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• 
iaşe teşkilitı 

kat'i şeklini aldı 
Ticaret Vekileti iaşe Müsteşarlığına (laıe) 
11e ( Fiat Mürakabe) Umum Müdürlükleri 

isimli iki umum müdürlük bağlı olacak ~n han mGfettip: cclnıi· 
lblerin mukavemetini kırma
bin s(iç olduiana biliJOl'UZ>> 

Lava! 

vıııde 
Alman 

..................................... --. .. , iaşe Umum Müdürlüğüne Ziraat Bankası Umum Müdür 
Muavinlerinden Hulkinin getirilmesi muhtemel diyor 

Cennre 1 (A.A..) - BaYU Ajan.sı 
lllıdirıyor: 

cJournal de Oennee Bitler1n nut
tu hattında ıu aabrlan JU1101'! 

Almannnm elinde taarruzu Büyük 
•ıtanyaya bur ve tehdid etmemek 
lttn epey TUita meYcuddur. Bütün 
allmeUer Almanyanın Akdenizde ve 

tazJlkl 

Almanya Fransa 
hakkında çok 

mUhim bir karar 
ah yormuş 

l.panya aahillerini oeviren Atlas böl- Fransa Almanyaya 
lesinde de harekette bulunmak iSte -
dtltni göatermektedtr. Bu aahnede Al- b .., k •" Madrid S (A.A.) - B. 

8
· O. 

blanya daha az kuneUldir. Zira me- oyun egece mır Berlinde bulunan lapanyol ajans 
tafeler daha bQytttör ve deniZ mtl- ve ga2:ete muhabirlerinin kanaa -
laim bır engel tetltil etmektedir. Hat_ • -

1 
tine göre, Hitler tarafından ma • 

lamızda btlytllc bir iJt niyet 1Ö9termif Amıral Dar an Lavali reşal Petain'in Noel mesajına ve-
.. 1ıaı,uıın ftpurlarımm art.ık v· . ı. d. 1 rilen cevabı kısadır. Ayni muhl.-
llnıanlarına kabul edememeaı ıı~te- l~l/e ~e.ır 1 birlere gore Bitler, bilhaasa La· 

'l'tınuaa tadar yeni muharebeler aah. Amiralin 1Myanat11 ((FrtuUa alınmasında Ye ban nazırların 

: . • 
i . 
i 
1 
1 

Ankara 1 (Telefonla)- ta .. tet- ıom llirer aen"ıll oleettır. Ofil • t.tifare Jtlerinde ba heJetln mtı-
.talta ta~ teklini aldı. Teflcfllta 1er tubesinin ticaret illerl, petrol taıealarınd&ıı iltifade edilecek • 
g6re '1"icaNt VekAJetiııde bir İate n hububat ~ bulunacak - a. 
lftltetartıtı turulacaktll'. Mit - tar. İhttJaçlar fabeli JiJeoet. il.- Ankara (Buaud) - Ziraat Ban... 
ıtetarııta bir İILf8 Umum Müdür. yecet Ye levazım lfleri aenialeri. taaı umum mtıdtlr muaTİnlerill _ 
Ullfl ile bir Fiat Mllralcabe Mil • ne ayrılacaktır. Bunlardan bat • den Hulkinln iaşe Umum Mtldtlr-
dGrliltl ballı olacalttır. İate U • b İate Müatetarlılmda bir it bir- lütflne tayini kuvvetle muhte • 
mum Müdürlüttıntın natliJat, o- lili heyet.i bulunacaktır. Heyette meldir. Ayni bankanın İatanbul 
ttSler ve lhtiyaçla'f tınvanlı üç ıu- Ziraat, İ.ttıaad, Ticaret, Milnata.. ıubeıli mildfl.r11 Mehmed Alinin de 
beli bulunacaktır. Nakliyat ıube. llt, Müdafaa Veltlletlerinin birer iaf8 teşkilltmda vuife almuı ih-
.sinin deniz, kara ve demiryollan 8&1A.hiyetıi mllmeuili olacaktır. tmıallnden bahaedilmettedir. 

Sulhten sonra 
neler olacak? IS,Jor ki bata Akdenlli Cebeltlttanlctan - l "t'al'in ıtetrar Fmlna3 kabinefine 

llUi haline gelecektir. donanmaaı yalnm Fran•a uzaklaştırılmasında ınar etmif • 

<De.mu 7 inci •7'ada> im-atorlaiıı iP,. ı tir. Leh Bacvekı·ıı·nı·n ,_ cA. B. C.• ıazetesinin Berlln y 

Alrl--ada lırıllan~ır» . ·: muhabiri. Alm&nJl'RlQ ftaDI& h b _,!!_ hattında feYkallde m1lhim bir mü im eyanab 

Albay Donavan Ankaradan 
Filistine hareket etti 

vaztret 
İngilizler Eritrede 

yeni bir şehir 
zaptetti:er 

Dün akpmki Radyo gazetenn- ! tarar almak üzere bulundutunu -

dmAımanya. Jqiltereye kartı yapa- 1 yazmaktadır. Polonya, Çelıoalooalr,a, Ma· 
Albay dtln Ba,veldl 

tarafindan kabul olundu (DeYı&ml , nei aaylad"> \ ..................................... _.) eariatan, Romaıaya O• r .. .. 

Askeri vaziyet 
Alman hava yardımı 
Afrikadaki lngiliz 
harekabnı akim 
bırakbrabilir mi ? -

YAZAN ı 

EmelıliG.,....al 
E. Emir Erld'et 
._ .... mauMd 

mahaft'trl 

. 

Altı sene gizli 
kalan cinayetin tüyler 

ürpertici iç1üzü 

Rektör: "Eski hukukç~u~ zihn~ye~ i!e müc~--
dele her inkılib gencmın vazıfesıdır,, decli 

Oniveraite Rektör_il Cemil Bilael 
taı'&fından fakülteterın 90D auıaf ~ 
lebeleri için tertib edilen ~ylı top. 
lanblara devam edilmektedir. 

Rektar Hukuk Fakültesi -:on • 
nıf talebeein• bir çay veamt ve 
ıençlerle tamimi bir konutma ya• 
parak demittir ki ı 

- Kendimi mealektatlanm ara
amda bulmakla çok eevinç duydum, 
ve hepinizi bu ıeYinçle aellmhyo. 

L-6 • rum. Sınıfanaz 4 ıenelik tedrlaa!"' 
ln,ais • Alman mu 11 ik' ci mezunlarıdır. Yapılan tetle1k-

Şımall Afrıkada ıtıniln ehemmi- 1 ın dört yıllık tahsilden elde edilen 
Jetli vat•uı Almanların İtalyan. r:~dımanı çok mk üad~et Te faydalı 
lara, uçalıl& Afrikada dahi yar- olarak gösterme te ır. . 

lllllya aramula bir lederayon R l ,. .. .1• A k d • 
lmnalcıcalunlf uzve t ın mumessı ı n ara an memnunıyet 

( 

verici inb balarla aynldığını söylüyor 
Aabra. 3 (A.A.) - Bapekıll Meaemebe.ioilunu ziyaret etmittir. 

Dr. Relik Saydam bqüa aut 11 de Aabra. 3 (Telefonla) - Ruz. 
~· Amerika bii78k elGW Yeltia mBm.mli temulanm tamam
ile bitlikte alba,. Donaftnl bbulra.... ve bu aktam Toroe ekapraile 
etmiflerdir. Sariye tarikile Filiatine hareket et-

Anbra. 3 (A.A.) -Albay Do- miftir. Mümeuil temaalanndan 
nana Amerika büyük elıçW ile bir- memnuniyet verici intıbalarla An
tikte busün Hariciye Vekili Şükrü karadan ayrılmakta olduiunu aöy. 
Saracoilu ile Umumi K&tib Numan lemittir. 

Adanadaki feyezandan inhbalar ) 

duna başlamalarldır. Meğer İ . ş randa her birinizi tam bır hu
talyanlar, yalnıs icara ve deniıı k k u vakar ,.e kültlirji ile müceb. 
kuvvetleri itıbarile değil, uçak fı- h:z ç:laralt ıörmek!en • m~evel~d r • 
loları cihetae de zayıf ımi§ler. d duğum iftihaı bi~aı ~o !e~ Cemil BilMI 
llalbuki İnglliZler, Habeş harbi uy S 'f de f'tmek aatenm ki. h it k dlr 
eanasında İtalyan uçaklarından dedir. ,_unku 

1 1
daima doiruyu anlı- cBen hukukçudan u u ne ' o-

ben hull'u tan d dofruyu nu aoruyorum b 
ltorktuklan için onlarla barb çı. yorum ve hukukçuyu h k k tatbik Atatürk bundan f 6 aene evvel 
karmaktan çekindiler Je Habe' - arayan, bu doiruru ! u ~ :.i yük- Ankara Hukukunu açarken eekl hu. 
lilerı yardımsız bıraJcarak Babe - etmek iatiycn ve ılmlcı ·~~mum.

1 
kuk zihniyetine fidtletle bil~ •t.

fiatanın mallftb ft igal edilme- ~ek bir inaan ohara
1 

1 191'&rla mittir. Eaki hukukçuluk sihntyedl. 
line mlnl olamadtllrr. Hephdzden b8yle o manızı mücadele ,emek her inJu)lb pnci-

<DeYUU 1 Del .,ıa.ta> iatiyorum. • el 1 r ki: (0..- 3 ... ..,.ı.•> 
.. ...ı Millt Seffmiz daı~ er • 

Adan• (Huauat) - Seyhanın ta ttıiını. 12 köyle 200,000 d8nUm arazinin a111ar albn~a kaldılını hil
~ Clnderdiiim Teaimler w lann yıktıiı Seyhan banaj in .. at kö.,ruailnü ve devralen koca blr 
,.hmerdanı ıöatermektedtr. Sulana atll&.na uifJJ'Ul köTlere merkezci en ııidea :vardım ekipleri faaliyetle. 
dae UTaıa .......... ..,. 



2 Sayfa 

Hergün 
Halledilmigen 
Bir mesele 

~ Resimli Jllakale ı 

~--- Mahitttn lllr,en _J 

Ç ocôJuiumdanberi gazete 
eötunlaruada bir tiirlü ne-ti. 

ceye bai)anamadıiuu aördiiiüm 
bir bahis vardır: Esnahn üıtiki.n ve 
Belediyenin kontrolu. Bu, ~le bir 
davadır ki çaktığı tarihi kimee tayin 
edemez. ve nihayet bulacaiı zamanı 
<la kestirmenin imünı yoktur. 1.
tan bulda, halk, esnaf ve belediye 
arasında üç taraflı bir dava: Esnaf 
belediyeden, luJk eanaftan ve bele
diyeden, belediye de eellftan mü~ 
tekidir. 

&a Sönmigen kuvvet 

Şu't;at 4 

Askeri 
vaziyet 

(Bat bnfı 1 inci -,yfeda) 

İngilizlerin o vakit çekindikleri İ • 
ta.ıyan deniz ve hava tuvvetıerinill 
mahiyeti, bu harbde pek çabuk bdl 
oldu. Ve işte bugün Almanlar, onlara 
yalnız Akdenizde de~il. Afritada dahi 
ılk defa olarak yardıma koşmak meç 
!:mriyetini d1JYU1Crlar. 

Bir rivayete söre. Jr:oatrol olma.. 
dığı için esnaf ihtikar yapıyor; di
ğer bir rivayete göre de, fiatlann 
yüksekliği kontıolan çokluğundan 
ileri gem. Bu rivayetlerin hangisi 
doğru olursa ols.n, ortada deiitmi
yen hir hadise vardır: Şikayet dai
midir; demek ki mesele halledile
memip. Benim Yatadıiım bayat 
devrimizde, ıruete okumaya ba~J... 
dığım zamandanberi, yani krrk yıl
dır, bu hal böyle devam edip gider. 
Ya hakikatte ihtikar yoktur; yahud 
da kuk yıllık mcaai, mütemadiyen 
dönüp dolaşep ayni noktaya gel
mekten ibam bir E.aliyetten hafla 
bir~ •,,,lamamak icah eder. Kırk 
yıldanberi bu dönyada pek çok ~ 
deiişti; bit yıl içinde 'belki ,.eni bir 
dünya ,,iic•dıı geldi Fak., kırk yıl, 
JmuıbaJda bu meeelewin heHine bir 
türlü kifayet edemedi. 

1 Hususi tipler müstesna, orta bom
bardıman uçaklarının gidip gelme 
ıınkAnlan umumiyetle ancak 2000 ki,. 
lometre tadar oldutundan, Alınan. 
ınrın Sicilyadaki Katanya hava iis • 
sünden it.ı>aren Mısır - Libya budu.. 
duna. yani Solluma kadar olan 1200 
kilometre azami uçu.ş hududla.rımn 
biraz ileri!iinde bulımmaktadırlar. 

Buna rağmen İtalyanlar Alman rom.
bardıman uçaklarının Bardıya ve 
Sollum'a kadar uçarak Barc!i~·a lima. 

~~i~~iii~i~~~~~:~ı~~~ jnında on br'n ıonhık bir npur batır. l~IJ.!.:.~~~~==ı~~~::;:::;:::_~;:::;;iiiiii dıklarını bildiriyorlar. Ayni kaynak, • -'---• •.W.'9ııil...,,._ ........ ._,..,...,~-.-..---.-.~ ayni Alman uçalıiarımn İkıncikinu.. 

Avn.wa harbinde yüz titi}ik bir kuvvet muba&ım ıtat'afm eline esir 
diipDÜ,ftÖ. K'nmandanlık k.ar§l tarafın c.ruh hD.letinll anlamak ~e bu 
etlrleri biı'V birer ~ çekti: 

nun 31 inde İngilizlerin ticaret vapur 
Bir memleketin kU?Veti paraaınm as ftY& ~k toprağının dar yahud ıe faaliyetlerini de kontrol ederek U9 

niş, nüfmunun mabdud nya !Jbyilk olmLmıdan ziyade umuml irfan ae9i.. orta büyüklükte vapuır batırdıklan
~ Re ölçülür, bu bahi&te de her feYden enel ilkmekteb göz önüne aımır. nı, ~ vapura da eh~etli 8Ul14 

_ lfeden harb ~? Zira cahil bir memle!teti esir etmek kolaydır. Ona icab ederse milliye. te zedelediklerini haber veriyor. 
-.......__._ ....&... IJU _.._ "erdı··. tini unutturmak t.a mümkündür, fakat bileni aldatmak, toprağından et.. -.rıçıucu _.. ....,HKn • Halbuki İngilizler, Alınan uça~ mek, milliyetinden ayırmak imltln haricindedir. 
- Yurdumda efendi taıınak, topratı bapuma vermemek iÇin. İrfana kaTUŞm~ bir milleti razan yere d~Üf vaz&Je~ g&diiğümüz nın, sadece Bingaziye kar§l olan İn .. 
l!l!ide!'den az bfr ltJSmının cevabı da. pr oldu: oiu, fabt onun llSU'larca oonra da olsa dirileceği m'RhakkaktlI', cünk\i giliz cephe..c;inin ileri bir meniir.e hü-

' 
._....._ ~ ken.aı-·-·1 bilınek'-"':.. eum ett."klerinden bahsediyorlar. Bet 

-•
8 W"""T1 dedier, ondan U-Üna.. ™' """"• h ] 

.---. .... - ... ·------·· -··-···--------·------··-.... -......... _ ...... ._._ .. _. ................................................ ·-····-···---... -··---·--···........... a de Almanlar Sicilyaya ancak iki1lCd 

'1iu prib bİY tar-'ı da tad-r: 
Memlelaetin diier taraR.....,a. bu 
tarzda bir 1lle9ele olduiuna da l'lİç 
t~dijf etmedim. Et. dmıek, kö
mür VCMİre gibi halkın ihtiyaç mad
deleri iirerfnde en çOlc .pim~ h
tanbulda, en çok faali,.et burada 
göze çarpar. Demek oluyorici ye. h
t.anbul fikilyette haksız. ya.lıud da 
htanbal ba d.Tayı halletmekten L 
cizdir. 

Amerikada dünyanın 
en büyük hey kelinin 
kiişad resmi yapıldı 
Birleşik A • 

merikada Ruab
more daıilD<la 
~eu.,. 
yük iıbidesiftİn 
üi,ad remli ya-* ~lfbr. 

Son :ııamaalarda et fiatlan.daa Heykeli vi -
dolayı yapılmakta olan şikiyet\er- cadc getiren 
dir ki, beni yeniden bu döfÖT1Cdere Gatzon Borglum adıAda meşhut 
sevketmit bultmuyor. Bcl~emiz, bir Amerikalı he:Jkehrrattır. 
et fiatlannı koatrol ediyor; lr.e~ Abide Soutb Dakotada 
since tayin ettiği e98Mara gÖre et vadiler» iunilc aruJan mıntakada 
için azami perakende fiatlan koSU- Rualtmore dailal'JQln muazzam ka
yor. Fakat, birçok yerde halle, ka- yalıklannda yapılmışhr. Heykeltnat 
sablımn bu fiatlara riayet etmedik- C..tzon Borglum, bu çetin kayalara 

·ferinden şikayette bu4wnuyor. Acaba Amerikan büyüklerinden: Lincoln, 
bu hal neden ileri geliyor? Halk, Jefferson. Washinaton, Teodor 
lüzumsuz ve haksız yere mi şikayet Rooeeveltin hcykeJlerini oymuştur. 
ediyor? Belediye kafi derecede kon- Bu hakikaten muazzam bir eser 0 ) • 

trol mu edemiyor? KıtYbler, iddia mOfhır. 

