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Barblçln 
tahsisat 

lngilterede kabul edilen 
tahsisat yekOnu 3 milyar 

300 milyon lngiliz 
lirasını buldu 

Londra -4 (A A.) - Harb mıı.sraı

ları içın kabul edılcn yeni tahsisat 
n~redılmiştir. Bu mall senenin c'!l'r. 
duncü tahsisatı olan bu yeni tahsisat 
miktarı 600 mılyo11 İngiliz !ırasıdır. 
Bu suretle kabul edilmiş olan to.hsi
sat yekünu ı milyar 300 mılyan İngi. 
liz lırasına baliğ olmaktadır. 

idare itleri telefona ı 20203 

Egede müessif 
bir tren kazası oldu 

Bir makine ve 
yolcu vagonu 

furgun, 2 
devrildi 

12 ölü, 14 yaralı var 
İzmir, 4 (AA) - Pazar

tesi günü saat 19,20 smılarındn 
başlıyan şiddetli yağmur ve sel 
neticesinde Germencik • Erikli 
arasında kilometre 110-845 de 
bulunan köprünün bir ayağının 
altı oyulmuş ve ayni gün saat 
22,50 de Alsanc ktan hareket 
eden 1307 numaralı yolcu ka
tan bu köprüden geçerken köp
riinün çökmesi üzerin" makine 
ve arkasında bulumın furgunla 

iki yolcu vagonu devrilmiştir. 
Bu müessif kaza hakkında n. 

lınan son mnlllmnt şudur: 11 ö
lü, 7 ağır ve 8 hafif ynrah var-
dır. Yaralılardan biri Aydına 
götürülürken yolda o1müıtür. 

Diğer yaralıl r Aydın hasta
nesine nakledilmişlerdir. 

Kaza mahalline lzmir ve Ay. 
dından İmdad katarlan sevko
lunmuştur. 

İngilis lerin methU1' Spitrae avcı tayyareleri 

Bav adan 
bilcam 

İngilterenin 
Habeşistana 
karşı vaziyeti 

Llbyada 
son vaziyet 

lngiliz ileri 
kıt'aları Libyada 
Sirene'ye girdiler 

lngilizler Eritrede 
büyük miktarda 

esir aldılar -
Kahire, 4 (A.A.) - lnııiliz u.. 

rnumi karar~ahının tebliği: 
Trablusta: Garba doğıu ikri yij

rüyüfiimüz devam ediyor. Kıt' ala
rımızın ileri unsurları dün Sireneye 
girmişlerdir. 

Eritrede: İtalyanların Aııordat. 
tan ric'atleri devam ediyor ve kıt'a
larımız Kereme yaklaınıaktadır. Ba
rentudan kıt' alarımu: cenub istika.. 
metinde düşmanı takib eylemekte
dir. Esirlerin kat'i miktarı henüz 
tesbit edilemem!, ise de bu miktar 

(Denmı S üncü ı.;ayfad.a) 

İngilizler Bresi 
limanına 305 inci 
hücumu yaptı!ar 
İngiltere üzerinde 
4 Alman tayyaresi 

düşüı·üldü 

Londra, 4 (A.A.) - Brest liın~
nına karşı f ngiliz hava kuvvetlerı. 
nin 305 inci hücumu fena hava şart
lanna rağmen Pa:ıarte$İyİ Salora 

. bıeğlıyan gece yapılmııtır. Pilotlar, 
yalnız hedeflerine varmakl:ı. kal~~ 
mıı, fakat bomblllarını atm~k ı~ın 
rnüııaid fırsatları beklemek ımka~
larını bulmutlardır. Hücum, ıahll 

(Devamı 3 iincıi sayfada) 

Askeri vaziyet 
Alman yanın 

muhtemel yeni 
bir harb planı 

YAZAN: 

Emekli General 

E. Emir Erki'.et 
.son PoaLa. nın wtırt 

muharrı.rt 

A iman - lngiliz h~rbi .te~
ricen cenuba dogru ınlu

ııaf etmektedir. ltalyada, Alman 
sevldyatl çoldaşmakta iken, tim.. 
di İtalyan limanlarının yabancı 
bitaraf memleketlerin gemıleri
ne kapatıldığı havadisim de g:ı
zetelerde okuyoru.ı. Ayni za
manda fniçre kaynaklarından 
gelen bazı haberler Almanların 
batı Akdenizde dllhi bazı hare. 
kotlere giri,mek ni)"etinde ol
duklarını gösteriyor. 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Af rikada müteaddid 
ltalyan tayyareleri 

tahrib edildi 

Bingazi tayyare 
meydanında 

yangınlar çıkarıldı 

Kahire, 4 (A.A.) - lngiliz ha· 
va kuvvetleri umumi karargahının 
tebliği: 

İngiliz bomba ve av tayyaıeleri 
bütün ephelerde düfmanın muva
sala yollarına kartı taıuruzlarma 
devam etmiılerdir. 

Trablusta bomba tayyarelerimiz 
dün gece Bingazide Birka tayyare 
meydanına bir akın yaparak yerde 
dağınık bir halde bulunan düıman 
tayyareleri iize~ne bomba.~a~. atmıt
lardır. Birçok bınalarda buyuk yan. 

(Devama 3 üncü aayfada~ 

Eden, lngilterenin Habeşis
tanda hiçbir arazi ihtirası 

olmadığını ilan ediyor 
Asma kilidleri parmağile 

açan yaman hırsız 
Suçlu bu inanılmaz iddiayı mahkemede ishal 

ederek : " - Benim parmak'anma kilid 
dayanmaz Bay Hakim 1,, dedi 

1 Dfin istanbuı Adliyesine yaman bır ıAltalta, Ostilste bir müddet devam e.. 
hırsız teSlim olunmuş, ve duruşması den bu mucadele esnasında, Hak"k 
sırasında da san'atına aid bir hayli,Sezer i.mlinde bir polis memuru im 
hünerler gösterdikten sonra lıapse dada yetiŞmiş ve azılı hırsızı kıskıv 
mahkfun edilmiştir. rak yaknlıyarak karakola götUnnüş 

Bu azılı hırsız, Salfıhattin ııdmda tür. 
22 yaşlarında güçlü kuvvetli bır sabı._ Hakkında tanzim olunan cUrmı 
kalıdır. Evvelki giln, Fatihte Sarıgü. meşhud zaptUe, dün aslıye 4 üncu ce 
zel mahallesi civarında dolaşan Salt\- za mahkemesine teslim edilen Sallı. 

Eden battin, bu mahallede oturan ve yün. hnttin, poli.Steki sorgusu sırasına 
• . . cülük yapan Tevfik adında bir zata bu kilidleri p:ırınağile açtığını itinı. 

Londra, -4 (.A.A.) - Harıcıye aid ıo numaralı depoyu soymak iS • ettiği halde muhakeme esnasına 
nazın B. Eden bugün Avam Kama- temiŞtir. hem suçunu, hem de bu hareket r 
rasında Habeııistanın müstakbel Bu mnksadla deponun kapl.!ına inklır etmiştir. 
statüsü hakkında beyanatta bulun- yaklaşan SalD.hattin, burada takılı o- Dinlenilen Şahidler Sal!lhattınln kı 
mu,tur. . . k". ilan üç büyült asma kJlıdi parmaklar!- lidleri şayanı hayret bir meharetle • 

B. Eden. demı~tı~ 1 • • •• • ıe ve gayet mahirane bir tarzda nç _ iki parmağile teker teker karakola 
- Kralıyc:t .hukum~tı mustakil mı.ş ve içeriye girmiŞttr. açmış olduğunu müşahede ettiklerin 

Habet devletının .. Ye~ıden f ortaya Fnkat bu sırada depoya mal sahibi söylemişlerdir. 
(Devamı 3 uncu say ada) Tevfik gelmiş, kapıya takılı Uç bü • Bu vaziyet karşısında mahkeme re 

,- Bir lngiliz --, 
L gazetesine göre J 

ALMANYANIN 
HARB PLANI 

Akdeniz harb saha
sının Hitler için 

ehemmiyeti 

Londra, 4 (AA.) - News 
Chronide gazetesi başmakal"sinde 
ezcümle ~nları yıtzmaktadıı: 

yük kilidin açık olduğunu görünce, isi suçluya, hakikati söylemesini ib • 
içeride lursız bulund~undan şüphe- tar etmiş, o da: 
lenerek komşusu Saidi yardıma ça - «- Mademki bu iş oldu. o h:;.ıd 
tırm1ştır. itiraf ediyorum. Ba kllidleri parma 

Komşusiıle b\rlikte depoya girmek ğımla açtım.ı 
istiyen mal sahibi Tevfik. bu esnada Demiştir. 

dışarıya çıkmakta olan SalD.hattinle Mahkeme, tatbikat yapılmasına k 
karşılaşm14tır. rar vermiş ye bu maksadla açık bu 

Güçlü kuvveUi bir adam olan hır. lunan kilidler tekrar kapanarak hı 
sız, yakayı ele vermemek için Tevfik sandalyeye takılmıştır. 
ve Saldle mücadeleye tutuşmu~tar. mev~mı 7 nci sayfada' 

Seller tekrar Ege 
ovalarını kapladı 
Torbalıda 3 ev yıkıldı 

Menderes köprülerinden ikisi bozuldu, 
sular Ertuğrul köyünü istila etti Elenlerin yeni 

ileri hareketi 
Atina 4 (A.A.) - Dün akşam Ati. 

naya gelen haberlere giW'e yeni ileri 

seyahati es.naamda Strazburs zırblıatnda teftitlerd• 
Marepl Peten ıon bulunurken 

Bu hafta sonundl\ Atlas denizi
nin her iki sahilinde de umumi dik
kat bir kere daha yakın bir istila 
ihtimali üzerinde toplanmıı bulun. 
maktadır. Yakınımızda bulunan 
tehlikelerden herkesin haberdar ol
ması hiç şüphesiz çok iyidir. Fakat 
Hitlerin planlarının kat'i olarak çi
:zilmit olduğunu zannetmek hatadır. 
lıtila teıebbüsü ile ali.kalı bir takım 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

·ııarekeUerı yapan Yunanlılar şimdi 
~ııbi Amavudluğuh anaht.arı sa -
yılan Trebeşini dağ siI.saesine hl\ltım 
bulunmaktadır. 

Atina 4 (A.AJ _ Yunan kıt'ala~ı 
Tepedelen'in şarkın.da şidd~tıi lbiı' 
topçu faaliyeti gö.stermektedı.rler. Yu-

' B rat'a giden nanlllar Klı.sura dan e 
(Devamı 3 ünciı !..nyfada) 

iaşe teşki'atında 
vazife a!ac3klar 

Fransa 
dayanıyor 

Almanya beklenen 
ültimatomu vermedi -
Mareşal Petenin 
kozları kuvvetli 

Ankara, 4 {Hususi) - Tica.r~t L d 4 (AA) - Müstakil k 1- on ra, · · • 
Vekaletinde kmulacak ia~e teş 1 a- f ransız ajan" tebliğ ediyor~ 
tında vazife alacaklrır etrafında şu Amiral Darlanın J oorııa1.ıgazete. 
isimler söylenmektedir: sinde intişar eden ve rransız:·dtonan-

Kurulacak ihracat Ofi~i Umum Fransız hakimiY~lt.' altında 
Müdürlüğüne Ziraat Bankası İstan. miıını~ dair bulıın~'beyanatı 
bul Miidilrü Mehmed Ali, Toprak ka ~~agına leri tarallndan Petain 
Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü- 1~.~~ız g~~et\-litl~rin ağır tıı.lebleri-
ne Ziraat Bankaaı Umam Müdilr 1 hu uC~ıntn 7 inci ~yfada) 
Muavinlerinden Hul"i. evamı 

Vlşiye 
son tazyik 
Almanya için en büyük 

mania Fransa 

Harb yeni bir 
duruma giriyor 

Sovyet 
ajansının 

bir tekzibi 
Moııkova, 4 (AA.) -- Tas ajan

sı bildiriyor: 
Yabancı, bilha111a lngiliz matbu_ 

atı, Sovyetlcr Biı liğinin Türk iyeye, 
Almanyanın Balkanlarda muhtemel 
faaliyetine mukavemet ctme.i için 
silah vermek uıahhUdünü muhtevi 
olarak Sovyetler Birliği ile J\irkiye 

( D"v""'' 3 iinrii .. ,vfada) 
Nevyork, 4 (A.A.) - Bazı mat-

buat mahfelleri Hıtlerin ön safta Willkie İrlandadan Geçen seneki tuğyaı1J11 Ege ovalarından bir lfÖriinDt 
gelen planlar~nın~ mutlaka .~~gi~~ere.. •• d •• İzmir, 4 (Hususi> - Egenın muhte. t.ır. Su!arın istılO..Sı yuzunden Torba 
ye karıı bir ı.ıtila v• t~şebbuıünu ~- don u lif yerlerinde §lddetli yağmurlar tek. Iıdıı 3 ev >'!kılmıştır. 
zammun etmıyecegım zannetmege Londra t (A.A.) - Willkie İrlan - rar başlamıştır. Ya~urlnrdan ova-j Ödem.şin Birgi nahıyeslnden ııe 
başlamışlar~ır. . k N dadan tayyare ile dönmfi4 ve bu ak. !arın mühim bir kısmını sular :Util~ çen çay da ~arak çarşı ıçını sula. 

Bayan O hare .Mc. Cormıc • . ed- a.m. kral taratından kal>ul edilmiş. etmiştir. Seller Menderes köprülerin-! kaplamı:jtır. BJii'nin Ert.ulruı lı:ÖJ\. 
york Herald Trı~un~ aazeteıın 9 ş deıı ik.iSini bozmuı, ıeçidi kapat.mlf,. de sularla örtUlın\),§tl\r. 

(Devanıa 7 mc:ı gayfada) t.it'. 



2 Sayfa 

Hergün 

·I Peynire dair 
"--~---- Jlııııbittbı ..... ..J 

Dl eğene peynir fiatları üc.. 
rinde de ıhtikir varmıı. 

Ben bu hidiscyi son zamanlım:ia ga
zetelerde yapılan nqriya.ttan anlı
yorum. Peynir üzerinde ihtikar na
sıl yapılabilir~ Bu, benim küçük ak.. 
lımın güçlük.le kavrayabileceii bir 
iıdir. Memleketin bir tarafında süt 
ziyan olup giderken Jstanbulda pey
nir ihtikan var denildiği zaman ben 
böyle iddiaya bir türlü inanamam. 
Fakat, gazetelerdeki neşriyata bah
lırsa peynir ihtikurı, bir takım muh
tekirlerin peynirlcn toplayıp bir ye
ıe [buzhanelere) hapsetmeleri ve 
aonra da piyasay parça parça çıka
rıp fiatlan yükseltmelen euretile ya
pılıyormu~ 

Ben öyle zannedıyorum ki, bu 
bahsi bu tarzda mütalea etmek yan
lış olur. Peynir, üzerinde ihtikar ya. 

SON' POSTA 

Resimli Dlakale ı Acaba 

•.J 

öyle mi 7 = = 

pılabilir bir madde değilcür. Bun- Oö·ru-
0

;;.., hiçbir zaman inanmayınıs. Aldanmamalı:, yanılmamak, sonra. J b zh -'- d h d"I Kırmuıı bir •z gü...u:. kuvvetli bir vücud. yahud da yeni boyannu.ş tap_ -v-
arın u ancacr e < l\psı' e ı me- " - ' ..... ~·. - n olmamak 'ıstıyorsanız goze- "'"rpa.r gibi görünen hakikatler Jı:.arşı -fi '- k ) ·ı tue bir bina biai ilk ka 1•nta yanıltabilir. İnsanda .sıhhate, kuvvete, binada .. ··· v-

Şubat 5 

Sözün kısası 
Meydana çıkan 
Hakikat 

E. Ekrem Talu 

B akındı, hele! İstanbul Tram. 
vay İdaresinin uzun boylu ve 

inceden ince yapm~ olduğu deneme 
ve tetlı:.ilı:. aonnnda • ortaya şöyle bir 
hakika.t çıkmış: İstanbul bays.nlan 
saıı ve Çarşamba günleri meğer so -
kafa çıkmazlar, tramvay hasılatı da 
ona göre o günler bissolunacak deH,. 
cede azalırmış ı 
Sayın bayanlarla muhterem ha -

nımefendilerin Tramvay İdaresinin 
bütçesi üzerinde bu derece mües.W 
olmalannı hayretle kaydettikten son.. 
ra kendilerinin Salı ve Çarşamba gtln
lerine karşı niçin böyle adavet besle.. 
diklerinin sebeblerini kendi kendimi 
iZaha çalıştım. 

Jeri ise peynir 'atw..-ının yü se tı - ~ sında dahi bir defa olsun ıı:.endi kendinize cAca.ba öyle mi?• sualini so. 
mesini degı··ı. daimi bi1· nrüvazene sa~lamlığa, e.şyada iyiliğe hükmederiz .. Hakikatte vaziyetin içyüzünü araş- ._.__

1 
.ı.~-m,.• Perşembe _ günlerinin en uturıu gtm,. 

' runuz ve göriinenin iç yüzlinü araştırınız, daima ~ ı Ç&ACW~-- • içinde tutulmasını intaç eder. Eski tırmaml§~ır. Görünüşle iktifa etm~-:dir. •• ler olduğunu rivayet eden lallmiJe* 

Salı, i:stanbulun fetih günü oldufa 
için Bizanslılarca. menhus addedildi -
ğini ve bu kanaatin zamanla bizde dıl 
nahak yere kölı:leştiğıni ötedenberi ~ 
liriz. Sebit ve Ham1s • CUmartesi 111 

aimlerine göre büyük farklar yapar- so··z A .;asında 1 r Fan Aleminde rinde: cSalı sananır!• iddiaaile o gln 
dı. Sütün bol olduğu zamanlarda Kr iş tutmamalı: pek e.slı:i bir an'a.nenia 

peynir ucuilar, süt azaldığı zaman- Matbaacılıkta icabıdır. Bunlarm hepsa'Di hesaba larda da palıalanırdı. Halbuki. buz- lı:.atmalı:.la beraber Jcadınlanmwn S... 
haneler vücude geldiği zamandan.. Şarkı söylediği her lı günü sokağa çıkmak hususundaki 
beri peynirin yaz ve kıt natlan ara- b 

1
. f 

1
• n k l I Ab teennilerine, imsaklerine bir türi.l 

sındaki farkl<'r daha az oluyor. Ek- dakika için bir oto- r y A z A N ., a alı:.ı1 erdiremedim. Ayıb defil al 
aeriyet1e bu farklar dn buzhane b•I I • C' h . K . G "k Çarııambaya gelince, ona büsbüttiıı masrafları ve sermaye faizlerile mo 1 a an mugannıye Prof. Doktor r a rettzn erım o ay ~L- kadı . 
izah edilebilir ... vlerdir. ,, Ancak lnıaui cildüırle Ollllml- akıl erdiremiyorum .. Zira n p.sı -

.,-;, Anlatacağımız vak'a hakikattir. t... L.!J lı L-!.! "lr lıilablar kolojisini azçok bilmek iddiwıındayım. 
Halakatte. peynir üzerinde ıyı c-en Kinunuevvelde Bir1eıik A - ıl uuell pe IRIÇU v ben h ı.......... bir kadının iti 

kirlar temin eden Edirne tiiccarlan -,. - 1 - niden bir dünya. harbi ile karş aşmış basıl e ce, er-• 
vardır. Bu tüccarların kimler olduk.. merikada Det - ~ Sosyoloji bakımından insan cemi - bulunuyoruz. Muhakkak olan bir ~ey ıyor gün üstüste elode kapanmuın~'. Bte1 -
)arını ve naeıl çalıttzklannı bilmez roit ıehrinde , - yetinin tekamül merhalelerini tetkik varsa harbi bir ihtiyaç olarak t~lli~'.' ransız, hele aça.nçanıı sız iki g~ ge. 
değiliz. Fakat, ne yapalım, bizim 1ıeçmiıtir. ettiğimiz zaman yaşadığımız asrın ki edenler dahi aldanırlar. Çunku c;tmıesine ihtimal yoktur. Haydı, sa.. 
j,lerimiz böyle kurulmuştur. Tüccar- Stokholm o.. solida.rite devri diye adlandıtını gö • onlar da kendi milletJeri tarafından Iıyı netameli sayıyor.. Ya ertesi Çar. 
lar peynirleri ucuz toplarlar; ancak, perasının en b~ rüyoruz. Binaenaleyh bu devirde ya. j dahi butün bir hayat sahası davası- şamba. gününü7. Vakıa arabi ayın son 
bu ucuz toplamanın usuUeri büebü- yük ve tanınmıı şayan inaanlar arasında serbest te - na raAmen ölmek ve öldürmek ihti- çarşambasına atalarımız şeanıet at. 
tün ba~adır. Eğer peynir itinde m u g a n n i - feklı:.Ur, içtimai taazzuv. karplıklı an- yacının şumullü bir tekilde fikirlerde fetmif}erdir. Likin bu ancak ot.us 
çok kazanç veraa, bu. buzhaneler- lerinden biri o - Ja.pna. hakka hürmet ve riayet ve yerleşmedifini bilmiyor değillerdir.Bun günde bir gelir. Öbür Çarfambalarm 
de hapsedilen peynirlerin piyasaya lan Youssi Bjoer bütün• bunların :r~vkinde içtdnat to • dan dolayıdır ki bu defaki harb geç_ ne kabahati var? 
arzında değil, köylü elinden sütün ling §imdi Birleşlci Amerikada tu~~': lerance gibi vasıfların ha.kim olma - mişlere n~_betle h~iyetler göster : Ben bilakis Çarşambanm gayet saf, 
veya peynirin toplanışındadır. Üst nede bulunmaktadır. İlk verdıgı sı, ideaJ bir cemiyette bu saydıkları_ di. 1914 dunya harbınden alınan mı- sakin ve hattA. azçok kerametli bir 
tarafı, normaldir. Bundan beş ay konser fevkalade bir rağbet kazan- mın ferdlerin şabsiJetinde otomatik sallerden istifade edilerek silA.h pat - Nevyork~ tanuıın.ış tabilerinden gün olduğuna inanıyorum. Malum a: 
evvel 50 kuruşa satılan peynırm mıştır. Bu rağbet o dereceyi bul - bir halde kökleşmesi, yerleşmesi la - lamadan ülkeler istilA.sının daha. ko. Albert Boni kitab sanayiini, kitabcı... H' b' .. - ahiyet" önceden bili_ 
fimdi elli beş lr.uruıa. aatHınasında muştu~ k~ Amer.Htanın hırinci dere - zımdır. Duyan ve duyduğunu tefek. lay olacağı düşünülerek h~r iki ta - lığı tama.mile değiştirecek mahiyette n~~~~k:nu;er~mbeni~ gelişi Çar • 
hiçbir ihtikar olamaz. Çünkü, bu iti cedekı bir~ok tıyatro kumpanyalar~ kür ve irade kudretleriJe icra .saha - rafta propaganda ve telkıne fazla bir icadda bulunmuştur. Albert Bo _ ambadan' belli olur, meşhurdur. 
yapan bir tek tüccaı değildir: tüc.. ve radyo ıstasyonları derhal Youssı sına koymak mevtnnde bulunan in_ yer aynldı. ., . 'cadı sayesinde büyu .. k kütüb. ş . - ~ 

d k kah · a· " · · '- · · f l' .. .. - nı nın 1 Sonra Çarşambada bizden once-carlar arasın a i re et, pıyasa.nın JOerungı .anga~e etme~ ıçın aa ı - san ~ıu. ~n butün teklmül kal- Sinir harbi ha.nelerin bütün muhteviyatı her - 1er herhalde uğur d~nemif olacaklar 
arz ve taleh hareketleri hu farkı yete geçmışlerdır. delerinı çiğnı,yeret mensub olduğu C8 hım 

