müdürü Ci. 
zella da kursa yapılabilecek işler 
hakkında izahat verdi. Maarif Ve
kftleti tanıfından kurs için gönderil-

i miş olan eşyalar ve gene bu malt -
ıadla köyde hazırlanıın kUçük bir 
sergi ziyaret edildi. 

Antalya yeni birçok 
onzelliklere kavuşuyor 
Şehir, yollar emsalsiz bir şekilde tezyin 
ediliyor, arklara renkli ampuller konuldu 

Kursun birinci günü köyden 1 ı; 
talebe kaydedilmiştir. Talebe- Antalya liına.nına gfizel bir bakış 

, nin elliyi tecavüz ed~ği anin- Antalya <Hususi) - Uzun seneler. yet zarif görünmektedir. K:ırnkoldan 
şılmııtır. Talebe için lüzumlu vnsı - denberi büyük bir ihmale uğramış ileri devam eden kıı.nnlm üstü kapalı 
tn1ırr maa.riLideresince temin edil - ~~unıı.n glizel Antalyamrz son rene ve Hnlkevi önünde bır havuz teşkil 
mektedir. ı~ınde hummalı bir imar faalıyeti ile ettikten sonra bu yoluın muntehası 

Manisa lsmet lnönü lctz enstitü- c.dden yepyeni bir çehre almıştır. De- olnn Kara Alioğlu parkının denız ke 
süne bağ]; olarak açılan bı; kursun, ğerU vall~iz H~ ~n şehrin iDla. nnrında menfez ve havuzlar teşkiİ 
lüzum basıl otursa bazı denılerine rını ve gilzellığinı b.r zevk t.aHıkki ederek devnm edccektır. 
entstitü lSğTetmenleri de yardım ederek ~~ir bir fanliyetln ~ı - Diğer cihetten Yenıkapı karnkolu 
ed~eklerdir. na geçmıştır. Son senelerde vıı.lımlzln önünden Fener üstüne g·den 1 

Bundan bir av """d Hacırahman- bu g~, iıe yapılan işleri §Öyle sıra- olnrak ynpılnuş ve vali k~nağ~n:=~ 
lar köyünde açıla.1 köy marangoz laynbilırım. betonıı.rnıe ve otuz metre gen~~in. 
ve demircilik kursunun dedıisntı da Narıanın fa.aliyetJ de ve ortası t.arb ve her ik.ı yana itç 
iyi bir çalı•ma ve durum için<le in- Şehir ve k.a.sabalnrı birbirlerine ba~ metre arzında mouıyik ~lar dö • 
ı..;~J ,......,,.ı,.t .. dir. lıyan e&.Slı yollar tamir edilmi§ ;; ~nm~. 

katrrdan başka bir vasıtanın işleme.I İhza.ratı ikmal edilip maiceti yapı. 
diği Mannvgat_Akselı:i yolu yaptırılmı~ , ln.n Cümhuriyet meydanı cidden bır 
miınakal~t. ba.şlamıştır. Diğer cihet - ı ~-aheser olacaktır. HükQmet. binasının 
ten deniZ yolundan başka bir taraL onü bahçelik ve daha ıler\si ce.siDl 
tan merkeze gelip gidilmesine imkan meydanlık olduğu gibi denize karşı 
olmı:yan Alanya '§ımdi Manavga.tn da Bozkurt heykeli vazedileeek '\e 
bağlanmalı: uzere Hazirana itadar ye. Tophane parkının münehasındıın 
ni yola kavuşacaktır. Yü-ı bln lira sarf deniz kenarına asansör konulacak, 
edilecek olan bu yolun elli bin lira.. ayni zamanda iskele üstüne ıeadar da. 
lık tabs\.satı gelmiştir. Diğer elli bin yanan meydanlığın münteha& ~on • 

Sak~r ·a mm•akasmrfan 
Çukurova ya 1 O tJ ton 

ak~la çiğidi gönderiliyor 
Adana (Hususi) - Çukurovada 

Akala cinsi pamuğunun da ekilme -
sine pamak kongresinde karar ve -
rildiği malumdur. 

Haber aldığımıza göre, bu pa -
muk tohumu Adanada mevcud ol • 
madığından Salcarva mıntakasından 
yüz ton Akala çiğidinin celbine te
şebbüs edilmiştir. 

liralık tahsisat beklenilmektedir. tulup duvarla tahkm edilecek Ye tın.. 
Şehir yolları sali nadır bir güzellik arzedeeektlr. 

. Şehrimizin yazın sıcaklığını nazarı 
Şehrin merkezi ve en mühim yerı itibara alan ve çok iyi düşünüp ciddl 

oıa:ı .. ~e ~~ısın~ i~~~isarlar ida. lı:a.rarlarla Pıemle~t.imlzi i.h,;yaya 
re.sa. onune a ar o an ~mın parke azmetmiş olan valimiz bu maksadla 
1erşlJ'3tı ikmal edilmek uuredir. Ve blr sayfiye yaptırmak üzere şet.re 
gene Kale lı:a.pısından şera1'.1pole lı:a - c4a. kilometre mesafedekı • Tekır 
dar olan kısmın şose olaru in~asına pınarı. denilen ve evvelce tahlili ya. 
ba.,lanılm~tır. Pılml.f olan iyi suyun bulunduğu ma. 

Bu çiğit gelince çiftciler birliği va
eıtasile ve yapılan bir list• üzerinden 
çiftçilere takııim edilecektir. 