Zlraatcı gizi ile 
KA.llVB 

( "Son Posta,, 111 zirai bahisler muharriri yazıyor ) 

1 1 
derece ve Yunkers 88 gibi nihay~ 

Tıbbi Bahı"_s_ı_e_r_ 20ftO kilometrelik bir hareket saM9.. 
na malik bombardıman uçakları gön.. 

- derebilirler. Fakat bunlar ve aTCI 

Ba111 açık 
gezmeyinlz! 

uçakları. Sicilyachm kalbrak, Lib .. 
yanın her tarafında harekAta geç • 
mek için, Libyadaki ileri İtalyan uçalt 
meydanlarında benzin tazeliyebilır. 

Bununla beraber İngilizler Alman. 
•• lann Afrikada İtalyanlara uç' altla ve. 

Büyük Fran•u proleıor ve pacaklan harekflt.ın pek geniş o~ 
Joktorların111 ,.ütaleaları . .,calını tahmin ediyorlar. Fakat ne 

·ır.sa olsun, İngilizler bundan sonra 
B.ngazi harekUındn, Alman pike 'le 
av uçakları yüzünden epeyce güç -
lüklere uğrıyacaklar ve kendileri de 
burada bilhassa daha fazla avcı u • 
çak kullanmaya mtcbur olac&klar .. 
dır. Ancak, İngtlizlerin, Bingaziye ta. 
arru7.lannın bu sebebl.e akim talnıa&ı 
veyahud muaffalı: olamaması bahlS 
mevzuu olamaz. Nitekim İngilizlerin 
Bingaziye kartı aakeri hareketleri 
normal surette denm etmektedı.r. 

EritreJe: 

Dün badirdiğimia gibi Muaana lima
nından içerıye giden demlı'yolun un 
son mevkii olan Agordat İngilizler 
tarafıından aptedilmiştir. JıfalfımdUl' 
ki geç,en yas, Südan hududunu geçe. 
rek bu ülkenin ilk ehemmiyetli mer. 
kezi, demaryolu baflangıcı ve yoluıı 

telaki noktası Qla.n Kassala'yı alan 
ve siyah gömlekliler ve busu.si teşki
latla tabiye edilmiş b11lunan İtalya11 

edildiği derecede insaf91z mıdwlar? He;JkeHerin batlan 20 metre ir
Hikim vaziyetinde bulunm.dığtm 

1 

tifadtıdır. Omazlann geni,likleri 30 
için bu suallere ceTab verıftek ba~ mebeyi bahnalctad1r. Tele bir gözin 
düşmez. Falı:at, kendi hayat muhi.. göz bd>cği tam dört metredir! 
tinde cereyan ed~n hadiseler'. dik- Bu muazzam kayalıklarda ibide 
l.ıttle bakan bir fstanbul eehirüi 91- yapılması fikri South 0.kotal. bir 
fatile şunu söykmeğe hakkım ,,ar- miiYCr:rih tarMMcl.n o.taya ablmıt
dır ki şu ezeli davayı bir türlü hal tır. 

• 2trada blave yıjuılan müstemleke kolordusu, Sonkanuıı 

Kahve içmek adeti, uırlardan - lngiliz Hariciye Num Eden de ayının 20 sinde İngiliz tınyiki önünde 

]edememek biz İstanbullulara a- Bu adam heykelin ancak Gl•f7.C1n 

yıbdır. Borglum tarafından viicuc!e getirile. 
Mademki et haha ii&erincleyiz., bileceğini bildirmistir. Bunun üzeri.. 

ou misali de hahrhyabiliriz: Bun- ne ~lr.elbrqa müracaatla e•Or si -
dan dört sene kadar evvel, o zama- parİ'! edilmi,tir. 
mn hükumeti, latanhulun et mesele_ Abidenin tulü SOO metre; yük -
sini bir devlet meselesi haline ee- sektiği 70 metredir! 
tirmişti. Bence buna lüzum yOktırr Heykdin yapılma91nll 19 32 se -
ve bu husustaki fikirlerimi de bu neeinde başlanml4tır. 
sütunlarda açıkça yazmıştım. Neti- Heykelin yapılmasa lı:ararlaştınl 
ce ne oldu? Bütün tedbirlere. bele- dılttan sonra meeele paranın temi -
diyenin bizzat piyasada alıp satma_ nine dayanmıııtır. 
ya teşebbüsüne rağmen, et daha zi- Heyk~ltırR" hu isin 60 milyon do.. 
yadc pahalandı ve İstanhula gele- ·~a malolaeafmıı elylemi§, bunun 
cek yerde koyun sürülerinin Suriye- üzerine iane toplanmağa bc\ılanmJt.. 
ve akmakta olduklarını gördük. tır. 
fstanbu! halkı kasablarJa h~n çe.. iane toplanmasında hu münaae -
kişmekte devam etti ve belediye de betle bir yenilik yapılmıftır. 
zararı u~adı. Bir genç luı federasyonu hükG -

Demek oluyor ki, benim çocuk- metten müsaade alarak dolarlar top 
Juğumdanberi mevcud olan dava, lamış ve dolar1an İltiye bölmüt ve 
belediyenin veya devldin müdaha- her bir parçasını bir dolar fiatına 
lesi arttıkça daha fenalaşıyordu. Ni- utmı~lardır. 

çju? ~e~ehini aramaya ıiizum vok_ Nezlenin iltcı butunmmt!. 
tur; hadıse budur. Acaba, en az ya- -y 
rım asırlık bir tecrübenin bize iabat Amerika hb ~ 
ettiği bu hakikat 2özönünde durur- ilemi bütün dün 
ken ~mdi yapılanlardan başka bir yaya nezle ili.cı. 
çare aramayı dii4ünmek daha hayır- nm bulunduğu
lı olmak icab etmez mi? nu bildirmekte -

* 1stanbulda etin ucuzlamaaı ıçın 
ne kasabın daha imafb ve '\'atanee. 

(Devamı 6 1DCJ aayf.da) 

diT. 
BiwJ ıik A -

meıikada Phila_ 
delpt.ia tebrin
de T emp&e üniverllite.i profa .. ;.;.•le • ................. -.................................. ......... 

( Dnama 7 İDci sayfada) 
TAKViM 

-ı-
Piyuacl.ki kal.Ye ha.branı artık 

sünün mevzalamıdan biri olmuttur· 
Harbe daiı- .haberler kadar, kahve
den hah.eden aabrlu da allbyla 
takib olunuyor. s.biclen biz larkle•, 
kahveye o kadar ahpııtadır ki bir 
çoğumuzda •kııh•e İçmek• bir üı~ 
yaç halini almafllr. 

S.bahJarı bir fincan kal.Ye İç • 
medikçe sözünü açanuyan o eski 
tiryakiler Jimdi 9ey1dmit olmakla 
beraber, hila kullandığımız ,<kah -
valtın tabirinden, bir zamanlar 
ckahvuye ne kadar ehemmiyet 
atfettiğimizi anlamek mümkündür: 
Günün ilk yemeiine takılan bu ad, 
sanki o yemeği kann doyurmaktan 
ziyade, biraz sonra içilecek kahw:
ye temel olsun diye adet edindiği -
mizi gösteren bir mana taşnnıyOT 
mu 1 Demek atalarımız, sabahları 
bir kahve içmeyi, iki lokma yiye -
cekten ileri görmütlerl 

Yemek arkuına köpüklü bir kah
ve icmek, yorulunca okkalı bir kah
ve ile dinlenmek, nice hayati mev
zulan birer fincan kahveyle diiğüm.. 
lemek, eff; da.ta mutlaka bir kahve 
sunmak: hep bize haı olan adet)eT. 
dendir. Hele miaafirlerimize kahve 
ikramında o kadar ileri gitmişiz -
dir ki. aceleye gelip de içmeden ~ 
dene: «Bir acı kahvemi içmedi!» 
diye kınlır, ve herhalde ııBir fincan 
kal.venin kırk yıllık batın Mduğta.. 
na» inanınz. 

heri eiiriip gidiyor amma, türlü ıne- ..... aıpk sezme_..,, .. burıwnı Ws'lıetmif ve Brib'e hududU 
ıaaime tabi tutulan 0 ealci tek.ild"!n içine ric'at etmişti. 
eser kalmamı,hr: Vaktilc kahveyi Birkaç aenedeabeıi aokaklarcla Fakat ekserisi motörl\i ve zıtblS 
kavunnak, öğütmek, pifinnek ve h~ gezmek bir moda halini kuvvetlerden mürekkeb olan İngi!iK. 
n~yet i?ıek, ba~lı hapna l>ir alnu9tır. Bilhuea iıeDÇlerde bu hal ıer, banJarm l)e4ini bırabtıyuat tf, 
ilemmitf U.tad Ercümend Ekrem, bir iptila ohnuftur, Agordat ile Barentu önlerine kadar 
geçen günkü mÜtıababesinde, 'bu a- Avnıpada bu mesele \IZUD miiBa- takib ve tazyit ettiler. İtalyanlar b.a 
lemi ne gÜzel eanlandımııttıf k.,.lan mucib olmaktadır. En ni - iki :mevkii müdafaaya amıetmişlerdi. 