1 
bir şahsın evinde bulunabile - . . . 1' 

yapmayı her zaman için normal te- San'atkann kar§ılaşmııı olduğu miyetin huzurunu ihlll ediyor. Bir Harbin adına afnir muharebesi de- ktl ki lata.nbulun koca ~·r ~mtine (Ça • 
.kilde izaha kafi unsurlardır. en ,ayanı diklr.at teklif mqhur fab- kısım ferdler nasıl ~aman zaman i. nildi. Sinirleri yıpratmak, kaleyi i - l ce ır... . d ım· şamba) adını vermışlerdır. * rikatör ve milyon.er Hanri Ford ta- radi zaf ve daldletlerine kurban ola- çinden fethetmek için akla gelmez• Bu ıcada, mlcroprınt a ı verı •f- Nihayet bu mülAhazalar karşısında 

Evet, peyrur fiatları üzerinde ih- rafından yap•lmıştır. Hanri Ford rak ihtirwıın zeburıu oluyor, mensub vasıtalara. müracaat edıldi. Yıldırım tir. en son şu hükmü vermek mecburiye.. 
tilı:ir yapılama7.. FakAt, «ihtikar İneç mugannisine bir haber gön - oldukları muhitin içtimai Ahengini bo harbi gaz harbi tabirlerinin yanıba _ Albert Boni'nin icadı maibaacılıkta tinde kalıyorum: Sayın bayanlarl.JJUI 
vardın> diye * idari bir müdahale derer~k. D~t~o.itte .. bu!unan. fabrik~- zuyorlarsa, bazan da içtimai toplu _ şında' sinir harbi büyük bir şöhret 90k büyük bir ileri adım~~- . Bunun ~ giin ortalıkta görünmekle. kendile -
el koydu mu, o zaman, piyasa der- aanın l!Çılerı ıçın yırmı dakıkalık hır luklar ayni ihtirasın esiri olarak mil- kazandı. Bunun için ben burada si- esası alelA.de bir klltdın ~rıne fev. rıne (Çarşamba karısı) dedırtmek'81l 
hal kendiliğinden gayıi tabii bir hal konser vermeaini rica eylemiş ve ıetıer arasında ahenk ve anlaşma _ nlr kttdretinin harbdeki rolü üzerinde kallde küçük harflerle basmayı te. çekiniyorla.r galiba? l 
alır ve son zamanlarda olduğu gibi koneerin her bir dakikası için ken - yı ihlal cdıyorlar. İşte harb böyle bir durmalı:. i.!tiyorum. Harbde sinir me- min etmektir. 
peynir bazı yerlerde bulunmaz ve diaine bir otomobil vereceğiru, bu dalruetin mahsulüdür. Yaşamak için selesi, biri cephe, diğeri cephe gtriBl Bu icadın mikroskopik foto~rafla 
birçok yerleıde de, müıterinin muva teklifin ademi kabulü takdirinde cidal prensfpinin beşerin ~ karak- nokta.s1.11dan tetkik edilmelidir. Ayni hiçbir allkası yoktur. 
fakati ile, altmı.ş kuruşa satılmaya 1 kendisine l 0.000 İsveç kuronu he. •terini teşkil ettiğini idda edenler bel_ zamanda harbden doğan sinir has - Albert Bonl ayni zamanda bu ya - Vapurdan denize düttü 
baılar. Demek oluyor ki, peynir fi- diye edece~-ini bildirmi1tir.. ki bizi bu hükümde habız buluyor - taııklarının tedavi ve ;corunma yol.. zılan siil'atJ.e ve yorgunluk.ııuz oku _ -
atlanndaki vüksekligwi yapan şey, Youııai Bjoerling yirmi dakikalık ı B · d h b' · · · •· ılmal dı B d Dün Haydarp ... .,.:ıan Köprüye ...-ı 

ı b 1 ar. u yon en ar ı cemıyet ıÇın ıç. !arı a.raşwr ı r. u a pro • yabilmelı:. için bir nevi Alet de icad et- ~ &--
hiç değilse !ltanbul için, bizzat bu konser için yirmi otomo il a mağı timai ve tabii bir zaruret telakki e _ fil~ksi. ve şar: gözden gor~lmeU. H~~ miştlr. mekte olan Peooik vapuru yolcula • 
ihtikar iddiuı ve onun meydana kabul etmiştir. derler. milletin en zıyade ehemıruyet verdiğı B" . r·nt sayfası çok küçük rından gümrük memuru Henad, \"&-

getirdiği idari müdahaledir. Bir Eskimo köpeğinin Harb "ıçtimai ve tabı·i bı"r hiç şüphesiz milli ordusunun sin_ir ve - ır mıcro~tili "ht"va eden bir pur Selimiye önlerinden geçerken" mi 
Buna şunu da ilave edelim: Son k . 2 000 1· .d. irade kuvvetinin üstinlüğüdür. Ira - ~~ce ; bi ır:us~til bir kelime vav.enesini ~erek denize duş • 

zamanlarda Edirnede peynir istihla- IJID8lt 1 . ıra zaruret mı ır? desi tuvvetıi, maneviyatı yükselt or. aa,.a ~- . ~r. r . bir müttür. 
ki. gayet tabii sebeblere çok art- Birlefik A -~ . . .. . duların nelere kadir olduğunu yaşa... de~ıl, bildilımız bir lı:.ı"tabın tam Kazayı müteakıb vapur durmut, 
mıştır. Nerede bir maddenin istih. merika bütün Bu fıkırde bulunan m.uellıfierden dığımız 16 aylık bu harb bir çok par. sayfaaıdırl Microprint ~u .sayfaları_~· boğulmak üzere olan Nevzad kurta.. 
liki artarsa fıatının da artması za- kuvveti ile siliıh- ~ bir kısmıb~rınm kanaatJ.erıneda. bin.aza • lak mi.Sallerile blze ~bat etmi.7tir. dan dört adedi talın bır kitabın mun rılm:ı.ştD'. 
ruri olur. Aksi takdirde bu madde I it d A_ ~ ~ ran har ansan yaradıl14m r ne- _ -k 1 tal il dericatı demektir. Bu sayfalardan ==============• pı'yasaya rıkmaz, bacıka yerlere ka- anma ta ır. ~Ilı t li vi sevkıtabıidır ihtiyaçtır. Evet ipti Dünyanı~ en mu emme vaaı ar e " ded" hat yıl bir kü _ " 

çar. Denilebilir ki belediye ve zabı- müdafaa planı- 1J daı .:san .. Y:ak :1~ ~~ d z:ı~~ viyat batımından nyıf olanların hiç tübhaneye muadildir. Bu sayfalardan lükte bir roman şeklinde olacaktır. " " merikamn yeni "LJj . . ' .. . · techiz edilseler dahi ima.n ve :nane- dört yuıı a 1 ın sa ır - pedi microprint'le ancak orta buyuk:,. 

ta onu kaçınnamanı"l yolunu bul. nın mühim esa~ ..... ıııı..... . , şe~ı e ;::\ : 1r;::: :.rıy :.t e .. bir şeye yaramadıklarını hldiseler mütefek.kil elli cild, umumi kiitübha Albert Boni'nin icadı bir hayal e.. 
sun. Hayır. bulamaz. Bu kuvvet, ne larından biri A- -~,J. ~ mk l§_ıL~ da .... _u ta il' va • .... ~-~n~nn bize bir defa daha canlı bir terzda nelerden birinin tam muhteviyatıdır. seri sayılmamalıdır. Bu adam şimdi. 
kadar ısrar ederse peynir de o ka- la k d k. arıuuc.l"ıll e ~~ arnız ,.......,., ı .. . tir . t•· olı:. k . . . ad edilen 
dar ortadan kaybolur ve etrafa da-

8 
a a ara, mündemiç olduğuna deldlet et • göstermıo · • • • :M"ıc~pruı. 1 uma . iÇill. iC den tam bin aded klAsik eserin tab'ı-

ğıJır. İktısadın kanunları tabiat ka- deniz ~slerinin }eıı~ilidir. mez. Bil§.kis yaşamak gri2~sini hay _ Manevi kudrebmızm makine b.ır yazı ma~~ıne_ 90~ ben. na başlamı.ştır. Bunların fiatı yirmi 
nunları kadar kuvvetli ve hakimdir. ~alum .oldugu ~zer7. Alaska A- vanları avlamak suretıle tatmin eden 1 ııemektedır .. Bu makınenın ıamı c:Re- romanın fiatının aynidir. 
Onlara karp sırf idari ve inzibati merıka kıt asının :;nmaJınde bulun • ilk insan cemiyet.inde ve hatta hılla p8r0 8$1 ades• dir. Mitr<ll>rint'le Hea.dex maUbaacıIA:.. 
usullerle mücadelenin imkanı yok. ~!'ktad_ır. Orası hep kar. ve buzla_r ilk devir hayatında yaşayan kabile • Bundan dolayıdır lı:.i Umumi Barb- Makinenin ic;ine bir mi~opri~t say. ta bir inkılab vücude getirecek va.sı.. 
tur. ıçındedır. _Alaskanın yegane na.kıl ıerde gördüğümüz lı:artıJıtıı yardım de Aınerilı:a Avrupa cephesine gön - faaı BOkulduktan aonra ıçındekı llm. taıardır. Bu makineler her keseye \17-

Ne peynir tüccarıyım, ne de pey- vasıtası kopekler. taraf~ndan çelcı - hisleri bu tarzda diişiinenJere hak ve_ derdiği askerleri sinir hekimlerine mu ba yakılmaktadır.. Llmbanm yakıl - gun olacaktır. 
nir tüccannın avulı::atıY'..m. istiyorum ~n lu:z_a~lkrdan kıbarjttır. _:ıas~~da recek mahiyette delildir. Şu halde ayene ettirerek yollamış, p&kopat, maaile beraber k~ük lı:ıt'ada bir ek- Dört milyon ciJdden mürekkeb ba
ki, biz bu iktısad işlerini ba:ş!ca bir kararga h uracad 

0 
an 1 11?1en an mfitelrarnil insan tendi belı:a ve var_ dejenere adı verdiğimiz boquncula - ranın üerinde ziyadar bir mustatil ıunan Nevyork tütübhanes& bu yeni 

1 b k b . ld .. ıtaatına er şey en evve azım o- . • . . 1 rd --"--nd al 1 · • 
göze görüp aıı a. ır yo an mu· 1 k li k.. ki 'd' lığını temın ıÇın yekdiğerını ıfna za. rın o u .-uA•• a yer mama a.rı... görülmektedir. Ufak bir kol vaaıtası. icad sayesinde on metre uzunluğun,. 
talca edelim. Bu bahse dr. onun için ac:as· ~?' orkn;ı" Yh- 0 !b ten .. ır.. ruretinde detildir. na bilhasaa dikkat etmiştir. Bun'1Jl le makine ayarlanmaktadır .. Ayar ta_ da ve yedi metre geruşliğinde bır ma. 
temas ettim. 

1
?" ı~e ~ ak--~Ll·a~ e . gor - Harbe telı:addiim eden seneler. netieeai olarak bütün harb müdde - mam olunca yazı okunmaktadır Her halle sığabilecektir. 

Memlekette peyn!ri ucuzlatmak ~e:iuı b? an ··~ ı°~ erıB pıy.~ksı de idi; dünya nüfusunun ~otaı. tinoe Birl~k Devletler hükümeti er- bir aayfa okundulı:.tan sonra ~ di - Albert Boni matbaacı olmadığı gi-
istersek, bu i,i yalrııL Trakvanın sü- 1. ır ~nllıreh yu !le mış ır. k ud yu se. ması ltarŞJ.!'lnda herhangi birleri arasında hiç bir firar vat•uı gö_ "er .. ,et vası•-~.,e sayfa deği•tiril b" mühend:a de de"ildir Zekfısı ve 

nd b _ 'L) k ı· 1-l'W'" •1 aş ama ara ayret verece erece - . . • .. . b" bo'"- b ı; ıu ~u ,.. - ı .. ı; • 
tü en ea ~meme azım C"" oıı;tın ded. K- 1 19 .. O d huzursuzlutun ve bilha&u ıkti - rülmemış, ır ...,, veya rug Y ma - mektedir ners·ne olan sarsılmaz itimadı saye.. l l A d 1 b. k ır. anunuevve ., IK)nun a . . .. . ide 'bi , il h ·ı. . ı 
an ama ıyız. na 

0 
unun uço bir Eskimo köpeğinin kıymeti para- ~adi krızın meydana gelme~ iÇt"n 9~ g r ~ n8' e e cep eye gı. - Şlmdililı: readex'in maliyet fintı 150 sinde bu makineyi icad eylemiştir. 

yerlerinde süt İst'af edilen bir macL mızla 12.000 Tfülr. lirasını Lulmuş Ingfltere gibi bazı memlekeUerde do. mış ~e aynı hevesle dol~şmış, vuı • dolardır. Albert Boni seri halinde i _ Bunu ancak beş senede vticude ge • 
dedir. Bu !>Ütlerle, İyi peynir yaptl- id" 8 .1 A .,_ d •. b" ğum tahdidı davası ortaya konul _ telerı ta.mamlanınca keyıf ve hazla yesind kin . 

1
. t •··eb"-:..tır o ~ 

• L üh" • b' ı. u para ı ' menıı.a a ıyı ır dö" a.ıft...:ı . .. mallt sa e ma enın ma ıye ı.u. Ull•.. • • • masını temın ctmeıı. en m un ır b'I tı 1 b·ı· mu•tu. Bir mım insanlar ev ev do- vatanlarına nm..,.... .. ır. Mıllı or _ ind. bil__... . - "d 
1 

k 
· ıı· 'k d 1 'd' F' ı tayyare ı e aa n a ına ı ır. ,.. ..,....,,. Jo,t· .. . fiatını ıre ""'"'&ını umı ey eme ................... ___ ........................ . mı ı ı tısa mese esı ır. tat arı, 8. I 'k Amerikanın askeri me _ ıaşarak kadınların doğurmaması için dumuzun --o ,ıSınde <ya gazı ya d" 

eski usul. idari müdahalelerle dü- h fi~r .. e~ d Alaslrada bir Eskimo para pul istemebiıııin kola7lılı:lar gös_ şehid) formülü bilirsiniz ki manevi te ır. . . T A K V 1 M 
fiinneie çalısacağımız yerde peynir ~ v~n .. n e • h h ı..ı b. ter•vor vasıtalar daiıtıyorlardı. Fa. _ kudretimizin Paralosıdır. Bu paroJa • Readex'e malik olanlar mıeroprınt 

h li w d"· ·· )iyi" kopegının kıymeti er aıue ır "' ' .. · t. ...... 1-.. bir kitabı n'6beten İllri aa ni artırmagı uşunme z. k h tt- b' b bardıman kat bütün bu fikirlere hayat müca - nın yüksek .sembolü olan sa.ncafımı- uzenne ..,._""'"'l 

.Bilfarz, şu mi!!al: Son harb baıla- tan tan,.. a a ,_ 
1 ~.k okm.. deles· ve b·ıhaasa kuvvetin galebesi zm al\ında Mehmedciğin sarsıl:naz ucuz bir fiata satın alabilecekler -d lk ' 1 d M · tayyaresınden çoıı. yu se tır. 1 1 d. 

maz an evvc ı sene er e anısa B k.. lcl . fi ti fevka - prensibi balhaaa hay• .saha.sı davası imanının ne hameseUer yarattığını, ır. Rumi lene 5 
havali.sinde külli miktarda süt top. ı-d u ope en;ı ıa ar:ın I a galebe etti Yırmi beş yıllık nilbl bir Çanakkale ve Sakarya.da ne şanlı ha- Mucid Albert Boni'nin bildirdift'lne 18f>8 

ŞUBAT 

Arabi seDe 
186J lanır, bunlardan krem istihsal ve 1a e a':ı~flna radig~I enkAat d~ a ınm - sükfın ve ~ devresinden sonra ye_ (Denıma 6 ma sayfada) nazaran 27.000 sayfalık bir amıklo - - Resmi ıeoe K-uıın 

Yunanistana ihraç edilirdı. Bu usul, arına ett:vam e me c ır. · 2 iııcikanutı 

sütün İsrafı demeicti"; eğer, Garbi , ""' ll---2.K--...ı.--19 __ 4_1....,~--90---U 
Anadoluda siıt i imiZl süt koopera- f S T E R • N A N 1 S T E R 1 N A N M Al ÇARŞAMBA tifleri vasıtasile teşkilatlnndırabilsek 1 ı · 

hem köylü büyük istifadeler temin Bir meclitte beyaz peynir tedarikinde görülen zorluklardan bah _ - Mademki ötedenberi müşteıisi olduğun bir bakkaldı, elbette ~.ONEŞD. Muharrem ~MS. A
0

K. 
eder, hem mem1~kette temiz tere- esdiliyordu. Hazır bulunanlardan biri kendisinin hiç bir zaman müş- öyle hareket edecekti, fakat hiç fiiphen olmasın, fiat farkını ya verdiği .., u 

vagwı bollanır. hem de bilhaMa fuka- 1 ı· -L d h'I b 8 08 
.1 1 külat çekmediğini söy e< ı: digw er maddelerin üzerine zammetmiı, ,. .... ud a tartı ı esine a~ -ra için cok ucuz peynir yapı msaı d p 
temin edilir. Fakat, biz işi bu taraf_ - Bizim bakkal beyaz peyniri ne zaman !.atediysem ver i. ara- vurmak suıetile çıkarmışbr. İstanbulda beyaz peyniri kolaylıkla ve es. 2 89 
tan tutmayı rJüşiinmeyiz. Fiah idnri •ını da hep muaıd fiat üzerinden aldı, hiç bir zaman zam talebinde ki fiat üzerinden bulııımıyaolar sadece görmeyi. anlamayı ve taıtmayı 
bir komisyona hava)"' ederiz, o da bulunmadı. bilenlerdir. 
bize bu neticcvi verir! Dinleyenler aüldiiler ve f(>yle söylediler: 

* ı S T E R i N A N, itte size diğer bir misal: Uzun-
1 

(Dftuu .... ~) '~'-------------------------------------------------------...;.. ______________________________ , 
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~SON POSTA: Sayfa 3 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
İtalyanlar 

Libyada vahim 
vaziyette 

1 ·ış Bankasının küçük tasarruf ı ~et:Uea 1 Afrikada Belçika 
• • • L I!. EMI ... kıt'aları da 

"italyada bir 
inhidamın ilk 

aramelleri" hesablan ıkramıyesı • tn~~;;;:;:~:~; harekete geçiyor 
Bir Sovget askeri 

münekkidinin dikkate 
şayan bir makalesi 

1000 liralık ikramiye Adanada 
numaralı hesab sahibine çıkh 

6978 

4 CA.A ) _ Türkiye İ~ Ban-ı 500 liralık ikramiye Ankarada 33623 
Ankara 5'J lirası bulunan kum- hesab numaralı Çetin Aysele isabet 

tasının en kaz b rn.,,., küçük tasar • etmiş ve 250 şer liralık ikramiyeleri 
rita a ba.ralı ve um a ~ . .. 

Mosko99. 4 (A.A.) - B · ~ova - ruf hesabları iÇin tertib eylemekte o~- Izmirde 13592 hesab numaralı Omer 
tansmda:n~ uğ ilmWl'ye pl~nının 1941 yılı bi- ve Bursada 6001 hesab numaralı Zeh-
KıztloMumın naşiri olan ve .Mos d ~ keşid~i bugün banka umumt ra kazanmıştır. 

kovada ln'ıişar eden KraanaJa Sves. rine~ezmde ve ikin<:i noter Veli U - Yüzer lira kazananlar: Zeyneb Me. 
da, o.skeıi münekkidi albay ~tun ~er huzurile yapılmıştır. Keşidede nemenci 2021 (Ankara Yenışehir), 
A:kdeni'z vaziyeti hakkında. bır ır.a • ::_un an talihlilerin i.simlerifti, hesab Mehmed Ali 2711 (İunır), Şaziye 62355 
kalesini neşretmiştir. zan -'arını ve bulundukları mer. <"-•ftnbul) Kasım 14156 !Beyoğlu) 

Mak •ftA.. ~~ le ..;;.yıe denilmek- numa•... .L11- , , 
aJÇ\,l., "c.ç"m ,..... keZleri bildiriyoruz: Bedri 6190 (Barosun). 

tedir: l' alık ikramiye Adanada sına . 
bal _ Alman hava kunetlerile 1000 iI' t is bet etmiş. Bunlardan başka muhtelıf mahal. 

;.....~ Y:!1~. nda mücadelenin he.sab numaralı Yusu a a erde 21 kUçük tasnrrur hesabı snhibl 
'oM.16"'iZ •nuo1.1 arası . kü . k t f h 
•~:e r ~-'""' oldtııı:..' Akdenizde ya tir. . istanbulda 50 şer lira ve 85 çu a.sarru e ---a ., ...... ...,."e .e"' . _ 750 liralık fkram\)'le . . . . 
pııan ilk taarruzla Ingilız denız us - b numaralı Mu.rlafa Zib _ sa.hı sahibı de 20 şer lira ıltranuye ka. 
lcifle ~ y pılan hücumlar şim • ~ hesa :ııamnışlardır. 
d}ye kadar vaziyeti değ~tlr. n~13~e·:_---------------;~:---:---:-;:----
Bunun ma.na.sı İtalyanların Libynda- d B • ., · ı · 
ti vaziyetlerinin fe\JkalMe vahim <»- Libya a son 1 r n g 1 1 z 
nı.aJda berdevam bulunduğudur. cer. 
bub'daki ~inci İtalyan rır1rasının vazı·yet gazetesine göre 
vaziyeti kurtulmaz blr hal aımağa b~ 
lımuştır. 