Mut çeltik fabrikası 
yen:den işletiliyor Dığer cihetten belediye önünden ve halli muvafık bulmuş malzemesizlık 

yukarı Halk pazarından ıtibaren hü- yüzünden şehre getirilecek olan su. 
Mersin (Hususi) - Birkaç gün- kQmet cadde&le birleşen yol da yon. yun şiın<tilik teahbüre U:ramnsı ha

denberi kazalarına aid bazı iıler et- tulmu.ş f.a9larla muntazam surette aebile ileride yapılması Uızmı gelen 
rafında vilayet makamile temua te!riş edilmek üzeredir. Bulvar önün.. yolu şimdiden yaptırarak l:ıem mem.. 
etmek üzere oebrimizde bulunan den ve fener şooe.sinden baflıyarak J.etete bir sayfiye kazımdır~ Ye hem 
Mut kazası kaymakamı Fevzi Öncel Develik mevkiine kadar de1cm eden de araba vesaır ve.salt.le de ~ an 
ile Belediye Reisi Hamdi, Muta dön Zerdalilik yolu Ş<>6e olarak yapılmak.. ta.ştnabibnek imkll,nım temin etmif 
möşlerdir. tadır. F.ııki Loncaaltı. da arnavud kal_ alacaktır. Bu iyi9te,,ebbüs te önümüz.. 

Haber aldığımıza ,. göre Mutta dırımı alarak yapılmakta olan Şe • delı:i yaza tadar ikmnl edllecektör. 
metruk bir halde bulunan çeltik fab ram.po1 caddıe3ile birleşecektir. Kale 
nkuının faaliyete getirilmesi .için kap13ından başlamak üzere iskelenin 
uğra~ılmaktadır. yukarı k.ı.sm.uu ve Balıkpaarı yolunu 

Bu çeltik fabrikası tamir ve iş - ~İren Uzunçarşı yolu arnaTud 
le.meye açıldığı takdirde kaza Clahi- kaldırımı olarak yapılmaktadır. 
linde çeltik zer'iyah ~ok artacak ve Diğer taraftan Adl.ryıuıoS-ıUiPisı _ 
ayni zamanda Mutun elektrik ile nın çarşı cihetine do!hıı oıan kısmı_ 
tenvir edilmesi de mümkün olacak· nm biraz ileri.sinden başııyarak Yellt, 
tır. kapı karakola önüne kadar miitea.d. 

Muta geldiği gündenberi değ!!rli did şelAleli '4%5 metre tulünde ve iki 
menisi görülen lcayma1t.am Fevzi metre arnındaki caddenin Lam orta_ 
Öncelin bu işde de muvaffak olma- sından geçen kanalın içerisinde be _ 
ın belclenmelctedir. her on dön metrede bir üç aded 

C d 
mahru.tun içi reırltli Uunbalarla tez_ 

eyhanda Otel der İ yin eda~. gene bu yolun Yenikapı 
Ceyban {Hususi) _ Ceyhan- cihetinde ka.rfllıtlı iki aded sclvi şek. 

da otel derdi cidden mühimdir. linde elektrik dekoru yapılm\7tır ki 
Mevcud oteller gerek iatiab ve gc. bunlar geceleri çok güzel bir manzara 
rek temizlik bakımından halkın ih- arzetmei::tedir. Bu kanalın g)narla -
tiyacına cevab verecek ıekilde de - rında elli santim anı.n<la kanal üc 
ğildir. Ceyhan gibi geniş bir z:iraat birlikte devam eden Çimenlik ve ara.. 
ve ~ bölgesi merkezinde bu mcs&- le.nnda hurma a~açlarile ve kanalın 
leyi ehemmiyetle ele almak gerek. iÇeri.llndelı:i e~kt.rik dekorlarının y~il 
tir. ve bayaz renklerile gündüzleri ae ga_ 

Söz arasında 
(Bqtaralı 2 inci sayfada) 

Bahis yalnız 1 5 florin için ynpıl • 
mıştır. 

Birinci delikanlı dediği gibi tab. 
lonun altına ressam Manet' nin im • 
zasını atmış ve antikac.ıya götür • 
müştür. 

Antikacı tabloyu almadan ev • 
vel ehlihibreye göstermiş ve iki kişi.. 
den ibaret bulunan bu heyetin azası 
arasında ihtilaf çıkmışhr. 

İhtilafı lehine yoran antikacı tab
loyu almış ve teşhir etmiştir. 

Mahkeme meseleyı nıüzakere "' 
d n sonra ıu çok garib kararı ver
miştir: 

Delikanlılardan her biri 75 et 
florin nakdi ceza verecekler ve an
tikacı bu tabloyu ilanihaye came "' 
kanında ıuılı tutacaktır. 

aSon Posta» nuı ~frikası: 13 Ameriltalılara koktey teklif edilme. j du; beyaz ve kırmızı renkte main 
di fakat bir «cherryıı fiıesi, ve şeklinde deaenleri bulunan çoraplar 
kadehler, büyiik bolde, ~minenin giymişti. Kemerinden de kabzası 
önündeki bir maHya koomu~tu, çok mücevherle süslü bir !tama çıluyor
buit olan akşam yeneği de zaten du. Ayakkabıları parlak buldelf"rle 
burada hazrTlanmıştt; sofrada, yu - eüslenm.işt:i. Uzun masanın ucuna o-. 
laf ekmeği ile yapılmış tirid, bahk turduğu zaman, yüzünde. galerisin
haşlaması ve iyice kızarmı!! koyun de portreleri asılı bulunan dedele • 

müzisyenidir; o v~ dedeleri bu mo-1 to sahibi viski lt&ıesini kenarına ka.
muriyette Mac Reay'lann yanında dar doldurdu ve ona teklif etti: j}Y 
bir asırdanberi bulunuyorlar. Rary- tiyar musikişinas l.Useyi içti veı 
nin gayda çalanlar arasında bir şöh. memleket mahalli şarkılarından bit 
reti vardır: O büyük kard~nin ta- tane söyledi, kaseyi sonuna kadat 
kbesi idi. o da memleketin en me§- içti, elini saçına kadar götürüp se .. 
bur müzisyenlerinden birinden gııy. lnmladı ve çıktı. 