o devrin pürleri bile kahve için hayet tanınmıt birçok doktorlar. ao- Kuvvetleri de az değildi, hat.tli İngi
hir teYler sÖyfemeltten, kabve iç - kaklarda, yazm güneıte, ır..;ı 80 _ liz!erı'nkine faikti. Fakat İtalyanlara 
rnelc kadar zevk ahrlarmı§. Me9eli ğırltta ba~açılc gezmenin çok teldi- birşey oldu, hiçbir yerde dikiş ıutw
~~~:paşanın kahn hakkında .öy. keli olduğunu, birçok butahldara ramadıtları ııibi burada .. da A~n:tst'l 

... J .--1..iJeceğini müttehiden beyaD muhafaza edemedaer. Ustelik Ingi • 
cDutub ke'sin kenarmdan ztıra- yo . ~. Jizlere ellenndeki top ve tanklan da 

fet birle hörJjildet, etmitler~ır. Bu doktorlar. b~tı açs kaptırarak birÇ<>k esir -.erdiler. 
Disüfi.Zer; Bu emmi qa.yfe içmek. ~ -~ Yatta tehlikelı olda.. Anlaşılan Asontat ~ile!'ek dü ,. 

te amma 11uihir ha!> gunu soyluyorlar. şürülmüştür. Yakında Barentu•nmı 
mısraJ ne kadar mefhurdur. Parla ~ıh akad~si a.zasın~an düşmesini ve ondan aoma ela bütl1l 

Her eTİn haline göre ka1ıve tir- doktor Pierre Nobecomt dwyor ki: Eritre'nin ntutunu beklemeliyiz. lli
yakiliğinden baıka, sureti mahsuaa- - Yaz mewiminde ba~ık gez- tekim tamamile motörleJtlrilmiş oı.ıı 
da piıirilen kahveler içı1erek ınüşte- mek çocuğu, delikanhyı, yaşlı ada.. İngiJa kuvvetlel'i diipnanı tatibde 
rek keyif çatılan sayıaz c.lr.alı•eha- mı birçolc tehlikelere maruz bara.kır. bir lihza geri kalmıyorlar ve anla • 
aeleu de varmış. Anadoluda bir Mah la haşıada aünet çarpma- tıJan geri ile muvasala w nanaı i§ie.. 
çoğuna hala raslanan bu yerler, ~-L nedn . B d fa d . rini de fevkalade bir auret.te tanzi!ll 
kahve tiryakiliğini artırdığı niabet- 11• ge~egt 1~·. azı e a mentn- etmjf!erdir. 
te, ahhabhiı da artınrdL Bir çok.- gite bıle olab.~ler. HahefÜttıııl.d iM ltaly-
ları buralara olan düşkünlüklerini, Kış mev91mınde baŞ'laçılı: gez -

11 

kahve isteğinden değilmif gibi gö .. mek congcationlara yol ~- O. SoınaliainJe: 
termek için: hastahk olmazaa muhakkak nezle. 

cGönüt 1le ,..._ fıter, fte Jca1'- ~-L- zled zatürree e • Gerek dı4\aki aUerl Mrekit ._ 
tıef&a . ye~. ae en Y geç gerek Bahfıtjııtan itindeki kıyam nll-

ne, mek w..;.. uzun yola hacet yoktur.>' ff ._. tl il . .• ~-.a· Ani GöftüZ ehıWlJ ;.ter, taht>e be. ._... va a.ıye e erı gıı.mea.ı.euır. a " 
J&bel> Fnımaınn ea. meşlı:ı~ çocuk dok- tııan ingUizle!' llritre rre İtalyan so-

diye de zarif nikteler yaparlardı. torlar~n We~Hd_aılı hu hasusta malisini zapt. ve iyald.en sonra İn " 
Oya ki. bepsini de 0 yere çeken şunlart 90yleme.te 1r: ıiİiz SomaliliDi de geri alarak ve bll.. 

(0..- 6 tme1 ..,ı.da) {DMtanı 4 inri ~ ki Cibuti')'e el atarak bu suretle Jlll.-

ŞUBAT f STER 1 NAN, i STER iNANMA! 

lteşiaia.Dda haıya.nları ber taraftarı 
sarmak ve tecrld etmek iStiyorlar. 80 
suret.le Habeşistanın manen ve mad.. 

ı deten sukutu da pek lr.olaylaşacak .. 

Raai - 4 Arabi meme 
lSM 1866 - Reemi 1e11e -2 i nciki1111n K.am 
~ 1941 89 

SALI 
GÜNEŞ 

s. D. 
Muharrernı-1MS_;;;.;...A:..;.;;r.._. 

::ı. D. 

7 8 09 
2 ~l 

Ôtle ikindi Akşam 

s. "· s. ıJ. s. ıJ. 
2i 16 11 18 ~8 

00 94812 
v. lB 
E. 7 

• 

6 
ı. 

28 

03 

Yat.ı 

s. o. 
20 uı 
ı 88 

Bir helaba. &öre: na dQantr, i9t .. ilt"'M' Dlah iateditiırtiz fekilde, ~imiz yerden te- tır. 
ltNO yılı iıÇinde ;raptJtımıs ihracat 111 DliJ"OD 418 bin JiraJıa. 

ile 18 milJOD 900 bin liraya balit olmllıf. 
İti rakam 8!'umda lebimiR obrak 4ı2 milyon • 1ıin lira fart 

Ve bu. ..... ~ Dk •lafta menmuniyet ftlici ~. 

iu..lf&t ~ ~. ~ mımand& milll serveti artırma, biriktirme, 
kOnlma ilBdnlMma malik oiduğqnuzu da ifade eder. Fakat bu l:aiclt 

-.ardır. bu uaa1ı bide ancak .sulh G1Danında caridir. 

Jllakat hakikatte böyle mi? 

Sulh zamanında 100& knrup, aatılaıı altın bugiin mi Dnlttm. Birçok 
ihracat ve iUWi.t malJnın !iatı da buna mihuS bir ae,ir ~ etmiş • 
tir. Şu halde ithalitta oklulu gibi hracatta da bir nnmm mlna ifa
de etme.i için aulb zamaaına aid n1ramlv1& moa,.eli olmul ieab e
der, demektir. 

thnıcatın ithalattan fazla olması bahsine gelince, şüphe yok ki tıu 
lie:rfiyet IDir ltavancdzr, mühim bir bzancdır. ittıaad kaidelerinin esa.ın.. 

Barb n•Mmda mlltebeır olan i.\e bantaru.n Jdering beaahlna ıeçm 
tiir rakamla, kr n mw kollolmuş hir demM bantnot.ia.n, hattl bir tülçe 
aıtmdan iiyade ihtiyacı DqJ!ıyabileı:et, elle dotunaın- llMıil ~an mal
dır. 

Bu dÜfÜJlce muUalt olarak doğru mudur? İddiaya g."ripniyeceliz; aalit 
taranarı da bulunabilir. t.üzumlu olan şey mesele ihıe:rinde düfinmet, 
doiJ'uyu ei'riden ayırmak, en faydalı yolu lMllmaldu. Biz bu lüzuma ina_ 
mıorus, Sakat fJI/ o0yueu sen; 

ıS TER 1 NAN, iSTE R lNANMAI --

Ymaan • lüdya:n harbi: 
1 Tepedelen'in za.pu Yuna.nlılaıd 
henüz resmen teyid olunmamışsa df 
lanla§ılan burası İtalyanlare!I tah ye 
olunmuşLur. Fakat bizzat kasab~ 

t girmek açin Elenlerin buraya hnkitıl 

lalan bütün yüksek mevzilerden ital
yanla.rı tardetmeleri llzım oldu~un -
dan bu ifi henüz yapamanuşlardlf• 
Fakat vaziyete göre bu, sırf bir za ' 
ma.n m~eıesı olmuştur. 



.. 

SOR POSTA 

Elenler Tepede'.ene! ingiltereye yeni l~~~~e·I Sulhten sonra 
hakim tepe:eri Amerikan • neler olacak? 

• Makine re 
verilirken 1 ·ı I 1 • ld• • Fransada cereyan • 

l·şga ettı er ayyare erı ge 1 J h Ad• l • •• (Baştarafı 1 inci sayfada) euen a ıse er t~e .muteallik bir makalesinı ne§ret -

1 
Ati.na 4 (A.A.) - B. B. C: Londra 3 (AA) Rovter· y Sel" R E Dli§tir. Bu mataıe ezcümle aeneral 

ingif iz ve Alman 
tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
İtalyanların Eritre 
ve Habeşistanda 

fre'ati devam ediyor 

• · · - · · azan: ım agıp m~ Sikorski ile yapılm•• olan bir"'m"IA 
Yunan resmi tebliği: Daily Telegreph gazetuinin ...,. u -

Mahdud mahiyette topçu ve müf- Nevyork muhabirinin bildirdiğine B lr müddettenberi Fransada katı ihtiva etmektedir. 
Londra, 3 (AA.) - İngiliz ha

va ve dahili emniyet nezaretlerinı·n 
tebliği: 

Eritrede 10 bin mil 
murabbaı arazi 

iıgal edildi 

reze faaliyeti olmuıtur. göre, havacılık deniz ticareti odası- cereyan eden hldiseler bir P~lonya. başvekili, mılletıerın siyasi 
Atina 4 ( A. A. ) -- B. B. C: nın reisi albay Jouett dün aktam kısım P'ransız vataruıeverlerının mt>m- ve ıktısadı emnıyetlerıle saadet ve re. 

Orta Arnavudluk cepheeinde Yu - söylediği nutukta yf'niden 100 ağır leketı ıtiye ayırmak tehlikesını goıs . f~hlarının ancak hür devletlerin hfl
nan kuvvetleri ,imdi Tepedelenin bombardıman tayyaresinin hiçbir teren bir takım vukuatı menedeme. kumranlıJt haklarından kısmen fe _ 
prk mıntakaeına hakim tepeleri iş- arızaya uğramadan Atlantiği aıtığı- mek gıbı bir vaz.yete suruk\enmekte ragat. ~tmeleri sayesınde temin ede_ 
gal etmiı bulunmaktadırlar. nı bildirmiştir. olduklannı göstermektedır. Malüm bileceğı ltanaatını ızhar etmiştır. 

KliMıra • Berat yoluna hakim te- Albay Jouett. Amerikan inşaat olduğu uzere Alman orduları karşı _ General demiŞtir ki: 
peler de Yuna::ı kuvvetlerinin elin _ programı 1941 de tam ınndıman sında mağlt1b duşen Fransa, had e- Müttefik ikı devlet olan Polonya ile 
dedir. verinciye kadar Jngiltere muk1tve- lerın te&rı altında ve otomatık olarak Çekoolovakya, şımdiden bu yola gır-

ltalyanlann main.bil taarruzlan met etti~i takdirde Amerikanın tay- uç kısma ayrıldı: mişlerdır. 
piisküıtüldt.i yare imalatının hem Amerikanın 1 - Hür Fransızlar. General, diğer devletlerin de p 0 _ 

müdafaasına hem de fngiltereye ye- 2 - Hadıselerın ınk.şa!ını bl'kle • lonya ve Çekoolovakyanın gittıklerı 
Kahire 4 (A.A.) _ B. 8. C.ı Atina 4 ( A.A.) - B. B. C.: teceğini söylemiştir. meye taraftar olan Fransızlar. yo}a gıdeeeklerinl ve harbden sonra 

• İtalyanlar dün mukabil taarruzda 194" d 3 Al B aıarentonllft zaptı hakkında verilen Bu programa göre, .. en i. - manya ile bugünden 11 bır. altık deniZile Karad~nız arasında 
llMllUınata göre lngiliz kıt'alan, ,eh- bulunmamıt1ardır. Yalnız Klisura. tibaren senede 31) bin tayyare i~al lıği yapmak ıstıyenler. Pol<>ınye, Çeko.....tovaJı:ya, Macarıs+< .. n 
- l · 1 nın gerisinde bulunan bir tepeyi al- k R ""' ..., •Ürat e garmiı erdir. Agordat vo edilere tir. Hur Fraıı.c;ızJarı temsil eden ııeneral omanya ve ihtimal Yugoslavy:ının 
8.TOntonun zaptı il~ Eritrede birin- mak için 12 defa teşebbüse geç - Albay .J ~uett hevan11tına fUnları do Ool'dür. Bu zat ve taraftarları, i§tirakile büyuk bir federasyon vUcu. 
Cİ müdafaa battı vanlmıt hulun • mitler, fakat her teşebbüs 11ğır za- ilive et'?ıttır: • • Fransız maAlübıyetini bır emrıvliki de getirilecetini tahmın etmelı:tedır. 
-.lr.tadır. Barentoda bulun&A, ftal • yiatla püakürtülmü~tür. Amenkanın tayyare ımlllatının olur olmaz Fran&ız devlet adamlarıle Avrupa, bır kere Alman tehl'k 
an prnizonu.. 7000 ki~den mü.- hepsi fngilter~~~ verilse,. 1".~i.ltere parlamentomnun derhal ~malı Afri- alnden kurtuldukta.n sonra, ~:ye~ 
--ebdlr. Şehir, İn&iliz°ler tarafın- Almanların esasen çok muJ..ım olan ımalatıle 6 kaya ve ıcabmda İngiltereye çekile - Rusya ile de mualllk meseleler 
dan mul.aaara edildtii zaman İtal _ veya 8 a.v içinde M.ihver de':l~tleri- ~ek Fransız müstemlekelerı vasıta.aile memnuniyete şayan bir hal sureta ~~~ 
ııııı.lar karanlıktan i.tifade ederek ı·ıaı yaya yardımı nin imalatını fazlaı"I• ~ecebılır. Ingilterenın mücadelesıne ıştırak ve lunabilecektir. 
!lal patikalarından kaçmıtlardır. Bu harbe devam taraftan idiler. Bunııu·ın ------
.....Vetler timdi 64 kilometre fOM Romanvalfa 5 033 teşebbüs ve ıSteklerıne mareşal Pe_ Bursa M . fal. "k 
'-rinden ric'at etmelr.teclirler. Bir l~ gaetai yardım • ten ve arkadaşları mani olmuşlar - erınos lirl asmm 

Rabefi,ltandaki aakerl vaziyet hak- • ' • k f dır Ma 1 P te 'l k 3 O CÜ k 1 1 bade plen haberler 130 kilomeile lıarı mahıyette olamas, dıyor kı·şı· mev u ka~aatı r;:-idı ~ n e ar adaşlarının n uru uş yı 1 
41ahiıinde .,.._.__ 

1 
Oo d 'a d--" Stokholm 4 (A.A.) - lsveç as. 8 b d 1 Bur 3 (AA ) 

. 
~.-&,.a.n arm n ar V&- L • .. h lb B tt Ak _ ır eene ı ev etle temas tesis e _ . sa, . . - Merinos fab. 

.... aen mute asstsı a ay ra , k ı 

....... rte'at etmekte oldulıbrmı bildir. deniz ve Ortaıark vaziyetleri hak _ Bükref 3 (A.A.) - D. N. B Ajall.'lı. debılmek ve mali mukadderatın hat.. 11

1 asbnın .. açı ışının üçünci.ı dönüm 
~ir. ingıli; Ja*1alan ve Habef kında ((Daııens Nyheterı> gazetuin. nın huausl muhabiri bildıriyor: kında onunla müzakerelerde bulu • Y• 

1 
ugun on binlerce Bursalının 

lüıanpe"wleri dütmanı tıak1b et • de yazdığı bir makalede, diyor ki: Memleketın dahili vaziyetı hakkın- nup kararlara varabılmek ancak a _ ;!tirpkil~ k~~lan?'.•ttır. Törend~ va
ttlllek~lrler. Almanların, ne yaparlarsa da netredilen resmi rapora göre, son l~ka~ milletin sallhiyetli mümes - H lir. a~ mufettı~, . Ha~k Partisi. 
i&aıyan p.rtt Atrilt&smda dütman yapeınlar, fıtal,.anhra yaptıklan 2f saat zarfında her yerde tam bir sillerıne has bir haktır. Yoba, millt a evı ~en~~blanle hulr.rımet er-

loe 'kil<>meVe ıenillflinde bir eephe yardım kat'i mahiyette olamaz. Al- afikiin milfahede edilmiŞt.ir. Hıc; bir hayatın •her safhaaında mılll n::enfa. lr.h~, fabnkatorler ve her eınıf sa-
'-rinden ric'at etmeöedil' tta'-n d 1 1 G 1 W yerde herhangi btr çarpışma fahri- ati berhangı bir devleUe t.eşriki me nayı erbabı hazır bulunuyordu. 

. ·~- man yar ımı, o sa o sa ~nera a- ' id ...ı;. • 
9clmaha6ndıe İ'ngilisler dft.tman aralıi- vellin kuvvetlerinin çekilmuini in. bat veya yatma ıörülmemiftir. sa e &vren bir takım e.thaa çıkıp lıer 
llne daha derin bir surette nüfuz et_ taç edebilir, fakat Siiven \anab Bötrefte il • 2S tkincikf.nun hl • aman emrf•lkiler ya~irler. Bu 
"'9ierdır. • mantakaaının i•alini tem.in edemez. diselel'ine iftil'ak etmekle maznun se~e general dö Ool'ün tarzı hare-

Sark DemiryollPrı memur
ları davalarım kazandllar ~ Muharrir, lnsi)tereyi iatili teıeb- 2888 kitinin tevtıf edllditı de ayrıca keti munfılt delildir. 

Kahire 4 ( A.A.) _ B. B c.: bü.ünü daha muhtemel bulmakta - bild.-ilmet'9d'1'. Bunlardan ha- tll - Bu nokt&i nazarı beninıBiyen mare- Eski Sark Demiryolları 1tleyhine 
limdiye lr.adar lngilizler Eritrede dır. Aynce, Alma1alann ümi41 ettik.. mı ıerbeat bırat~1!tu. HAien :rnn fal ve arkadaşları İngiltereye karfl ıirketin 1200 memuru tarafından a~ 
10,000 mil murabbaı arazi igal et- lerine ıröre. danizıaltı harbinin ırem.. lcaf olanlar 2257 kifidir. haamane bir harekete tefebbtıa rt • çılan bir buçuk milyon liralık taz • 
IQİflerdir. Jetilmeei öyle neticelu verecektir ki. VillyeUeırde tevkif edaenJerin mile medler. Fmsa~ lbilistılfade Fr~. minat davası dün birinci ticaret 

iatill tetebbilsiinün çok büyUk olan tan 27'78 tifiye ba1il olmuttur. Ali - sanın yaralarını sarmaya koyuldu - mahkemesinde neticelenmiştir. 
tehlikelerine atılmaia lüzum kalmt- ler nezdinde bulunup da alt arattır - lar. Mak.sadları 4u idi: H 

mal rd n--d edil 'lA er eene şirket memurlarına bi-
yacakttr. a a m~ ere en 81 hlardan Franaayı terketmek, onu !tendi mu. 

Muharrir. iıı~ila tetebbüsünün te. ma~a ~~ gunlerde pek az aillh ele kadderatae başbaşa bırakmaktu. Bu rer aylık nisb!!tinde ikramiye ver -

b' Bugün öğleden evvel ve öileden 
ır~z sonra J&rk ve cenubu tarkı 

:;.halleri üzerinde münferiden uçan 
kım1 an tayyareleri tarafından bazı 

a ın ar Yapılmıştır. 

~_?ndrad;& ve civar mıntakalarda 
fil~ ı A~glıa ve Kent eyaletinde 
muteaddıd yerlere bombalar atıl 
~ı~ır. Bazı hasar varJır. Kent s,:. 
hılinde az miktarda "l" d Di 
w I o u var ır _ 
ger y~r erde hasar az olmustu~. Ö
lenlenn sayısı da yüksek d w·ıJ· 