(n_. tarafı ı inci sayfada) (Bat tarafı 1 inci &ayfada) 
Keza hür FrallSIZ kuvvetleri tara -

fqian MVrz;uk bôlges!nde yELptlan 
akını da kaydetmek icab eder. Ma -
kıncli kUVTetler tam{ında.n göl üze
rinden yapıl.an bu cür'etli hücum 
Iılbyndnkl umuml f"aZlyeıtôn dikkate 
l~'k bır vasfını teşkil etmektedir. 

- &miler vardrr ki bunları da nazan 
..,...k_ büyüktür. d'kk 1 k JI!- d B A ·ıı ... - Habefl'standa: Gnllabatın .. şar.kın- ı ate n ma 11zm1 ır. u am: er, 

d l de Hitlerin yakında şiddetlendirileceği-da Metemma.G~n ar yo u uzerın 
:l-ri yiirüyüşümuz devam etmekte- nİ söylemi~ olduğu denizaltı hiicum.. 
J; Dukana cephesrnde zaptı teb- lan ile hava akınlarının nehcelerin
L:;d· e bildirilen iki h_udu.d kaı~~olu- den ibarettir. Bu iki tcşebbüi İngi
.._ d d a liz kudretini zAfa uğratmftğa muvaf-1 geçmesi netıcesın e uım -
nun .. f.eyaralı ve esir olarak yüz ka- fak olduğu takdird-: iıtila teşebbü. 
na 0 u, d ı_ B' · · tı.. süne geçilmek ihtimali vardır. Bilatiar zayiat verdir i~ ... ı~m zaıya 

• }Mmen hemen hıçtır. Bu mm- kis Eyluldeki hava taarnJl'unda ol-
:'.k~ diğer bir karakol daha zap- duğu gibi, Almanlar medik~ mu-

dai. vaffakiyetlerl elde edemiyecek olur. 
tedilmiıtir. · d · lana istilanın tehir edilmesi ihtimali 

iki İngiliz balıkçı 
gemisi bath 

Londra 4 (A.A.) - Amiralhk 
:resinin tebliği: ftalyan Somalisinde g~nış evn. 

e faaliyetkri devam edıyor. kuvvetlidir. 
Y Afrika kıt'alanlwı ileri hweketi - Hitlerin istila projelerine sıkı bir 

Nairobi, 4 (A.A.) - Resmi teb- surette bağlı olan diğer faktörler de 
)iğ: • Ak?enizdeki vazi~et ile Ortaşarll-

AmaalHk dairesi Relonza ve Lu • 

İleıri devriye kollarımız ccphenm taki muharebel~rdı~. • . 
bütttn ~takala.rlnda mühim te- Bunla~ın Hıtle.rın . PT?Jelenn~e 
rakltiler kayd~tmişlerdir. Silahlan hayati bfr l'h~mmıretı h~ız ~ldugu 

Macar parlamentosu Uçlu ve techizatlıırile birlikte lta}yanlar. \ anlaşılmaktadır. E.ger Hi;tlenn lnı-
• d birçok esir aldtk. Bizim zayia- giltereye kar'!ı ana Vlltan toprakla.. 

ady balıkçı gemilerinin ba!.l~ı 
~ırmekle müt~ittlr. Ludaladr de 
ills:ınca hiÇ zayiat olmamıştır. öten. 
!erin yakm akrabalarına haber ve • 
rfiınıştir. 

paktı tasdik attı h:Z çek hafiftir. Bazı yerlerde ile- rı~da kat'i bir zaf~~ kazan~cıığma 
Budapeile, 4 (A.A.) -- Havas: ri devriye kollarımız düşman top. itrmadı olsaydı bugun Akde~ız. mm
Macar meb'usan mccli!i, Maca.. raklannın yüz kilometre kadar i~e- takuıı:ıd~ cercy~n eden hadiseter-

...:.tanın u··rıu·· pakt~· ı'ltihakı hakkın· ·ı . .n..erek yerle~işlerdir. den hıçbır •ndıoe duymıyaca tı. 
·- " .. n enne - f )' l ç·· k.. 1 ·ı • t da ch\i kanun layihasilc ebedi Macar- B d vriye kollarımız aa ıyet e- un 11 ngı terenı'l ana vn an 

l '- '- · •f "-1 • d u A~'- '- t' 1 ~rı dücmana üs.. mağlubivetinden sonra buralarda Yugoslav dost u~ pa.ır;tını ıtti aıı. a rı11 e ITIJf>a ır;t a .. .. 1 '- ·1 
•• ı_ı L) ...=:..ıermiclerdir. Fa- her şey Hitlerin Arzu arı vec'lı e ve 

kabul etmi•tir. Bu babda hitbir mü- tan o .. u .. arnu a~· s '- b k'ld h Iled'I · " _" 1 . · · bü·--aL bir kıemı otoma.ti-. İr şe ı e il ı mış o. 
zakere ohnamıştır. auyet enmızın Y"'"" k • 1 ,_ •. 1 arar.de ve bu ıt a- acaıı::tır. • K d • k kat ıyen Y• St~· h ~a ve coğrafyn Fakat her ne ?!ursa olsun mu-50 btn ana a 1 as er ya mah9us çe ın a reyan etmek.. bakkak olan bir nokta VU'I& O da 

d,, h1 lng"ltereye geliyor :-dı.1arına rağmen ce Akdeniz harb sahnesinbin kıobn' z:: 
e tr. ftalyan te!>Jiii manlarda Hitler için üvü ır 

Ott.nwıı 4 (A.A.) - Kanada millt (AA> _ Italyan orduları hemmiyet kazanmı\1 olmasıdır. 
Roma 4 · · ~ mndafaa nazırı, dttn yaptığı beya. • 1 }darsrgtluıım 242 numar ı 

Havadan hucum na~t.a. pek yakında 50 bin Kanada - wnbl~ğ~ 
· ed bul K te ' 1

• l ve lının, halen Ingilter e unan a- Yunan cephesinde topçu arın CBaştaırafı ı inci sayfada) 
na.da ordu.suna .iltihak iQin bareke~ 1 ·n fena han yüzünden a -

devriye erı f ali gınlar çıkmıştır. 
~ni Wldtrmiştir. rada sırada inkıtaa uğrıyan a - Barçede şimendifer utasyonu 

1_ . • I' yetleri göriitmtlşttır. k' tarar tay _ pddetle bombardıman edilmiş .. v~ 
rrg1 ızler Bresi ımanma Şimali Afrikada her 1 'ı· u . mü.. yollar üzerinde düımanın ınotorıu • • h \ I yarelerinin fevk.a1Ade faa ıye erı bir nakliye kolu tahrib olunınu~~r. 
3 J 5 UlOI Ü CUmU yap l ar ,ahede ednmıştır. i d kı- Dün bütün gün nvcıluıınız mıt-

c Be t af 1 • • .. )'f.ada) şarkt Afrikada şimal ceph;-5 n~: şar ralyöz ateşi erile düşnıanı hırpala-
' .,. ~ ~et b iki taatım~. Agordat ve Baren u . . ı mışlardır. Slonta ile Tecnis arasmda 

muhafaza servıslenne mensu nd en· bil' hat iŞgal etmışlerdir. b B • 15 k"I metre ka. 
bombardmıan teşekkülü tuafından kı ha ty ü~rinde müsellAh tankların -d urasık adrcdenın 1 ıbooyuoca re-

1 h.. 1 h 'k'si de Bu a ,. kkeb ar şar ın a ır - yo " 
>·apı mış ve ucum arın er ı ı ive İngilizlerle Hindlllerden m1.1re ki1mekte olan düşman asker kıt'ıı.. 
çok muvaff k olmuştur. e bir müfrezenin bir taarruzu tarde • )arına ayrı ıtyrı altı taarru:z: yapıl-

Cere~. Almanlar tarafındanfa!n:jdamiştir. Bunlnr yarım çark yapma- mıştır. Düşmana ağır zayiat verdi
rek. ı.ngılızler tarnfın~an hava lma- ~a mecbur olmuşlar ve e.tıliha ve e • rilmiştir. Keza yirmi, otuz kadar ela 
yelının mahdu:l mahıyctte ya~~ .. . ' ~ırn•-••lardır. Cenub cephe - b t h .b d'I ·.,.; · .. • d hukum Sil"ıer "' .ıuu..., -r ara a a n ~ ı mı.,~r. 
sı, herhalde kıta u:z:erın .e b" t l ınde Doubat'lardan mürekkeb mu • 6 tayyare dü,ürüldü 
süren çok fena havadan an ıas e - s -"'1erimlz dfişman kıtaatına hü - Bu son iki nün ic;indf' cıonubi Af-

. · r"""' ' t · 'ate mec "' k b tnıştir. L d da cum ederek bu kıtaa 1 rıc • rika tayyare kuvvetleri hiçbir ayı 
B " öğleden ıonra on ra " · ta uğratmış l ..... u~u~~· .. h'l muhafaza bur etmi.Ş ve aır.ır ıayia .. vermeksizin düşmanın a tı tayyare. 

ogrenıldıgıne gore, ıra 1 · · d"" ·· ·· I d" . I . . ~ bu hücumdan tır. h sıru u9urmuş er ır. f 
servı er:ının yaptıgı · li Tayyareler.imizin yapüan mu are. 2 Şubatta avcılarımız talyan 
ba k?·. Br~t ~; Fransanın p:~:r. "Delerde büytik yardımı görülmliştür. Somalisinde Kismayunun 100 kilo
garbı ındek1 dıger hedefkr, 1 ·ı· Ü an Eritre'nin bazı noktalarae 1 metre kadar ..Tmnli garbisinde Af -· · '"-1 1 vl ya gece ngı ız D şm , Y" • • 

tesı~ ı .:>a ıya '?g ı n b bombar· M adlsclo üzerine akınlar yapmış - maduda yerde Lulunan Cılpronı b-
hava kuvvetlenn~ menfsud d h.. ogBa ı hasıırat ye yerli halk ara • pinde bir düşman bomba tayyare.. 
d tayyarelerl tara ın an a u- tır. z ım· t"r B'r h 'b . ınıan v Bi 1 -~ı·z tayya- nda telefat vulma ge '~ ' · 1 aini mitralyöz ateşilc ta rı etmış-
cuma ugramıştır. r n~• sı ·· ·ı.,t-r Ik' tay d b. \f 'k b m . bdır tngili7. tayyaresi. duşnll"9 u · ' - lerdir. Dün e cenu ı ı rı ·a o .-
t'CSJ.I k":ft'ere Üzerinde diifürülen yaremiz üslerine avdet etmemiş • ha tayyareleri Kiııma~nun ~n. kı-

ngı ler tır • lometre kadar şimali garbısınde tayyare . 
-4 (AA) _ Hava ve dahili Kızıld~niıdc Colven tayyare meydanına taarruz 

Londra ·ti· n·n bu akşam r.eş Geçen gece Kızıl denizde cevelAn ederek birçok yangın bombası at. 
emniyet nezı:ıre erı ' kta olan torpidolarımız, J:ru - mışlar ve sonra dn tayyare meyda-
rettikleri tebli~: manın tek başına u. ~:~C:~erin ve torpido muhriblerinSn nını mitralyöz ateşin~ tutmuş~a~dır. 

Bu sabah duş . şark .;ahi - takat etmekte okluğu bir kaflleyt Bunun neticesi olarak S. 89 tıpınde 
çan bır bomba tayyar:~ar atmı~ır. ~!stgelml.ştir. üç ve Caproni tipinde bir d~~an 
lfnde bir şehre ~ etlerinde ba. cUıütamlarımıT~ ~iddetle taarruza bomba tayyaresi)~ Cr. 42 .hpın~e 
Evlerde ve beledıye hı~ da . 1 r ctm'an 9 torpil atmışlar • de bir düşman avcı tayyaresı tabrıb 

h 1 ım'"' ve bır yangın geÇtJ'liŞ e • · · ·ı · d"l · · zı asar ar o -t .. dü "lmÜŞ- B torpillerin yed ... ~ı gemı .:-re ı - e ı mı~tır. 
b~lnm1ŞS1l da çabueak son r~a a. dır. t uetmiştir. Cfı.,ütamlarımız. düş. 
tür: insanca zayiat azdır. Bu Y'! sabe ı<:ddetli muknbelesine rağmen 

Eritrcde 

_, ndan suttolk sa- manın y• h k t "ft re avcılarım~ tan"ı .. ~ , .. . . i ·nden çıkmağa ve are c ""' -
hlli nçıklarında deni2e duşurülmUŞ ·ıışı~ çı dönme.ğe muvaffak olmuşlar -
t
.. ıenne ur. 
Memleke~ diğer t:ı.sıınlarıRda ı:u- dır. -,------

giin düşmanın pek az raali1eti 
01 

- .,u'aari' taıın Belgrad 
ınuştur. Kent üzerine birkaç bOmba L : • • • • 
atılm~a da hasar az olmuş ve ağır e çısınm cenazesi . 
yaralanan da hiç olmamıştır. d 4 r A.A) - Bulgar elçı.si 
Öğleden sonra avcılar, ~endileri ~~~·~n cenaıesi bugün öğleden ~n 

hiç zayia.t vermetsnin.. d~~anın Stoı oul ar elçiliğinden istasyonu go : 
bombardıman Ye avcı Upınde ıkı taY- r~ .~ ! ve orada tuıa bır iyın ya 
yaresini Tnymis nehri man.cıabı dı - turulmW! Cena?:e husll!!I trenle Sof. 
şında ve bir av tayyaresini de Kent pılrn~tı:~derileeektir. 
1&hili a.çı.ltla.rmda düşürmü.tlerdlr. Jaya go 

Ordumuzun Eritred.. muvaffaki
yetli ileri yürüyü üne müzaheret e
den tayyarelerimiz düşmana karşı 
taarruzlarına <levanı etmişlerdir. Bu 
harekat eıınasındl\ Cant 31 tipinde 
bir düşman tnyyaresi tahrib oluıı • 
muştur. Cura tayy<lre meydanına 
tayyarelerimiz tarafından yapılan 
bir akın neticesinde bu tayyare 
meydanı çok aihr hasarlara uir~
mıştır. Binalara ve ya~ın. Y?llaro. bır 
çok i1&betler uycledılmııtir. 

Bütün bu hlll'eketlerden yalnız 
bir tek ta,y,.renıi:ı dönmeaıiftir, 

kale yapmak istiyor Londra 4 CA.A.) - Leopoldville • B• At• . . J 
eren alınan bir telgrafa gbre, Belçika ır .. ı~~ gaze!esının talyada 

Yazan: Selim Ragıp Emec; mü.stemlekeler nazırı vıeeschouwer, bugunku vazıyet hakkınd~ 

.A. !manya ile Fransa arasında- Belçika Kongo.su kıt'alarının Afrika.. verdiği dikkate §ayan 
ki münasebetlerin gün geç. cephesine hareket etln~ olduğunu bU malumat 

tikçe ııayanı dikkat safhalar arzet- d.irmiştir. Pek yakında, Belçika yerli 
mek auretile mütemadi tahavvüll~r kıt'aları, İngiliz kuvvet.ıermin yanın. 
içinde neticesi tayin olunamayacak. da harbedeecktir. 
bir inkişaf gösterdiğini bir defa da
ha kaydetmek yerindedir. Dün, bu 
mevzula bir nebze meşgul olmuş
tum. Hadisenin ehemmiyetine bina. 
en bugün de ayni meseleye tekraT 
dönüyorum. 

Fransız orduları mağlub olup J
talyanın da Fransaya ilanı harbet
mesile vaziyetin idame edilemez bir 
hale gelmesi, malum olduğu üzere 
mareRnl Peteni askerce ve ıerefli bir 
sulh akdi şartile Alman devlet re.isi 
Her Hitlere müracaat etmeye mec
bur etmişti. Almanya, mümasil bir 
müracantin İtalyaya da yapılması 
ıartile ve ayrı ayn eseıılar dahilinde 
bfr mütareke akdine muvafııkat et.. 
ti. Her galibinki gibi Almanyanın 
Fransaya tahmil ettiği fartların ağır 
olduğunda şüphe yoktur. Fakat or
dulan muk vemet edilmez bir ham
le ile ilerliyen Almanlar, aı1ağıdan 
garba doğru Alpler lizerinde taz
yiklerini artıran ltalyanlarla elele 
verecek surette hareketlf':rİni tema. 
di ettirip hir iltiııak temir. ettikten 
sonra Fransanın Akdeniz limanları
nı da işgal etmek suretile bu mem
leketi, bütiin diiovıulırn pekala tec
rid edebilirlerdi. Bunu yapmamış 
olmasınm husuısi sebebini tetkik et. 
meyi bir başkrt zamana bırakalım. 

Tuna suları 
Peşte civarını 

istila etti 
Budapeşte, 4 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 

Tuna nehrinin suları, Uvaci ya, 
kınında bir bendi yıkmıe ve sular 
çok geniş araziyi istila etmiştir. Bu
dapeştenin cenubunda kain Adony
de vaÜyet, bilhassa ...ahimdir. çün
kü sular urnziyi tamamile istila et.. 
miştir. Halk., san<lnl ve motörlerle 
kaçıp kurtulmağa uğraşmaktadır. 
Fen k.ıtallbndlln bir tabur, halkın 
imdadına koşmuştur. 

Budapeştenin dalgakımnlan, su 
altında kalmıştır. Varoşlar, büyük 
bir tehlikeye maruzdur. 

Yirmi sened~nberi böyle bir va
ziyet tahaddiiı etmiş değil idi. 

Bir ayda tek bir 
avcı tayyaresi 
kaybedilmedi 

Londra 4 (A A.) - Geçen ay z:ır. 
fında yani 1 Sonkfınundan 81 Son -
U.nuna kadar İngOtere veyn a..dala. 
rına yakın yerlerde yapılan hareklıt
ta tek bir İngiliz avcı tayyaresı kay. 
bedilmemi.Ştir. 

Ayni devrede düşman İngiltere ü -
zerinde veya İngiliz adalarına yakın 
yerlerde 21 tayyare zayi etmiştir. 

Atina, 4 {AA.) - Atina aja'lsı 
bildiriyor: 

Yunan gazeteleri, ltalyanın vnzi
yeti ile meşgul olmaktadırlar. 

Estia gazetesi, münhn~ıran İtal
yan menabiinden gelen ve sıhhat
leri mutlak surette tebeyyün etmiş 
olan malumata istinnd etmektedir. 
Son günlerde nlırıan bu telgrnflann 
hab~r _vermiş oldukları kargaşalık. 
l~r, ıhtımal halyo:ıın Liiyük şchirle
rınde vukua ? lmemi!ltir, ihtimal 
henüz umumi bir ihtilal arifesindt" 
bulunmuyoruz. Fakat bir inhidamın 
ilk alametleri görülmüştiir. Herhal
de f talyanın vaziyeti askeri, siyasi 
mali ve iaşe bakımlarından çok fe: 
nadır. MareRal Crazianinin Libya. 
daki ordulan Dük d'Aoste'un Ha
beşi~andnki orduları ~endi halleri
ne terkedilmi~1er gibidir. Ordunun 
bakiyesi, bilhassa Arnavudluktaki 
orduya yirmi aenedenben askeri 
mehafilden uzak kalmış olnn ve et
rafında kıtaatın kumandasına me • 
mur bir takım faşist şefleri bulunan 
bir general kumanda etmektedir. 
Askeri ehliyetleri şüpheli olan hu 
şeflerin hakiki askerlere karşı her 
zaman göstc:rmiş oldukları itimad
sızlık ve ltalyan ordusunun yorgun
luğu da hesahn katılmllk icnb eder. 

Mali bakımdan gizlemek ıçin 
ıarfedilen bütün gayretlere rağmen 
bütçe açığı pek biiyüktür. Tamamı
na talih bulunmaz korkusu ile haki. 
ki miktarı bildirilmemi• olan yüzde 
beş faizli yeni bir dahili İEtikra:z: ak
dine teşebbüs edilmesı, ltnly nların 
devletlerine olan itima ilarının ne 
derece zayıf olduğun!.1 g;;~termek
tedir. Hu,.usi esham üzernide müt
hiş bir spekülasyon yapılm;ıktndır. 

Fakat ''~ her ne kadar isgal edil
memiş mıntakada da i!lgnl edilen 
mıntaka gibi Ahnan tesir ve nüfuzu 
cari ise de hilvıt ıtıı yapılBn bir te
sirin bilfiil icra olunmu} bir i~al 
demek olmadığı bedihidir. Bugün, 
mareşal Peten ve taraftarlclr Ra Al
manyaya karşı Fran ız dor.anmasL.. 
nı ve müstemlekelerdeki kıtaatı bir 
koz gibi ileri sürmek fırstltını v,.ren 

bu vaziyetin her iki tarar müna•e- Ziraat Bankasında 
batı üzerinde ıon derece te.<tir yap-

eutgar Ziraat Nazırı 
isffa etti tığı inkar ,.dilemıo:z. Almanya, i~te yeni tayinler 

bu durumdan kuvvet alarak kendi- Sofya 4 (A.A.) - D. N. B. 
•İnin bazı müfrit ta lehlerine karş1 Ankara 4 <Hususi) - Ziraat Ban_ Bulgar ~iraat nıızm Bagrıanof ıs -
koymak imkanını bulan mareşal Pe- kası İstanbul Müdür Vckfılettııe ti - tıfa etmiştir . 
ten Fransasınll karşı muğhcrdir. Bü- cari krediler müdüru Hdnııd Tahsin Başvekil Filo! bugun parlamentoda 
tün gayreti, şimdi bu vaziyeti tas- tayin edilmiştir. Toprak Mahs~lleri bu tstifanın kabul cdildiğıni ve zırnat 
fiye etmek ve bunu yaparken de js- Ofisi Umum Mudfirü Ra.şklın Zıra~t neznretini bizzat kendi&nın deruhde 
ter mare al ile henıbcr, isterse ona 1 Banlca.sı idnre meclısi azalığına tayı- eylediğini bildırm..ştır. 
karşı ve ona r"ğmen Fransa ile iş ni knrarlaş:mı.ştır. • . . • • • • 
birliği yapıp garbi Avrnpada Fran. Ziraat. Bankası idare" meclı& aza - Sovy~t a1ansının hır tc.kz bı 
sayı lnıı:ilt~ .. nin önün~. bir kale du- sından Ih.san Abklln Türk • Yugos - (Ba.ştarafı 1 inci yfad:ı\ 
varı g;bi dikmeltir. 'r' ftni harbden lav afyon satışı büro.su Türk delege. d . 1' b" l k d"l 
evvel lngilterenin Almanyaya karşı llğine tayin edilmiştir. ar~sınlda v gız ı ırb~nTa.~mka' a t.e ı -
. · ·~· idd" lu an ayni rolii mış o ugunu ve ır ur .... omısyo-
ıfa dettıfrdıAgtt ıa ot n.lt kar~ı s 'lf Dahı'lı'ye Komı'serlig""ı' nunun bununla alakadar olarak si-
bu e a manya ~gı . et!.·e dedir OVY J 

1 !ah almak iizere Moskovaya vit. 