Yazan: V al.entin W illiam. botu vardı. HüHunet mümcaeili ve rinden birine benz:iyen bir Hade 
- Bu ev bana korku veriyor, de_ , güz.el kelime, dedi. Bu ev bana ür- ufak tefek, narin ve çok mahcub vardı. 

d.i. B~ ayrılan odayı görseniz, tıp- pezme veriyor. Burasını alıraanız, olan kansı davet edilmişlerdi ve Yemeğin sonuna doğru dışarıda 
kı bir '".:zara benziyor. Gece olduk- ı Stevc. ben asla ayak baamam; belki Jamiseon büyük gayretlerle müki - bir gayda sesi i,şitildi ve galerinin 
tan ... mra, dünyada yalnız başıma ben romancik değilim, fakat bende-ı lemeyi kendisi &dare etmeğe çalıtı - ucundan, bir İskoçya kostümü giy -
oraya gidemem; banyo dairesi cıl - ki his de İşte bu. yordu. Fakat ne fa«> sahibi tarafın.. miş bir ihtiyar göründü. Elindeki 
madıktan baolrn, bize hizmet etmek 

1 

Milyoner .r;özlerini kaldırdı ve ı dan, rıe de Flora tarafından ceaa - çnlg1yı çalarak üç defa holü döndü, 
üzere .,.c,üen kadın da güçlükle in. Flora Mac Reay'in sabit gözlerle ret baldu. Torray misafirlerinin şe-- sonra girdiği yerden çıktı ~ti. 
giliz:ce l..onuıuyor. Size ynlvıırırım kendilerine oaktığırıı gördü. ?hyl • r!"fine Highl nder milli kryafetini $ato sahibi. sağında oturmuş o • 
Steve, ULUn müddet bu.ada L:almı- lis'in elini bıruk. •ı •"' ~e~ab verdi: giymi ti ve yenleri eski dantdalı, si- lan Mrs. Dean'e özür diler bir ta • 
> a ım : yarından tezi yok, gidelim. - Y orgunsuuu .. ve üşümüşsü • yah kıııa kadife ceketi ile çok güzel vırla: • 

Garrison genç kızın elini tuttu, nüz: bir koktey içer ve ağız tadile görünüyordu. Giydiği İskoçyn etek. - Memleketin bir adetidir bu, 
okşadı ve ce ... ab verdi: iyi bir ak~ yemeğı yerseniz, le.en- !iği (küt) de hakün renk kırmızı dedi. Belki de bundan bahsedndiği-

- Bekliyelim, giizelim, dnha heı din.izi daha iyi hissedeceksiniz. ve beyaz idi ve öğleden sonra giy - ni İ!!itmişııinizdir, değil mi? 
ıeyi görmediniz; yarını bekleyiniz. Genç kız, ona gülerek: diğinden başka bir deseni vardı. Amerikalı kadın İştiyakla cevab 
Güneş doğup da dağlara doğru tır· - Zan~tmem, dedi. Marş. Dean'a bu ldlt'in, Mac Re • verdi : 
ınanclık. mı bu eski meskenin ne k.a. Carrison onun koluna girdi ve ay'lanıı buıu.si metasimi ıçın şat - - Pek tabii. dedi. Fakat ilk de-
dar (Ciizel olduğunu o zaman anh - odanın clı11na doğru götürdü. rançlı bir kuma,tan yapıldığını aii~ fadır ki böyle bir tezahüratta hazır 
yacaksınız. VIl ledi. Tabii yanında da, beyaz keçi hulunuvorum. Sizin için de her ak.. 

Genç kız eevab verdi: Akoam ~meği Rary'nin görün • deı-wnden ve :izetinde g{imüt lcalc.- • m böyle gayda c~larlar mı) 
- Baraaını taYsif için nalci1t De mmine kadar old.ı.kça ~i: ııeçti. malı çok eüzel hir çanta aark.ıyor • - EYet, öyle. ihtiyar Rary evin 

da çaLnannı öğrenmişti. O zaman- Yemek sona erdiği zaman ev P' 
lar gayda çalanlar sıkı bir etüd dev- hibi misafirlerini maden kömürü ıa
reainden ıonra mesleklerini ogre • teşile kıpk1rmızı olmuş şömineniıı 
nirler ve bu da yedi yıl sürerdi. etrafına topladı ve onlara porto or 

İhtiyar bundan aonra İskoçya rabı ve kahve takdim etti. 
musildsinden bahsetmeğe başladı ve Kızına: 
kendisinin de gayda çaldığını aöy - _ Flora, yavrum, dedi. Zanne-
ledi; fakat sadece amatör cılarak. diyorum ki misafirlerimiz bir Is -
Kızı da öyle. Hem kızı çok iyi dans koçya dansı görmekle çok memnun 
etmesini de biliyordu. Acı:ıba mi- olacaklardır. 
safir bayanlar, yemekten sonra, o • 
na. istidadlarını gÖııtcrmek için mü- Mrs. Dean haykırdı: 
aaade edecekler mi) - Memnun mu, dediniz, ne!l'e-

Bunu, ihtiyar Duncan, üzerinde ye gnrkolacağımızı söylese idini.ı 
bir fişe viski ve bir kase bulunan bir daha iyi olurdu. 
tepsi ile yaklaştığı zaman söyle - Genç kız kendine has vakar!• 
rniıti. güldü: 

Hizmetçi T orraye gaelik §İvesi - Uzun zamandan beri danset -
ile hitab etti, o da tasdik eder ma.. memi,tim, dedi. Fakat sizi metıı -
blyette bir işaret yaptı. Gayda ça-. nun etmeliyim, bunun İçin de ev-rtr 
lan adam bu sefer yeniden İçeri gir- )İl elbisemi değiitirmem l&zım. 
dt Maeaya yaklaıtt ve bekledi. Sa- (DeTanı ediyor) 
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··yük Harpde Italyanlara karşı Dünkü lig maçları 
• 

vaffakiye i harekit yapıldı 
ltalyanlardan 100 O sübay 1600 esir alandı, Nuri (Paşa) nın 

urnandası affındaki ka Here denizaltıları ile top, 

lstanbulsp r 

ma neHtüfak, ceph ne ve para gönderildi dördüncü/Ü " 
Yazan: Emekli General H. Emir Erki/et 

eBon P0&t.a.nın eddıt romaı:u: 78 

Af.9'1a. 
Oynanmaz! 