8 . d" egı ır. 
. ır uşman bombardıman tayya 

r~s.ı bugün öğleden ııonra Eseks .. : 
hılı açıklarında avcılarımız tarafın
dan dü,ürülmü,tür. 

L~n?ra. 3 ( A.A.) - Hava ne
zaretının bu alcşamki tebliği: 
. işgal altında bulunan Frarıeanın 

"•mali garbisindeki hedeflere bu .,._ 
hah safakla beraber mahdud mik
~arda bombardıman tavvarelerimi'Z 
taarruzda bulunmuııtur. Bu harekat
ta hiçbir tavvare kavbetmedik. 

Alman tebliii 
Berlin, 3 (A.A.) - Alman or

duları batkumandanlığının tebliği: 
Münferiden uçan Alman harb 

tayyareleri lngilterenin cenubu tar 
kisinde tayyare mevdanlarına, sana: 
yi tesisatına, antrepolata ve demir
yollarına muvaffakiyetle hücum ~t
mittir. Bir tayyar• meydanında dü,,_ 
man harb tayyareleri tahrib edil
mittir. 

Birkaç bpmba da bir hangara isa
bet ettirilmiştir. Southenin cenubun
da bir ticaret gemisine isabet olmuı 
ve gemide ateı çılcmıttır. 
.. Harwichin cenubu tarkisinde di. 
~er bir ticarte gemisine birkaç tam 
ısabet kaydedilmiıtir. 

Dütrnan dün Üç tayyare kaybet
miıtir. Biri hir havil muharebeai u
nasında, ikinci4i hava dafi tertibatı
mız tarafından dütürülmüş ve üçün. 
cüsü de mf"c:hııri bir iniıı yapmıttır. Bulgarista"ın 

sulh siyaseti 
Sofya 4 (A.A.) - D. N. B.: 

.. n Sviıtovdı& bir nutuk söyliyen 
Bulıar iktaaad nazara Saaerov, Bul
taristanın bir e~lh siyaseti takib et
diİni ve memleketin ekonomik va
tİyetinin memnuniyetbabı olduğunu 
eöylemittir. 

ve111ül edild~ takdirde, bunun ilk.· geçırilmıştır. ise Fran.sanın bir takım mıntakavt melr. mecburiyetinde olduğu helde, 

bahara takad.Jüm edecaık 1tiinlerdt' OU~""Un olmadan hüktimetıere ayrılmasını ;ntaç ede • bunu yerine getirmemiş, bunun üze- Avustralya Başvekili 
yap1lacaiım muMemel bulmakta, bılir. İtte bana mf.ni ohnak lbmı • rine 12()<\ memur mahk<'meye mü. L d 
fakat böyle bir tetebbüaün muvaf - dır rac:aatla haklanru iatem~lerdi. u . on raya geliyor 
fak olup olmıyacaiını lr.fftirmenin mah emaye dUşen ~ ft artad&f)an bu tarm ba- zun .zamandanberi devam eden mu- Kudtia 3 (A.A.) - Avu.atralya b8f-
mütkül olduRtınu söylemektedir. retetıi tht;;nr ederken .l'ranm Bre - hakeme. dün karara baiıanmııbr. vekili Me11Zit18 dün tanare ile Tabe. 

HükUnıet, dahili sahada, balkın 
IQuhtelif tabakal.n aruında bir 
a..tivazen~kunnaia ÇAlıtmalr.tadtr. 

Arnavudlukf a 
ahnan esir.er 

1 genç •:tı·kahlılar =- ve cenubclaki But mem.. Heyeti hlkime. P,ketin 1200 me - r!Je'ye ırelmif ve JtlUt komiser Sir ngiltereye yeniden iil iD milli Pranm lJIDJeliD • mura tazminat urmeai icab ettifi Rarold Mac MihaeJ. Arn.tralya iJD.. 
=~ a.rrıımat m8)'illerilli nuarı dı~- neticesine varuııt. verilecek tazmi- parat.o.luk ltuVfttleri tumandam n-

50.()()() Kanadalı c...-.ıı ı tnei •Jfada> • bu~~ar,;! :S:: ;ı•tadları •- "'abn mikdannı tayin etmelr. üzeu neral sır Thomas Blamey ve polia 
asker gönderildi ve yapılm1ttır. B;;ylece müvekkili- -~ Alnı re i elı e z:m.:ı01 ~ bir ehlivukuf te,kilini kararlaı~r - umwnt müfettişı tarafından kartı -

nün haberi olmadan aulh te,ebbüaü Din ~ece:ninki. n~ 1 ı:a c ~ ~ - mııtır. • laımuttır. Menzıe3, yiltaek tom~rın 
Ottava 4 (A.A.) - B. B. ~: 50 yapılarak, ilim almmııtır. Bu ilam bale aid . a ara re ıi - • mlaafiri olacaktır. 

bin Kanadalı asker ln1riltereye aön- hükümsüzdür, bana mühlet verine. m&DJ&IUD ~:~mk ç!z:::ırd ~ ~ Bu sabah bır çocuk Hatırlardadır ti başveka, Çörçil t"e 
tl-_rilmiıtir. niz, buna dair mahkemeden kuar bu lnt.iu.r 8 yasetid ma O: ıı: b e : f 'f d k Jd diler nazırlarla görüşmek tizere ya • 

alacaiam. Zira kız bir aulh hakimi- ...ı gerek ~ 
1 
~ t'nre .. ?ıaı ·•- ramvay it in 8 I 1 tında tngiltereyı ziyaret etmek nıye. 

ain. önüne çıkartıl~aydı, bu .~enç ve rmda buldut:rıngiliZ a a~:yh:.r1a:a; Osküdarda ~turan Galibjn 12 tinde al dutunu badlrmiftir. Amiral Dırlantn F~11sız yenı yuvanın hen~z .. teıelr.k~I e.tme- timdi İff!ll altındakı Frarusada Al _ ya,lanndaki uilu Mehmed b • 
~en {ıkı~sınıklhnkunel ıreçıJmrlr. °; man - ll'ranaız yakınlıtı temin. edebi- bah Kadıköyüne aitmek ü~ereu o: Lord Loyd ağır hasta 

c
1
a ta. • ra nıed'l 'Y! ~ıf, a a lecelı: bir tefebbüae bqvurmll§tur. Bu tancılar caddesinden ıreçmekte 0 L d 3 (A A ) B 

Atina. 3 (A.A., - 8· 8· c.: g")nçlı"ğı"ne h;tabesı Soa günle.de Yunanlılar tarafından ' 
e9ir alınan ltalyan askerlerinin sayı- Lolldra 4 (A.A.) - B. B C: Amiral 
il 12 70 dir. Bunlardan büyük bir Darlan, Pariate ı.valla ıörüfmüş • 
~ı Kanunuaanide ltalyadan gel- tür. Bu ıöıilfmıe eenumdll, Fransa-
--.ıerdir. nın vaZiyeti tettlt eclilmiftir. 

ev enme ıcra ı memııtır. . el bat . l • on ra, . • - u sabah 
Daha düğün yapılmadan, ana ve ifül e ISJ olan kimaeler fazla Al. an tr~':aya atlamftk isterken, mü- bildirildiğine göre whhi vaziveti en. 

baba her nedense. akd bozmak is. ::~..::t:ı oltat~an zıyade İtalyan ••Zeneaı~ kaybederek dü~müş, ba.. diıe uyandıran müstenılekel~r nazı
temislerdit. Du. memleket için acı 

1 
n da ~ e~. ng tere~ aler!tarlılt aından a1ı1r ~urette yaralanmıı•ır. n Lord Uoyd, oldukça ayi gece ııe

bir hidisedir. Biz istiyoruz ki, mem- ;nın bu un a~ ~~o!: ıyor. ~an- ~aralı ç~uk ıfade veremıyecek bir ç.irmittir, fakat kendiıi biraz daha Geçen hafta yapılan a.keri ha. Amiral Darlan ~ radJOllUDda 
relt&t esnasında, ltalyanlann, mev- söyledilı bır nutukta, Fran.sas a;enç. 
tudlarının yi.ızde kırkını kaybettik- lilıni, Fraıwz donanmuına yaıılml.. 
l.ri tahmin edilmektedir. ya da\'et etmiftlr. 

leketimizde )'ı.ıvalu çoğalsın, ço- teni en 1c::; fe b ' mareşa Pe- alde Numun::: haetanesine kaldı - zayıftır. 61 yapnda ola L 
cuklar doğsun'. Çünkü bi.r nüfus d~ temek dti:ad::ad: :_••:te ıı:riik.. "ı lmıı, lr.aza etrafında tahkikata baı Lloyd, bundan üç haf ta en~I so ~rt 
vamız var. Müqad,.. edın bay ha. . · v-Y nsm anmıttır. al ıru 
L• b kd' b 1 1 mUletı, kendiSfnden belclenen 'UUru -H•••H•H••H•HHOHoooHo•HHOHHHOHHHH mlftlr. 

( ) Çocuk Es~rgema Kurumunun kostumıo balosu 
• ·- .... 

1tım, u a ı ozmıya ım ! mem e- . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-····-··-
ket yeni bir )"\IVa daha ka7~nsın. > l?'lierır de hldı.selerın seyrıne kf!ndi 

Buna ka1'lfl, öbür tarafın vekili nı lcaptırmar.aa belki vazıyetı bir de. 
Ekrem Sezen. receye kadar kurtarmak mümkün o-

<<- Sonradan hasıl ollln vaziyet lur. Altai . taltdırde Fransa, bu dahıll 
bu akdin bozulmasını İcab ettirmit- tefrı1ca yüzünden büyük sarsıntılara 
tir. Mahkeme huzurunda dinletece- maruz kal1lbillr. 
iimiz phidlerle, bu cihet sabit ola.. 5 -m ı;; 
calr.br. Sulh t4*bbüaü de yolunda •/im C/C49ı'/f. <.......11U9 
yapılmıstır» demiftir. 

Mahir.eme, Fehminin aulh teıeb
ba.ü veaikasının hükümsüz olduiu
a• dair karar aldıfı takdirde icabı
nın dü,ünüleceiini tahtı karara ala. 
rak, duru.-nayı talik etmittir. 

Japonya ordusunu 
kuvvetlendirmeyi 

düşünüyor 
Tokyo 3 (A.A.) - D. H. B. 
Harbiye nazırı general ToJo'nun ri

yuetinde bugün bir kurmay toplan • 
tıtı bqlamlft.u'. Toplaatl iti ırtın si.. 
recettir. 
Toplantıda ordunun daha müeuir 

bir bale sotulmaaı çarelerı görü§llle-

cettir. 

Askerlik muallimlerinin 
dersleri çogalbhyor 

Tek tip ekmek 
projesi 

Ankara 3 <Husu.d) - T'ıearet Ve
Weti tet tip etmek ha.ttında bır 
kararname proje.si hazırlamıştır. Bu 
kararname tatbik mevtiine konduk
tan aonra delirmenler tesbit. edilen 
evsafta un ötöt.mele mecbur tutu 
lacatlardır. 

Onivers;te rektörünün 
hukuk talebesile hasbıhali 

(Bat tarafı 1 inci aayfada) 

nin en birinci vazifesidir. Y ann 
memleketin idare işlerini ellerinize 
•ldığımz zama:-ı lr.ullanacaiıruz sa
llhiyet çolr. büyük ve mukaddestir. 
Bunu hepinizin tam bi• tu:ırla müd. 
rlk bulunduiunuzu bilerek müateri

Antara 3 <Huaual> - Mekteblerde- him.,. 
Aııb.rada Qocut Jlııirgeme Kura ııo • efleaceli .,. n .. 'eli geçmif - ti a,sterlit detaleri muallimlerinin haf Cemil Bil.el müteakıben ırenc;le-
~ tarafından her ane oldutu 

1
itJi tir. tada 4 ~tten fazla dera verebilme. ~n O~v~teain. ~~tdif ~eeelel&

'ııl lene da bü)'Qlı: bir balo verilmif _ Relimler Ba)'an inönü ile baloya il- leriDe dw htıtiUne'Oe balU'lanan bir rıne aid daleklennı dınlenut ve on_ 
lft, Bayan lıı6nünün batkan!Jlmda tirat eden 1enç tadınlaZUDm ve ~ tanun llyihuı Martta Blyit Mille' Jarla geç vakte kadar hubıhalde 
"-11 ve An~ta verileıı Lu ba,. ıarmusı cıs.teıiJor. MtoJlaine tevdi edileeektir. bulunmuıtur. 

ALIŞTICIMIZ TEZADI.AR: 2 
,,.,,_. llllılttırr.r ... 6ii.Yai milli l'OllUlllllll 1aqtW 
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( Şehir llaberleri ] Tıbbi Bahisler 
Avangilidayı 

vuran bar sahibi 
değilmiş! 

1 Şehir Meclisi dün Şubat j"~üks mağaza,, yız 
. . I b I d dıye her malı oıo 50 

(Baıtarafı 2 inci sayfada) 
- Çocukları başıaçık ı!ob.ğa ÇJ. 

karmak tehlikeli bir ıpeydir. Yazın 
güneş çarpması tehlikesi vardır. 

Kışın nezleler, ~oğuk almalar ve 
bundan mütevellid hastalıklar ... 
Hep bunlar başıaçık gezmenin ne
ticeleridir. 

Bunlar i-Nnde <ıradiolucite·> o 
!anlar vardır ki kızanklıklardan tu 
tunuz da cancere kadar gider. Cil 
kanserlerinin, hele çehre k.ansezleı 
nin birçoğunun menşei )tep güneştir 

ıçtıma arına aş a 1 karla satıyorlarmış Mümkün olduğu kadar çehreY' 
başı gün~~en muhafa:ta eyleme 
İcab eder. Şapkaların kenarları, be 

Tıb cemiyeti reisi dolto! F oveau reler bu vazifeleri görür .• 
Genç artiati.n, hendisile be~'!: f .utfi Kırdar, açış nutkunda belediyenin yeni Diğer taraltan piyasada kaıar de Courrnelles diyor ki: Beynelınilel şöhreti haiz büyü 
b • v k b l tm J - - Başıaçık gezmek doğru bir profesörlerden doktor Toulouse d 
. e_r gıtmegı a u e ~ ıgı ' ıe bütçesi hakkında izahat verdi bugünkü peynil'inin de azaldığı ve lia- $ey değildir. Bu modaya, bu f<IUO - şunları göylemekteclir: 
ırın, Sala adında bar mafle • ~ j • •• • • ' • tının 10 -'en 100 e ,,.-Ltıg·ı b" 1 d B k ~ - h 1-tta Ik " ;solR ısmeıı e uymama ı ır. aııaçı ge.. - Kafatas.mm ısınması veya ao4 

Tilerinden biri taralmdan ahval ve şera1te ragmen ta Si a evve 1 se- tubit edütli zip kafayı yaz günleri k~m güne. ğuması en nazik ve ayni zamand 

bıçaklandığı anlaııldı nele :-e nisbetle müliim inkişaf ve tezayüd var :JmC.uhkalJŞefgeuti".nJhera~ay8aOğumakTU2.r~raakrlmll1:1ı.'. en Dymetli azami.% olan beyin iİ 1 
Fiat Müralcahe Büro,unun piya_ ~ ı:"I && l '" l 

T arlabaşında Hacıahmed soka- sadaki tetkikleri devam etmdttedir. iyi bir hareket sayılmaz. Başta ne zerinde tesir er yapar. 1 az $.':Ün e 
M l _ı.. ..wl d d • tah '}At b '- k kadar fazla 88" olıır•~ o,sun unut - sık sık husule gelen gün~ çarpmil<' ğında 8 numaralı evde oturan ve Şehir ec isi, aun og e en sonra ar yaptıgımız • a ı ıa ı,.a. na. Son yapılan tetki ]ere göre, piyasa- .... n 1 

şehrimizin maruf barlarından birin. Vali ve Belediye Reisi Dr. Lı'.itfi zaran mühim inkişaf ve tezayüd da beyaz peyııirden sonra kaşar marn.al icab eder 1'i tıpkı a-öğüs gi- lan birçok defalar akli mÜVllzene Ü 
de artistlik yapan Avangilida namı Kırdann reisliğinde toplanmış ve kaydetmiştir. Bilhasaa üzerinde peynirlerinin de azaldığı ve fiatının bi l:ıaş dahi bir congestietna uğrıya- zerinde tesir yapmaktadır. Kışın 50 

diğer Doli adında genç ve güzel bir Şubat devresi içtimralanmı hatla- memnuniyetle durarak arza layık yükseldiği görülmüştür. Kaşar pey- bilir. Bu congestionlar hararet de. ğuk havalar congestionlar hnrule g« 
kızın bar sahibi tarafından yaralan- mıştır. gördüğüm cihet, cihan vaziyetinin nirkrine yalmz büyült bakkaliye recelerinin birdenbire değişme!lin _ lir. Bu congestionlar çok ağır ola 
dı.ğımn ve vak'amn zabıtaya akset- Meclisin dünkü toplantısında a.. iyiye doğru inkişaf etmemesine rağ- m.ağazalarile, bazı büyük peynirci- den husule gelir. Şapkasız gezme _ bilir. Ölüm ile de neticelenebilir. 
memesi içinde .:arih tarafndan meç- zalardan başka Belediye Reis Mua- men, verdiğim dizelctifler dairesin- lerde tesadüf edilmektedir. Eskiden nin tamam ile aleyhinde);m •.. >ı Delikanlılar, genç kadınlar, kı:ı 
hul bir yerde alıkonularak tedavisi- vinlerile müdürler de hazır bulun- de her sene ta.Milatımız.ın ve bütçe- a~ami 60 / 70 kuruşa satılan kaşar Büyük profesörlerden. <lakt.or lar, kadınlar, erkekler bu yiizdeı 

· l kt ld v "dd' p u· ··r t•;·• R d Mimar de muhamenatımııın mühim teza. · l · · '-"l J 00 k k nın yapbrı ma a o ugunun 1 ıa muş, ar mu e _,.ı eşa - peynrr ennın " 1 osu urusa a. Gougerot şu beyanatta bulunmuı- uğramak üzere bulundukları tehli · 
dild .•. · t k ·ı ·· k 1 · samı··n locasın. yüdler k"ydetmesi.n.in temin edilmi .. d ··L_ - '-- • ,.,: LJ lk L """ l l el 1 "' e ıgım yazm1" ı . og u muza ere en ı ... ,, ar yuıı;llCl.IDış .... r. r: a , ~aşar .--Y- tur: kel~ri müdrik bu unma 

1 
ır ar vt:' 

Avan"'. ilidanın annesi Kafyopinfo dan takib etmiştir. olmasıdır. niri bulamadıklarından ve fiatın ı_ d"l • · 1.... ·· d hl"k 
" h 1 · - Güneş çarpmaaı husule gel • ıı;en ı ~rını ou yuz en te ı eye at müddeiumumiliğe vukubulan müra- Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Bulunduğumuz a va ve şeraıt yükseldiğinden bahisle bürova !=:İka- mese bile ba•ı mütemadi bir surette mamalıdırlar. · 

caati üzerine zabıtaca tahkik mev- Kırdar, toplantıyı aşağıdaki nutuk- altında, kat'i esas1.ı.ra istinaden bu vetlerde bulunmaktadır. Mürakabe Y 

1 k h • }j d giineıı ışığına, şualanna aızeylemek Ana, baba, ebev,..vninin çocuk • zu olan bu hadise dün tamamen ta- la açmıştır: fazla ık pe te az e emmıyet e- Bürosu, bu mesele etrafında tetkik- tarını bile bile bu tehlikeye r.ıaruı 
vazzuh etmiş ve artist gizli olarak _ Sayın arkadaşlar, üçüncü in- ğildir. lere ba,lamı.şur. nihayet uzun süren b1: takım arıza-