FBranny~ in yd:th::•sah~d:gı~esirini İkİ kOmİS0rli""ge ayrıldı mekte bulunduğunu iddia eden Lir 
unun ç ·L· • h" · k haber yaymaktadır. östermekte, tazyıunı ııısettırme - . . •w• • 

g d' D b d 'barettir Fakat Moskova 4 (A.A.) - Tass njansı Tas aıansı, Sovyetler Bırlıgı ıle 
te ır. ava un an ı . T" k" d k d k" h' b le 1 h· kkuk ettirilir hir i~ bildiriyor: ur ıye arasın a yu an ıı ı ma ı-

du~ .ld~ ayAtla aanvanııı son derece SovyeUer birliği yuksek Sovyet mcc yette gizli veya açık hiçbir anlaşma 
egı ır. m ı· · · t d. tn f d eş k _J'I d·v· · • d b" 'h . .1 b'"vük bir sahır ile ha- ısının rıyase ıvanı ra ın an n _ a tew me ıgmı, aynı zaman a oy-

1 tiyat 1 e ve u_ d redilen bir kararnamede Sovyet.ler 1 b' 1 kti · mutasavver 
reket etmesinin sebebi bundan ır. e ır ~n a mi ? b8: Tn:nk k . . m • birlıği dahiliye kOmiSCrlığirun ikı kO - olmadtgtnt, llÇ tr ur .OTTl1'1VOnU-
.5ttlim vc.a9ı1ı C11uzç miserliğe tefrik cdıldiği ve bunlardan nun silah satın almnk için Moskova. 
--------------- birinin Sovyetler b rliğı daha! işler da bulunmadığını ve ynbancı mat

lngilterenin Habeşistana 
karşı vaziyeti 

(Bal tarafı 1 iııci aayfada l 
çılrnınsını hüsnü tcl~kki edecek~r. 
Kraliyet hükumetı ımparntor Hcule 
Selasiyenin hükümdarlık hukukunu 
tanımaktadır. İmparator, hınicden 
yardım ve vesny~ya i~tiya~ı '?la<:a. 
ğını kraliyet hükumetıne bıldınnıt
tir: İngiliz hükumeti bu hattı har&-. 
ket~ mutabık bulunmaktdaır. Ve 
şu fikirdedir ki ekonomik ve siyasi 
meaelıeler ü:z:erinde bu tarzda bü
tün yardımlar ve vesaya sulhün ak. 
tinde beynelm.ld bir anla§maya 
mevz;-teıkil edecektir. 

İngiliz hükumeti kendisinin Ha
beşistanda hiçbir arari ihtirası ol
madığını bir kere daha teytd eder. 
Bu anda Habesiııtanın bazı 1'.ısım
larında imparatorluk kuvvetlerinin 
yaptığı askeri harekatın devamı, 
askeri vesaya ve askeri kontrol hak. 
kında mu vak.kat tedbirleı i icab et
tirecektir. Bu t~dbirler, imparetor
la istişare halinde ve icra olunacak 
ve vaziyet müsaade eder etmez bu 
tedbirlere nihayet verilecektir. 

Elenlerin ye:-ti ileri hareketi 
(Baştasafı 1 inci sayfada) 

?Ol üzer!ndekı va.d~ hlk&m bulun. 
maktadırlar. 

Tepeddende yangınlar 
Atoua 4 (A.A.> - Resmı Yunan 

sozcusü bu akşamki bey:ı.naLıııda de 
mıştır ki: 

Tepedelende büyük 1angıiılar mü.. 
şahede edilmektediı'. İtalyanların ba.... 
rasını boşaltm.aia hamlandıltlan ve 
ia.fe maddelenni yartı1r1a.rı &nlaoıl -
maktadır. 

halk komiserliği dığerinin devlet em- buatın bu hohnrinin umumiyet iti
miyet.j halk komlseı:'lıiU namını ala. barilc tnmnmile uydurrna olduğunu 
cağı bildirUmektedır. hı>vana mezundıır. ........................ ················································································ 
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SON POSTA 

[ ehir llaberleri J 
Uk tahsil 

çağındaki her 
çocu~ okutulacak 

!Son yeni zamla peynirlr····oı:;;··;;··? .... ~,Ji 
darlığının Önüne 1 Gene kapalı durak 

· meselesi 
Mao.ril Müdürlüğü kör, .ağır, 
d]siz, aıracalı, veremli çocuk
ların da tahsilden kalmama-

geçileceği umuluyor 1 Müteaddid defalar yazıldı. Mü
tead<lid defalar da aıakadarlar 
yapılacağtnı vadettiler. Kapalı 
tramvay duraklarından bahset • 
met istiyoruz. Bugünlerde, mev
sim icabı, pek sık yağan yağmur, 
hatt! kar altında büyük mey - : 
danlara isabet eden kalabalık: 
tramvay durak:Jarında halk açık~ S 
ta bekliyor. Vesaiti nakliye buh.: 
ranı dolayısile, duraklarda eski_ ! 
sine nisbetle daha uzun müddet : 
beklenildiği cihetle, halk, yağ_ i 
murdan, soğuktan daha ziyade 
müteessir olmakta ve §.ikayet et
mektedir. Acaba bu durakları.n 
kapalıya çevrilmesi için yazın gel. 
mesi mi bekleniyor? Bu t§i daha 
fazla geciktirmek .. 

ları için tedbir alıyor 

Maarif idare.iİ, Jııtanbul vilayeti 
dahilinde ilk tahsil çağında bulunan 
çocukların tamamen okutulması i
çin yeni bir program hazırlamıştır. 

Şayed, tüccarlar peynir getirtmemekte ısrar 
ederlerse komisyon buzhanelerdeki 

peynirlere vaz'ıyed edecek 

Vilayetin 941 yılı maarif bütçesi Mürakabe komisyonunun alakadarlardan iste-
2 milyon 300 bin lira olarak Umu-
mi Meclise teklif edilmiştir. diği ayakkabı rapor/arz birbirini tutmuyormuş f 

Yeni maarif bütçeo>ine kaza ve __ 
köylerde temcileri atılan okulların F" M·· k b K . l d f 1 · l V• • 

t 1 . . ı·· l h . t ıat ura a e omısyonunun, an sonra aza peynır ge ecegını 

kama1m anması ıçın uzum u ta sısa toptan ve perllkende pe:ırrıir fiat!a. tahmin etmektedir. Maamafih gene 
onu rı:ıY~tur, b k . •. . 1 .. 1 . t" d'ı 1 • k 

H ·• kA t . • • l rına eş uruş zammetmesı uzerıne, tuccar ar peynır ge ırme ııt en ta • 
u ume çc yem resnu ınşaa · d k" . d lıv - .. d . d k · b zh l d k' 

L b . t" d 1 ·ı k ld l pıyasa a ı peynır ar gının onune I ır e omısyon u ane er e 1 
nar vazıye ı o ayısı e 11. ırı mıs ·ı v · l I k d F ' · I · d d k · ld v d 9 41 I . · d · ı· t geçı ecegı an aşıma ta ır. ıat ı peyrur ere vaz ıye. e ece tır. 0 ugun an . . yı 1 ıç.ı~ e vı aye 1 Mürakabe Bürosu eni Hatın ta i- ·· • 
mıntakası dahılınde yerucıen mekteb . d b ut l d k ' Y Ayakkabtlar u:zennd~ 3•apılan 
inşa olunamayacaktır. ~n en sodnra ud ancb~r e 1 ~c~- tetkikler 

Y 1 d k bı . .. v nır mevcu unu a tes ıt etmıştır. b l l y f d k' a nız mevcu me tc erın og- So t ll .. h . . _1 L. Ayakka 1 paha ı ıgı etra ın a ı 
retmen kadroları takviye edilecek 1 c··n hce ':'e ereT bgorkeal fCKnmnd•z<ıea.t muhtelif tetkikler devam etmekte-
d l ] . k l l um unyct, a ta e, o opu- d" F ' M' k b K . ers a et en no san arı tamam ana. l K v b h l . d ır. ıat . ura :ı e omısyonunun 

k ).. 1 · l k oı ve araagaç uz ane enn e . . A •• ca , uzum u tam ırat yapı aca · tır. 9 I 9 l t ._ b . 3 l 79 ayakkabı ı§lenle alakadar muesse-
D"Y t 't M f M _d .. r· ene.-.e eyaz peynır, sı. 1 d . r1•V• 1 1 .. 

v •• ıgheh~ arar antl . adarlı ·ıu •ır ku- ra kaşar; 585 çuval ka;ıar ve 391 sRe er eln ıste ı~krapor ardste mı;;t~~· 
ıu. sı ı mazere en o ayısı e me - t k . . b ] k: apor ann tetkı i snasın a yuru-
teblere alınamayan çocukların ilk 1 tcder gravyar peynın u unma - tülen mütalcaların birbirini tutma. 

h · ıı . . 1 . d J a ır. 
ta sı erını yapma arını temm e t:- K . . f tlar dığı görülmücıtür Mesela ayakkabı 
bilmek için mevcud ilk okullardan ! b ı~mıayonunun pe~ır ı~ ına cılar cemiyeti r~porund~ ayakkab: 
b . L b 1- _ h · w eş xuru9 zammetmesı, peynır mın- <. 
ır .-.uımını un at :'l ta sıs etmege t k 1 d k ' fi ti ··1 J • fıa' tlarının pah -\lı olduaunu itiraf et k · t' a a arın a ı a ann yu \Se mesın- ' ,., -
ar~~. ~·cr~ış ır. . . den ileri gelmektedir. Fint Müraka. mekle beraber bazı. y~ksek ka1ite 

Kor, ~gır, dıli.ız, sıracalı ç.o~uk7 be Komisyonunun toptan peynir fi- ayakkabıların 1 6-20 lırava lrndar 
lar, .kcmı.k. veremı, cıger .. zaf~yeb atlarını 40 kuruş olarak tayin ettiği satılabilecci{ini ve .halt~. ~n fi~tt~n 
ve~ıre gıbı hastalıklara muptcla o- zaman Trakyadn toptan fiat otuz yukarıva da ç:kabılece1'!'ını bıldır. 
)anlar hep bir arada muayyen mek- otuz beş kuru, arasında bulunmak~ mektedir. Bundan başka bu gibi a
teblerde okutulacak ve ~u auret.le ta idi. Halbuki son günlerde bu vıı'· kabılarrla kar nisbethin •;~, 
bu •.no.rmal çocuklar d.a ilk tahsıl- mıntakalarda da peynirin toptan fi- 100 e kadar çıkımhbilece<i'i de ileri 
den ıstıfade edeceklerdu. atı 40 kunı!la kııda.,. yükseldiğinden sürülmektedir. 

Hasköyde çöken b·r dükkan 
iki k: şini 1 yaralanmasma 

sebeb oldu 
Dün, Hasköyde bir oyuncakçı 

dükkanı çökmüş, iki kişi ağır suret. 
te yaralanmıştır. 

tüccarlar tabiatile bu mıntakalar. Gerek muhtelif müesseselerden 
dan peynir getirtmemeğe başlamış- ,ı:~len rapor!ar ve gerekse Fial 
lardır. Komiayoıı, bu vaziyeti naza- Mürakabc B;i?'oııunun piyasada yap
rı itibara alarak peynir fiatlarına 5 ı tığı diğer tetkikler önümfr•dc~i P er
kuru, zam yapmıştır. j cıembe günü Fiat Mürakahe Komis.. 

Komisyon fiatlann artuılmasın- vonu İ<;timaında ~örü9ülecektir. - ----- ---- -
Kaymbabasmı öldürm ·ye 
k3.lkan hayırh d~rnad ! 

89Ş yaş :ndakı çocuğu ezen 
vatmanın muhakemesi 

Bir müddet evvel, kaymbabası Dört gün evvel, Çarşıkapıda Ay-
İhııanı, Galatada bir kahvede ta. dm adında 5 yaşlarında bir çocıı. 
banca ile öldiırmeğe kalkışan Zarı- 1 ğun feci bir tekilde ezilerek ölmesi
fin duruımasına dün 2 nci Ağırceza 1 le neticelenen, bir tramvay kazası 
mahkeme.inde devam edilmiştir. olmuştu. Bu feci kazanın tahk ikat 

Olur mu? 
\ .............................................. .! 

iki küçük yavru feci 
şekilde yanarak öldüler 
Evvelki gün, şelırimizin muhtelif 

semtlerinde iki çocuğun ölümile ne
ticelenen iki yanma vak'ası olmuş. 
tur. 

Şehremininde oturan Mehmedin 
5 yaşlanndaki oğlu Yılmaz evvelki 
gün evlerinde, oynarken ayağı takı
larak mangala düşnıüıı. vücudunun 
mütcaddid yerleri yanmıştır. 

Tedavi edHmck Üzere Şişli has
tanesine kaldırıhn Yılmaz dün aldı
ğı yanık yaralarının tesirile ölmüş. 
tür. 

Kasımpaşada, seyyar satıcı Ali
nin oğlu 6 aylık Sümral da uyumak
ta olduğu saiıncakt.an mangala düş
müıı . feci bir şekilde yanmıştlr. 

Sümral da tedavi edilmek üzere 
nakledildiği Çocuk hC\stanesinde 
dün ölmüştür. Her iki kaza etrafın. 
da adliye tahkib.t yapmaktadır. 

Dün hastaneye giden adliye dok
toru Enver Kann kC\za kurbanı yav
rulann cesedlerini morga kaldır
mıştır. 

Haıköyde caddesinde 126 nu
maralı dükkan sıthibi David öğle ü
%eri yemeğe gitmek üzere dükkanı
nı kapayarak sokağa ç1kmış, biraz 
sonra dükkan birdenbire çökmü~tür. 
Bu sırada, dükkan önünden geç. 
melde olan kömürcü Ri:z:eü Ali ve 
.kahveci Mahmud yıkılan taşlar al
tında lcalmışlar ve ağır surette ya
ralanmışlardır. 

Dünkü duruşmada, vak'a esna- evrakı zabıtaca ikmal olunarak suç
amda bu kahvede bulunan Ali adın- lusu vatman lbrahim dün müddei-
da bir ha~al dinlenilmiştir. umumiliğe teslim cdilmıştir, 

Şahid ifadesinde ezcümle şunları Sorgusu yapılma~ üzere birinci 
söylemiştir: sulh ceza hakimi Reşidin huzuruna 

«- Suçlunun kayınbabası İhsan 1 çıkarılan suçlu vatman hadiseyi şu 
eaki ahbablanmdımdır. Vak'a günü 1 §ekilde anlatmıştır: 

Ora 1 are Komutam 
Emniyet M ~d Urlüğünde 
Örfi idare komutanı korgeneral 

Ali Rıza Artınkal, diin öğleden son
ra Emniyet Müdi.irlüğüne gelerek, 
Müdür Muzaffer Akalım ziyaret et
miştir. 

Yaralılar, imdadı sıhhi otomo
billerile ha,taneye kaldmlmışlardır. 
Dükkanın neden yıkıldığı hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. kahvede bir masadn oturuyor. dere. «- Vak'a günii idaremde bulu. Eminönü Halkevinde 

SiNEMA SANAYllNIN 
LESLIE HOWARD·m 
BETTE DAVIES'irı 
OLIVIE DE HAVILAND'a 

1''ransızca. 

Şubat S 

Sn pa:rlak zaferi 
diye gösterilen ... 

En büyük 
l\luvaflakiyeti olan ... 
Kuılıetlni şahikalara 

yükselten. .. 

yeni bir şeref 
ufku açan ... 

O Gecenin Rüyası 

l 
Şiirlerle ıü.Jt>Aen bir fantazi, aşktan t"Jham alan bir hayat romanı ... 

Kudretle süslenen bil' süper filmdir. 
A - :::l~ L A L E 'de 

,~--·Dikkat! ... Sakınınız! .. . 
Dehşet... Korku... Heyecan... Saçan .. . 

GÖRÜNMiYEN CANAVAR 
Bu Cunta matinelerden itibaren 

T AKSiM Sinemasında 
Gösterilmeh başlanacak 

Görünmeyen Adamn Avdet! 
Müthiş ve iirpert.ici sahnelerle dolu filminde olacaktır. TEDBİRLİ OLUN 

Bugün ve yarın son oıalrak 
BİR TÜRKE GÖNÜL VERDJ:M , ___________________________ , 

MARMARA 
Mevsimin en muazzam 

film.inl S'UllU!YO r: 

IONIA llENNY 
ve 

TYRONE POWER 
in gö~emiş p'şaalı sah. 
nelerle dünyaJıın gözlerini 

W:mı.aştıudıkla.rı 

K 
A 
R. 
L 
A 
R 

altında ••• 
Aynca : 

Sihirli Kadın 

,. 2 nci Hafta 

B 
u 
G 
o 
N 

ı l 

bt.mbul Halkının 3 de 
2 si takdir ve bayran

Jıkforla gör .:n, 
Büt~ 11 lstanbulun gör
mesi için Türkiyenin 

harikalar filmi 
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Reji: MUHSiN ERlUÖHUL 

Bugünden itibaren 

Pas;f korunma ekibJeri için 
hazırhnan techizat · 

den tepeden konuşuyorduk. Bu es- nan 55 numanılı Ortaköy - Aksa- konferans 
nada damadı Zarif hiddetle içeriye ray tramvayile Bevazıd c:ıddeııin- Eırunönü Halkevinden: DOROTHY LAMQUR'UR 
girdi. Elinde büyük bir tabanca ~e~ geçer~en, .Postane sokağından 6.2-1941 Perşembe günü saat 18 de 

2 nci Hafta 
ALEMDAR ve MILLl:ıe 

Hava taarruzlarına karıı pamf 
.korunma tetkilatına dahil bulunan 
e.kiblerin techizatlarına aid noksan. 
lar tamamlanmaktadır. 

Belediye Sıhhat Müdürlüğü, fim
diye kadar muhtelif gaz arama, gaz 
temizleme ve sıhhi yardım eldblcTi 
teşkil etmittir. 

Gaz arama ve temizleme ekible
rinde çalışan her ıahıs için 1 1 1 li
ralık techizat temin edilmiştir. Sekiz 
ki~lik olan bu ckiblerin her birine 
1 300 lira sarfedilmiştir. Şehrimizde 
fimdiye kadar faaliyete geçen bü. 
tün aıhhi yardım ekibleri için bir 
milyon 800 hin lira, gaz temizleme 
ve 1ıaz arama ekib]eri için de 700 
bin lira aarfolunmuştur. Aynca her 
ekibe bir kamyon vexilmeaı karar
)a9tırılmıştır. 

Pasif .korunwa ekiblcrinde çalı
pn bütün vatandaşlara yeknesak 
elbise temini işi de yakında halle
dilecektir. 

vardı. , onume anıde hır çocuk çıJktı. Mesa_ Evimiz salonunda Üniversite Doçent- AŞK FIRT[NASI 
Namluıunu bize doğru çevirerek: fe çok yakın olmasına ragmen der- terinden Refi Şükrü tarafından (Ha~b 
<c- Kalkın ma:sadanl)) hal fren yaptım, fakat muvaffak o- iktısadiyat1) mevzuunda bir konfe _ ... ••••••••••••rl 
Diye bağırdı. 1~~~.dım. Çocuk arabanın altına rans verilecektir. Giriş serbesttir. · 
F b . }Ad' k • d duştu.» ena ır ıa ıse çı acagının er- S ) 'k ah 

hal farkına vararak, Zarifin önüne b 
1 
uçdu~und mudayyen J amr.tg 1 30 lirasını dolandırmış ( 

dllrdum: u un ugun an uruşmasının ser- Zabıta, dün açıkgöz bir dol:ındın- _ 
Y t ... 1 1 best olarak yapılması karar altına cıyı yakalıyarak acil· t-~•· t «- apma., eme og um . ., 1 d '-- "dd • ıyeye =ıım e -Di 1 v b l d a ınmış ve ava evraıu mu eıumu. m·şrr 

ye on.a ya varm~ga. aşa ·~· miliv e iade olunmu tur. 1 1 
• • 

Fakat, Zarif çok asabı bır halde ıdı. g ş Suçlu; Ak.sarayda Sıneklibakkal so_ 
Bu sözlerimi dinlemedi bile... lnailtereye satılacak kafında 5 numaralı evde oturan sa-

Tabancasının namlusunu lhııamn • bıkahlardan Kör Şükrüdür. 
ayaklarına doğTU çevirerek teti~ tiftiklerimiz Hakkındaki iddiaya nazaran, Kör 

TtYATROLAR) 
Şehir ti,.a.hosu 

Tepeb~mda dram 
kısmında 

Akşam saat 20,30 da 

ElUİLİA GALOTTİ çekmeie başladı. Tifti~ ve yapağı birliği, dün topla- Şükrü evvelki gün, Köprü civarında 
Suçlu tabancasını birkaç defa a- narak Ingilizlere satılacak 40 bin bal. dola.şmakta olan Enver adında bir İstiltlal caddesinde Komedi klsm.ında 

tqlemelc iatediyse de nedense ta. ye mu~tel~ ~ins .. ti!tifin fıatı.a:~ıe, sa- ta.şralının yanına sokularak ona a _ Gündüz saat H de 
banca patlamıyordu. Bu C!'rıada İh- tı.ş şekıllermı muzakere etmtŞ.ır. Ya. şinalıkta bulunmuş ve adamcağızın ÇOCUK OYUNU 
san kahveden dıtarıva hrladı ve pılan konuşmalarda, İngaiz ticaret 30 lirasını dolandırmıştır. Ak.§am .saat 20,30 da 
kaçmağa başlı:uh. fak.at tabancası- birli~i~in ve Türk tiftik tücearlannın Dün, bu suçundan dolayı birinci KİRALIK ODALAR 
nın ateş almadıl'iını gören Zarif bu verdjğı fla.tlar ar.asında mutı_ı.vassıt sulh ceza h!kimi Reşidin huzuruna .. . . 
~efer bıça~ını çekerek kaçmakta o- bir fiat bulunmuştur. Bu fiat Ingiliz- çıkarılan Şükrü, Enveri tanmıadlğmı Hergun Çocuk oyunu zçın bilet verilir. 
lan kayınbabaııının pefine düttü.» ler tarafından kabul edildi~i takdir- söyliyerek, kendi8ine isnad olunan 

Hamal Alinin bu ifadesinden de .satı.şiara. başlanacaktır. cürmü inklr etmiştir. Bürhaneddin Tepsi temsillerini 

göstf>rıl ıeğe başlan ınıştır. 

Ba hafta 

Sinemasında 
2 saatlik musiki ve kahkaha 

şaheseri olan ve 

JOAN BLONDELL 
ve 

BİNG CROSBY 
tarafından ya.rata:an 

KÜÇÜK 
ıonra diğe~ şahidler dinleni1:ni~. on.. c . .. ' H_~kim, . .sorgusunu müteakıb Şük _ 6-2.41 Perşembe akşamı 
lar ela vak ayı hu tarzda gordukle- Kücuk haberler...) rüyu tevkıf ederek, Tevkifaneye yolla.. Kadıköy Süreyyada Fransızca sözlü tılmlni 
rini söylemi<1lerdiT. · mı.ştır. Baba Ramis '- görüp dinleyiniz. 