- Fnltıı.t ben artık o kadar has- talıkta bir tehlike olma<lığını anlat
ta değilim anne, haftada bir defo mıfh. 
biraz hava almanıza mani olacak - Doktor sana istir bat tave.iye 
bir vaziyet yok. ediyor. Musiki dinlemekten yoru _ 

- Oğlu hasta olan ana hava al- }ursun. 
~ gitmez. - Zannetmem .. Bu tarasada ge-

Nesrin bu münakaşanın uzun sü- çen u:run günleri biraz kıaaltml§ o
rebileceiini ve Selimin jhriyaı.zca !uruz. 

Nakledeıaz Mua:z.ze:z. Tahs~n Berlıand bir söz söyliyeceğini anladığı için Halide Hanım oğlunu fazla üz -
Halide Hanunın arknııından koca • memek için cevab vermeden oda. 

- Nasın Birl:aç ~at içerisinde tedavi bulmaz bir hasta farzediyor sına işıuet etmiş, onu susturmu,tu. sına doğru ytirüdü. Ayni dakikada 
~a.ıl yola ÇJL_ı_ilı"r'), B-.. ·ı bekleme- ve her feyi kabul ediyordu. BugÜn F b '- tarasnnın öteki ucundan hı'r fı•ıltı 
- Jfi,.llD ..,.. • 1 · f akat ugÜnıı;Ü sürprizler sona er -

0 

l{c b d annesinin bu acı soz erı onu ena halinde Ne•..; .. :.. sesı· geldı" ·. ınec ur u. mcmişti henüz, Halide Hanım gJo-
0

·~· 

B b d k d
. · ·· le halde müteessir etti ve 0J1netıının - Aferin·, büyu-k brr· akto-r gı'b"ı 

.ı. - unu en e · en ısıne soy : d w d · bi h"' na çıkınca piyanoyu Kördü ve par-~ırn amma, sizin biıkaç gündenberı Nesrini hiçe say ı:~ı enıJı r. a- maV,ile İfaret ederek oğlunn sordu: rolüniizü muvaHalriyetle oynadınız. 
llntıl emün haatalıStından haberdar zünk gördü. Hal i zav ı müı • - Bu ne} sizi tebrik edenm. 
0

1
. duöunuzu, hatta" onıı hın' nıü-1.ü _ fik Nesrin, kocasının hotuna gide - Selim ayni fısıltı ile cevab verdi: 
- b 9-- L!:..··t_ b. t L -1-kl Selim gazetesini tck.rnr eline al • T --'· 
" .. •la burada alak' oydugwunuzu ı·leri cek her ,e)li ne uu;rU

5 
" cna u e - e~ltür oderim sevgilim. m.ıştı. Lakayd bir tavırla ve basını 

•tırdü. yapıyordu! * kaldırmadan cevnb verdi : N---!_.1 

D 
w r- L • Genç adam birdenbire isyan etti annaen annesine ınektub ~ - ognı: ax.at hen vaziyetm dd - Yaıumızdalı:i otelin aahibinin A •W• le • 

lllJ kadar cı"dd"ı oldugwunu tasa"vur v- hastal...;.ı:tdanberi ilk a anne- nnCC'lgım, ~o mesudum, size • '" •o• • 1uzı Nesrinin musikiye meraklı ol - t "f d · w• k d • ctnı . • O sı"ne sert bir .. ~e hitab eth: an e emıyecegım ·n nr mes u -
...._ . enuştıın. nun gideceğini tııh - ' H duğunu bildiğinden piyanolanndnn d SelimL 1 b '-·••ırı et d" k d 

1
._ ı_ _ N-rin .vanımda anne. ..ta- um. ıe ne güze ir nafta ge-.... scy ım apı nn <uvarı çıK - ... L!... tan-.1...: birkaç gun·· lük ona yol- · diki B h L>___ h el kik ··~~dım .. Vah yavl'\l.Cuğum, bütüa bakıcıya pekala vekalet etti. • c:rı .....,_ _ı çır a arnının er n ı aaın1 Rtırı y 

1 
k.ald . H-1'J H •--.anan bir 11 ... lıunı§. Buna ben ae memnun ol - ide aD.latmak istiyorum amma cı1d-

~ a nız ın, kim bilir için ne auue anım .-..~ d ·· Jı;ü baz:ı ~-1 .alcit )m do._ -
rtdar aılulmıştır. • cunda ba11 eğlJm;. duran gelinine mn, çun müzik gdi:krim. l'C • ıu.su ya7ı yazmalı: lazım: bu. 

.. ~ansı y~ınde iken bu &Özleri an- balcmaclau: .. c;innek içİlı na da pek vaktim yok, bu sebebden 
i.'cai dün aöylemiıı olaaydı Sdıim bu - Pekli&, clecli Bundan bö,.lıe • Halide Hanım verecek cevah hu- vak·aları hiil!ea ctmeic çaJıeaca 
'-dar ~ecelı;ti. Düa lr.eaclillim ..... ,,..,..... ~ .._ ()ihmllSı JAkaydbiı ona o,.. Sun· -