tedavi ettirilmekte olduğu evde bu. tihab devresinin, üçüncü yıl Şubat Vilayet masraf bütçesine gelince: Diğer taraftan, bu:ı lüks me.ğa lar husule ı<?etirir. Bu arızalara ben bırakmrıl:ı•ı bir kabahat cı0~;:.·Tı hit 
lunarak annesine iade edilmiştir. toplantısını açıyorum. Bu toplantı Havayici zaruriye fiatlarında zaruri zalarııı % 50 karla satı, yaptıkla~ lesion ismini veririm. cinayet olur. • • 

Genç artt!ltin annesi Kalyopinin devresinde, mesaimizin mühim bir olarak husule gelen mahsus teref- görülmüştÜT. Halbuki Fiat Müraka-

1 
, _____________ lllllt. 

jddia etiği gibi Avanırilida calışhğı kısmını 941 bütçesi teşkil edecek- füün neticesi olarak bütçe masraf- be Komisyonunun lüks mağazalann ( Küçük haberler ) ' 
miie!l:'le-.nin sahibi taııanndan de- tir. Vilayet ve Belediye daire ve !acını artırmak mecburiyetind-: kal- % 50 Hrla sah.şma müsaade ettiği . 

1 
Bir doktorun günlük. 

1 ~il. bacıka bir ~hıs tarafından ya- müesseseleri müdürlerinin hazırla. dık. Diğer kısımlarda ise mümkün T?Rı.dc:leler yünlü, pamuklu ve ipekli • Par~i müfettişi Izmir meb'Usu I nOf(arından 
rakınmıştır. dığı bütçe üzerinde Daimi Encü- olduğu kadar tasarrufa riayetkar eşyalardır. Bu mağazalar bütün eş- .Re§ad Wmaroğlu 1'u akşam Anka. 

Carih. Şişlide oturan Safa adında mence mü,tereken tetkkiatta bu- bulunduk. Encümence pek zaruri yalarını birçok kontrollsrn rağmen raya gidecektir. Parti mü!et.tişi An _ l==============::::ıl 
biridir. lunduk. Bunlardan vilayet varidat ve mübrem ihtiyaclıudan başka hiç % 50 karla <1atmaya devam etmek- karada birkaç giin kalarak Viliı.yet Ag"'tz kokuları: J 

Bir müddet evvel Avan~lida ile ve masrafı ve Belediyenin de vari- bir ilave ve zam derpişine imkan teCluler. Mürakabe Bürosu bu hu. parti işleri etrafında alikadarlarlıı 
barda tanısan Safa, dört gece evvel dat kısmı yekunlıarını tamamen tea.. bulamadık. susta sıkı kontrollaıa haşlamı~tır temaslarda bulunacaktır. 
bar kaoe.ndıktan sonra artisti oto- bit ve intaç etmiş bu1ıınuyoruz. $u verdiiim k.ı.sa izahatla Vila- Azami fiattan yukarı satılan diğer e Belediye reis muavini Ri!at Yen 
mobllle evine v.ötiirmek iıtemiş, kız Belediye masraf kısmı üzerind~ yet ve Belediye varidatile vilayet eşyalar teshit edilerek komisyona al ve besab işleri müdürü ~uhta.r 
mümanaat edince de onu bı(akla ki tetkikat ta ikma.T edilmek üzere masraf kısmının ana hatlarını dzıniş h~Ya1e edilmektedir. Acar 00 liradan 90 liraya terfi etmiş.. 
üç v .. Tinden yaralamıııhr. olup müteakıb celsede tabı ve. tev- bulunuyorum. Yeni yıl bütçemizi Bundan ba.,ka birçok mağazalar Ieı:Uir. 

.Safa bu suretle yaraladığı Avan.. zii mümlı:ün alacaktır. vukuflu tetkik nazarlarınıza arze- da kendilerini lüb maiaza addede- e İhracat ve ithalat birlikleri u. 
vilidavı 0 Tazivette bırakmıyarak Daimi Encümenin bugün huzuru- derken hepinize devamlı muvaffa- rek % 50 karla sah~ yapmaktadır- mum1 katibi Salih Bankoğlu dün .An-
bir otomobile bindirmİ$ ve Si~Jide- 1..d •v b.. · ·ı· t k' 1 • d ' t kA nuza taa im ettıgı. utçenın vı aye ıy .. t ,.r temennı e enm. n lar. Fiat Mürakabe Komisyonunun karadan avdet etmi,tir. Umum tı.. ki. evine aötürerelt orada tedavi et- 'el 5 6 7 7 908 B 1 V li • tk "'t - L b e.. A"' ... · ı • ... kısmı varı atı . · ve e e_ a nın nu ·unu mu ecuı;ı · g gelecek toplantısında lüks maiaza tib birlikleri ..,...kadar .:uen ış er e~-tl'rm .. ~e ba!!lamı .. trr. k 'd d 6 869 4 70 li d · 1 · "d ah t f d V k" l tl t 1 ., diye ı.smı varı atı a . · - c .. n evrenın son et- 'le!lme aı z ' meselesinin ~örüşülmesi muhtemel. ra ında Ankara a e a e e emas • 7ab•hca dün sorcrı•su yapılan ı. b" d'l ' b l k d d 

.,... r.- ra o1ara,.. tes ıt e ı mış u un- o unmuş ve ruzname e me,•cu el' ıarda bulunmuştur 
Safı. ~ur 11" 1ı ""'""lamen itiraf t'tm1!!- kt d l-,::t,... tl"tlrilt edilrn..-k ii7ere, bütce ır. e Bi k ç günd~nber· şehr'm'zde 
tir. 'Ru...ı;., adliyey.e teslim edilmesi ma a ır. enci:menı'n•. hesa'-ı kat'i' raporu da M f b' f" k • • r a ' ı ı 

940 bütçeıi varidatına nazaran ~ D aru •r ırmanın remım bulunmakta olan Na!ıa Vekaleti müs ,....ııl-r-rn~l-1ı'r. )i k'k" h b ~ ' h f 

Arasıra temdüf •edilen bir şey_ 
dir. Hastalan çok iZ'e.~ eden, et.. 
rafındakil.eri uzaklaştuB!l fena 
bir derddi.r. 

il 

Ağızda taat!ün mevzmıbahs ·o
lunca ilk iş ol6rak di.Jlerde ve diş 
et.ıerindeki hastalıklar haW'a ~e. 
lir. Filhakika bir çok çürük ve te. 
da visiz kalnuş olan d~lerden fer.a ' 
kokular durmadan intişar eder. 1 

Nefes verirken ve konuşurken bu ,ı 

., vilayet lcı!lmında 12 3.000 'ra ve tet ı l esa ~nc~merıın~ ava e 0 - teşa.rı Hüsnü Kartel, dün akşamki 

H·,may-ı,·ı h"yYa"af Cı!lım;.ye- Belediye kısmında da 356.080 lira hmmu 11tur. faklid edip piyasaya ekspresle Ankaraya dönmüştür. ilk yapılacak i.ş muhale.kak dişleri 
'J bir fazlalık vardır. Müteakıben Prens Halim tara- ( • Milli Sanayi Birliği senelik u - çok esaslı bir surette tedavi et-

IİR~h b r aylık faaf iye ti Arzettiğim bu varidat kanuna ve fından Belediye harasına verilecek si!rmüş er mumi heyet t-Oplantısı bugün saat mek, çıkartmak ve dişlerın ~tıa_ 

kokular harice ve civarında bu - ' 
lunanlann burunlarına kadar 
gider. Şu halde ağız kokularında 1 

. . . . • . bütçe formüllerine uy~n bir şekil- aygnlann kabul edilmesi hakkında- Zabıta. iki gündenberi mühim 13.30 da Ticaret ve Sanayi Odasında rında ve etrafında bulunan has. 
Vah ve Bcledıye Reısı Dr. L~tfi l de yani 939 senesi tahsilatını esas ki teklifle diğer evrak alakalı endi. bir sahtekarlık hadi,esinin tahkika_ yapilacaktır. Topl~tıd& ~enelik he. talıkları, Armaları ortadan kal-

~ı~dar, hay".'a?l~n korum~ ~emıye: tutarak ayni zamanda 940 senesi menlere gönderilmiştir. tile meşgul bulunmaktadır. sab ve mesai raporları olmnduktan dırmak lazımdn-. Bu suretle ağız 
tının merkezını zıyaret etmıştn. Vah ltı a lık tahsilatının ver "ği kana.. Bundan sonra azadan Dr. Ali Rı- sonra yeni idare heyeti seçilecektir. koku.suna sebeb olan im.illerin en 
cemiyetin faaliyeti hakkında izahat a tle ~e nazarı itibara alı arak tan- za geçen ay içind-: ölen doktor Re. İddiaya nazaran sahtekarlık ha- e Münakalat Vekfiletile :muhtelif mühim bir esası ortadan kalkmış I~ 
almış. bilahare hayvanlara nıahsus 8

• r ı uştur fik Münirin hatırasını taziz için bir disesinin mevzuu şudur: meseleler etrafında temaslarda bu - ı . . . zım o unm . f fi "d L l o ur. , 
olan hastaneyı gezmıştır. h · · d dakika ayakta !Ükut edilmesini tek- Maru bir "rmava aı .uem er, ıunmak üzere, bir kaç gün evvel An. .a;;ız kokusuna sebei:> elan bu ' 

k . . Bütre mu ammenatının lStına 1 d b · 'L • l ._ 
Hayvanları ·oruma cemryetı ay- •Y· ""939 . h b kat•· . de lif etmiş, meclis bir dakika sükiit et. son gün er e azı açı~goz er tara- karaya giden Mmtaka Liman Reisi birinci ağıza aid oJ.a.n bu .ı.ebeb -

1 k . . b" 1 k f ettıgı !enesı esa ı ısı f d b .. . k t 1 t k ı ıçtımamı yaRmış ve ır ayı a. b"" ·ı b" l"kt ht r m heyeti· miştir. ın an u muessesenın u u arı a ·- Refik Ayantur, dün şehrimize avdet den .sonra mide, karaciğer "fe in. 
al.iyeti gözden aeçirmiştir. Cemiyet ~rçe 1

1_ed. ır 'd.el ı:nub el e kt dır '--· S 1 C lı"d edı"lmek ,, ..... ti"le ve sahte olarak etm:.,~·-. • . " f d 41\ ı. nıze taK ım e ı mış u unma a . Meclis müteaıuben a ı, uma ...... ...,wı. kıbazdan mütevellid ağu: koku • 
Kanunwıanı ayı zar ın a •1 nayvanı B ı. __ b '- .. D · • E ü aünleri toplanmak üzere içtimaa ni- piyasaya sürülmeğe başlanmıştır Refik Ayan tur, Ankarada, Türk suna nakli kelam edeceğiz. 
aya'-ta tedavı· etti"rmı·., v•. 874 hay- u JN:aa ' .ıı:at ıy.ek vel laımı knbc - .. K ' k]'d d'l ·· b b su1 • •• ıc k . . ~ ~h "bl . mence tetkikatı 1 ma 0 un ara u. havet vermiştir. remı ta ı e ı en muesıese 7a ı. ticaret gemilerinin ya a.."lcı ara 1, z. o. i 

b
va

1
na .yeme fvedrmışt.•rl.Af d~I enk ~.e gün huzurunuza arzolunan 938 se- Belediye ve Vilayet yeni varidat taya müra.caat ederek bu sahtekar· seyrüsefer yapmaları ve yeni uavlun ._ _____________ _. 

e edı~~ tdar~l ın ~n J~ a e k• .. mekl u- nesi heııahı kat' isi.ne göre 9 39 sene- biitı;esi geçen seneye nazaran bğın teabitini istemiştir. tarifeleri etrafında görü.şmelerde bu- Cnab lstiyea o.kQTaCu.luuıııwa 1 

zere 2g~6n .efrı en. b~ ı ve ope eı- si tahsilat vaziyetimiz 938 senesine 479.080 lira fazlasile 12.547.378 Bu ihbar üı:erine, sahtekarlık et- lunmuştur. posta pulu yoEamalanm rica e. 
den " ; dndnık .. ır ~ur~tte nyu'tuti • ve 940 senesinden de ıimdiye ka- lira olarak tesbit edilmiştir. rafında talıkikatt\ beşlıyan ::rabıta • Dün Mer.sin -,olile memleketimi_ deriın. Aksi tak.dinle '*lder1 
muş ve a e ope • ayvan ıa - dün piyasaya sürülen ve külJ:yetU ze 600 kilo çay ve muhtelif cim baha- mukabeles• lralablllr. 
yen ailelere verilmiştir. ı hl k K (k• f h d h t 1 · t· 

Cemiyetin müfetti<1leri 1,7 çift Basım sf A oopera- 1 u uş yuvası a a bir miktara baliğ olan taklid hP-m- ra ge mış ır. 
hayvanlı ve 41 tek havvanlı araba- Teri sablclıklan yerlerde bularak • Mal sakllWMlk ve fatura verme • 

. b 1 d. . 1 h .. d f tı"fı·n·ın kongresi basıldı rnüsadeTe etmistir. mek suretile ihtikar yapmaktan SUÇ- Dünkü ihracatımız 
ya e P. ıve nızam an ancın e az- • ıu Sirkecide foU>ğraf mahıeme& ma- ı·ı ..... .rl 
la yük tahmil edilerek hayvanlara Mahdud mes'uliyetli basım istih- Emniyet Müdürlüğü ahlak zabr. Di<!er taraftan, hadise ile Sıhhat ğazası bulunan Saim isminde biri as. Dünkü ~acat.unu:, 600 ~ •9J 

eziyet olunduğunu teıbit etmişler. lilt kooperatifi 1940-194 t yllı kon- tası memurlan, evYellci gece Beyoğ- Müdürlüğü de alakadar olmaktadır. liye 2 nei cezanın kararile 50 lira pa- g~ştir. Dırae..ıı.u en büyuk. klS • 
dir. Bu arabacılar cezalandırılmıt- gresini dün şirketin Ankara cadde.. }unda iki randevu eYİ basmışlardır. Müsadere olunan ta'klid kremler. ra cezasına mahküm edilmiştir. im.mı .Roma.nyaya snked.ilen 300. bill 

}ardır. sinde Orhan bey hanındaki daire- Tepebaşand'a, KaJlavi sokağındoı.ki den ~azılan dün t.hkikata esas ol- • Belediye a!aç dikme ınevsi.mi -l bin liralık pıunu.klar teşkil ~m~ide ' 
Cemiyet hayvanlara iyi muamele Hatay otelı"ne aon au""nlerde bazı uy- mak Üzere be-yı tahlil Sıhhat Mü- nin gelmiş bulunması dola,.,sile Ka. dir. Diğer ihracat arasın~ Iımçreya 

h kk d h 1 "' ] sinde Ticaret Vekaleti komiseri B. .. ·- J' t k ul · tan Roma ba yapılması a ın a nnr attıgı ev- dürlüğüne gönderilmi,tir. racaaihmedi ~ll*}t.lmte Cemı'}e - i!ti : B garıs ve nyaya.~ .. ; 
halardan 600 kadarını lstanbul Fahri Kemalin huzurile aktetmi~ir. gunsuz 1'adınlenn girip çıkmakta hk Isveçe deri ve Almanyaya tuw .. 

d .. Ulus Müdürü Naşid Hakkı Uluğun olduk.lan zabıtaca te...lı.it edilmiııtir. Bu husustaki tahlil raporu ~el- tine 1000 selvi, Çamlıeaya 500 çam 'k ilm''"'' 
mekteblerine agıtmıştır. T dikten sonra zabıtac& ne~ttt altın. ve 250 çınar fidanı vermiştir. sev ed ~oır. 

Cemiyet, Karadeniz limanların- riya9 ete seçilme.sile baıtlıyan kon- Vaziyeti tarasıud eden ablak za- da buhındurulan suçlular adliyeye ------
dan vapurlara yiildetilen hayvanla. gre idare meclisi raporunu ve bilan- bıtası memurları, evvelki gece otel. tevdi edile<:eklerdir. iki kadın zehirlendi 
ra karşı iyi muamele yapılması hak- çoyu tetkik ettikten sonra her ilcisi. de ani bir ara~tırma yapnuıJardır. Üsküdarda, Merkez otelinde ot.uraJl 
kında alakadarlara emir verilmesi ni de tasvib ve idare heyetini ibra Bu taharriyat neticesinde otelde "' d h Kandıralı Emine ile Şerife adl&rınd9 
için Münakalat Vekaletine müracaat eylem.iş, müteakıben mürakıblar ra- 14 kadınla 15 erkek bulunmuş ve 600 fakir Ç0CUQ8 a a iki kadın dün odalarında. yaktıkları 
etmiş, Münakalat Vekili bu hususta 1 • k ·ı k mangal kömüründen zehirlenmiŞief 

b d Poru Okunmu•, dahi j lllZamnameye b d '-' • 1i f hU" ap1}d1 ;;;,l oo""ıül. yeme verı ece ki emrin verildiğini cemiyete il ir- " ura aıu sıız u " Y - a ve tedavi edilmek üıere Nümune ba.s• 
• . bir fıkra ilavesi tensib edilmiş ve Yif>. mu .. •tu"'r, rd 

mıştır. y hlı:ohllardaki yobul çocuklara tanesine kaldınlmışla ır. 
Bursaya seyahat eden bazı tale- ni idare heyeti seçimi yapılarak eski Otel Bahibi Avram Mizrahi ile l "L l rl Ze'"'·-ıenme hA .. isesi etrafında za • 

yardım cemiyeti ilkokul arda na en .wr ı.u 
be grupları, orada bir kısım hay. heyet ve eski mürakıblar aynen va- katibi Moiz dün adliyeye teslim e- ya-rdım edilenlerd~n başka altı bin bıte. tahkikat yapmaktadır. 
Vanların bakımsız olduğunu göre- zifelerinde ipka edilmi~lerdir. dj}m.işlcrdir. ~ocuğa daha yemek verilmesini ka-
rek cemiyete bildirmislerdiT. Cemi- Kongre, kooperatifin mesaısmı Taksimde Sakızağacmda, 3'4 nu- l lHlaşbnn1ştır. Cemiyeıt fakir taleı- (: YpannEKadıRköyJL-] 
yet Bursa Vali9i ve Belediye Reiıi- b k h' maralı Ugu"' r apartmanının bitinci belere yardımı genı.ş" ktcbilmek üze. I ne bu maksadla ricada bulunmağa teshil yolunda üyü ımaye ve 

bk d B d • · d tu Hi · t" • de re .... eni gelir kaynaldan bulm.u .. tur. karar vermİ§ ve ayrıca Buraaya bir müzaheretleri se e en sayın af• ıuresın e o ran nsan ıran J y Sinemasında 
de müfettiş gQ.ndermeği muvafık vekile ve Ticaret Vekiline tazim ve bulunduğu kab gizli bi~ fuhuş yu.. BALALAYKA 

ve.si ha''n.. geti·rdigı"" t•abit edilerek Bir muhtekir mahlrom oldu bulmuştur. alakadar makamlara teıekkür tel- n " ... 

e--·eJL~ gece zabıta tan.{mdan bu- Kaıialıçarşıda. Zaf"ıri ~inde bir 
Lutfi Aluoyun teftitleri 

Belediye reis muavini Lfıtfl Aksoy, 