MELEK 

Gümrüklerdekı1 İtalyan 
mallari 

Yalnız en büyük ve en müstesna şaheaerleri takdim ile aayın mü.şterileriu --.. 
rağbetlerine mazhar olan lstanbulun en büyük 2 sinemasında 

Diğer qahidl~rin çaiınlmaııı için e Evvelki gün Ankaradan §ehrimi- - --------------------------------=.::_ ______ _:===-
duruıma ba~ka bir güne bırakılmıt- ze gelen Mıntaka Liman Rea.,i Refik _. •• 
tır. Ayantur, dün tekrar Ankaraya git. 

miştir. 

Gümrüklerdeki İtalyan malları hak Müddeiumumiliğe davet Refik Ayantur, Ankar11.da bir müd-
kında 2.13 numaralı kararnamenin İstanbul Müdclelamurmftnden: det kalarak MünakalA.t Vekaletile te-
ta~biki hususunda alakadarlara emir İstilnbuldıa bulıındufu anla.§llan maslarına devam edecektir. 
gelmiştir. Ma:üm. olduğu üzere bu ka Keşan ceza hA.kimi Osman Bahri u. e Bir avukatı muhakeme esna _ 
rıırnameye gore Italyaya akreditif a- zunha.samğlunun memuriyetimize sında tahkir etmekten 20 gün hapse 
9ılmak ııuretile ihracat yapılmakta ve müracaatı. mahkfun olup uzun zamandanberi 
İtalyadan da mal gelmektedir. Yal- , zabıtaca. aranmakta olan Hulüsi a-
nıı Italyadan gelen mallar gümrük. r~ı dında bir muamele taltibcisi dün ad
lere ithaı edildikten sonra bu mem- Orhan Ural !iye poli.sleri tarafından yakaıa~-
ıekete mal sevkedilecektir. Bu karar. tır. 

nameye göre gümrükte bekliyen ka- k A Başka bir suçundan dolayı dün 2 
ğıdlar p.ya.saya verilecektir. Kari atür lbümü nci ağırceza mahkemesinde serbestçe 

duruşması yapılmakta olan Hulüsi, 
bu cürmü iÇin de tevkif edilmiş ve Sanayi Birliiinin toplantı" 

Mılli Sanayi Birliğinin 8enelik u _ 
mum1 heyet toplantısı dün saat 15.30 
da Ticaret ve Sanayi Odasında ya • 
p:hnı.1 tır. 'I\ı)pılantıda, senelik me.sai 
raporu ile hesab raporu okunmuş ve 
heyeti cmumıyece tasvib edılroiŞtir. 
Toplantıdan sonra matbuat mtimes -
sillerıle azalara bir çay ziyafeti ,-e • 
rilmi.Ştir. 

• 
Güzel renkli bir kapak 

ve yüzlerce karikatür ••• 

• 
Yakında çıkıyor .. 

Tevkifaneye yollanm~tır. 

e Dünkü ihracatımız 500 bin li • 
rayı bulmuştur. İsveçe deri, İsviçre
ye tiftik ve deri, Romanyaya ve Bul
garistana balık sevke-dilmiştir. 

e Çuval ve kanaviçe birli~i umumi 
heyet toplantısı bugün yapılacaktır. 

Cuma günü de tiftik ve yapağı ihra
catçıları birliği içtima edecektir. 

BUGON Çemberli taş FERAH BUGÜN 
Matinelerden itibaren sinemasında: Tel : 

22513 
sin.,mada. Tel: 

21359 Matinelerde itibaren 
• 

1 
Muhitte emsali görülmemiı Fevkalade Gala Programı: 3 film birden 

-GÖNÜLLÜ KAHRABAN 
GARY COOPER RAY MILLAND ROBERT PRESTON 

Yaratılan bir devir... Y atanılan bir tarih... Ülkeler aşan bir zafer ... 

Türkçe Sinema tarihinin sönmiyecek bir gUneşi... Kahramanlığın en şanlı bir 
destanı, Yakıcı güneşlerin kavurduğu çöllerde fışkıran bir hayat 

2- MASKELER AŞAÖI (BUK JONES) 
'Büyük Kovboy srtistin Amerikada ilk çevirdiği büyük macera ve Gangster sinema romanı 

3 • PARAMUNT Londra bomba.rdımanı· Amerik~nın lngiltereye verdıği 
harp gemilerlnın bayrak nıerasımI ve en son hurb 

havadisleri T O R K Ç E 
Lıitfen dlkka.t: Senenin en büyük filmleri sİllemala.rımacJ.&_ Oalocet programı U&llme- Beyaz Esire (T\irkçe) 

\ıı Pek ya.kında: İlk Afkı CDeanna Durbiu), Londra taJeat (Borts KarJol), Sar~ eey-ta.o CMarlene Dietrieh) 



s Şubat 

SPORI 
Vefa futbol takımı 

toptan is Ufa mı 
edecek? 

so 

-·~·-·-·-·-·- 30 -·-·-·--·--~·--·-·-·-·---·- Sene 1-·-·-·-·-·-·-evve •. ......_. _____ _ 
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IobruM . Derne . BiDDUi 
İtalyanlar için yeni bir feliket: 
(Saniyet Beniadem muharebesi) 

1 [ Htdiseler Karflsmda 1 

Boyundan aşağı inmeyiniz 
I «Dıı grupunun sergİ&inde tablo -
ın. s~yrecÜyordu..."Il. Bir kadın por
k esuıııı karşısında duran genç bir. 
adın, nazan dikkatimi celbetti. Bi:r 

şbaeyler söylemek istediği, fakat tek 
şma olduğu için söylen1ek . t 

d"~· · b. · ıs e -
. rgını ır türlü söyle-rnediği her ba. 
Iınden belli oluyordu. 

O tarafa gittim, gene kadının ya
nında durdum. Nihayet 

duymak için tablosunun asılı olduğu 
yerde duruyormuş. 

Biri gel.mis, tabloya dikkatli dik
katli baknuş; teı.ı..lanl: 

- Her haide bu zat da bir res
sam olacak. 

Düşünce:ıile yaklaşmış; sormuş: 
- Tabloyu nasıl buldunuz, bazı 

noksanlar m.ı gördünüz;t 

Ortada JolQfan ıayialara göre 
takım Siileymaniyeye 

ı~ecekmiı! 

Vefa futbol takımı oyuncuıaıınm 
tcptan istifa ederek, Süleyrn~ 
kltibüne gi.reeekleri tt bu hafta Is -
tauıbul.5'pora kar§ı Süleyınaniyede oy. 
ıuyacaklan hak.kında kuTV~ pyi

Jtalyanlar 12.000, bizimkiler ise yalnız 2.000 küsur kişi idiler. 
Düşman ne kadar fena muharib olduğunu bir dana 

göstererek Garb Trablusu şehrine kadar sürüldü 
Yazan: Emekli General H. Emir Erki/et 

f •- . arzusuna 
muva nıık ohbilmı" .,. k k .. ,, . onuşma , 
soy lem ek fırsatını elde etm~ti: 

7 F ~~a, dedi, sac;lann rengi hiç 
tabu değil, yanağın pembeliği göze 
çarpmıyor, hele dudakların boyası 
çok fena .•• 

- Çizmenin kıvnmlan tabii de-
ğil. 

. -. Olabilir. Re!<ıam hata e~ 
hr. Sız de r~!l3m!!!nız değil mi) 

- Hayır, ç?nneciyİm. 

alar dolaşmakta.dır. 
Süleymaniye klübü bu haberi kat1 

surette tekZtb etmiı}tir. 
Vefa takımı böyle bir hareket yap- ...... Qo•e<• .... ~. "'"'-"• o . c-:;. • "" • - - " 11. .. ••• 

ınağı cidden göae A 1-·-a flit bol ta - .. · ·"'' <ı> •• • • • • ••• • ,... • • • • • o • .o ..., ~ .._ • • .. ,O'-• • 'iıi' + ., • .., "~~ • • .- .. Ô 

tihimizde eşine eAder beadüf edilir ...,_ .... _a_v·-' .. >1_ .... ,.. ~ ···.:. ~ • • • •• • 40"1' .. _... ·'f · 

Onun yüzüne baktn!ı.. (Portrenin 
değil, konı:ışan bayanın) aaçlannın 
rengi tabii görünüyordu, yanağının 
pembeliği ~öze çarpıyordu. hele du
daklırn c;ok iyi boyan.nuştt. 

Ressmı. adamt l:olımdan vaka • 
laımş. tilhlonuu ~ısından ~alr. -
l.ştuırken: 

- Çirmeden yulcan çıkmnmanız 
İ~n _s:izi buradan uzakla~hnyorımı, 
demı'"» 

Fıkrayı bitirmiştim. ""' _ ..._ ı ·;. .. . .JE ,. t< . . . . .·r . . o 
bir vak'a ile ka.., k:a?'IU- kalmış o - ...... ~- ,..,.. • • 141 

'<I• • U ....,. l · · • .,,.. •-r.r- .ı:... .· . ..., u I<. • - • . 
b.~ağrz demektir. it· '·· ~.' • •· ••· f. ~ <ı> I ~ · • • ~ t 

Futbol hakem kamitesi ~~-":~~~·",.. ·~!~~·; ,._._.!°, ··.·:::~~ i 
i"_,tanbul mmta~ futbol hakem • I t::a ~ A :·: ::°.,': tt~\ 

heyeti li.steısi tasdik eajlmek ilzere ;, R :: 'V1r• "h ·• :( 
Futbol Feden.&JIODmı& ~ • ıl .IJ C 8 t l; c •' 

- Size bir fıkra anlatayım. 
Dedim, ve anlattım. 
((~.ok eski zamanda bir resim 

sel'gl:n açılm1ş. T e~hir edilen tablo
la .. dan birinin re3samı sergiye gele
ceklerin tablosunu aevre -
derlerken, l!eler söyliyeceklerini 

- Bayan. dedim, başka bir tab
lovu seyretsek. 

İlave ettim: 
- Renk, boya bahialerinde bo • 

yunclan a~ğı inmeyiniz. 

Q .tHUf. :/Ju.['4.Ji 
\\ • • fı il>. • - • 

tir. •- 4' ...a..\'., & ~ ·-• ~.O: -·~ 
Hakem lı:mnitesne Galata.saraydan .. 

1
' .. • •• o t 

Mıulıh, Peneııbııhçeden ~bih, is - ..__. ·-..... ~ '.~ .. 'f ~ >· ';» ~ 
ta.nbul.sporda.n Emin. Vefadan Saim ..: #.Fm4tkbi 1 

[ Bunları biliyor mu idlniz ? J 
Turgud aza oıarak seçiJmi§lerdir. &i'r~una ··GS il" i 

Futbol ajam Nuri BOS'lli ~ •- \ • \ ~ 
manda. hakem komite&ı:ı• riya.set e. Ttm a ·~ ct n 
decd:tir. -;/ ,'/ 

Genel Direktörlük koşusu :-: ' 
Genel direkt.örlük maka~ Ja - r-··...... : ti! 

rı~t Pazar sabahı Şişli_ Ma.alak yo!u • .._ ., ~.. ! 1f !.,. .. ,:···~ /:.:-, cr~rf' 
frııerinde yapılacaktır. ... -.. ""' • ·.· . 1 ... ,. .. · '. ••· • ., •. ·' -

Müsababnm mesafe.si 7500 metre- ' ~ ' . ::': • ~ • ft'f • • . • df?i» .. ~ - • ?' . 
dır. Koşuya saat 10 da ba.,lanacak - S' '\,;"\ tır. ._ ________________________ ....... İıılİiııiı ________________ ...... __________ ~ __ ...;. __ :..;:;,;:.:__ı, 

Yarışa her arzu eden atlet i<t.irak 
edecektir. 

Mil83.baka birinci ve üçüncü kate_ 
iori atletleri ansmda ayrı ayn ye.. 
Pılacaktır. 

Mekteblerarası :naçları 
İ.!tanbuJ Mektebleri Futbol ve Vo_ 

leybol Lig H~yeti Başkanlığından: 
5 2/1941 Çarşamba günü Şeref sta-

dtncla yapıla.eak maçlar: 
Tıearet L. - ı,,ık L . .saat 14. 
Muallını M. - San'at O. saat 15"1.5 
5 2/ 1941 Çarşamba günü Eminönü 

HalkeYi .salonunda yapılacak ~ • 
lar: 

IŞ'lk L. - İnönü L . .saat 14. 
Kız Öğretmen - Çamlıca L. saat 

14 30 

(Seniyet Beniadem) mub:ırebesirıi gösterir kroki 

- 9 - ı rezesi de gerilerine taarnu edecek- ı muharebeye giriştıl:Uen eonra Nuri 
İtalyanlar, Zaozıır üzerinden Sa.. lerdi. T esb~t ol~na_n plan bu idi ve Paşa a.t~ık ateş açtırmış ve İtalyan _ 

niyet Beni Adem,! hareket ettikleıi aynen tatbık echldı. ı Iann sag yanıncı taarruza geçmişti . 
- bizim tarah;ıı vaziyet taknben Alınan tertibat, diiı~manı her ta - . Muhtar Ka'bı\r müfrezesi dı: İtal-

:;;ıe idi: ( 1) raftan saraca:C surette mükemmel- yanlann gerilerine taarruz ettiği gi-
Nuri Plll<l ile kalabalık bir kuv- di. Filhakika İtalyanlar eğer Nuri hi Zavyeli atlılar da Nuri Paşanın 

vet ve erzak merkezi Fındık bin Paşanın düşündüği.i ve hazırladığt müfrezesile birlikte muharebeye iş_ 
Gşirde; Muhtar Ka 'bar kumandaSln J tarzda, Aziziye üzer;nden Saniyet tirak etmişlerdi. Birkaç saat süren 
daki 300 kişi Bir Abdullahda Zav- Beni Ademe geldikten sonra bura- Saniyet Beni Adem muhflrebesi pek 
yeli 4 :5 00 atlı Bir Abdul1ahm ce- dan şarka dönerler ve Fındık bin ı şiddetli ve kat'i oldu. 

Burunla kaval çalanlar 
Filipin ada -

ldrı yerlileri ara
sında hwnile 
kaval çalaıılara 
çoic tc.sadüf edi
lir. Bunlar bize 
g-iiç gelecek bu 
işi pek kolaylık... 
la başarabilmek
tcdirleT. 

• En vahşi hayvan 

Et yiyen hayvanlar arasında en 
vahşi kurttur. Bir kurt kendi ana -
sından doğan kardeşini bile yer. 

İşte bu, 

Tibette merdiven 
Tibet dağla. 

rında çok dik 
yarlar mevcud
dur. Fnkat bun -
lan geçmek ça
resini bulmuş ~ 
la:rdır. Uzun a -
ğaçlan keser -
ler. Bu ağaçlara ayak girecek ka
dar ~yuklar açarlar. Adeta, sabit 
rnerdıTCıı yollar hasıl ohır ve y.u_ 
lar bu suretle geçilir. 

* Tüylü fil yavruları 
Bazı fil yav -~ 

r..J lannııı sırt - ~ 
larında, doğ • · 
dukları zaman 
uzun tüyler l:ıu- , 
lunur. Bn tüyler, zamanla döltiil 
mektedir. 

olamaz! Pazar günü y'l pılacak 
güreş müsabakaları 

Beden Tm-biy•i İsta.ubul BCııipsi 

nub d~ğuaundalci Terdina cenubun- Gşire •. yani orada san~ıklan Nuri . ~ta]yanlar,. gene gaflett:ri, ~cşif, 
da, Misratadan gelen muntazam ve Paşa ile asıl lcuTVetknne, saldırır- ' ıhhyat, bas.ıret ve sevk ve ıdare 
en ciddi kuvvet Bir Er adem şima- I larsa mahvolacakhrdı. Çünkü ha - noksanları eebeblerile Nuri Pa.qanın 
linde. Fakat burad:ık:i kesif Sabr a-j Iı:ikatte Nuri Pa,a il" onun asıl kuv- onlara kurduğu mükemmel pusuya: 
ğaçlan arasınJa viz.li ve saklı duran vetleri onların önlerin9e değil, yan- düşmil§ler ve doğu, cenub ve batı 
htı son kuTVetten diimıanın hiç hir larında ı:nükemmel bir pnsu kur - cihetlerden mühlik taarruzlara 

haberi yoktu. O, bilakis Nuri Paşa.. muştu. uğram(ış2la)rddLd'!'kelrli.lerin ldmedfa' el 
mn asıl Jr.uvvetlerini Fındık Bin Bilakis eğer di.işm-'n, Aziziye ü. atraş e ı . en ve o ukça bol 

G · d b·ı· ı_ Çünkü ona öyle zerine yürüyecke olursa 0 z.amatı cephaneye rnalık olan 3, 7 1ik tc.-p
~ır e ı ıyoruu. 

gö.sterilmi.şti. her ne kadar asıl kuvveti kar"!ısındaı l~rla, ~ülazim illi.aminin . maki.'1.eli 
Zongu)daktan bir mektub 

zarfı yırtınca içinde bir de 
çıktı. Mektubun fıülasası ~u: 

aklı~,, vilin oyııand1ğı -.akit ertesi gündür. 
resım Bir zat elinde bir güa evvelki 

Gnreş AjanlJiuulan: 
. 1 - 9/2/19~1 Paza.1' günü Fatihte 
Istanbul Gürq klübü .salonunda tec. 
rübeli ve tecrübe.siz güreşçiler ara -
Slllda (serbest <!alma ve sarmal na. 
nıı altında güreş müsabakaları ya • 
Pılaca.ktır. 

2 - Tariı .saat 11 de, mü.saba.kala? 
ise 13 tedir. 

3 - İki kilo toleramı vardır. 
4 - Ha.kemler: Sedad Şahin, Ah

lrled, Refik, Vefi~ Reşa.d, Kamil ve 
liayimdir. Bu mü.sahakalarda ayni 
zamanda hakem namzedleri de staj 
ıörmü.t olacaklardır. 

5 - Miw.bakalar e.s.ııamıda (ka. -
falıol, burgu.) müsabakuı galiblerine 
lllada.lyalan tevz& edilecektir. 

lsviçrede ask3ri sansür 
Berne 4 (A.A.) - . stefani ajallöln

dan~ 
HükO.metçe bir proje tanzim edil. 

lllektedir. Bu projeye nazaıan siya. • 
61, iktuııadi ve a.skerl mahiyetteki her 
türlü neşny.ıt, baskıya venlmeden 
evveı erk:A.nı harbiyenin sansörüne 
anedaecektir. 
; 

vSoa PU&a• am ıefrikası: 12 

B
. .. ,... dık Bin Gşire ltal- bulacak iae de, fakat ona sağdan, tufeklen ftalyıın pıyadelerıle topla -
ır gun, r m h h • d . d .. .dd 1· 

yanlann hareket ettikleri a er~ soldan ve geriden hüct•m edileceği rını y~nl" ab~ ve ı:teralı en anlıdıkl, şı el ı 
Jc:I" y lit bu gibi haberlen için g-ene mağlub edilebilecekti. ve tesu ı ır ateş tına a - arın -

h
ge ı. _ ~l e~::_ bir süntk getirirler o·· t k N . p "ste dan ttalyan <Jaf!annda derhal karı • ayret eaı ece. · uşman. ıp ı un aşanın ı - .. .. 

B 
·· · Nun· Pasa akşam di<n ve hazdadı;;ı S"'kilde hareket şıkhklar olmuş ve bnnlar l>u,-ük za-unan uzenne · • ..,. ' ,., - · k · 1 k w b 1 

d 
. li hareket ede- etti. yani Sa . t B . Ad ekil- yıat verere şıma e açmagl' aş a-vakti bura an gız ce • nıye cnı. eme ç .. .. 

k 15 K 
:.:.~ de bulunan Bir El'a- dikten sonra buradan cenuba yürü- truslarcbr. Cunku sarkıı, cenuba ve 

re m. ..ne ı ' b 1 ·· k ·· 1 · ·· '- - d 
ıd . bur"adaki müfrezeyi yecek yerde, Fın<lık bin Gşire dön. gar e ıro so turme en mumıı>un e-

deme ııe 1 ve · h d.. B" 1 N · r !!.!td· B O k l l l S · t Beri Ademın e - u. ıraz evve, un aşanın em - ~.u. :ı. u tara ar apa ı o up ya • 
0 gece anıye el · · d k · k 1 · ·ı · d k · al · T bJ ili · ık men cenubunclaki kum t~p 

1
enn.e n}ınL~l ·ı dU~Ve~ ~nn, ~~ C~ln ~~~ - DiZ ŞUrl yanı ra Ua C< eti aç -

kadar ilerletti ve hurad.ı. şuna e gı- PWUU ugu !1.Um tqn;.acnne ıı;ıaua~ tı. 
l ·ki tarafında mevzie ilerledikten ~nn gen dönen ltaJ - Bu cihet ise Mhile kadar kıım ve 

den yoTım la 1 
ye makineli tüfekler yan süvari kuvveti de omı göreme.. suauz olduğundan bin;ok ltalyan ~ 

~tu. i:t·~ idi ki düşman mi~ Te bittabi bu mrntakanın bo§ ol- keri de burada vor~nluktan v~ su-
oyl~ yer0 _

1
• Ademden fındık bin dnğunu bildi~. j .uzlulr.tan i>ldii. Ayaklar battıiut • 

Sanıyet ocwal - N • p d w d d w d L--d .. .. k le •• LüJ . ci'" k l boyunca ilerle un a1anın ogru an ognıya - ıı;unı a yurume pe muşıı; -
C:Şl:C onere Y,,0 n ·iddetli ve miib: emrinde bulunan müfreze kendisi 1 dür. Bu seheble Saniyet Beni A -
dıği zaman, yanmı " . J 1 1 . • hı hnabilsin Bu emir "Yermeden ate' açmamak ve a- d~ ınulıarebe91 ta yan ar ıı:m tam 
Jile bir ateş a na a ·• L'' teş anma kadar da ainmek ve biç bi1 b" --~'Ub. l felAk l · 
takdirde Fındık bin G~deım~r ..,l ~ Nıye! epve ka et el n_ebd -

h d lc:avemet " • bayat eaeıi göatennemek emrini al- ce enımş, un a~a uvvet erı e 
dü,mana cep e en mu w • • 

dec~lercli. Ocı;trndar. dognıya Ntm mıfb. (Deftllll 8 inci sayfada) 
Pa .. nın kumandasındald Bir Era. ltalyan ~varisi 'b. müfr~.ecleıı 

hiç bir ~Y görmiyerek ciönclükten (2) ~ı:r tııp demektiıı:. Bu top!& -
deın kuvveti Oüş~ • !~ ve ftalyanlar S........_,, Beni Ademden rm sesleri pelt taızla çılmıama.sma 
Zavye atl:ılarile Muhtar Kabar müf- ~J~~ • 

Fındık bin Gşire iyice teveccüh ede;. tratmım merm~ tesirli ıdi ve Ital • 
rek. buı:adaki kuvvetle adamakıllı .,aıtl'an tAti geliyordu. 