Zannediyorum ki ıntık Selimle 
t~ıun.ile hanıtık ve anlaştık. Kat'i 
~elın:ı:_le~ tel.affuz edilmemişse bu, 
ıstedıgımız gıbi serbest knlamndığı
mızclandır. Bugün biz, dnima bir 
nezaret ve tarassud altındzı yn ıyan 

ilci sevgili gibiyiz. Birbirimize gizli 
gizli bakıyor, işaretle nnlnşıyor ve 
gözlerimizle konuşuyoruz. Bu vazi
yet ikim.izi de öyle mes'ud edi)'or ki, 
bir ilci dakika yalnız kalsak söyli
yecek söz bulamadan bu d~kikn • 
l~nn zev~ni sük\ıtln çıknnyoruz. 
s_ız_e Selimle yaptığımız m.: gezin -
tıyı anlatmışhm. O RÜnden sonm 
ikimiz <le çocu1dar gibi yarnmazlaş
hk .. Fak.at ne kadar mcs'uduz bil _ 
semzl Şimdi Halide Hanıının hod 
bin~ikle sertleşen kalbini yumuşat : 
~n~, <>~, hi~ kan kocanın birbiri
nı gormegc. bırbirile lconu~ağn ve 
se~meğe haklan olduğunu ıınlat
magn çalışıyoruz ammn bu İş her 
şeyden müşkül. 

Size ltaymvalidemin pivnnoyu 
kabul ettiğini, bu huınıat& o~lile bn.. 
şn çı\nmadığını yazmıştım. işte 1'cr 
&Ün bir ilci saat musiki bizj birbiri-

mize yakınlaştırıyor. Hnttu, benıınle 
yalnz kalamadığından şikayet ede 
~~)~~· ~iy~no öğrenmek tırzu etti ~ 
g~nı ılen surdü ve beni hergün ona 
b1r çc~ek saat ders vcrmt:ğe mec • 
bur ettı. Eli keman tutmngw ~ 1 

la 
.. nış. 

mış o n bu artist ruhlu adam 
b d '-'L • • b . on 
eş a.-ııı;a ıçın, enim itaarii bir ta-