dün Üsküdarda teft!Jler yapmış, ba
zı dükkAn .sahiblerine yıldırım cezası 
vermiştir. 

graftan çekilmesine karar vererelı:: .... ııu l•••••••••••••••••••••••••••••llı da basılmıştır. manifaturacı yükıek fiatla tıl te - .ıııl 
dağılmııtır. rasıR d 1 le +.;. b b k n JA. sattığından dolayı, ihtikar suçun. 

Kongreyi, Özipekpalasta aamimi an evucu. u yap .. ~. u as 1 dan Adliyeye verilmiştir. 
bir meslektaşlar yemeği talcib et- neticesinde anlaşılan Hirisanti de 
miştir. adliyeye verilmiştir. 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
sinemasında 

En zeyk.li sahnelerle ao1a hissi beye. 

caa:ı TII nuırUlı b.. film 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Maznunun asliye 2 nci ceza mııhke. 
mesinde devam eden muhakemesi 
clün neticeye varmıştır. Mahkeme, 
.mçu sabit görmüş ve Zafi.riyi 25 lira 
ağır para ceza.sma mahkilm etmi.Ştir. 
Bundan başlı:a dü.kkfmının da bir haf 
ta müddetle kapatılması tahtı karara 
alınmıştır. 

BEN • 1 HATIRLA 

- Ha.s~n bey geçmiş 
gün bir mecmuada oku . 
muştum .. 

... Avrupanın tan.ıruuış 
alimlerinden biri •.• 

... o:Dilnyanın sonu üe • 
liyor!n diye bir makale 
raz:mış. 

Hasan bey - Bundan 
sonra bizim büyük vıı.l.ide. 
ye de ıUim diyeceğiz de • 
sene ... 

Baş rollerde 3 büyük yılduı 

ROBERT TAVLOR 
Denize düıen fotoğrafçı L E W ~2:~ ! ! :eıe~ ~o~ ~!a ~~~eriS O N 

Üskiidarda oturan ve Eminönünde Yerlerin bugün.den aldırılması rica 0 unur. Tel: t0868 

fot-Oğrafc;ılık yapan Fikri adında bi - --••••••••••••••lllİll••••••• ri dün sarhoş bir halde, Adalaı- va • ~-••••• ,. 

~:ni ~:~::e~~ol~:ı~:: d~~:e : G- M Ü N İ R N U RE T T İ N __ "J 
tür. ' KONSERİ 
ğu::!t~~ ~:~:rn:ı:r: '~~~~e f~ BU AKSAM FRANSIZ TiYATROSUNDA 
ıa. .su yuttuğundan ba.staneye kaldı. Biletler' gişede aahlmaktadır. Tel: 41819 
nımııın. 
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(Memleket Haberleri] Ziraatci uozn ile kahve 
Berslnde 

Köyler, köprüier ve 
yollarla birbirine 

baglanıgor 

L Akbisarda köy işlerine ı Kon yada. 
Metruk bir civa 

madeninde bir çöküntü 
oldu, 3 kişi öldü 

. (Baı~ 2 ~i. ~yfada) ·l ~ğinden hayli gürültüler koptu, Dev 
b~at kahve tiryakiligıdır, o keyfi nn §eyhis1amı buluna n Ebuasuud 
mu§tereken ça.tm~k zevkidir. . Efendi taassub ehlinin ı.srar.ına rağ-

Herb~l~e ınkar .~lun~maz kl, men kahvenin haram olduğuna fet
kahve hızım yalnız gundelık haya- va veremedi. Ve bu hareket Ba
tımıza deipl •. t~rihimize, edebiyatı- lebli Şemsin ekmeğine yağ sürdü. 
mıza, hatta ıçtimai hayatımıza ka. ğünden herif üç yılda beş bin altın 
rışmı§ bir §eydir. Onun iç.in baıka kazandı. » 

Mel'Bin CHwnıst) - Mersin..Sttifke 
nzaları hududunu tefkil eden Alata 
8'IYU uZMiftdekl Anılanlı koprüsüntin 
İllıfaSı, valimiE Sahip örte ve Süitte 
kaymakamı Nıhır.d Damşmanm al& _ 
ldlarile, nttle)ıoet buhml§tur. 11.00 
Illet re yüUeklikte ve 7-0 metre UZ1Hl

l11lta olan bu tlrgir lı:öprü dört ay 
fi'bi ıwa bir müddet zarfında mürur 
ve ubura atılmıştır. 

Bu buyük toprünün infası için li. 
aunlu para civar ltöl'fe'r haltı tara
ftndan temin edilmiftir. 

Arslanlı liöprösunun a~ması ile 22 j 
.l.9ftyün Mersiftle ınu•asala.sı te.mın 
«tam~, buhtnmaktadtt. Bu köprft ayni 
samanda ida.rl, llttAdi ve köy kal -
kınması huaUBunda fenala.de ehem • 
Dtiyeti haiadir. 

Bundan bir müddet enel inşam bi.. 
ttrilınış olan Örge koprtsö ve ArsıaBll 
koprusu ile büt.ön bu mıntakanm 

Jt&Yieri bifıbirine bajtamnış boa~ • 
maktadll'. 

ehemmiyet veriliyor • 

Köy yollan tamir ediliyor, menfezler açılıyor, 
~y bütçelerindeki füzuli masraflar kaldınlıyor Konya (Hususi) - Şehrimizin 

SiUe nahiyesine bağlı Sızma köyün. 
deki metruk bir civa madeninde bir 
kaza olmuş, 3 kişi ölmüş, dört kişi 
de yaralanmıştır. 

Metruk olan madene hazan köy
lüler giderek civa çıkarıyor ve bu 
civ~arı gizlice satıyorİardı. Hatta 
bundan iki Üç ay kadar evvele Sille 
nahiyesine bir ihbar yapılmış, araş
tırma neticesinde 600 gram civa 
bulunmuştu. 

Geçen ayın 2 6 3ında gene bir ta
kım köylüler gizlice madene giderek 
toprağı kazarlarken ani bir çöküntü 
olmuş, 3 kişi toprak altında kal • 
mış, ölmüş, diğer dört k~i de yara
lanmıştır. Tahkikat devam etmek -
tedir. 

~lle.tleL.. kahv~n.in yokluğunu - bel- O gün bugün lcahve içtiğimize gö
kt- hıssetmeyebılırler amma, biz çar- re, Türkiyede kahverun tam 367 ae-
çabuk farkına varırız. nel.il bir tarihi var demektir. * Kahvenin garba yayılışı bizden 

Kahve, herkesçe bilindiği gibi çok sonra olmuıtur. Bir rivayete 
sa~~ce. fantezi~. «bir keyif içkisi ıı göre 16 70 de onun Fransaya ilk gö
degıldfr. Terkıbındcki çeşidli mad. türen Süleyman ağa adında bir 
~eler ~.olayıs.il~, aşikar derecede Türktür. Kezalik kahveyi Almanla. 
fı~yol?Jık tesın de bulunan müneb- ra ilk öğretenler de o devrin Tü rk
bıh bır m~şru_b~ur. )eridir. crHammer'in rivayetine na-

Kahvenın ıçılmeye başlanışı çolc zaran, Viyanayı ikinci defa nıuha
eski olduğu halde bu tesirlerinin sara eden Türk ordu!!u 1683 de 
fe?ni. surett~ izahı, ancak . (Ka- ric'at ederken Avusturya p.1yitahtı 
feın) ın keşfınden sonra mümkün önünde yüzlerce çuval kahve bırak. 
olmu~tur. Eczacı Runge adında bi- mıştı. O sırada Almanlara casusluk 
rinin 1820 yılında meydana çıkar- yapan Lehli Kolçiski zaferden son
dığı bu şibih kalevi, • adından da ra bu kahveleri Jan Subyeskiden is
anlaşılacağı veçhile - en çok kah- teyip almış ve \'iyanalılara kahve 
vede bulunan bir maddedir. Saf içmeği öğreterek binlerce lira para 
halde kafein, kadifemsi beyaz renk- kazanmıştır. » 
t~, kri.sal. ibre:iklerden ~üteşekkil. Kahvenin Amerikaya ilk geçisi 
dır. Cınsme gore muhtelıf kahve- tarihinde ihtilaf vardır. Bazı mliel
lerde % .1 ile 2 ~isbet!nde. bulunur. liflere göre Amerikaya kahve Okya_ 
(Çaydaki maddeı esasıyenın de he- nus adalarından geçmistir. Bazıları
men hemen kafeinden farksız oldu- na gör ede onu Amerikaya ilk tanı
ğu anlaııldığından, şimdi bu teair tanlar fspanyol tacirleridir. Bırkaç yıldanberl El..-anlı nahiyesi Aldu.ardan sözel bir ıöriinüt _ 

dah l ınde yoi 1'öpııü mekteb v~ir Akh~r (HU8usl> - F..ge bölge&nin Manisa • Akhisar şosesinin 9 - 47 ki. 
imar ı§leri ~' nab\Ye 'midürii MüSltm 90k verınıli ve feyizli t.opt'ak parça • lometresinde menfezler yapılmakta 
Aydmerın tam bir gayreti ile ilerle _ luına sab,1> olan Akhisar her gün ve ~l yeniden tamir edilmektedir. 

Dil tarih ve coğrafya 
fakültesi talebeleri 
Adanaya gidiyorlar 

Adana (Hususi) - Dil, tarih, 
Coğrafya fakültesi talebelerinden 
bir grup, başlarında profesör Ba • 
yan Afet olduğu halde 1 O Şubatta 
Adanaya gelecekler ve buradan Ha 
taya geçeceklerdir. 

v~ tabiat~eki şibi~ kalevilere 11 Ko. Bugünkü kahve diyarı olan Bre-
feın~ denılmektedır. ) zilva~a ziraatine başlanması ise-

Alelade bir tahlile göre, kahvede 1 798 yılına tesadüf etmektedir. 
m.eıctedır. Jetli bir inkişafa mazhar olIMkta Koy kltiblerinin ehliyetlerini te.~b it 

dil'. iÇin bir imtihan aç.ılmıştır. 

lür.kiye güreş birineilikleri 
Adanada yapılı J11r 

Aklh'Mlrın bu inkişaflennda K&y • Köy büt9e}erinde köylüye bt\r ola • 
makMı Hilaltet Akmanın büyük bir cak !üzuli masranar kaldırılmakta • 
h&e ve tesiri var<hr. Kaymakaınınuz dır. 
bu arada Saraçoğlu köyünde ihdas 

Adana (Hususi) - Beden ter- edilen ~ köylülerce §imdiye kadar Darıca belediyesi asker 
i>iyesi genel direktörlüğiinden Sey - bir ~tifade temin edaem.'yen köy fi -
han bölgesine bugün gelen bir em. danlığını ~aslı şekilde tanzim etti - ai elerine yardım ediyor 
ıe göre. Türkiye güreş birincilikle- rerek koy ollttl talebesinin lstttadesi.. İzmit (Husus!> _ Darıca !>eleJiyesi 
rinin Adanada yapılması kararlaş • ne devretmiştıir. asker ailelerine bu aydan itıbaren 
tırılmıştır. Köy kaltınntQ proğnmlftda ilk yardun etmiye ba.şlamı.ştır 

maddede kö1 okullarma böyük bir Darıea beled'ye meclisi . fevkalll.de 
Bigada et fiatları yükseldi pa~ ayr.~Jnıı~ır. Köy ~~tillerine :- bir toplantıyı 

1

miiteakib kasabadan 
4a))ih köy okullarına onem veren Y istasyona giden şosenin yapılma.sına 

Biga (Hususi) - Son ~i.i.nlerde makam Hikmet Akman, k.ö1fönön_ bu karar vermiştir. 
ıehrımizde et fiatlarında bi:· yük - gtlnkü Ziraaie tam mana.tile \·akıf ------
ıelme görülmehedir. Yalcınlara ka- l olma.sını temine çalJ.flllalı::tadll'. 
dar 35-40 kuruş arasında satılan kı. M.tyvalı, me)'ffS~ aiaçlar köy o -
vırcık eti, bugün 45 kuruta çıkmış, ku:Harı taraCHl.da.n tanzim edilmek _ 
bu da belediye meclisinin kararile te, bu SW'etle amell bılgi artırılmak. 
yapılmıştır. Stğır eti de erııeç tabir [tadır. KoYahk mevkiindeki bataklığa 
olunan keçi ile birlikte 25-30 kuruş emici aAa.çlar dikilınett auretile teh • 
arasındadır. Koyunların doğurma rin sıhhatini tehdid edell s1~maya ml
zamanı olması haeebile kasablık hay ni olunacaktır. 
vanlar azalmış, bu arada (anak _ ETlerden dışarıya su akıtılması ya_ 
kale) e de bir hayti hayvan aatııı ya. sak edilmiş ve her evde bir kliyu a _ 
pılmış olduğundan bu yülcseliş ta • çılması tenbih olunm~ur. K~a. • 
bii görülmektedir. kam halka örnek olmalı:: üzere ilk ku. 

Bır hafta önce ekmeiin kilosu da yuyu kendi evinde açt.mn14tır. 
Rene belediye kararile on ~ çı- Kaymakam, belediye reisi ile teşri. 
karılmıştır. ki mesai ederek fehlrde bir kaç ırıü -

Hatay v:layet meclisi 
toplantısı 

teh&ISJ.S buluRan, 1Abol'at6var ve 
ronUteni havi bir memleket hastane. 
sinin temlniae çah.§lllalctadır. 

Köy yollarına da ehemmiyet veril. 
met~ ve seyllb dolayısile bozulan 

Edirnen:n elektrik işi 
Edirne (Hususi) - iki aya ya

kın bir zamandır elektrik ıtıiından 
ve cereyanından mahrum Edirnenin 
tekrar ıfığa kavuşabilmesi :için elek.. 
trik fabrikasında yapuınakta olan 
temizleme, kurutma ve montaj a -
meliyesini tetkik etmek üzere Nafia 
Vekaleti tarafından gönderildiğini 
bildirdiiim fen beyeti işe derhal 
başlamıttır. 

Yapılan fenni neticelerde fab -
rikada her şeyin tamam olduğu ve 
makinelerin çalıfmağa müsaid bir 
vaziyette bulunduğu tesbit edilerek 
şehre kısmi cereyan verdirilmiştir. 

Alınacak neticelere göre cereyan 
birkaç gün içinde bütün şehrimize 
teımil edilecektir. Adana (Hususi) - Hatay vil8-

yct meclisi sekiz Şubatta toplanacak 
ve <J4 I Hatay vilayet bütçesini ka. 
rarla tıracaktır. 

Biga hükumet konağı tamir edildi 

Kocaeli valisinin tetk kleri 
hm CHw.sw;i ) - ValimıZ Ziya Te

kel refadoatlerinde sıhhat ınidüri.. 
muz Dr. Şerif Kayı oldttğu halde Ka. 
ramursele giderek tet.ltık ve teftişlerde 
bulunmuştur. 

Bigada kış şiddetlendi 
B ga Hususi - Bu yıl şehrimizde 

pek erken b~lıyan kara ıtıt; Bigalı_ 

lara goz açt.ırmamakta ve kuru so. 
iuklur ortalığı kasıp kavurmaktadır. 

Yedınc defa yağan karla her Vfır, bir Biga (Husu.st> - Bir müddMtenbe. çimento ile harç dök6.lmliş salonun 
pamuk tarlası gibi bembeyaz olmuş • ri eu.sıı bir surette tamır '!dılmette altına da kalın meşe direkleri dikil_ 
ıur Halk, kışın böyle sürekli olaca • oJan kazamız hükfımet konağının miŞtir. RMim talDİ1"8tllı hıtamıında.n 
tmı anlamış gıbi müsaid zamanlarda tamiri sona ermiş, ve bütün devair, b - t.ü "" b kısın ~ı bo 
yakacağını köşesine koymuş oid~un yerl«ine yerleşmiştir. Binanın alt sonra u n au.;ıa ı ya" ı ya 
dan muteessır gorunmemekte, ilk : Ju.saundaki eski Malta taşlan ı.a.ma. ile çok güzel bir tarzda boyanan hü. 
)aharı dort gözle beklemektedir. men sökülüp atılmış, yerine sağlam kfunet Jtonatını gösteriyor. 
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Bulgaristanın yeni 
Edirne konsolosu 

Edirne (Hususi) - Edirne Bul
gar konsolosu Peyço Peef Bulgar 
hükümeti tarafından diğer bir vaxi
feye tayin edilmiş ve mumaileyh 
şehrimizden ayrılmıştır. 

Peefin yerine tayin olunan yeni 
konsolos Edirneye gelerek Yazife -
sine başlamıştır. 

Edirne vilayet mecr si 
toplantısı 

Edirne (Hususi) - Vilayet u -
mumi meclUi 20 $ubat Perıembe 

güaü .saat 1 4 de vilayet makamı ta
rafından senelik toplantılarını akde 
davet edilmiştir. 

Vilayet bütçesile alakadar dai
reler 940 mali yılına aid bütçelerini 
hazırlı\'arıı.k daimi encümene tevdi 
etmişleTdir. -------

e;ga Hava Kuruıruna 
3.000 den fazra deri 

hediye edildi 
Bıga (Hususi) - Geçen kurban 

bayramında şehirli ve köylünün gr:.y. 
retile şehrımiz Hava Kurumuna .bir 
tJ&mı kara sığır derisi olmak üzere _ 
üç binden fazla kurban derisi hediye 
edilntiştir Açıık artırma ile satıla.n 

bu derilerden kuruma 2.000 lira. kııdar 
bir fayda tt>min olunmuştur. 

Şarkışlada askere kışhk 
hediye hazırhgı 

Şarlcııla (Hususi) Hudud 
boylarındaki asker kardeşlerimize 
gerek Şarkışla ve gerek köy ve na • 
hiyelerde yün çorab vesaire topla
maları hararetle devam etmektedir. 

Diğer taraftan beden terbiyesi 
mükellefi.yetine tabi gençler her 
Pazar klüb başkanlığının riyasetinde 
talimlerine ve kış sporlarına devam 
etmektedirler. 

bulunan belli başlı maddeler şun- (Arkası gelecek yazıda) 
lardır: (Yüzde itibarile) Tarımman 
Kavrulmuş Çiğ 

kahvede kahvede 
1.15 11.23 su 

13.98 14.20 
14.46 l 1.27 
0.85 1.65 

16.65 19. 18 

azotlu mevad 
yağlı mevad 
şekerli mevad 
sellüloz 

Hergün 
CBaştarafı 2 nci sayfada) 

ver, ne de belediyenin daha dikkat
li ve mürakabenin daha sıkı "e dü
rüst olmasına ihtiyaç vardır. Eğer 
İstanbula çok miktarda koyun gele
cek olursa etin fiatı ucuzlar ve bü. 
tün şikayetler de kendiliğinden or
tadan kalkar. Eğer bu lcaide, iktı
sadi hareket kanunlarıuın zaruri bir 
neticesi ise, ucuzluk bahsini baıka 
suretle halletmeği düşünmeğe ma· 
hal yoktur. 

49.65 41.2 7 .sair mevad 
1.24 1.20 Kafein 

100.00 100.00 Yek un 