- Ben -42 ydşındayım, serbest 
bir meslekteyim, ayda takriben şöy
le bir para kazanıyorum, ailevi va_ 
ziyetim buduz ve evlenmek İstiyo
rw:n, yazar, ıesmimi ele k.ormusu
nuz? Derhal: 

- İşte bu, ob.maz. diye aöylen
d.Dn, o dakikada da bir ıün mat.. 
baaya uğradığım zaman ırazeteci 
arkad.atlardan dinlemif olduğuın 
bir hik.iyeyi hatırladım.. 

Vaktilc. on. on hq yıl evvel ak
şam üatü ÇJkan b.ir pzete tam bası
lacağı sırada mühimce bir dolandı
ncıbk valt'aaından haberdar olur, 
derbal yazıp sayfaya kor, fakat is.. 
ter ki. yazı resimli olaun, a:öze çarp
sm. Amma dolandıncmın nsmi 
yoktur. Ne çıku) Gazeteler o za
man bugün olduğu kadar terakki 
·etmemiş, dildatli ellerde de değil. 
Yan müdürü uki ldiıe dolabuıı a
çarak İçinde• bU adam rcaııi bulur. 
gazet~ kor, G cünkii nüh.a da bu 
şekilde çıkar. 

Komedinin, daha doğruau vocL 

nüsha ile matbaaya gelir bu aahık 
bir mutasarrıftır ve hiddetinden her 
tarafı titremektedir: 

- Bir dolandıncdık. hi.diseainin 
iç.ine benim rı:smimi koymuşsunuz 
diye bağırmaktadır. ' 

Gazetenin yazı müdürü i.htiyat
sızdır, fakat soğukkanlı olduğu da 
mahakkak: 

- Ne müaa.sebet, der. Vaıba 
bu resim size bi:raz hemi.yor, baJD
katte dolanchncmın resmidir. 

* Şimdi farzediniz it~ Zonguldak-
tan a:elen resim aahibi tarafından 
değil de, blı düşmanı tarafından 
gönderilmiştir ve bu zat evlenmek 
istiyor kayd.ile gazeteye konmuştur. 
YanLJhk, yahud oyun anla~ıldığı 
zaman ben ne hale girerim, tasavvur 
ediniz? 

Resmi de, mektubunu da yırttım. 
Hem şunu söyfiyeyim: Bir iki İL 

tisnaırmın görirlmü'Ş olmaama rllj
men hen ilan yel. ile ciddi bir izdi. 
"'8lli yapılabileceiine iaaeanlardmı 
değilim. Normal yolu tavsiye ede-
rim. TEYZE 

YALAN[j 
hQfJlud kalmıştı. TuttuHım odalar, ~ moda ~etelerinden fırlamı, Hanımla konuııma.81, hiç olmazsa ı rini. orada yeaen pasta.Hum hiç bir 
birinci katta, denize kartı ve pek le. manken tn1:rlarile, kıTra.k bükülü,_. yeni elbiselerden bir tanesine, en sa- yerdekine benzemediğini anlatıyor
rah idi. ]erle, ((pÜrazametıı yürür, aalınır "Te desimıe izin lr.opannaa için J.'lllvudı. lar. Yiiri.kalide yeui yapılan büyük 

Mimozapalas, iemının bilba!sa yerine ceçcrdi. Kimseye bakmazdı. Fwt Nuım Bey kansmtn az • otelle gazinenun lültaünü, cazıaı 
birinci ı limesini sahiden hak eden faht dikkatlerini çelmek ieted:iği ıurca mukavemetile, marazi ina - söyliye söyliye bitiremiyorlar. 
bir otel.:;, Gül ve çiçekle.rle süslü bütün o yabancı gözlere dolan me. dile k.a:rştlaffı; ve her zamanki gibi Çocuklar da tıpkı büyük. üdam gi. 
palmiyeler, zakkumlar, çamlar ol - rah, hayranlığı, çekememmiğj, im- yenildi. bt fikir yürütüyo;, filan elbiseli ba-
makla beraber, bilhassa ııra sıra, rerrişi tahayyül ve tııhmin ederdi... Mine de hergün, üvey annesinin nnnın, sinemadn gördükleri falan 

SAMI N >.\<.LEDEN: ME13~tJRE r 

h h k büyük mimoza ağaçları vardı. Bu anın, onun için doyulmaz bir ta~ «emir ~rduiu~ lny~fett~ g~i •• artiste ben;zediğini söylüyorlar. Suç_ 
Hala hasta mıyım? Her halde, trekli müteTazı yaradı ş canım a- dı vardı. yCN". ~ensı.so~ş maTJ. 9e"JJden bir ları _Yak_ kil Annelerinden en garib 

.. d d haLi l.ik ruhumdan o dmın hayali canlanmıyor, hayır!. .. * Yılmazla Yııvu:z, iltiai de, beyaz- eteklikle, çızgili pazen bi.r bluz veya terbiyey:ı alıyoy{ıır. Fahire Haıwm 
;:~~ ~yuş:;luk ~i~miyor. .. Beyaz Peri bana ÖVıc1da.;, ~dıml ı.s~tırlaNt; Fahire Hanım, g~niş bir tarasaya lar içinde, bir örnek kıyafetleriJe beyaz pikeden bir ııönri:zet. Kendini nereye gitse onlarla da kendjni eia.-

• A b ' dı' ıyor . ye ıse, oy e 1 .... • • açılan büyük yemek salonuna heT • - 1 ·· ı ·· ·· . k ı_le . ı_ • ,_,_ b--'- rt '- '- "zül· l .. d 
Penme bir gün: ((1-!ıkaye ıtme :·· m .b ·· r . ı·n-n 0.__ _ın•• -dece d .1rik li d" g11ze guze yurur 111 emae nne xu .. çırllDD ıuuyol' ve a 1~ rauna u - e~ evam ediyor. Çocuk.lann 
O 

. . . . İlende garı şey ... '"" Dild ..,. - kesten on a . a sonra ge r ı. rulurlardı. müvor 'bile ı_, L '- ·- _. 
nu sızın ıçın y3zıyorum... 1 b 'I dt &lan, bir şeyi hatırlar «Moda• denilen haşmetli kudret o- . wç ou zaman gece yıuısınuan ev • 

olruyacaksınız . .. Amma. ~na on - «O a ı eA ma ~ yapayım. böyle! nun yalnız elbeelerinia rengini, bj • Onlarla elele içeri ~nn Nazllll Sofrada Fahire Hanım, oğulla - vel yattıkları olmuyor. 
dan hiç bahset;-n;yeceksıruz .•• » dh~ msı">h· :· . m L"ır hatırayı andınyorl Beye gelince, ona arhlt ihtiyar de - rile gülüyor, söylüyor. arasıra ko - Zava.Jlı vavrucuklur, nice mıı~um 
d . Etm' d Aıamızda ıç u ısmm u d k çimini, uzunluğ•ınu, ayakkabılarının nebilir: Beli bükük, ııa~lan kır. ha - cıısma bir 'leT somyor, o da lıuna, gözlerin roktan uyku'-·a daldıkları 
ırn. ıyor a. • · w L: L dın olan Peri e - anc;t .. eklini, saçlann:n kıvnlıı;ıru, encla - L 1 · d w Ell h ki b ''- .. J Minenin adı geçmiyor. Yazdıgımı Genç ror iLİ dadır - ben annemi ., reır..et en e agır ve yorgun. erin- er zaman . gİ i ud Üç kelime ile kı. saatte, yaşlarına uyrruyan bir tak.mı 

görüyor .. . Bir ,ey sormuyor .•• Am- 3~-~5 ya~ arm Peri hana hiç tanı - mının çiz.gilerini karara, hükje bağ den hıttuğu şirin nğlanJarın büyük saca cevab veriyor. Sabahlerin ya - seyirler v~ üstüste uylwsuzluldarla 
rııa gömülen küçük çılekeşe acıyaca- goruyorumld. ·,: snacııOtmı hatırla- lamakla kalmaz, başının nası tntu- babası zannedilebilir!.. Mineyi ise, pı1an bir araba turundan, pli im heyecanlanara.lc. gözlerini. apaçık tu-
~ Öyl c 0 uaum .. ..,,. lac,,.;;.ına, vücudunun nasıl büküle- •lk triTnleri kürüklerin «matmaz•lı·» d .. 'l.a k } '- -} L} d w d M l ı_ 'C' b" H d '- -guu biliyorum... e sanıyorum mamı,,. .. - ... - " ~ .. n a ao:t ıı> aşma ıwn an, a - taı arıLen. , a :re anım a, onuuın 
ki. Peri heni canclau seviyor. tıyor ! b . bama ceğine, adımlarının nasıl atılacağına sandılar. Hııtta çoculclann «ebe - d'ende inip denize nasıl ta., atbkla- bu ((gececilik kabiliyeti l ile deli deli 

Ondan gördiiiüm hisli iyiliğin, Bir annem olsa ;tı. s~ve:~te öy- kadar tayin ve tahdid ederdi. veyni .,, fffukara kızı 11hiç de ho~ rından, havalıu iyice ı:nrur ısınma?. aeviniyor 'ıatta ö"'iinüyor 
ıeflr.at dolu ihtjmemın hatırlattığı 0 bakar, bana acırdı. en e ı , Nazını Bey ve ailesine tahsis e - tutmuyor <fiye, ~a~nlar vardı. banyolaTa başLyacalclanndan kira O kendi tarzınca oğ:ıllarını se..i.. 
iç tilretici, değerlerine paha biçil - le yapıyor. I"" :ıyESİ dilen masa, üzeri tenteli tarasaya a- Sabun köpüğü gibi uçup giden i1e tuttuktan güzel büyük sandal • yor. Belki hayırlı ve doğru bir se~ 
ınez, müphem şr.yin ne olduğunu MtNEMN H ~ çılan geniş çamlıiın hemen yanında. süs hevesinden, gÜ7.e] e1bise giy - dan, Hayırsnac:ladaki ııato harabe - tarzile değı1 amma, ~atla kocasını 
anlamak, bulmak için hazan hafıza- ikinci ktsıın bir basamakla çıkılan ve öteki sof- mek sevincinden elinde gönlünde sini muhakkak gezip görmek i•te - bile seviyor. Daha dogrusu. kocaSJ-
tnın en uzak qiı:leri içinde aranıyo • _ l _ ralara tamamen hakim bir yerde idi. bir şeyler kalmam}fftı. $ırf ela.leme diklerinden bahsediyorlar. Bir ak - nın onu s~vmesini hos görüyor. 
rum . Mimo:ıapalastan Fahire Hanım, ince uzun boyu karşı utandığından babasına, FahiTe şam evvel R-:tlada pelc eğ~ndikk. (Arka• nr) 

_ _ _ _ ....;.- · h;i.ı.ü.t•n u'.-ll:u-..:....._,ı..E..&ı.hi'..!.i~re;;....;H;..;,,;;;a_n~l!l~l ------------------------~----------------



6 Sayfa S-0 N P'O S TA 

[Memleket llaberleri) Harb • • ve sınır 
t;Jukurovad& l 
Ta~n Seyhan ve 

Ceyhan nehirlerinin 
zararları le!lbit edildi 

S• k •• ı •• ı ı Ant l d (Baft,arafı 2 inci sayfada) lharb vasıtaıandır. Bu satırtar ene. 

ıvasta Oy Uye e a ya, a rikalar vticude getirdiğini bütün bir la düşmanın kendi kudretlerinin tis. 
hwıumet cihanı altın harfierle tarih. tünlil~tinü ortaya atat, karf.Wllda • 

El ki "k ş· ket• lerine geçirmiŞtir. kini hayrete düşürür, korku afl}ıı.r, 

te A hl d v t ı e rı zr ı Milli iman ve manevl bag"" n.a~al ink\sarları .yaratır. Henüz bu Zga arı agı 1 ıyor Belediye tarafından • g,bi mocıern ve Şimşek sttr'atinde ta. 
Milli im&n ve me.nevi bağ bir or • sıtalar meydanda yok iken bile pro _ 

satın alındı dunun en büyük kuvvetidir. hnanı paga\.ıda silAhınm telkin kudre~in:n 

ilk L-k s· }Ü k ·ıo tr mesafede olmıyan manevi rabıtaıacı çürük o - oynadığı Sihirli rolü tarih sayfaların-
AdaRa (HUMMI) _ Sul.ı çok 9.._. ıvasa l me e Antalya, (Hususi) _ On üç ıse- lan ordular pek çabuk .. i1:hilfU eder: da canlı ifadelerle okuyoruz. Sinir 

mevsimaiz yiikselen ~il ve Cey llulunan Pirkinik köyünde bir el dokuma nedenberi faal b" halde bulunan e- rer. Dikkat edilmif, göıiilmüftlir kı cümlesi üzerinde telltin kudretinin te 
han nehir*1nin cnııada yaptıkiaw .._ ,., h k ld tebrik. prk.eti g~~len lüzum üzeri. dö~mesini bilen, i~~ sağlam olan. s~ini btlir8iniz. Bernheim denilen si-
tahribat hakkında al"-adadım:hıa l.""C;zga 1 ursu açı 1 ne müddetintn hitamtna daha kırk o~dular etn.dında Sifltl' salgın~ .:e ~ hek~inin dediti gibi, telkin oyle 
alınan maiıftmatıı 8'Öf'e diin <M S... yedi sene varken biffedarlarm mu- sınır hastalıkları da pek az görulur. bır hA~ir ki onunla her fikir bey 
han ndui, sol ..hilde ~ndeı yafakatik cd 50,, bin lira mukabi- Şuurumt vatan ~ae teksif etmiş 11~ ne sokulur. Ve onıın tarafından ka • 
köyü civannda ~rbey çifti~ linde 15/ l /941 tarihinde aktedi!en ur altı ve gayrı şuurunu manevı bul edilir. Dimağ'! hücreleri faaliyete 

içtimada 0 bq Nisana kadar pa- kudretle, enerji ile doldurmuş Meh - getirir, hareketlerimizde hakim olur. 
ak lueınmd.cı lc()y aedlmini yara - ruı tediye nedilmek üzere belediye. ~edcik &n.'r buhranı denilen şeyi T~:kin ~n hayatında en lrudreUl 
~!~. 0.f~. ç~:'v~ ~!':~. ~ rr:~~ ye devredilmiştir. Ancak beı liralık bılmez. a~~~na bakmada~ . ka~~a - mu~~~tır. Bu mthleb.bih. ~ayesinde 
'&151 ır- .., hisse aenedlerinin on üç senelik te- manca dovüşur, gaza vecdı ıçerı.sınde neş em.zı artırır veya gıderırız. 
Kuyusu, Selmlı, Haeıali. Ptricebu - mcttüü zammedilerek yedi buçuk e~t~n bir~r kale kesilir._ Ka~ı~da .• Telk:nin kudretı" 
cağı araa:İIİAİ "'-nen istila etmi~r. lira olarak bolodiye tarafından te- kının gözune bir dev gibi dıkUır, bir 
Sağ sahilde ise nehir, Hadırh köy\i d.iyeei kararlaıtmlı:nt4 ve bu mes'ud değil bin gibi gözükür. Bu onun sah. Onun saye.!inde hayatın bin 
önündeki seddi dört yerinden tah. netice halkı çok memnun etmiştir. har kudreti, telkin imanıdır. Bu iman bir çeşid ıztırabına karşı ko -
rib ederek CamufCU, Keyifli, Dört- Ese.en bu maksadlıı Belediyeler cephenin en büyük zafer anahtarı - ~r, mukavemetleri yıkar, gUç -
aiaç, H~kir, Abidmpa.ta çift - Bankasından belediyemiz « J SOıı bin ıdır; Mehmedclk bu anahtarı daima tükleri yenera. Bilirsiniz ki uykuda 
liii ara2'Mnc yayılmııtır. Tuzla hl- lira istikraz yapmıştı ve belediyenin elinde tut.muştur ve tutuyor. Beslen- auunımuz faalıyetten kalkar, bu boy 
rafında da Ziyamed ve Kuranıe kÖy elektrik ııirketinde otuz yedi bin beş 1mede biraz zorluk Avrupalı muhat'\.. le iken gece uykuya giderken uıbah-
leri feyuıına nıanu: kalmtttw. Ka • yüz lira hissesi bulunduğundan te- bin hemen gözlerinin etrafını karar. leyJn herhangi bir saatte kalkmak ı.'l-
:ragöçer, Sanmsalt k~lerine de su diyesi lazım Kelcn para yiiz on iki tır, imanını zayıflatır, takat Meh • tediğimizde hiç bir münebbihli saati 
IJfrmİ,!ıtir. biA bet yüz liradır. Bunun da tedL medclk arpayı kavurur\ peksimetini A.yarlamadıtımız halde bizi zamanın_ 

Ceyı.n 1Mdue 0e Yünğir ovaeın- yeai gün meselWdir. Bu SUTctle be- ıslatır, günlerce, haftalarca muka - da uyandıran kuvvet telkin değil mi.. 
cia AVTadımezan, Çotlu, Akdam, lecliyeniR. eline kalacak olan otuz vemet eder, bu mukavemet onun l - dir? Bu telkin biliyoraunuz ki auto. 
Da1\İ4rnen. Arabi. köyü arazİ!İnf yedi bin beş vüı:: llra şehrln diğer manında, irndesı"nde, kanındaki asU suggeaUon ve heterosugestion şek -
kı.,men ieb"ll etmifdr. mübrem ihtiyaçlarına sarfedileeek- cevberdedlr. linde iki bftyük grupa ayrılır. Her • 

F e)"'eallNl uğrayaa bu yirmi dlSrt •. Sin.ta İemet ...... c.dcle.i tiT. Elektrik şirketinin belediyeye Türkün sinir kudreti hangi bir harici telkinde §ahsiyeti -
köy araminin bazı tarnflanncla MI- :.va (HusttsO - Köylümüzün ye varidet mödtit-ü Recai Balkır ve geçmeei hu işde meveud nev&ltısı mizi temsil eden (gra&etl poligo -
lmn 99tıifeei 6() Mntimi bulm~ _ l.axli ı Dm evalartnı bizzat do - ticaret sanayi odası b.afk:atibi Vefik ikmal ettncğe ve ıehrin tenvir edil- Türk a.üerinin sinir ve dayanl§ nunun bünyesindeki ana tesiri altın-
l\!lr. Se,dsao t"e Ce,ohen nehirlen lt-.mak ~etif.e mühim ibtiyaçlar.ını Güldağdan m~klı.:n bir komiayo. mİyen kıstmlarını ela tenvire medar kudreti her şeyin fevktndedir. Bina - da faaliyet.ten cüda kalıyor, şuur altı 
~len ._.tt ı.e~Re inmiş bu. kaqrhw.ak:, aynı zamanda kendı - aun tetkil edtlmeaine karar vermi, olacait ~bi cereyan fiatının da u. enaleyh ona karşı sinir harbi, pro - ve gayrişuur tesiri tam oluyor. Autos. 
lfmmalctadırlıar. O..aYa ~ sular lerilli Dl.lietah.il bir hale getirmek ve bu komisyon un fiat\erı iiıı:erinde cuzlaması muhtemeldir. paga.nda sil.Ahı müessir okmam:ıştır. ugge.stion ise ~uur ve muhakeme 
da bir çok ycnerde çdcilrnittir. Va- l'•J'eeİ ~ İkn.d Vekileti~~e ~lı •• İcab eden et6dlcre ba~lamıştır. Sübayının her emrine kut.sal bir vnhi kudreti teksif edilerek nef.se ya • 
sati tahmin&cte göre lOO,ooıı dö _ nan ~.edbi~r meyunında vılay~tımı- Daire müdürleri toplantıaa C h da trahom gibi itaat eden Mehmedcikte :ıe ya_ pılan telkindir. Bu telkin sayeainde 

.. a..l.. ~ .. MPft'ltot•ı E •art ze sonderılea el dokuma tezgahları Vilayet daire müdürleri valimiz ey an lancı temaruzları. ne de taklidi sinir kendimizi bir çok hastalıklar ve sıkın 
l)UTn ar ,,,,e ..... ,.. .... -v r. n as.. .._ b l ,_ı rd 1 J v 
Dİr tahnütde madd1 zarar bir mn - ue an ~ra lHa ya ımcı m~ ze~e- Akif yjdoğanın riyaseti altında ay- hastahgı arttı haatalıldarını görüyoruz. Askere ça_ t.ılardnn kurtarır, hayat mücadele -

ı· d ferden hır kıMııı hemen tevzı edıl - lık toplantılannı vaparak son bir :\y ğırılıp palaskayı beline kuşan<lık - sinde muvaffaklyetli adımlar atabı _ 
yoız,.;~a ır. C h K d" }" k ~ batla~ bulunmaktadır. Ay. içeriırinde geçen işler hakkında gö • Adana (Hususi) - Ceyhan köy tan sonra artık elbisesinin içerisinde 

1 

liriz. 
1 a1etıçc .ey an ve a rr 1 a. nca lktısad Vekaleti terı.fından bir rilşmelerde bulunmu~lardır. Jeri~de tr~ho~ ?.astalığın.ın ileri. bir dik başı, kıwık bıyığı, sert ensesile TeJkinin ferd üzerindeki te.'!irine 

~ljrı. kdymakam.1b{1 i~b!1jhiyel mü el dokumacı usta&ı de. şehrimize Şebrimize bol petrol retiyor ııekıl aldıgı gorulmektedır. San o. bir tek düşüncesi vardır. Sübayına, dair size günlük hayatımızdan da ba. 
! erm en ne. gı te ır .er a ın • gönderilmit ve ilk iş olarak Sivasa Şehrimiz pİyaıasma son gün • lan bu göz hastalığının bir an ev- yavuklusuna ve bütün bunların fev-. ızı ml.saller verebllırim. Bazı günler 

ci_ıgı. su.lartn vu1tıehne .v~ JA~e ''a- 1 O IUlomrire mesııfede bulunan lerde fazla mikdarda petrol gelmiş- vel önlenmesi ve hutalann da der- kinde memleketine liyık çeki düzeni. sokağa çıktığl.Dlız zaman karşımııa 
zıyetl~n sMulmu,, tafsılat 1sten - p· k" "k L·· •• d b" k·~• .n l B h" lh k h h 1 ed • • · · t h ·· d 1 ır ını ıı;oyun e ır .......... çı masa tir. ütün ~ ır ve mü a !!tın j - a t avııtt ıçın ra om muca e e yerinde bir asker olmaktır. Tankla - ilk çıkan biri tarafından benzimizin 
miştir. için İcab eckn malzemenin ttvltine tiyaçları bu suretle önl~nmiştir. teşkilatının Ceyhan köylerine sıhhi rın homurtulu yürüyüşü, ·.ıçakların solukluğu üzerine nazarı dikkatimız 

GümDşhamköy Halkavi 
idare h0 yeti i .tihabı 

baılenmı,tır. Valimiz Alc.if fyido - Kaput bezi ihtiyacı ekipler göndermesi pek zarurt gö - tiz ~i düdükleri ona köyıin daval çekilecek olursa birincide aldırma • 
ğanın tensibi ile Pazar günü Tica - Halkımızın mühim ihtiyaçların • rülmektdeir. zurnası, sivri sineğin vuıltl!ı kadar dan geçeriz, takat bu hal birkaç ki_ 
ret <><lası ba,Htibi Vefik Güldağ dan bulunan kaput bezi bu hafta ~ir eder. Çünkü o dövüşün bilhassa fi ta.Tafindan ıtekrarla~ $ma;n 

Gümüıhacıköy (Hususi) 
zamızın Helk.evi faaliyetini 

ile kursu idare edecek u.ta hu köye İçinde şehrimize bol mikdarda gel- Trakyada suru saihblerine millet, va~n uğrunda savaşın vecdi İÇflnİZİ korku .sarar. Şu halde telkin 
K a- giderek kursun açılıtbilmr-si İçin eL miş ve bu 811retle piyata ihtiyacı d d.I k içerisindedir. İlAhi tesir kudretin:n, ile karşımızdakinin imanını sarstı _ 

sosyal veri~li binayı teııbit ve IA::ı:ım gelen karşılanmışt1r. yar im e l ece mis\isİ'lJllin kuvveti altında yüzüne ğımız gibi hayat ve zlndegi de vere • 
işleri ile.mal ettikte- onra •ehrimize cn.--nıere yardun t.ırd·,. . d d bil" . '"'~ k b" t 'h" loft ve terbiyevi ha 

kund-an yeniden 
tanzime fırsat 
verecek olan Su
~ t zarhndalci 
intihabata şim
diden hazırlık 
yapılmak
tadır. Kasaba • 
nt•' bu yegane 
içtimai mÜ!!SSe• 
tenin ideal yo • 
~nd., ltuv..-ı.-tli 
olarak ·,rtirüy~ • 
bifm,.~ İçin la • 
zım gelen tedbirlerin alınacağına, 
Pı:..rti miUetti~i Saüm Altuğun biz -
zat b1Jrada bulunAcıtğı, delil adde -
dilmektedir. Gümüı nahiyesinde de 
bir okuma odası açılma5t kararlaı
tırılmııtır. Resim, bölge müfettiıi 

f.rzurum meb'usu Salim Altuğu gös 
· termektedir. 