le_?em oluyor. Fakat Halid~ J lanım 
~~~u?un bana yaklaşmak a rzu et -
tıgım anladı mı nedir':' Bu d<·Ts za
manlı:ınnda eline bir iş alıp vnnı -
~ızdn oturuyor. Beni hala tl"hlikcli 
hır kadın zannediyor nnne. 

Ana oğul arasında hakiki bir 
snklnmbaç oyunu oynanıyor. Kur _ 
naz bir diplomat olan Selim ders 
saatlerini hergün değiştiriyor'. En 
müsaid zarnnn, kayınvalidemin ev 
işlerilc meşgul olduğu ve ophınun 
yemeğini pişirdiği snntlerdir. O va-
k.it, piyanoya oturuyor ve sözde ça
lışmağa başlıyor amma hiç de dik _ 
katli bir talebe değil. Kulakları dai
ma dışanrun gürültiilerile meş~ul o
luyor ve yalan yanlıs notalar calar
ken hana binbir çıl"'·"llık söyliiyor ; 

(~var) 



B Sayfa 

• 
Iktısadi tetkikler 

(Ba,twafı 2 inci sayfada) 
Bu vaziyete naz.aran Kanada, blı 

~
ndan İngilterenin gıda ve ipti • 

ai madqe deposu olduiu aibi, di
r yandan da onqn silah ve cep -

ane deposudur. 
Daha 1936 yılında, yani bu.Un. 

idi dünya harbinden bir yıl önce, 
LoTd Suinton Avam Kamuasında 
lf)ylediğj bir nutukta, grabl Avru
{Nuun bilyük bir harb sanayii ya -
tftmak Jçin az elverhli ve «çok kil· 

b olduiunu, bu vazifeyi en iyi 
racak yerin Kanada bulundu. 

u IÖylemiıtir. 

Harb teraitinde. Kanadanın in -
tsllizlere aillh ve cephane yetiıtir -
gıelc bakımından nasıl bir rol oyna
lıfı, veyahud oynıyabilccc~i mese. 
leaı. gerek Almanları. gerekse Ame 
it'kalılan fazlasile alakadar etmek -
ledir. 

Kanadanın bu kadar hüyölı: bir 
flAka uyandırmasının sebebleri ne
Clir} Bunlar üzerinde duralım. 

Harbden önce Kanadadan bah -
teciilirkcn. ilk nııtım -gelen feY, bu
~aının emsalsiz bir «buğday amba. 
fi» olduğu kevfiyeti idi. Halbuki 
lıububat ve buğday, az nüfuslu bu 
plUazzam memleketin bitmez tü -
lrıe.nmez zenginliğinin ancak bir par
~11dır. Kanadanın toprakları için
de, henU'l: el sürülmemiş, hatt& kıy. 
~etleri bile hcsablanmamış fevka -
ilde hazineler mevcuddur. Birçok 
&engin servet kaynaklarına malik o
lıan Büyük Britanya imparatorluğu, 
f<>n zamanlara kadar Kanadaya faz
lıa ehemmiyet venneğe lüzum gör. 
l)lemioti. Halbuki Kanada, platin, 
~lkel, altın gibi dilnyamn en kıy -
Ö\etli He; madeninin istihsali bakı -
tından, dlinyada hemen hemen bi
andlife yakın bir yer iogal etmek
tedir. 

Bakır ve kur,un istihsalltı bakı
mından da Kanada. rlünvada üçiln
otllüiü ve dördilncülüğü i~gal eder. 
Cfnlco istihsalatından i'le, Belçika ile 
berabl"r birincili~ almaktadır. Dün
ja azbeıt istihlakAtının % 50 sini 
Kanada temin eder. 

Kanadanın kömür ihtiyatı da hıı. 
dudsuzdur. Binaenaleyh Kanada, 
yalnız hububat hakımından değil, 
fakat tabii ııervet kavnaklan bakı
mından da fevkalade zengindir. 

Fakat burada, Kımadanın aley -
bine olan bir nokta üzerinde durmak 
~ecburiyetindeyiz: Bu harb ba,la
<lıiı zaman, fngiltere gibi Kanada 
~a henüz hazırlık!tızdı. Bu koca 
mem~et, biitiin iktısad\ ve a'lkert 
kudret kaynaklarını. bilhassa Fran. 
aır: inhidamından sonra seferber et
ti. Fakat bu koca makinenin kısa bir 
zamanda, bütün heybetile, bütün 
kudretile derhal hıuekete "eçmesi, 
tabii imkansızdı. Onun için, Kana
danın bugüne kadar lngiltereye yap 
tığı yardım, kendi muazzam tabii 
eervet kaynakhuile mütenasib de -
iildi. Fakat harb uzayıp da, Kana. 
da ha7ırlılclarını tamamladığı nis -
bette lngiltereve yaptığı yardım da 
artmağa baoladı. 

* Kanadanm askeri sahadaki 
hazırlık tarı 

Kanadanın bu harbde lngiltere
)'e yapabileceği yardımın derece -
•İni anlamak için onun geçen 19 1 4. 
19 18 Dünya Harbinde seferber et -
tiği iktıaadi ve aııkeri kuvvetleri göz
den geçirelim. 

Geçen Dünya Harbi haeladıiı za
man Kanadanın sanayii o kadar ile.. 
ri değildi. Fakat harbin devam et
tiii dört yıl içinde Kanada gerek aa
eaayüni. gerekse ziraatini bir hayÜ 
bıkipf ettirmcie muvaffak oldu. 
kanada, 191 7 Ağustosundan 1918 
Aiustosuna kadar 118,5 milvon 
l>utel ( *) buğday: 11, 2 milyon bu
ıcl un ihraç etmişti. 

Kanada 1914 yılından 1918 Y1. 
ima kadar geçen dört vıl zarfında 
1 milyar dolar tutannda harb mal
ı:emesi ihraç etmiştir. 

Vakıa Kanada bugün, gerek in -
pn aahasında, gerekıe malzeme sa
.hasında bütiin kudretini seferber et. 
miş değildir. Fakat bu sahada bü -
ylik bazırlıklara giriştiği muhıtkkak
tır. Mt-ııela Kanadanın 1940-194 1 
yılı için kabul ettiği harb masraf • 
ları 700 milyon dolardır. Gene 
1940 yılında ''memlekt'tirı bütün 
insan ve malzeme kaynaklarının se
ferber edilm,.,iıı hakkında bir de ka 
nun ne redilmiı bulurımaktadır. 
1940 vıtı A~u,toımnda 16 yaşına 
kadar olan bütün erkek nüfusun hu
wıi bir sayımı vapılmıs, ve bunlar
dan beherinin. memfoketin müda • 
faası bakımından ne Ştibi bir iş ya -
paca~ı teker t~lcer tesbit edilmiıtir. 
1940 yılının Temmuz <lVından A
lu,tos avına kadar. vani bir ay zar
fında Kanacla ordusunun mevcudu 
90 binden. 154 hine çıkarılmııur. 
Kanada, lngiliz orduııilc yan yana 
hubetmek üzere, hususi bir seferi 
heyet tertlh ederek İngiliz ordulım 

(•) Bqel: 27.2 tnocramdır. 

h&Jlcumandanlığının emrine lmade 
kılmıı bulunuyor. 

* Kanadanm iktısadl 
sahadaki hazırlıkları 

Kanada, 1941 yılına kadar ikb • 
aadt sahadaki hazırlıklarını henüz 