Bu rakamlara göre, kavrulmu~ 

kahve ile çiğ kahve araaında kPfein 
bakımından büyük bir fark görül
müyorsa da, diğer maddelerinde 
hayli değişiklik meydana geldiği an
laşılmaktadır. Bununla beraber her 
ne şekilde olursa olsun, iyi hazırlan. 
mış bir fincan kahve, insana kafi 
dere~(de rahatlık bahşedebilir. 
Kahve, sinir cümlesine yaptığı tesir-
le, ekseriya yorgunluğu giderir. Di
mağın faaliyetini artırdığından - tir
yaJcilerin tabirince _ fikre cila ve
rir! Sıcak memleketlerde cı Jteşi kes
tiği, su hasretini azalttığrn söylenir. 
Kalbin ve alelumum adalelerin ça
lışmasını tenbih ederek bedeni faa. 
liyeti kamçılar. Terkibindeki azot
lu maddeler, mide usaresini artır· 
dığından, hazma olan tesiri bir çok-
larınca denenmiıtir. Nihayet, tnze 
elden içilen bir taze kahvenin vere. 
ceği inşirah ta elbet yabana atıla
maz. 

Kahverun asıl kayda şayan olan 
bir iyiliği de diğer münebbihler gi
bi, sonradan vücude bir gevşeklik 
vermemesidir. Belki de onun dün
yaya bu derece yayılııında bu has. 
sasının büyük tesiri olmuştur. Maa
mafih şekersiz içilen ve fazla mik
tarda alınan kahvenin vücude ma
zarratı da inka{ olunmamalıdır: Her 
şeyin çoğunda olduğu gibi, kahve. 
nin çoğunda da zehir tt'siri vardır. 

«Kahvenin bu sayılan hassaları
nı ilk keşfeden Şeyh Şazili adında 
bir Yemenli ile onun müridi olan 
Ömerdir ( 1551 ). Bu iki kaşif onu 
Arab diyarına o kadar çabuk tanıt
tılar ki. üç yılda bütün Arabistan, 
Mısır ve Suriye kah\'eyi öğrenmiş 
bulunuyordu. Bizim yurdumuza gi
'rişi ise, Kanuni Sultan Süleyman 
devrine rastlar ( 15 54) . O tarihte 
Halebli Sems adındaki bir açıkgöz, 
kahveyi lstanbula getirmiş ve o za. 
mana kadar ayran İçen Ô•manlı 
Türkl ... Pini hızla kahve tiryakisi yap
mıştı. ilkin kahvenin haram mı. he
lal mı olduğunu hocalar kt'stireme-

Koyun, lstanbula ne Cenubi A. 
merikadan, ne Hindsitandan. ne de 
Almanyadan gelecek değildir. Ko
yunun lstanbulc:t gelmesi için ne 
kleringe, ne takasa, ne de herhangi 
bir anlaşmaya ihtiyaç yoktur. Su 
halde eğer İstanbul Belediyesi, 
mümkün mertebe fazla koyun gel
mesini temin edecek bir siyaset ta
kib edecek olursa İstanbula bu 
memleket ölçülerine göre ucuz ve 
bol koyun gelmemesinin imkanı o. 
lamaz. Su halde neden bu yoldan 
gİtmemelH Hiç olmazsa, neden do
layı bir kere de bu usulü tecrübe et. 
memeli} 

Diğer taraftan şunu da he.sah e
delim: Memlekette köy mahsulleri. 
nin pek çoğu pahalanmıştır. Bazı 
mahsuJler yüzde yüz derecesine ka
dar çıkmış bulunuyor. Buna muka
bil, köylünün tedarikine mecbur ol
duğu ihtiyaç maddelerinin bir kıs. 
mının fiatları da mühim nisbetler
de artmış bulunuyor. Su halde et 
fiatının da c\rtmayn hakkı olduğunu 
kabul etmek bir zaruret değil mi
dir~ Pamuk, susam, keten tohumu, 
zeytinyağı, buğday köy mahsulüdür 
de koyun köy mahsulü değil midir~ 

Fikrimce, evvela etin bir miktar 
pahalanması hakkını kabul etmt'li
yiz. Ondan sonra da, Belediye, ls
tanbul piyasasında mütemadi mü. 
dahalelerile koyun sahiblr.rini ür
kütmiyecek ve lstanbula çok kr>• un 
gelmesini temin edecek bfr müraka
he siyaseti tutmalıdır. Yarım asır· 
danberi vapıl.an tecrüb~lrrle fovda. 
<ı11hğı sabit idari mürakabe yerine, 
Belediye. hir kere de bu usulü te-c
rübe etmeği dü<tünse ve halk bu 
meseleyi bir hre de başka tihlü 
mütalea etfY' .. ~e meyletse, galiba bu 
davanın halli imkanı ortayıa çıka
ra lrtır. 

============================= 
kanlı ile neş'eli neş'eli konuııuyor • 
du. Delikanlı uzun boylu idi, gri şık 
elbiseler giyinmişti ve şahin gibi dik 
burnu, ufak canlı siyah gözleri Yar. 
dı. 

İki Amerikalı içeri girdiği zaman 
genç kız: 

- T orray nerede) 
Miss Dean cevab verdi: 
- Mösyö Berg ve di~er adam-

larla çalışma odasında, dedi. 
Garrisoıi homurdandı: 

Y cuaıı: V alentin W iUiama 
Rory muvaffakiyelinc.len dolayı he
yecanlanmı.t görünmüyordu ve ye -
niden bir baıka prkıya baflıyarak 
odanın içinde bir aşağı bir yukarı 
dolaşmağa başladı. 

Mac Reayların renkleri idi; giydiği l hen, V crity ile berab~r yemeği bi • 
k.ilt (eteklik) de öyle. Baıındaki tirmek tızere idi ki kaptao Mac Ken
serpuş bir kartal tüyü ile süalenmit- zie göründu. Nere-de ise büyük bir 
ti. Gayda çalan adama gaelik dili fırtına kopacağını haber verdi; ya
Üe hiddteli hiddetJi bir şey~r söy- tın durumunun tatmin edici bir ıe· 
ledi ve parmağı ile lcapıyı gösterdi. kilde olmadığını ve Mösyö Garri
Musiki birdenbire durdu, ihtiyar sonun, Ariel' e gelerek. durumu biz
Rory omuzlarını kaldırdı ve dışarı :ıat kendisinin tetkik etmesin1 ar"u 
çıktı. Toı:.ray ayağa kalktı ve kızile ettijiru ilave etti. 

- Oh 1 Steve, diye bağırdı, ge
liniz bir Fransız asılzadesi ile tanı -

- Mösyö Berg'le mi} dedi. 
Vikont c~vab verdi: 
- Bu benimle birlikte Tor • 

ray' e gelen dostlarımdan biridir. de. 
di. 

Babası emir verdi: 
- Haydi gidiniz de hazırlanınız 

Jle Duncan'a bize Rory'yj gönder • 
!nesini söyleyiniz. 

Gayda çalıcı İçeri girdi ve kısa 
bir müddet sonra da tavanın pot • 
relleri elemli melodilerini aksettir -
diler. Vcrity'ye öyle gddi ld bu me
lodıl r odada misafir kabul eden 
eski şato sahihlerinin ha)'allcrini bi. 
ter birer canlandınyordu. Bu par -
~ardan biri Mac Reayın ifadesine 

E. bir gayda çalıcısı tarafından 
poze edilmiş olan T onayın 

di m'?lodisi idi ve o gün ülii clü
fm aile reisinin hatırası vesiletile 
Culloden katliamını anlatıyordu. 

Nihayet musiki bitti, orada bu -
lıunanlar alkıtladılar, ~lnız pto sa.. 
Iİl>i kımıldanmadan kaldı. lhtiyaı 

Jamiaeon: 
- Ahi diye bağırdı. cıBirkik o

ğul için göz yaşları» denilen şarkıyı 
dinliyeceğiniz için memnunum de.. 
di. 

Verity ıato sahibine süratle bak
tı: Şato sahibi İçtiği bir sir-nrayı ya
nına koydu ve uzağa baktı; yüzü, 
etrafını kuşatan taş duvarlar kadar 
ıert ve gri renkte idi. Ayni anda dı
ıarıda tiz bir ıes duyuldu ve Flora 
h<>IGn ortasına sıçradı. İskoçya kos
rilrnü ve kadife ceket giymiıti; o • 
mazlarınc;la gene l.koçyalılara mah
ıwı ptrançlı bir pelerİlı vardı, Nnil 

mahalli §İve üzerinden hiddetli hid- Uç erkek hemen hareket ettiler, 
detli konuımağa başladı, fakat kız Stephen gemi iızerinde her tedbi • 
ona heyecanlı bir sesle ve ingılizce rin alınmış olduğunu gördü ve ve.-
olarak ceva bverdi: rity bu fırsattan istifade etmek isti -

- Dansetmek istemiyorumı yerek dostuna, Manchesterdeki bü-
Sonra ayağını yere vurdu ve hıç.. ronun hesablarını tetkik ettirdi. Bu, 

kırmağa başladı, ıonra koııarak dı- haftada iki defa T orray ile kara a
şarı çıktı. rasında sefer yapan küçük bir pos • 

Şato sahibi Mn. Dean' e şaşkın tacının hareket ve vusul saatlerine 
bir tavırla döndü ve vaziyeti izah göre iı görmek lüzumunu hissettirdi. 
etti: Saatin ikiyi geçtiğini gördükleri za. 

- Rory'nin çaldığı parça, kızı _ man gemide bir sandviç yemekle 
ma, ölen erkek k:ırdeşini hntırlattı, iktifa ettiler ve Ariel'in küçük san· 
dedi; onu affediniz, madam. dalı onlan sahildeki iskt'leye getir

Az sonra davetliler odaların!\ çe· diği zaman saat dörde geliyordu. 
kildiler. Şatoya girdikleri zaman ilk i~i~ 

Ertesi gün hava rutubetli ve fır - tikleri şey Phyllisin kahkahası oldu. 
tınalı oldu; bayanlar sabah kahval. Genç kız, holde ~minenin karşısın
tısında görünmec:liler; Torray bey- daki bir divanın üzerine dayanmı, 
girle malikanesini dolaıtı ve Step • ve önünde ayakta duran bir deli • 

şınız. lote Vikont ... 
Durdu, yanındaki delikanlıya 

baktı ve ilave etti: 
- Sizden af dilerim, adınızı u -

nuttum, dedi. 
Yabancı bakıılarını Carrisonun 

üzerine çevirdi ve fasih bir ingilzi
ce ite: 

- Adım Arenne' dir dedi. 
Milyonerin yüzü birdenbire sert

leşti ve sert bir sesle: 
- Mösyö ile daha evvel karşı • 

laştığımı sanıyorum dedi. 
Yeni gelen tatlı bir •esle cevab 

verdi: 
- Evet öyle. Nasılstnız, Carri • 

son? 
Elini, harelcetini görmemiş görü

nen Stephene uzattı ve derhal 
Phyltist~n sordu ı 

Amerikalı ayni sept sesle: 

- Anlıyorum, dedi. 
Sonra, bu sahneyi hidd etle sey • 

retmiş olan Verity'ye dönerek: 
- Phil gelir misiniz} dedi. 
Ve holden dıııan çıktı. 

VIU 
v crity dostunun çok hiddetli ol

duğunu görüyordu. Gri gözleri kı
vılcım saçıyordu, yüzü garib bir §e. 
kilde sarnrmıştı, hiddetle holü geç
ti ve merdivenden çıkmağa baıla • 
dı. Peşinden gelen Phiüppe onu 
~diye kadar hi-.; bu kadar kızgın 

aörmediiini dü.tündü. 
(Arka.sa nr) 
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AŞLla 
Oynanmaz! 

Nalıl.ecleıu Muazzez Ttwhs ·n Berkand . 
. s· ].; fedakar bit- zevceaı-

• ~L • tıyonlfD - iZ ÇO d . 
a:B,ıgüJl sezmeie gıtmeıı.. ıs. eli • . Nesrin. Sunu tasavvur e emı • 
Nesrin, beni, mutlaka gezd•1ı:mfi 

91
• nız d m Sizden bu lı:adar çok şey 

Ô w• d bu tek 1 or • yor u . . ş 
niz. ğle yemegın e .. 

1 
. . . d·Y·m, mahcub oluyorum. o • 

y Sakı 1 gu meyınız. ıate ıgı 
taya atacagım. 1 

w k b f" l .. k ht><:alık ... 
Bilakis canınızın .;ıkıldıgını: jrt! d u or t' 'H ttA beyimizi eğlendirmeie 
inadcı hasta kocanın kaprnı :nn en - :ir adalkavuk ... 
l>ıktı~mız zannını verecek bir t~; memur k böyle tatlı tatlı konu· 
"1r takınınıı. Hatta icab ederse w - Yahm: en kt::ın Halide Ha-
aün Janetle bir gezinti yapmava, fUyonıZ amma uza .. . ...1 w• • 

w k d.w• " l .. görunce ı~ cıeı;ıışı • 
.!ağlara tırmanmaga arar ver·•&''- nımın go geıını h'dd ti' bir 
ııizi ve otomobille ı;t.İlmekten hoşla~ yor, Nesrin sab:r~ız ve ı e ı 
ınadığınızı ihsas edin. Yoksa haki- hocıı kalıbına gınyor. ld . 
laten sıkılıyor musunuz ııevgilim ~ f yi keman çaldığını:ı ha e pı-

Sevgilı, k.ayınvalidesinin nazaıı --da bu kadar yanlı~ yapmanıza 
dikkatini celbetmemek için sağ eli- yaııo Size ne oldu böyle? Yan 
le piyano çatarken sol elini kocaııma ta1ıyorulm. bil anlıamıyorsunuz. 

h nota arı e 'd · h 112atıyor. ' B 'b' s(;zler kayınvalı emın o-
- Sizinle lıreral:>erlı:en hiç bir fllll u .!./ -e 1"ına fı;.•t biJeıek 

4'.ı aakılnuy--fum biJinhııiz. pna p.<1"« " 

SO!f .PO'STA: 

oğlunun cesaretini kırmağa ça ışı • 
yor. 

- Bo, yem~ yoruluyorsun çocu -
ğum. Bir ~ey öğreneceğin vok. 

- Ne yapayım anne? Okuyamı
yorum, Keman çalmaktan yorulu
yorum. Bari oturduğum yerde bir~z 
piyano öğreneyim. Siz ne derııem:ı 
deyin, benim niyetim derslere de -
vam etmektir. Hatta Nesrin razı o. 
lur1a günde iki defa çalıtmak .ist._ 
yorum. 

- Yorulursun. 
- Havır, artık hergür- biraz da-

ha iyileştiğimi hisse eli.> orum. Biı 
müddet ııonra hastalığımı bir rüva 
gibi hatırlıyacağım. 

- Dikkat et çocu$Z'um. En ufak 
bir ihtiyatııızlık seni berbad eder, 
tekrar bir iki ay yalarsın. 

- Artık bu fena diişi.irıcel,..ri hİr 
tarafa bırahyorum ann". Siz de, Su
rivPli doktorunuz da ort"1ı~ı kapka. 
Tanlık görüyo-r<1unU7:. B.,nse artık 
bilakis her tarafı. gök gibi, deniz 
gibi mavi görme~e c\zmettim . 

Oğluna JM v-ti•tİrt"miyec~ni an
layın<:• P.ttlide Hanrm bir lı:ö!"t"ye 
geçip omruyor, Uh mekmb }azJ -

yor, kah gazete okuyor. O miiddet 
zarfında da Selim mümlt.ün ()lduğu 
kadar sert vuru~laıla piyanodf\ 
meşketmeğe çalışıyor ve bana fı~l 
fısıl bir şeyler söylüyor: 

- Siz bir melek kadar sabırl131-
nız Nesrin... Bir. iki, üç. dört ... 
Kraliçenin iyi kalbi ve şefkati Bizde 
gizli imiıı meğer ... Gene yanlış bas. 
tım, si diyez olacakmış ... Sizin böyle 
olacağınıZJ hiç tahmin etmemiştim, 
anlaşılan meziyetlerinizi meydana 
vuracak bir tesadüf olmamUJ ... Bir, 
iki, üç ... Bu tesadüfün bana sizi ta
nıttığına pek memnunum. 

Bu ekzcrsiz pek 'tÜçmüs, beceTe
medim. Artık sabrınız~ suiistİ11lal et
mek istemiyorum. Zavallı Nesrin, 
sizin gibi bir arfoıt İçin böyle bir 
talebe, ne büyük felaket t 

Ukayd bir sesle cevab veriyo _ 
rom: 

- Bi1az dikkat etseniz iyi ola -
cak, daima yanlış tuşlara basıyor
sunuz. 

lki vün evvel, öğle yemeğinde, 
Selim büyiik bir cesaTet gÖ&tercl'ı, 
miişfik, fakat müstcbid bekçisine, 
bundan böyle liergün aecmıeie C1 • 
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SPOR Kat'ı muharebe 
başlamak üzere mi? 

kacağını, artık şezlouga yapışıp kal. 
maktan bıktığını açıkça bildirdi. 

Benim, onun sert sözlerini biraz 
yumuşatmağa gayret ettiğimi gö -
rünce, bu sefer de, öflce ile bana çı
kıştı, kimıeden nasihat istemediğini, 
bundan sonra dilediği gibi yaşıya -
cağını söyledi. 

Onun bana kızması, kaytnvali -
demi memnun etmisti, hele benim 
hergün gezmek fikrini kabul elme
diğimi görünce derhal oğlur.un fik
rine iştirak etti: 

- Beruta tel.-fon edeyim, bize 
bir otomobil yollasınlar. 

Anlıyorsunuz ya anneciğim, ka
ymvalidem, dü .. manın otomoblllle 
ge7me~e razı olmuyoT. 

Selim derhal r.evab verdi: 
- Lüzum yok, Nesrinin bir ara. 

bası var, saat üçte onunla çıkaca -
ğız. 

Ru son cümlevi kocamın güçlükle 
söyJ .. diSiini anladnn. Annesini mü -
teessir etmek korkusilc gözleri en
diseli idi. 

Halide H"nım bana döndü Tf! 

hııııtin Lir eeele sordu: 
(Aıbmwr) 

{Baş tarafı 1 ruci .ayfada) 

müfettifinin aöylediii 
nutuk 

Londra, 3 {AA) - Salahiyet. 
li mahfellerde beyan edıldiğine gÖ
re. Hitlerin yakın mesai arkadaşla
rı kendisinin son nutkundaki ~iddeti 
tahfif için gayret sarfetmektedirler. 

Alman hava kuvyetleri umami 
rnüfetti~i general Mi\ch radyoda bir 
nutuk söyli.yerelc Almanları fazla 
nikbinliğe k.apılma~ağa davet et
miş ve İngiltereye karşı mücadele. 
nİn kolay o!mıy.:ıcağını ılave etmiş-
tir. 

General, lngiliz hava kuvvetleri
nin Almanyay:ı. ağır hasarlar yap
masına intizar etmek lazım geldiği. 
ni kaydederek tayyarelere L:arıtı 
müdafaa tertibatından mucizeler 
beklememek icab ettiğini de söyle
miştir. 

General Mikhin sözleri Hitlerin 
sözleTİ ile tezad te~il etmekte ve 