Kocaeli hususi muhasebe 
memurları aras:nda 

deg'şmeler 
f zmit (Hususi) - Hendek hu -

suai muhasebe memuru lbı&him 
Tek taş, Kandıra hususi muhas~be 
memurluğuna, l(andıra hususi mu
hasebe memuru Mehmcd Tunç Geb 
ze hususi muhasebe memurluğuna, 
Gebze hususi muhasebe memuru 
Rasih Hendek hususi muhasebe 
memurluğuna nakil ve tayin olun -
muşlardır. 

((Son Pos!a" nm tefrika~n: 15 

"' ..,.,...._. Ed" (H ·) Ald .. ba '&ı şişın acısını uymıyan er. iI'iZ ••• '""'re ıne sı ı ve ıere....,,c 
dönmüşlerdir. Şehrimiz nümttne hastanesi Ttta - b" h ıbrne .. usuıZiı. -t Ba ~gımız vtş gibi milli vecid ve huaıiun, tekbir. bar1çten yapılan telkinlerle nebati 

Pirlcfoik köyHileri kövlerine ita- yetimize yeniden Relen (lÖÇmenlerc ~.r .. a sah-hl g~r~. "h~a kıı;aAıına ıerin yarattılı emal.si'Z ihtizaz iQe • cümlei asabiye sistemimizin faalıyeti 
dar gelen bu hareketi hararet .,e tevzi edilmek ii::ı:ere iskan müdüT -

1
euru L •• 

1 enntk n 1

1 
~ın.ı adrtt.k· risinde ebedileyen Mehmedcökte sinir düzelir. Deveran cihazımız nefes yol 

"vetle karaılamışlard•r ,....... 45 d • 1 ·· J k • ama.ıt uzere oyun ar uzerıne e ı - .. M M • -m,.,..,nunr "' " · ugune on, :ı gom e vermış- tt b 1 ktı . zA.rı gorülmuş şey değildir. Blnaena. larımız rahat~ çalışır, .safra ifrazı _ 
rıat müralc..be komİs701tuncfa !erdir. razlak a Ud"U~akca r, •• • l L leyh yazımda cephe Sinırinden mız kolaylıkla VUkubUlUr, hazım Va. 

faaC..et raz, lfl oyun uzerıne o acaa. . . . 
~ b h b · · 50 k ·1 ba.h8edecek değilim. O kayadan yal • zıfelerımız yolunda gider. Bahnssa 

Vilayet fiat müralcabe ko:niııyo- lzm=tte dakfl.,0 çalan ve e er aı ıçın uruı vene • k li tör ded!JW 
ı , le.ti nız kahramanlar §ar l..9ı ge yor, o va7JOmo 16,miz damarlanmıu 

nu valimiz Alcif vidoğıtnın ba,nn. ee r. şarkı hepimi?.e kuvvet ve enerji il - idare eden sinirlerin faaliyeti ahenk-
b~nda yaptığı son toplantıda ~eh - bir hırsız G ed h bam ediyor. li bir tarzda cereyan eder. Demek tel 
rimizd .. ki ıın fiatlarınm tf!!lbit ·ve eyv e na iye k i ·t (Husu.si> _ İzmit b t C h • • d • · h b" in kudretinde yalnız muhayyilemııo; 
~ı:ı ~~~nf~:;~k~:!~r ~:~t~~at ~: : zira~~ticadele idarestnin da~o ı:.~ müdürlerinin tOplantlSI 8p 8 gerlSln 9 Sinir ar 1 d~U te.kmil bedeni vaztfelerı"miz ~e 

1 k • b"l k"n"""n· "alan H · · d ki .,aı.- ~ıelim cephe gerisindeki sinir har mutees&r oluyor. MeaelA bu telkın 
tkemn bir rapor rı omısyona 1 - ' ""'' 

1 
:>- a.sakn 1ısm.ın. e 

1
:"'" İzmit (Hust.181> - Qeyvedc, nahiye .. ,::" kudret.ile ellerimiuleki siyil denilen ka 

dirilmesini temin ~aV~!I; i1e nral\t '8 aaat zarfında ya a l)'Qr&ıe acı ıyeye "dtirl . k e.Jcam N k K ..,..,e: 
müdürü Bahtivar Aydınoğlu, m.ıli- 1 teslım etmişUr. m~ e.r;.~~;" bir t.o lam~ ara k Cephenin kaynağı yurd içindir, fe- ~~ıklan düzelttiğimiz gibi ddf bır 

ye ın r~ıa· ''"'""'. e .. .. p an vapara sad t.-Ohumu orada ne4VÜnetna bulur, k~ıd yap~ş~ırıp .h~rdal yakısı yapı,_ 
mahallı .şlerı gomıuşler ve halka, . ılacak olur.ııa bu sar tırılmış gibi derıyı kızarttığımız da 
k.\) lü d h .. fd Iınalt 1 · k onun ımanı sars • k"d K b Y ye a a mu t o çın a • smtı cephelere de .slrayet edece~i i _ va ı ir. arşımızda ulunan bir a • 
rarlar almışlardır. . b harbde en çok ehemmiyet ve- dam esnerken, e.sneri'J. Sık sık tema-

( G. Hacıköyde fakir talebeye yemek verilecek ) 

Gümüşhacıköy {l lusu!Iİ) - Bu 
yılbaşı gecesi mes"ud bir tesadüfle 
halledildiğini evvelce bildfrdığim 
fakir talebele:-e sıcak vemek ver -
mek işi kuvveden fiile çıkmak üze
redir. Bu ınaks,,dla teııkil edılen bir 

Çıiln uk unınalardan biri de cephe sa geldiğimiz adamların tik ve l.şa _ 

1 r en or tı . . 1 ~~1 k zmit vilAyet meclisi geri'Jinin selbıetidir. Arkadaki kütle- re erı~ı al ı~. ~tes.·. arımlt ızdın k lE'der 
nin sinir mukavemetini yıkmak için ~e sevınç erının ırı a ın .. a a ırız. 

toplantısı çare propaganda silAhına müracaat Dk gençlik yaşında sırt gorenek ve 
İzmit etmektir. Sinir harbi erkanıharbleri telkin ~eslrile sig~raya .b.a.şlama~ sıı • 

• (Hususi) - v•ayet umu~ daima kar ısmdakinin mıık.avemctini retne bir çok keyıt verıcı 2ehırlere, 
meclıSının 10 Şubat 1941 Pazarteııı § 

1 
ırl t k . fena itiyadlara alışırız. Bunlar eltı;e. 

· ·· 00 la hte ·· .. kırmağa ça ış ar ıp ı umumı 
gunu P nması mu _mel g.orul • hastalıklar mikrobİarı vücudu müsa. riyetle farkına varılmadan karşı -
mekt.edır. Daıreler 941 butçesını ihzar f b ld kl ta.sal mızdakinln telkini altında kalmaktan 
ederek vılayet makamına sunmuş _ id vede za1yı udıı~ arı dzaman 

1
A •• • üeri gelmiŞ hallerdir Ayni suretle 

ıardır lut er erse ~man a evve a ıç · 
· k met" 'zayıf diiJ•ürür bunun i- bu itiyadlardan da gene kendi ken-

mu ave ı -. ' d ' .. t Ik" J" .. tak . • . . . ı çin de akla hayale gelmez ·msıta - ımızı e ın ve ener ımızı vıye e~. 
Edırnede temızhk kontrOıU larıa irade kudretini gevşetmeğe, ben mek suretne kurtuluruz. Şunu da bU. 

• • • • 11- mek lazımdır ki herkes ayn derece 
Edırne (Hususi) - Belediye hklerı erıtmeye, panik yaratmaı:.n ça. k bU" t lk" .ı~ğ ld" ı· d l . k 

d k 1 1 So en dah·yane keşfi 0 n ı e ın ut' ı ır. rn e erı uv -
o tor arı tarafından yiyecek mad- ışır. n as_rın 1 1

• • vetJi, nefsine hlikimiyetleri fazla in. 
heyet çalışmalarını ilerletmiştir. deleri satan dükkanlarla lokanta, lan radyo cihazları propaganda silli- sanlar kendi kendilerini sıkı kontrol 
Mekteblerin kapanmasından evvel, aşçı, kahvehane ve gazinoların sıh. hı~ın en baş vasıtasıd~ •. Ferdlerden ederler, kolay kolay telkin altında 
mümkün olduğu kadar, erken itin hi kontroluna devam olunmaktadır. mureklteb topluluğun sınır .~~v~ze - kalmazlar Anadan doğma zekaca z:if 
halkdilmeei ~ayanı arzudur. Temizliğe ve sıhhi şartlara riayetınesini bozmak, aaabl tevetturunu yık gösterenle.r i.ster'k mizaçlı ded ğimiz 

Resim, Hacıköy ilk okul talebe - etmiyen bazı esnaf zabıt tutularak mak için posta, ~ele ton, telgraf ... rıı.~- iradece zayıf ya;atılı insanlar 
1

bede 
1 · d b" ·· L d" 1 d ı ı d yo gibi muasır sıllıhlar en mueı>sır • • enn en ır grupu göfltermedf' u. ceza an ırı mış ar ır. nt ve Zı'llnt sürmenaj halinde bulu • 

- Evet acele ediyorum. Zira bu' hiç gönnemiı olduğunuz bir tekilde nu deniz klübünde pek iyi tanıyor- nan yorgunlar, hiperemotif adı veri
hcrif hilebaz ve sürtüğün biridir. atıldım, yumruiu çenesine indir • lar ve Côte d' Azurcle de bütün len fazla heyecanlılar zlyadesıle tel-
Haydi geliniz. dim, yere yıkıldı. Ben kalkmasını klüblerden dı,an edilmiştir. kine müsaiddir. Cemiyet içerisinde 8İ. ' 

- Torray sizin ihharlermızı bek- beklerken sivil polis memurları ve Verity sordu: nir harbi idarecilerinin, silf\hlar.nı 
liyor, ve diğer taraftan Phyllisin, kumar masasını idare eden gazino _ yoksa ünv~nı da sahte mn tevcih ettikleri zümre bunlardır. 
onun yalnız olmadığını bildirdiğini memurları ilh... üzerime atıldılar - Hayır, inin aş•n derecede ,a- Bunlar kolay avlanırlar ve çabuk 
de i,Pttiniz. Bu vikont kimin nesH ve bizi iki ayrı kapıdan dıtan çı yanı dikkat olan tarafı, onun, çok kandırılırlar. Korku ve panik en zi 
Bunları meydana çıkarmanızı isti • kardılar. iyi bir aileye me:ısub bir vikont o - yade bu tipler arasında baş gbste -

Yazan: Valentin W illiamı yorwn. Neı' eli neı' eli güldü ve: luşudur. Babası onu budalacasına rir. 
l~te böyle anlarda vekilharç ile bir ıual ıormadı. Delikanlı pence • - Bu herif iki yıl önce Cannee'• - Adı cehenne:nef dedi. Yü - bir izdivaç yapl~~ı için kovmu~, o 

efendi arasındaki hürmetkarane va- reye doğru yürüdü ve orada, ileri da bana düello teklif etmişti. Bun • zünü feytan görsiinl da o zamandanbeci gayri meşru 

(Arkası var) 

ziyet teessüs ediveriıdi. Mü na.ebet. doğru bakarak bir an durdu. Son - dan size bahaetmiştiın. - Sizi düelloya davet ettiğini şeylere baı vura tak yapmağa bet- Mareşal v oroşilof a 
lerindelci mutad dostluğuna rağmen ra, birdenbire döndü ve hiddetle Philippe red makamında baı11u söylemiştiniz? lamıştır. d 
aralarında haltilı:i bir samimiyet ve bağırdı: salladı: - Evet, erte~İ günü, siyah elbi - Durdu, arkısdaşının· yüzüne bak. Lenin nişanı veril i 
teklifsizlik yoktu. Verity merasime 

1 
- Bana cmaınlsınız Garrison? » - Hayır. ıeler giymif iki Fransız Carltonda tı ve sözlerine devam etti: Moskova 4 CA.A.) _ Tass ajanaı 

çok riayet eder ve bu gıbi bir vazi- dediğini itittini't mi? Böyle küstah - Hadise, bir l\ham ııeç vakit beni ziyarete geldil~r ve dostları · - İçinde bulundu~umuz bu ~v bildiriyor: 
yet hasıl olunca bunu tercih eder - bir herif hiç görmedim ve boğazına Casinoda hususi b;r kumar masa • Vikont d'Arenne namına tarziye şayanı hürmet bir yerclir. Phil ve biz SOvyet.Ier Birliği yüksek Sovyet mec 
di; Stephenin babaııı tarafından sarılmadığıma !ı;l!a. hayret ediyo • sında cereyan etti. Ben orada Ha. vermemi istediklerini bildirdiler. Torray gibi bir asılzadeyi bu soysuz li.sinin riyaset divanı, bolşevık partiS
G rrison ,irketinin Avrupa mümes- rum. Phyllis' e ne kadar hoş görün- 1 :zel Waverton .ile beraberdim. Ha - Kendilerine. bunu, .Amerikan usu - bir herifle başbap bırakmamalıyız. nin ve Sovyet devletınin kuruluşunda 
ailı olarak kullanılmı1 ve evvela düğünü de gördlinüz değil mi? zel'i hatırladınız mı? lüne göre, yani yumruklarımla ve • işin daha fenası, onun, olmüş oğlu- ve Kızı.lordunun ıslahı ve kuvvetlen.. 
çocuk iken ve sonra da ~ençliğinde Haydudu piıman edeceğim 1 Tor • Stephenin hayatına birçok k.a - receğimi ve dostlarımdan birinin, nun arkadaşı olnşudur. $ato sahi - dirilme.si sahalarında geçen mühim 
oğlu tarafından sık sık meşgul e - rayın çalışma orlasının nerede ol - dmlar lı:arışmıştı, Verity hatırla - Vikont Tunney'in bu anda Nicede binin gözlerim açma~ız. Bundan hizmeUerinden dolayı, mareşal Kli • 
dilmi<ıti. fakat o, milyonerden. sa- duğunu biliyor mı.ısunuz? madığmı gösteren bir hareket yaptı. bulunduğunu. her şeyin iç yüzünü batka böyle iğrenç bir jip;olanın ment Efremoviç Voroııaof'un 60 nCI 
dece kendisine itimad etmesini iste· - Niçin sordunuz? - Bu Arenne denilen adam " • 8 ... 1<Ya vuraca<Ymı söyledim. Çok hid- Phvlli"i mesgul etmesi de midemi ... .. ., yıldönümil münasebet.ile kendi&d 
mi" ve anlaşmanın biricik yolu bu - Çünkü ona, dostu Vikont nun kazancını almak i.tedi ve kadın detli göründüler: onlan bir daha bulandırdı. 
olduitunu düşünmüştii, zira her iki· d'Arrenne· den bahsedeceğim de on- işi haber verince Fransızca olarak hiç görmedim. Bu Arenne hakkında Ah 1 Demek bundan ha 1 V erity. 
si d,. iki ayrı n-sle m,.nsubdular. dan. Geliniz Phil. hakaret etti. Ben kadını müclafea e- malumat toplaclım ve rulet oynıır • Carrisonun hiddetinin nered!!n ~eL 

Stephenin oda11nıı girdikleri ve - Bfr dakika b~kleyiniz. Siz der görlinüncf", bana da küfretm~ • ken kadınların kazandığını atıra - diğini ıimdi anlamaia baılıyordu. 
kapı)'I örttüklen zaman Verity hiç her işte daima acele cdnsinizr ~ başladı. O zaman üzerine, sizin madı mı, ovun&ı hile yapamuı. O. l Arkau var) 

Lenin ni.§anının tevcihini ve Kmlor
du genel kurmay akadem~ne Voro • 
şilof akademi.si iaminiA .erilmeaini lr&. 
rarlqtıruuftır. 



5 Şul>a\. 

Fransa dayanıyor 
(Baı tarafı l inci sayfada) 

lle mukavemet edeceğine bir alamet 
telakki edilmektedir. Amiral Dar
lı.o, mecbur edildiği takdirde, Fran
~ filosunun harhe<ieceiirı.i de ila
"c etmiJtjr. 

Gazeteler, ittihaz ettiği azimk.ar 
La.ttı hareketten dolayı mareşal P.e
taini tak.diT etmekte fakat düşına
llln Fransayl dahilen bozarak iş ba. 
tnıa Lava! ile bütün Alman taleble... 
tini mutiane kabul edecek diğer ba
ıı kimseler getirmek için azami de
~ecede gayret sarfetmekte olduğu. 
nu da kaydeylcme~tedirler. 

Marqal Petaıin kat'i karan 
Taymisin diplomatik muhabirine 

göre Parise Flandin yerine amiral 
Darlanın gönderilmiş olmaSt, başlı
ca müzakere mevzuıınun fransız fi
losu ile Akdenizdeki limanlann, bil
hassa T oulon ve Bizerte deniz üıole· 
tinin kontrolu mesele.sinden ibaıet 
olduğuna bir dehldir. 

T aymin ga7.~tcsi başmakalesinde 
nıareşal Petainden sitayişle bıı.luıe
derek mareşalın kab~l edilmez ha
b.retler ve iktiham: imkansız gibi 
görünen müşki11lcr karş1sında bo
Yun eğmemeğe kat'i surette karar 
'\'erm:İf bir adam olduğunu isbat ey. 
lediğinj yazmaııttadıl'. T aymise gÖTe 
hir buhran zuhur ettiğine ve Ahwın 
isteklerinin !<abu! edilmesi için 
Vidıy üzerinde büyiik bir tazyik 
Yapıldığına delaJet eden hir çok e
mareler vardtr. Alman talebleri 
halkında bittabi ancak tahminlerde 
bulunulabilir. 

SON POSTA'. · 

Kandırada şif alı 
bir su bulundu 

Bu suyun mide ve hazım cihazına, çok 
faydalı olduğu tecrübelerle tesbit edildi 

Vişiye son tazyik 
(Baştaralı 1 inci ı;ayfada) 

yazdığı bir makalede diyor ki: 
Hitler binlerce tayyare ile lngil

tereyj istila edeceğini ve yüzlerle 
denizaltı ile harbedeceğini söylüyor 
diye onun söileriue manmak lazım 
gelmez. Hali hazırda Almanyada 
ve Alman .işgali altında bulunan 
:memlek~enie birçok gerginlik ve 
gittikçe artan bir üzüntü alametleri 
göriilmektedir. Bütün bu es1r millet. 
lerin en tehlikelisi Fransadır. Çünkü 
en büyük maniayı o teşkil etmek
tediP. 

Son tnyildtt 
Berlin hükumeti Vichv hükômeti

ne eon tazyiklerini y~pmakıadıT. 
Hitlerin planı kıvamına gelnüş mi
dir? Fransa.um vaziyetinden ve haL 
yanın da bazı nok•alardan d Aha ge 
ri çekilmiyeceğindea emin olmadan 
Hitler bütün kuvvetlerinin harekete 

Kandıra ıdtolmhl geçiri]mes.ini emredemiyeceği gibi 
i _ Kandıra ile llamıştım; bu acıklı hal benı ya.tağa Rusyanın vaziyeti ~pheü kald.ıiı 

Kandıra (HUSUS ) ve tahminen 30. düşüxdü; bu .sıralarda Kandı.rodan müddetçe ne Akdemzde ne de !n-
A.dapaııe.rı arasında Fı dıklı kari.. köyüme gelenlerden Oflak suyunun giliz adalarına karşı esaslı harekata 
35 kilometre meısaf~e amn mevkiinde' bulunduğunu ve bu suyun mide hıu;. da gi~ez. . 
,vesi yakınında. Ofla n t Su ge- , talıklarına iyi geldiğini işittim. Köy _ Taksım kabul etmıyen bu harhde 
bir (abıhayat) b~lu~uş ur. lli' .ilin den hemen adam gönderdim.. Bu su.. Almanyamn toplarını ayni hedef 
çen yolcular ve bır ~~~ :u:ıe:a retle suyu devamlı içtim. Halbuki ev_ üzerine tevcih etmesi gittikçe güç-
tesadüfe ooğlı teşebbus er e ·ı velce yediğim bir lokma ünlek bana Jeşmektecfü. 
na çıkal'llmı~tır. . a haramdı, bu suya başladıktan sonra .~ teşebbüsüne .:elince! . . 