tamamen bitirmemiı bulunuyordu ••. 
Bunun baılıca sebebi. FraManm yı
kılıt1na kadar lngilterenin esasen 
Kanadadan bu aahada herhangi bir 
yardım istememesidir. Fakat Fran
sanın yıkılııından sonra, Biiyük Bri
tanya imparatorluğu, bütün lmpcı. 
ratorluk kuvvetlerini mobilize 
t-tmeğe başladığı 7aman, bu arada 
Kanadanın da iktısadi kaynaklanna 
müracaat edilmi~tir. 

Yukarıda da söylediğimiz gibi, 
Kanadanın oldukça inkipf etmiı 
bir sanayü olduğu gibi, Kanada, 
ileri tekniğe dayanan bir ıimate de 
maliktir. Bu itibarla harh esnaııında, 
Büyük Britanya ordusunun iaşesini 
temin hususunda biiyük faydalan 
dokunacaktır. 

Harbin ille dokuz ııı.yı ic;inde lngil
teronin Kanadayn yaptığı harb si
parişlerinin mecmuu ancak 200 mil
yon dolaT tutmakt idi. Fakat, Fran 
sa maiHub olup da Alman tnvya • 
releri fnf'iliz sannyi ve fabrikaları 
için reel bir tehlik • teskil etmeğe 
ba!!ladıkları zaman f ngiltere, Ame -
ıika ve Avustralya ile hirlikte, KA
nadadan da, imparatorluğun ihtiyat 
bir depO!.U olarak istifade etmeğe 
ba~ladı. işte bu ııebı-bl ... rden .ötürü, 
Simdi Kanada sanl\yii, dev adım -
larla inkişaf etmekte ve yen1 yeni 
sanayi bran~lan kurulmaktadır. 

İnS?ilterenin verdiği ııinari<ıJ,..rden 
maana. bizzat Kl\nıtda hiikum,.ti d .. 
kendi bütcesilc bircok Y'"ni hıub 
malzemesi imaline ba~lamt!ltır. Ka • 
nada hükumeti. harbin icab ettirdi
ii mııhem ~ve silahlan vaktinclıo ye 
tiıtirebilmek için, hiikOmet azala -
rından birinin riyası-tinde Kanada 
•anaylcilerinden mürekkcb üç ko
misyon te~kil etmiştir. Ff"vkalilde 
geniş sal&hiyetlere malik bulunan bu 
komisyonlar, Kanadanın bütün harb 
1anayiini. ve harb ııanaviine bağlı o. 
lan çelik, demır, alüminyom e-n. 
düstrisini kontrolü altına almış bu
lunmaktadır. 

1940 vılının Ağustosunda yt-nİ 
askeri fabrika!arın kurulması ıçın 
120 milyon dolar tahsisat ayrılmı~
tır. 

Kanadada mevcııc! B tayyare fah 
rikası 3200 tavvnrelik bir !lirıari• aL 
mıı bulunuyorlar. 1941 yılınrlıın iti
baren Kanada tayyar• fabrikaları 
avda '60 tRvvn .... imal edl'bil,.c,.k 
bir hl'll'" s.?'"tirilmi'l)erdir. Avnrq Ka
nlldıı fE1brikalarının her av 30 tl\n1< 
vapabilecekleri de hesahlanmaktll
dır. Makineli nakil vn!!ltalarına airl 
müteferrik par<;alardan hergün 61)0 

parca yapılmaktadır. 
Kanada sanayiinin tam seferi 

kadro ile çalışmağn başladığı, ve 
mütehassıs işçi kadrosunun kifayet. 
!Iİ7li~indl"n de nnlaşılmakıadır. Ka -
nada hükumeti ayrıca bu meseleyi 
de halletmeğe uğra•maktadır. 

Almanların kanaatine göre, İn -
giltere Kanadnnıı.n umduğu kad:ır 
istifade edemiyecektir. Cünkü ge -
çen Dünya Harbinin akııine olarak, 
hu ha .. bde imal edilen tayyarl"lcr, 
fevkalade mürckkeb bulunma1<ta • 
dır. Böyle mürekkı-b nletlerin ya -
pılması İ!le, her ıı;,.v~en öne,. bi .. za
man m~selesicli ... Bina .. nalf"yh Ka -
nadanın sanayii tl\m verimini gös • 
tf"rme~e imkftn bulamadan hu harb 
bitl"cek ve Kanadadan umulan İs -
tifade vanılam1yE1c'lkt1T, 

Almanlar bu mütaleayı 1940 yı
hnın Ağustosunda, ıani. F ransanın 
mağlubiyetini takib eden aylard:ı 
söylemişlerdi. Halbuki o aylarda Al 
manlar, lngilterenin sulh yapacıı.ğı 
kanaatinde idiler. Fakat hadiseler 
Almanların umduğu gibi çıkmadı. 
Fransanın mağMbiyetine rai(mne 
f ngiltere harbe devam etti. Binaen. 
aleyh bu zaman zarfında Kanada 
tayyare fabrikaları da en mür,.kkl"b 
tavvareleri yapabilecek bir hale ge
tirildiler. 

Kanada bilhassa tayyare ve tay
yareci yetiıtirmek hususunda İngil
tereye en büyük yardımı yapmış o. 
lacaktar. 1940 yılında Kanadanın 
1 .765 tayyareci sübayı ve 1 7.688 
tayyareci eri bulunmakta idi. in -
giltere, ilk zamanlar hazırlıklarını 
üç senede ikmal ı:tmek l"HSI Üze -
ı:jne hareket ediyordu. Fakat ha -
diselerin süratli inkişafı, lngiltereyi 
bu karl,\J'ından caydırdı. Binaena • 
leyh İngiltere, daha büyük bir enf"r
ji ile çalııarak, üç senede yapmağı 
tasarladığı iti çok kısa bir zaman
da bitirmek azmindedir. Halen Ka
nadada, yaz tayyareci kadrpsunu 
hazırlamakla meıgul 2 2 mekteb 
faaliyet halindedir. 1941 yılının so
nunda bitirilmesi taııarlanıın tayya
re fabrikaları, tayyare hangıuları, 
tayyare mekteblcri, 1941 yılının ilk 
aylarında bitmiı olmak mecburi -
yetindedir. 

Hüli.aa: Kanada bilhaaaa ordu. 
sunun teknik kadrosu bakımından, 
lnailtere için ferulıde ebemmiyetl 

SON POSTA 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KurulUf tarihi: 1881 

100.000.000 TUrk Lirası 
(lubt ff ajana ad.eli: Hl 

Zirai .,. ticari her D.eTi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıYOR 

Zinat Banta.sında kumbaralı ve ihbarına tuarruf hesablarmda 
enaz 50 lirası bulunanlara senede • defa çekilecek ku:c'a ile ataiı -
clak.i pllna göre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adat 
4 
4 

40 
100 
120 
'160 

" 
" .. .. 
" 
" 

1,000 Lirahk 
600 
250 
100 
50 
40 
20 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

4,ooa 
2,000 
1,000 
4,000 
5,00J 
4,800 
3,200 

Lira 

" .. 
" 
" 
" 
" Dikkat: He&ablarındalti paralar bir aene içinde 50 liradan afatı 

düşmiyenlere ikramiye çılttıtı takdirde ~ 20 fazla.si.le verilecektir. 