düşmanı takdir eylemektedir. 

Filhakika Almı:ın hava kuvvet
leri umumi rnüfettisi lngiliz tayya
ciJerinden bahsederken şu !Özleri 
söylemiştir: 

uDaha 191 B senesincle İngiliz 
tayyarecileri Almanlardan sonrn 
diinvanın en iyi tavyan•r.1İ 'r· idi 
İngilizler muharib bir kavimdir. Biz 
lngiliz mukavem,,tini kırmanın Po. 
lonyamn. Rel,.;kS\nm ve T ransamn 
mukavemetl,.rini kırmaktan lfarlclı 
ve güç oldu'l:unıı biliyonız. ı 

Saravburnnn...J'l noH~n 
vaoılacak 

Beden Terbiye.si Genel Dırekto:lüğil 
Snrayburnu civarmdaki <'amh~m po. 
ligon ya.pllınak üzere Beden 'I'erbi • 
ye.si Direktörlüğü emrine verilm~i 
be1ediyeden istemiştir. Belediye bu 
müracant; tetkik ve karar vermek 1.. 
le!'e f}ehir Mediline .netmiı~. 



ıs :Sayfa 

o 

FUJ -• 
1 

(Abdest bozan) dediiimiz ba raak kurtlarının devasıdır. 
Bunlar aıiır ctile yapılmı1 pastırma ve sucukları Yiyenlerde nasıl olur. 
Uzunlukları dört metreden on metreye kadar .:>lur ki birçok teb.li
lceli hastalıklara yol açar. TiMOFUJ bu kurtların en birinci devaaı-

SUA rv::t 1 A 

Ankara borsası 

3/ 2/1941 açılış • kapanış fiatlan 

ÇEKLER 
Açılıf ve kapanış 

Lıondra 1 Sterlin 5.2( 
New.York 100 Dolar 132.20 
Cennre 100 İsvio. Fr. 29.6875 
Atilla 100 Drahml 0.9975 
Sofya ıoo Leva 1.6225 
Madrid 100 Paı;eta 12.9376 
Belcrad 100 Dinar 3.175 
Yoltohama 100 Yen 31.1375 
Stokholm 100 ineç Fr, 31.000 

Altın 23.45 

Esham ve Tahvilit 
Ergani 
1938 % 5 ikramiyeli 
Sıva.s - Erzurum 2 

\ 

20.-
19 86 
19 58 

RADYO 
.1 

1 
dır. Sıhhat Vek&letinin müıaadeaini haizdir. Her eczanede bulunur, SA(,I 412/941 

reçete ile satılır. 8: Saat ayarı, 8.03: Ajans haber. 
----------------------------- leri, 8.18: Hafif müzik (Pi.), 845: 1 - GENÇLiK 

işletmesi Devlet Orman 
A 

Çoruh Revir 
Amirliğinden : 

ı - Devlet orman işldmui Çoruh reYiri Borçka bölgesi Balıklı orman 
katfyatından Hopa sahiline d9ıı kilometre mesafede §<>Be kenarında istırli 
c185e metre mik'ap, t4~. desimetre mik'apa muadil a460o aded kabuklu 
kızılataç tomrutu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma 12/2/941 Çarşamba günü saat 14 de Borçka işletme 

bölge&'nde yapılacaktır. 
3 - Beher metre mılt'abın muhammen bedeli clh lira c66o kuruştur. 
4 - Muvakkat temınat cı144..t lira 69 kuruştur. 

6 - Şart.name orman umum mUdürliığiinde, İstanbul ve Trabzon 
çevırge müdUrlllklerae Çoruh revtr Amirliğinde görülebilır. 

8 - İııteklilerin muayyen gün ve aaatte Borçkada bulunmaları ildn 
olunur. ı482e 

ESKiŞEHiR 
Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Frezeci, Tomuı, Tesvl) eci, Dökümcü ustaları alınualdır. Fili as _ 

ke.rlik lmmetlni yapmış olan talih.erin vesikalarile birlikte biY.zat veya 
)'Uı ile yukanki adrese muracaatıuı. 

Y ozgad Memleket Hastahanesi Baş~ abib
liğinden: 

Ev kadını, 12.30: Saat ayarı, 12.33: 
Türkçe plaklar. 12.50 Ajans habeı·le_ 

ri, 13 05: TürkQe pllklar, 12.20: Ka. 
rı.şık müzık (Pl.l, 18: Saat ayarı, 

18.03 : Dans müziği (PU, 18.30: Ko
nuşma, 18.45: Müzik:, 19: Milzilc, 19 30: 
Saat ayarı ve ajans haberleri, 19.45: 
Radyo fasıl heyeti, 20.15: Radyo ga_ 
zetesi, 20.45: RadYo küme heyeti, 
21.30: Konuşma, 21.45: Radyo snion 
orkesf:ıra.sı, 22.3-0: Saat ayarı, ajaTu> 
haberleri, 22.45: Radyo salon orkes. 
trası, 23: Cazband (Pl.). 

30 sene evvel 
(Bqtarafı 5 inci .. yfada) 

üzerine, 18 Km. kadar cenub c!o~uda 
bulunan bu mevkie çekilmışlerdi. 
Fındık bin Gşır' da bu kuvvetler 

toplanırken, Terhunelılerin hinlerlc 
develerile Mı.'lnatadan erzak getirilip 
yığılıyordu. Bu haberler bıttabi İtal

yanlara birkaç misli büyütülmüş ola. 
rak aksetti: Nuri paşa, Fındık bin 
aşırda bir ordu toplıyarak İtalyan -
lan. cenuba yUrür1erken yandan vu
racak imişi. 

ı - Amelıyathanede çalışmlf ve yettştirnmi§ bir hastabakıcı ile hastane Fi1vaki Fındık bin CJşır üzerinde 
de bu uçan ve arada bir bomba da atan llboratuvarında çalışacak bir llborantın alınacaktır. Her ikisinin 

servislerde çalışmış olması şarttır. UcreUeri ellişer liradır. İtalyan uçakları burada pek çok in. 

2 - GÜZELLiK 
3 - SIHHAT 

İşte yüksek blr kremde 
aran.an bu meziyetlerin 

hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin edebilir. 

1-KREM PERTEV: Bir tuva -
let müstahzarıdır. İnce ?il' 
itina ve yapılışındaki husu- ı 
siyeti itibarile yüzdeki 1:izgi 
ve buruşuk.lukların teşekkü
lüne mAnl olur. Deriyi &enç 
ve gergin tutar. 

2-KREM PERTEV: Bir güzel
lik vasıtasıdır. Geniıjlem,, 

mesaınatı sıkıştırarak cild
dekı purtük ve kabarcık.lan 
giderir. Çil ve lekeleri ızale 
eder. Tenı mat ve şe!faf bir 
hale getırlr. 

2 - Hastanemiroe 4-0 lira ücretli 8.4Cıbaşılığı açıktır. Mutlakta ı.yrıca 
bır iktncl a.şcı ve blr de bula§ıkcı vardır. Taliblerin bonservis ve hüsnü - sanın ve devenin kaynaştığını da gö_ 
hal kA.tıdlo.rUe hastanemize istida ile müracaatları U~n olunur. (620ı ruyor ve burada epey bir kuvvet bu
----------------------------- lunduğunu tahmin ediyorlardı. 

3 - KREM PERTEV: Bir cad 
devasıdır. Deri guddeleri_ 
nln tfrazatını düzelt.lr. Sivil
ce ve sıyah noktaların teza
hurllne mlni olur. Cıld ada
lestnı besliyerek lı::uvvetlen

dirır. Kuru cıldler için yağlı 
ve yağlı cildler için yağsız 

hususi tüp ve vazolan var-
dır. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKAS1 
Kuruluş tarihi: 1883 

100.000.000 TUrk Lira 31 
Şubı n ajana adedi: %55 

Zirt.l ve ticarl her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA [KRAMiVE VERıYOH 

Zırut Banka.unda kumbaralı n ihbarsız tasarruf beaablarınlla 

enaz 50 !ırası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ...... 1 -

datı plAna göre ikramiye dafıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Lirnhk 4,0DJ -ira 
4 

" 
500 

" 
2,000 " 

4 " 
250 " 

1,000 
" 40 " 

100 " 
4,0DO .. 

100 " 
50 " 

5,000 
" \20 .. 4a H 4,800 
" ·160 " 

20 ., 3,200 .. 
Dikkat· Hesablarındak.i paralar bır sene inde 50 liradan afatı 

d~mıyenlere ikramiye çıktığı takdırde % 20 fa:ı:lasüe verilecektir, 
( KuT'alar senede f defa. ı Eylül, ı Blrıncik~nuu, ı Mart. ve ı Haı. _ 
t ran tarlhlerınde çekilecektir. 

......................................................................................................... 
Son Posta Matbaua: Nefriyat Müdürür Selim Ra~ıp Em09 

~Ahlöl.J:JU: !i. Raa;ıp EMEÇ. A. Ekrem USAKUGll. 

OLAt<) 

Fındık bin Gşırda ktifl kuvvet Ye 
erzak toplandıktan sonra Misratada_ 
ki kü~k zabit mektebi ve diğer kuv. 
vetıer cem'an 1000 tüfek, 6 makineli 
tüfek, mulô.zim İlhami kumandasın - Şehir tlyalro~u 

da ve 6 aded 3, 7 lik top, gece yürii • ~m Tepe başında dram 
yüşlerlle Terhune.Aziziye yollle Bır kısmında 
Eladem'e get.lrndi. Bir Elııdem'in he-
men şimalinde birçok bahçe kenarla. Ak.şam saat 20,30 da 
rında çit ve mtıni vazl!esi gören, di. EMiLİA GALOl'Tİ 

kenli, büyük, yassı ve kalın yeşil Yd.P- Herglin Çocuk oyunu için bilet \erilir. 
raklı sabr veyahud frenk inciri a~aç_ 
ları vardı ve bunlar öyle b;r onnan 
teşkil ediyordu ki, müfrezeyi ucak 7.ayi - Arn:ıvudköyü Rum ilkoku • 
keşiflerinden tamamile gizliyebilryor • lundan 192:l tarıhinde aldığım seha. 
du. Bir Eladem Azlzıyenın 10 Km. ka- detnameyı kaybettim. Yenisini alaca. 
dar şimalindedir. ğınıdan eski.Sının hükmü yoktur. 

(Devam edıyor) 

il. E. ETkilet 
Bebek <'aıldc'>i terzi 

So.irl Karanıiço 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Fatma Samiyenln 22474 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı (800) 
liraya karşı birinci derecede ipotek edıp vadesinde borcunu vermcdiğın • 
den hakkında yapılan takib uzerine 3202 numaralı kanunun 48 ncı mad. 
desınin maturu 40 ncı madde.>ine göre satılması icab eden Bakırköyiin. 
de eski Zeytinlik yeni :Kart:ııtepe mahallesinin Mektubcu sokağındn 5, 7, 
18 numaralı bahçeli ahp.b evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık artır. 
maya konmuşLur. Satı' Tapu .sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artuma • 
ya girmek '8tiyen (488> lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle bele. 
diye resimler! ve vıı.kıf icaresi ve taviz bedeli ve tellA.llye rüsumu borç. 
luya aiddlr. Artırma şartnııme.'li Sl/1/941 tarihinden itibaren tetkik etmek 
istlyenlere Sandık hukuk işleri scrvi.~inde açık bulundurulacaktır. Ta • 
pu si<'U kaydı ve satr lüzumlu malumat da şartnamede ve takib dosyasın. 
da vardır. Artırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka. 
rılan gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmf4 ad ve telAkki olunur. Bi. 
rlnci artırma 31 /3 941 tarihine rnüsadif Pazartesi Cağaloğlunda kO.in 
sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihııle 
yapılab!lmui için teklif edilecek bE"delin tercihan alınması icab <'den 
gayri menkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş t'lması 
şarttır. Aksi takdirde aon artıranın taahhüdü blki kal.malt şartile 15/4/ 
941 tarihine mü.sadlf Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son artırma. 
sı yapılacaktır. Bu artırmada gayri menkul en çok artıranın fuıtünde 
bırakılacaktır. Hakları Tapu sicillerile sabit olmıyan alA.kadarlar ve irti • 
fak hakkı sahihlerinin bu hakla.Tını ve hu.c:u.cıile faiz ve ma.sari!e dair id. 
dialarını ilA.n tarihinden itibaren yirmi glin içinde evrakı müsbitelerile 
beraber daiTemi1.e b«tdirmeleri lA:zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş 
olanlarla hakları Tapu stcillerile sabit olmıyanlar satış bedelının payla,_ 
masından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak i.stiyenlerln 39/617 
dosya numarnsile Sandığımız hukuk işleri servlsıne müracaat etmeleri 
lüzumu i!ft.n olunur. ... 

DİKKAT 
Emniyet Sandığı, S:ındıktan alır.an gayri menkulü ipotek göstermek 

ıstiyenlere mUhamminlerimizin k )ymuş olduğu kıymetin tn 40 nı tccııvüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yaı ısına kadar borç vermek suretııe ko • 
!aylık göstermektedir. (789) 

RiDA O iŞ S U Y U Boğaz ve (grip, kızıl, kızamık> 

gibi salgın hastalıklar zamanın. 
da gargara yapılmakla ağız, bo

falUl antiseptlslni temin eden kuvvetli bır dezenfektandır. 

Şubat 4 
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DIŞ MACUNU 

Batan diş ve diş etlerinin erızalarını. giderdikten 

başka aöız kokusunu da izale eder. 

Her yerde O E N T O L. dit macununu araJınız. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 
1 - Kırklareli vilAyetinin Demirköy kazasına bailı itneada nahiyeıi 

civarında vliki Kerpiçe vakıf ormanlarının kat1 işletme pllnı mu • 
cibince 941, 942, 943 seneleri mukataalarından a'2H,474» ve mahalll 
mezkür civarında vlki Longoz vakıf ormanlarının mevcud işletme 
pl~nı mucibince 9'1, 942, 943 .seneleri mukat.a.ailarında.n c2i>7,088• 

kental odun ayrı ayn kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 

2 - Odunların beher kentaline cl2ıı kuruş kıymet tahmin edilmiştir. 
3 - Arttırmaları 20/2/94.1 Perşembe günü saat 15 de Kadıköy Vakıfl&r 

Müdürlü.tünde yapılacaktır. 

4 - Arttırmaya girecekler Kerpiçe lwmından çıkacak c214,4'f4ı kental 
odun için a1930n lira a27,, kuruş ve Longoz kısmından çıkacak 

cı2i>7,088a kental odun için de cU03n lira cBO• kuruş muvnlt\cat te. 
minat verecelclerdir. 

5 - İstekliler bu arttırmaya n:d şartnameleri Kadıköy Vakıflar Mü • 
dürlüğü ile Kırklareli Vakıfiar Memurluğuna müracaatla alırlar. 

6 - Bu arttırmalara iştirak edecekler odun iicaretile iştigal ottiklerint 
dair ticaret odasından alacakları vesikaları dış zarflara koyacak • 
lardır. 

'1 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evvelıne 
kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlüğündeki arttırma komisyonu reia. 
liğlne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ne gönderilecek 
mektublıı.rın da ayni ~aatte kom'8yon reisliğine geımıı olması lA • 
zıındır. Gecikenlerin talebi kabul edilmez. .01611 

•• 
Unlverslte Rektörlilğtlnden: 

Ceza Hukuku, Medent Hukuk, Devletler Umwnl Hukuku, Devletler 
Hususi Hukuku, Umumt Felsefe ve Mantık, Türk Edebjyatı Tarihi, Alman 
Filolojisi, Umumi İktısad ve İktısad Teorisi, Maliye ve Maliye Kanunları, 
İktısad ve İktısadl Doktorlnler Tarihi, Anatomi, Hayat.1 ve Tıbbt Kim. 
ya doçentlikleri nçıktır. Namzedlerln 5 Nisan Cumartesi günü yabancı 

dil imtihanı ve 15 Nis1lnda esas imtihan yapılacaliır. Do~nt.llk ımt.aıa.n 
talimatı hükmUnce tezlerin 5 Nisenda verilmiş olması lA.zımdır. İııteklile. 
rin sıhhat raporu, 5 fotoğraf, nüfus tezkeresi ve ilmi hüviyetini gösteren 
fişleri ne (fi~ler Tedris İşleri kaleminden istenecektir). 27 Mart 1941 tari. 
hine kadar Rektörlliğe müracaatları. (786) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Tembihi beledi 

1 - Belediye zabıtası talimatnamesinin 377 el maddesi mucibince mü. 
devver şeklinde çıkarılacak ekmeklerin daha hamur halinde fll'lna ko • 
rıurketı yekdiğerine yapıştırılmayıp her tarafı ateşe maruz kalacak ve 
sıhhi bir şekilde pişirilmesini temin edecek surette tam toparlak bulun • 
maları Icab eder. 

2 - Bu tembihi beledi hükmüne muhalif harekette bulunanlar umuru 
belediyeye müteallik nhkA.mı cezaiye kanununa göre teC"Ziye edilecekleri 
al§.kadarlnrm malfunu olmak üzere illin olunur. 1782» 

=======1941 iKRAMIYELERI 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

İKRAMİYE 
PLAN 1 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
4 • 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

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

300 • 20 » - E'OOO.- » 
Keşideler: 4 ~ubat, 2 l\layıt, l A. 
tustos, 3 İkinclteşrlu tarihlerinde 

yapL1r. 