( -~ur'alar senede • defa. ı ByUil, ı Birıncıklnun, 1 Mart ve 1 ~ -
<--::,.n tarihlerinde çeltilecektlr. 

Devlet Cenizyolları 

MlldürlüOil 
lşleıma Umum 
ilanları 

3 Şubattan 10 Şubata kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

kalkış gün ve saatleri 
kalkacakları rıhtımlar 

ve 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Ba.ncbnna haUma 

K.arablra hat&.uıa 

imıros hattına 
Ayvalık hattına 

- Perşembe 12 de (Ankara>. Pazar 16 da (Erzu. 
rum). Galata rıhtunından. 

- Salı 18 de (Anafarta), Cumartesı 18 de (Antal
ya>. Sirkecı rıbtunından. 

- Pazartesi, Salı 9,50 de, Çarşamba, Peqembe, 
Cuına 16 da (Maralmz). Cumartesi H de (Trak> 
ve Pazar 9.50 de (Marakazı. Galata rıhtunından. 

- Pazarte..,i, Çarşamba ve Cuma 8,15 de CTrakl. 
Galata rıhtunından . Aynca Çarşamba ve Cu
martesi 20 de (Saadeti Tophane rıhtımından. 

- Salı ve CıJma 19 da (Seyyar>. Tophane rıhtı • 
mından. 

- Pazar 9 da <Bartın>. Tophane rıhtımından. 
:._ Çarşamba l5 de tKem{ı.l), Cumartesi 15 de (Mer_ 

sın ) . Strkecı rıhtımından . 

tun.t.r siin.t hattına - Pazar 1 ı de (İzmir!. Galata rıhtımından. 
imıır anlak postuı - Perşembe 13 de (Tırhanı. Galata rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlu malillnat aşatı,da telefon nu 
maralan yazılı Acentaıarımızdan öttrenilebllir. 
Galaia Bq A~ataııtı - Galata. rıhtmıı. Li.nuuılar Umum Mil.. 

dürllllü blnaa altand.a. 
Galata ŞuN • - Galata rıhtımı, MıntaU. Liman Reı.s

lili binası altında. 40133 
22740 Sirkeci ŞaN • - Slrkeci, YOıl cu aalonu. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şube-ıi 

Mer'tezı · Be:Un 

Tlirlıiye pbeleriı 

Galata _ f.stanbul _ izmır 

ı>epoau. tat. Tütün Gümrütil 

* Her türlii banka iıi * 
haizdir. lngiliı lisanile, konu~an Ka
nadalıların, lngiliz ordusunun her 
sahasında büyük roller oynıyacağı 
afikardır. Umumi seferberlik yaptığı 
takdirde l milyona yakın inıan 
seferber edebilecek olan Kanada, 
hiç de azımsanmayacak bir kuvvet
tir. Bahuıuı Kanadalılar, İngilizce 
bilmeleri dolayıaile, İngiliz orduıu -
nun idareei kadrosil e teknisyen 
kadrosunu, mükemmelen teşkil o • 
debilirler. 

(743) 

ı~~ 
SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi: 1888 

• fdare Merkezi: İSTANBUL COALATA> 

TürlıiyeJeki Şubeleri: 

1BTANBUL, Galata ve Yenicaml 
MERSİN, ADANA Büroau 

YananiatanJalti Şubeleriı 

SELANİK • ATİNA 

• Her nevi banka muamıolelerl 
Kiralık kasalar servi&! 

......................... -........................ . 

Netrila& Midü.rii: Selim Rqıp Emeo 

Subat 3 

H v T v E 
HAZIM CillAZI• 
K D ·R U 

Mütenevvi yemeklerle Mide ve Emayı 70rmadan bir tabak 

ÇORBALIK ÇAPAMARKA 
Hububat ve ~ebze komprimesile bir rünliik kalörinizi temin edebUJrsinlL 
Et ve Tavuk suyiyle mamul Mercimek, Beze.ye, Butday, Komprimele
rlnıizin 100 rramlık paketleri her yerde 15 ve 50 rramlıklan 9 kuruftUI'. 
Nefaset suhulet ve ucuzlutunu bir tecrübe ile anlıyuaksınu. 

Büyilk bakkall:Ye ma.ğazalannda bulunur. 

Zonguldak Mıntakası lktısat 
Mttdtlrlftğttnden: 

138 numaralı Çamlı ocatının imal ruhsat tezkeresi e.!kf sahiplerinın 

ocak kiraya verilmezden evvel vücude ıetirdlkleri tesisatın kıymet tak. 
diri ~i husust komisyonu tarafından 3/3/941 tarihinde ikmal edilece~inden 
tayin olunan günde ya bizzat ocak mahallinde bulunmalan veya wuli 
dairesinde tanzim edilmı.Ş salAhiyetnameyi haiz vekıllerini bulundurma.lan 
aksi takdirde takdiri kıymet muamelesinin huzurlarına hacet kalmadan 
yapılaca~ına dair eski sahiplerden adresler! maltlm olanlara tahsen tlmO.. 
haberle tebligat yapılmıt ise de Kara Mahmud oğlu Mahmud kızı SeniYe 
ve Kara Mahmud oğlu Mahmud mahdumu İkra'mın Mire_,lert maltmı 
olmamasından ve Arıt zade Cemalin hayli zaman evvel vefat etmiş .,.. 
vari.sleri de bilinememif bulunmaaından keyfiyet kendilerince malftm ol. 
mak üzere UA.nen teblit olunur. ,550• 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Mezbahanın 22.883 lira bedeli kr..şiMi elektrik, su ve şişirme teai.istı 

8/1/941 Çarşamba gftnti aat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuıne 

eksiltmeye vazedilmı.ş ise de yevmi mezkıirun bayrama tesadüf etme& ha.. 
sebile 2490 numaralı kanunun ıs üncü maddesi muclbınce ilk iş günll 
olan 1311/ 941 Pazartesi günü muayyen saate kadar bir teklif vaki olma _ 
dı~ından mezkur kanunwı 40 ıncı madde3ine tevfikan 13/1/941 tari • 
hinden itibaren bir ay müddetle Pszarlığa konulmuş olduğundan tallble • 
rin Ankarada Nafia Veka.Ietı yapı ve imar işleri reisliği ile İstanbul be -
lediye.'!I Fen Müdürlüğünde bulunan proje ve keşifleri tetkik ederek 
13/2/ 941 Perşembe günü saat u, de kadar Belediye Encümeni Riyaaetıne 
müracaatları ilAn olunur. (471) 

ı;:::-=:==========-===-=ııı::::oı::z:=l 941 iKRAMiYELERi 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

iKRAMİYE 
PLANI 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
• • 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

35 • 100 • - 3500.- • 
80. 50 • -4000-. 

300 • 20 :t - fOOO.- • 
Keşideler: t Şubat, ! l\layaa, 1 A. 
tustos, S İkinclteşrtn tarihlerinde 

yapur. 