Bilhassa. mide ve ha.%ı.1Xl cıhaı.rn da alabıir bir vaziyete gEildi.m. Hitlenn Avrupaya kendiS'lnın 
icra ettiği tesirden dolayı iStifa.de et.. ~n aylar haftalar hatta günler hazır~adığı bu müthi, kıştan . gene 
mek isttyen halk, sudan fevkalade -ı - ·· e~inde derin ve ıyi tesirler kendisinin korkmasının sebebı bu_ 
şifa duydukl.a.rını hatta mi~.e ha.o~ - ~= ':a.şladı. Nihayet anb~ ile dlll'. Bu mülahazalardan ~~ ~~
J.ıkları.n& tutuıanıarın tecrub~ ettik.. suyun kaynağına gittim, iki ay kadar ntstnJ ~ unutmamalı~ır ki lngıliz 

.. bet vak'a ve tedavılerı mev -ı d başında daha fazla havac.ıhgı h~r zamankınden dnlıa 
ıerdi mbil~g'lerimize illve edersek haki- ~1!1und urodumsuyunsn~ı.&..... llJilen geri l knTVetlidir ve bu kuvvı:t hava yolu 
cu ' ~a uy . _,....... . ...:ı k b .. ·1.. bb .... 
kati söylemi§ olıtruz. . gelnti§ gibidir bunu da isba.t için su. ile giri~ece ır r.ııh a te!le. usu 

yıllardanberi halledil - ol k d- dum- baılangıcma karsı muazzam hır sed 
Lavl!'lin vaziyeti Kasabanın . . dan yaya e.ra on .:& kil kt d. 

Lavalin mühim biT mevkie geti- miyen su meselesini biliriZ, buna. lllZl. Kan<lıra be~diye.si Oflak SllJUllU teşF İtml \ ır. tm l d 
ı_ k .. m" .... eden ve kabili şurb bu suyun bu. getirmek için hemen teşebbüse g~ ... aozoao oooaorak·g·eı.nkebu.nu damNa ı ~r 

tilmesi mareşal Petaini lJRnsan u- _... b derdi daha ziya<ie . . "nk" b . ld k ıı .. h t kı "f. • ışı ı ır or u azı
çük düşürecektir. Çünkü ınareşal, ıunmaması da. u kted' Fakat ibü.. I melidır. Çü u u .su 0 u ça ;:~e lerin hücumuna karşı koyrnak fı rsa
Lavaü, malum ve kafi sehebler do. ehemmiY'!tiendirme it'. .. yıı.pmı.ş ~ ke.sabalının nazan .a. tını beklemektedir. Bu orduPun ca. 
layısile bizzat i, ba,ından uzaklaf- tün bunlara rağmen kazaroızda mu. tini celbetıniŞtir. Bi.naenaleyh beledı .- nını .sıkan veganl" şey Hitlerin isti
tırmıştı. kem.mel bir kaynağın zuhuru sonsuz yemi.ze de bir varıdat membaı t~il laya karar vermemc!rl ve bu suretle 

Lavalin sah•iyeti, Hitler iç.in kö- bir sevinç uya.ndırm~ır . . ~fla.k sal- edeceğinden, ayni zamanda da ~~rıc.,. bu ftrsattan mahrum kalmak kay-
rükörüne ita,'\tin timsalinden baika k könliüer ve onu tŞıtenler ta... te reklam yapıp dı§8.rrya sevkını <le _] 

1l suyu J • ı.g·h 1 -"' [ . . . . dili'k b gusua.ur. 
bir şey değildir. rafından devilmlı zıya.re a ~ m"."""' temin et~elıdır. Biıı: şun u su - Nevyork, 4 (AA-) - Nevyork 

Rizert... tadı. Ka.ndırallID AbmeUi kal'ıyesın- yun beledıye ta.rafından kont~l altı- Ti!Tles i?azet'!sinin lspanyada Poıt-
Bizerte ~eli11ce. İtalyanlara yar- den rBeceb adında bir köylü su hak. na_ alınmasını. vıe suyu~ dogrudan Bou' da bulunan muhabiri. yazıyor.: 

d~m etmek istiyen Almanlar uaza.. «ın4a şu izahatı veı:iy<>r! dogruya beledıye vasıtasae halka te. Almanya ile Fransa, ltalya ile 
11nda bu limanın haiz olduğu ehem- c- İki yıldan beri devamlı bir sıt • minini memleket namına çok .. :ay~a_Iı Fransa ve İtalya ile di~er ~em\~ket_ 
nıiyet kolayca anlasılır. ve umumi bir kırıklığa duçar 1 buluyoruz. Bu hayırh teşebbuse ' la. ler ırrasmda s•..ılh yapılacagı yenıden 

Bir istila karşısında Fransız şiına- :::nllYOrum. Bundan evvel ustalık . kadarların e! koymalarını memleket bahis mevzuu olmaktadır. Harbin 
li Afrik.asınm ılll1nl bir aksülamel ile geçinirdim. Fakat artık son gün- ı ~yatı ve ~glığı bakımından çok ye. yeni bir ~uruma ~rdiği her tarafta 
göstereceği meçhul bulunmakla be- !erde mid~ ağrılarile kıvranmıya baş. rinde addedıyoruz. kabu1 eclilmekted~. A 

Taber buradaki Fn.nsız ve Arab e~ . .. .. . Mesele bu yem durumun aske:ı 
seriyetlerinin İngilizlerin müstebıd ilave ediyorlardı. F.ğer bu ültimatomıreşal Pet~ın·ı~ g~nışecektır. . mahiyette inkisaf ed;p etmiyeceğı-
Ve aç gözlü fa:}istbrc karşı kazandı- da kabul edilmiyecek olursa Almanlar Viehy'nın &y&&ı ~ahfell~mde be- dir. Dış siya!'!ette ihtısast olan•w~a~ı 
ğı zaferlerden son derece memnun bütün Fransayı işgal edeceklerdi. Fa. yan olunduğuna g~re a.mıral Dar - kimse1er bu durum d~şildıgmı~ 
olduklarına hiç şüphe yoktur. Bu kat Bitler henüz bu ültimatomu gön- lan'm mareşal Petaın'e .. r~por~nu yap diplomatik veya sıyasi yollardan ı
sebeble velevki menfi b;r tarzda dermemiş olduğu gibi siyasi mahfel- tık.tan sonra Pariste .goruşmuş rıldu- dare edilebileceği fikrindedirler. 
olsun, bunlarm İtalyan hnimerini 1 deki kana.ate göre bundan sonra ğu kimSelere mareşalın hattı :!l~- Tarihte koalisyonların mukadde
tahfif edecek nCThangi bir harekete der .. d eğe cesaret edemiyecek. keti hakkın<ia malfımat vermek u : ratı her zaman en zavıf ortağt'l mu. 
iştirakten nefı-c~le kaçınacakları mu-' ı: ~~e:~ tehdidini kuvveden fiile zere yakı~da tekrar PariSe gıtmesı kadderatile hal1edilmiştir. H~l:_n 
hakl·alc gibidir. . . kt mare muhtem.eldır. mevcud vaziyette bu ortak aşıkar 

M;zkür gazete Laval'in Quisling çıkarmakta.n meneden no .:temlek; Franstz donaıımaaırun vazifesi bir surette ltalvadır. 
de , ~dığını ka dettikteı~ şal Petain'in deniz ve ~t . . Bu memle!cP.tte dahili kargaşalık-

n farkı ~ .. . ~ .. .. harbine k<>layca ba:şhya-bilecek va.ııı- Londr 4 <A.A.) - Amiral Darlan, )ar llap dkmaması ikinci derecede 
sonra niyetlerınde gosterdığı durnst- lm d Parise hareket etmeden evvel beya. h ç . ,; . :b . eli 11.ı··rum olan 
1.. 1 . d k ' b .k. 1 yette o ası ır. e emm.ıyetı aız r. n u 
Ukten ve gaye erın e ı se a~ arı - • t' IJ!atta bulunmuştur Lyon radyosile k • b h • kudrettir Hal-
~ ı p t ·· •· •~ıc. G al W ndın vazıye ı · şey as erı ve a rı · · 
gından dolayı mareşa e a.u\ 1 "" et11er eyga neşredilen bu beyanatta amiral Dar- buk. b' k l~kellerin deniz 
rar takdirle yadetmek suret.ile IAaka- n·ı;... .. taraftan Daily Mail gazetesi lan Fransız filosunun Fransız ida • .. tıeh ırço) mı~::Jyan donanması-
l . . kted' ıe...... t1 n1a • • mu assıs arı . 

• esıne nıhayet verme ır. de, Afrikada büyük kuvve er~ - resi altında bulunduğunu ve bulun- nın ciddi bir muvaff<ıkiyelsizliğe uğ. 
Mareıal Petainin lı:ozl.an lik bulunan general Weygand ın Al. makta devam edeceğini ve Fransıı rad1z1 fikrindedir, 

Dailyh Telegraph ga:aetesinin Liz _ I an talebleri karşısında gittikçe da_ impar;a.tornuğu.nun nereden geli_:.5€ Büyük çaptaki şahsiyet . 
bon muhabirinin diplomatik oir mem :. müstakil bir vn?;iyet almakta 01- gelsin bütün hücumlara karşı mu • İtalyan resmi tchliğlerine ~elın-
baa atfen bildirdiğine göre, elinde duğunu yazmaktadır. dafaa eyliyeceğini söylemiştir. ce, bunlar da ltalya,!"n Afrıwad~ 
liitlerden daha büyük kozlar bulu - ı n İngiliz kuvvetleı·ine yaı:dım Lyon radyosu, dün bundan ~aşka, karada maruz kaldıg.ı m~vaffakı
nan P.ete.in Fransanın henüz işgal e. Esakse etae İtalyan hezin1etınde hükumetin gençliği biiyük mıkoorda yetsizlikleri gizlcmemışJerdır. 

etme sur h" 1 1 d f • ~ ... dilmemiş bulunan losım.Iarını llit.iliı.- üb'm bir rol oynıyan ur bahriyeye y.azılmağa t~vik eclcn bır Bu şart ar a tın a aşıst par .ısın-
dan kurtarmış bıılunmaktadır. Öğ - oldukça ~u~etleriı'lin bu hareketi beyannamesini de neşretmiştir. de mühim bir mevki işgal .eden v.e 

Fransız k d. · b" ··k apta l:ıır ctah"!ı tenildiğine göre mareşal Peta:n. iş • r Fransızların kuvvei ma- en ısın~ « uru ç ., . • 

nıin umumileştirilmesi takdirinde va~:;e artıran bir amil olmuştur. Asma kiHdleri p"rmag"'"le yetd d~enıl~\ hı~ zatıh Fran.!la~a ~~-
Fransız fılosile müstemlekelerin İn - nevı ~ ansanın mağlübiyetini ka. lun ugu a erıne B hm~ye h ~ h : 
~ilterenin yanı ba.şında tekrar harbe Bunlar r . . para a(fan y1man h rstz mek yerinde cılUJ'. u 3 er a Sl 

bul etmekle beraber .Fransız ım h • • geçen şahsiyetin Madıjde, Poıtekjzc 
gireceğini Hitlere bildirmiştir. •~r1·~unun yenilmemış olduğunu er ve g:arbda dah.· uzak hir mahalle 

.,., ue. (Baş!aırafı 1 inci sayfada} " 
Alman notası zaman iddia etmişlerdir. Suçlu Sallihattin sandalyeye takı_ gidebileceğini dı:. ilave etmektedir. 

Alman not.asında Bizert limanının Daüy Sket.ı;sh gazete.si de mar-e§al 1 b- _ k kil' dl . b,. t ·· ,. . hay Herhalde bir t~!ldü f eseri ola-
Almanlara terkedilmesile Alınan 'kıt. p t in'le general Weygand'ın ve a - an uyu 1 

• erı u un sam.ını ca.lı:. hu ve~ile j}e Amerika biiyük 
alarmın Marsilya veya Toulon'a geç. e a l 'ın Bizert'in Hitlerın e- rette bırakan bır meharetle teker, te. 1-:ı;-· "s•~ .. arı Murphy'nin birkaç miral Dar an . k ~u e -..u-gı mu - --v • 
tnelerine müsaade olunması taleb e- . es·ne mani olmak ıçin elle. er parm.a6 e açmış ve : hafta evvel şimali Afrikaclaki Ame-_ 

• tal 1 lıne geçm 1 k Ben'm pa m.akl kıJid ı:a. l 1 kl ff t k dilmekte olduğu gibi bu kı ' aı:la rinden geleni yapacaklarını yazma • «- bı h. ~:- r anma rikan konso .o!I u annldı :,e hı:, e lmel 
harb malzemesinin Fransız gemilerı e yanmaz · ay auıu .. -. üzere Vkhy dt:n ayn !gı atır ah -
l'3izerte nakledilmesi taleb edilmekte tadır. Darlan Vişiyc döndü Demiştir. maktadır. Daha sonra, Murphy'nin 
idi. Notada son ihtar mahiyetinde bu- Vıchy 4 (A.A.) _ D. N. B. bildiri - Bu suretle suçu huzuru hü.kimde iktısadi mes:o?leler hakkında bir n._ 
SUsi bir hüküm de bulunmakta idi. bilfiil .sabit olan Salahattin 3 ay 15 por h.azuJ;;ıma1'ta oldui:"ll ve Uzbo
F'iıbakika Almanlar, talebleri red~:- yor : . al Darlan bu altşa.Dl Paristen gün müddetle hapse mahkum edile- na gi:mek. i~t.im~li~in mevcud bu. 
dildiği takdirde Fransaya üç :ilin müh Vı~y'e dönecek ve gelir gelmez ma. rek tevkif olunmuştur. ı,,,.,<fır.,.u bıldırılnn~tır. 
letıi bir ültimatom gonderecekleri.ni 

eSon Posla. nın edebi romanı: 8J 

Asklo 
Oynanmaz! 

Nakleden: Muazzez Tahs~n Berka~~ 
k~ nesinin maksadını anlamamıı, go -

- Otomobili kim kullanacad.. ünmeği münasib buimu~ olacak ki 
Buna gene Selim cevab ver ı. :u sözleri söyledi : 
- Nesrin kullanacak .. ~nun ma. · _ Biz saat üçte çıkacağız anne, 

htr bir şoför olduğunu bılıyorsunulz. . . oföre emniyetiniz yoksa ister· 
H . H lA . klınet e sızın ş . . ahde anım evvt': a su . bizimle gelmezsmız. 

oğluna şu sözl~ri söyledi: seru~ l f Halide Hanım oğlunu 
- Bu otomobille geznıemeni tav l aabesekmadı bizimle gt ldi an. 

. d . v ya nız ua • lk. 
~ıye e enm çocugum. . u· · bundan cvve ıne 

ı ·ıA e ve gezın mız. 
Sonra bana döndü ve bun an 1 a- n . b edl Arabanın içinde ana 

'Ve etti: hiç enzem • tL d 
oğul sessizce oturdular, ~en .. e on-

- Sizin gibi sinirli bir kadın, ne- f .. ı··k, vapbm. :Bır ikı defa 
kahat halinde bulunan bir hastayı lara şo OT u J ld 

Selim bana hitab edecek o u, a~-
gezdirmek mes'uliyetini üzerine a - . d h l benim konu~mama ma-
lamaz. Sı" z asabınıza hakim olamı ~ nesı er a ' · · 'f . - ıd bütün dik katımı vazı eme 
)'orsunuz. Yaorıh,. bir manevranın ne nl ~ u, . .. ledi CörüyorsunlJZ 
~ibi feci netice]er tevlid edeceğini çevırmemı soy · k b · · • bir .. 

1 
z.djnne enırn Jçm 

bilirsiniz. ya og unu ge cleğilf 
Selim sapsan olmuftu; fakat en· va~ifeden başka bir ~y 

Otomobil uzaklara gitmedi anne, 
Lübnanın yollarında döndü durdu. 
Yalnız, bir pastahanede çay içmek 
için indik; fa.kat Selim paslaları be
ğenmedi, ekmeklere iliıaz etti, bir 
şey yemeden dışarı çıktık . 

Bereket versin ki o sırada ka • 
ymvalidem bir ahbabına rnstlad: rla 
biz beş on dakika yalnız ytiri.ıdük. 
yakındaki bir ağaçlığ'\ doğru gittik. 
Selim, annesinin ;ı:ö:r.l ~rinin üzer.İ • 
mizde o]duğunu bildi~i için koluma 
girmedi amma dilediği gibi konuş
tu: 

başınızı çcYirip bakınız, annem hila 
konuşuyor mu? 

- Evet, konuşuyor. 
- Öyle ise şu yola sapalım ve 

gözden kaybolalım. 
Anne!'İnin bakışlarından ı.:zakla _ 

sınca Selim bana yaklaştı, kolunu 
ko]umun altına soktu. 

- Yalnız yüriimekten canım sı
lciliyor~ müsaade eder misiniz Nes -
rin? 

İzin İstemekte biıaz geç kal-
duuz. 

Buna hakkım yok mu) Siz 
hcnim kanmsınız ve bana itaate 
mccbursunuı. 

- Annemin sözlı.!rİn~ Jarılmayı. 
nız Nesrin, zavallı kadını bu kadar 
haksızlığa sevkeden ana muhab -
betidir. ..\h, anneciğim, hayat birdenbire 

_ ~n ona darılmıyornm Sel:m. nasıl d~i~İyoTl lzıırabla~ ve ac•laT 
- Bütün bunlar geçecek. her sey na"ıl da~ılıyorl Hele insanların hu-

yoluna girecel:, gör ceksinİ:l. yu. ı:aziyete göre n" l.Jüyük tebed-
- Biliyorum Sel;rn , bunlardan cföll .. re uğrayor! Birkaç ay evvel 

bahsetmei'?e lüıum vok . Selimin bana trhak, itaatn ~i keli. 
- Sizin müteessir olma~12dan meler 5Öylemesine müsaade eder 

korkuyorum. Yemekte iken canını- miydim~ O zaman, evlendikten son 
zın sık•l .-1 ıihnı 2ördüm. 

1 

ra da serbestüğimi muhafaza ı:tme. 
- Belki; fak~t .aıtık bunu dü.<Uin- ğe, mümkün olduğu ~ad.ar kendimi 

müyoru'11. Geçn'lışı unutalım. boyunduruktan ve zıncrrden uzlak 
- Ne iyi kızsınız Nesrin. $öyle tutmağa azmetmiş hir kızthm; ha) -

Askeri 
vaziyet 

<Bat tarafı ı ioci amada l 
Umuma vaziyetin karanlıklarına 

nüfuz eclerelt bu haberler kıymetlen
dirilmek icab ederse, önümüzde ye
ni bir Alman plam belirir ki bunun 
temelini şima1i A&ikamn istilası ve 
İngilizlerin Süveyşfe, Ccbelüttarflc. 
tan çıkarılmaları teşkil eder. 

Almanyanın, İngiltereyi istila te
şebbir.>ünden vazgeçmcksi7.in, bu 
yeni tasan tat~ik edip edemeyeceği 
meselesi ikinci derecede kalır. Çün
kü iddia oluııılu~.,ın.ı göre , Alman
ya, taarrunınu B üyük Britanyaya 
hasr 

0

ve tahdid etmeğc mecbur ol. 
mayacak kadar vasıtalara ınc:.lik 
imiş. 

Bu takdir ve tahmin, ilk nazarda 
prensip itibarile pek. yanlış ve faaiş 
görülemez. Çünkü, lngillereyi istila 
tC§ebbiisü için lazım olan vasıtalar
dan mesela Alman kara ordus;ı çok 
geniş ve büyük olup İ.ngilterenin is
tilasında bunun zaten ancak üçte 
bir kadarı bahis mevzuu olabilir. 
Nakil, bombardıman ve muharebe 
uçaklannın da pek çok oldukları, 
tiplerine ve s1mflanna göre, bunları 
muhtelif darülharekfülnra taksim 
ve tevziin mümkün bulunduğu ileri 
sürülmektedir. Elhasıl Almanyanm, 
İngi]terenin istilası projesinden vaz
geçmeksizin, -.;eya h:ç olma:;: ise öy. 
le görünerek, başka bir te~ebb:ise 
girişmek imltamn."\ malik bulunduğu 
farzolunahilir. 

Görünüşe göre, Alman t~obü
sünün, İtalya.dan evveli. Tunusa 
doğnı vaki ve müteveccih olması 
lazım geliyor. Çünkü SiC'..ilyadan ve 
batı İtalyan limanlarmdan ve deniz
den Tunusa asker sevki, GraLtrab
lusu ve Bingazi s,ıhillerine nakilden 
çok daha kolay ve emindir. 

Sicilyaoın Garbtrablusun'\ mesa. 
fesi takriben 31)0 ~iisur vı:: Bi;ıgazi
ye 450 mil oidul?u halde Tunuss. 
uzaklığı ancalo. 80 Km. .kadardır. 

Emniyet cilıetile de, Sicilya ve ce
nubi İtalya limıml.cı.rilc Grabtrablu
su ve Bingazi arasında Malta İngiliz 
deniz kalesi bulunduğu ve bu saba. 
lardaki rotalar lngiliz deniz ve hava 
kuvvetlerinin tesir ve hilimiyetleri
ne daha yakın olduklan halde 1tal
ya ]Je Tunus arası'!ldaki münakalat 
bu gibi mahzur]ard!l!ı uz.aktır. Üs. 
telik Sicilya il~ Tun us arastnda bu. 
lunan Pantellf!rya ve bir dereceye 
kadar da. Lampedusa müstahkem i
talyan adalan Siciiya boğazı iızerin
den vukubulacak nakliyatı temine 
hizmet ederler. 

SavFa 7 

italyada yarış 
atlarının 

isimlerinden 
çıkan münakaşa 

Son günlerde İtalyan ma tbuatııı.. 
da yanı atlanmn k;;imleri hakkında 
münakaşalar yapılmaktadır. 

Münakaşaların mt!vzuu ) anş al'
larına büyük adamlann, meshuT e. 
serJerin adlarının konmasıdır. 

Stampa gazetesi İtalyan yanş at· 
lanna: Petrarque Carducci, Julce 
<:e&ar, Garibaldi. Mascagni, Bocca
cio, Puocini gibi isinılt-rin konmasını 
şiddetle tenkid etmektedfr. 

.Bu gazete yarış atlanna hu fe -
refin bahşedilmesine muhaliftir. Di. 
yor ki: 

<<Bir ata Corchıcci adı konulımıt
tur. Meşhur şair Corduccinin bütün 
?m~?ce top]ıyamadlğı parayı onun 
ısmım taşıyan bir abn on beş daki -
kada elde etmesi ~rin ıismile alay
dan başka bir şey değildir. Bü~ 
adamlara hürmet lılzımdır. 11 

Stampa gazeteailıin bu yazısıDI 
ele alan bir diğer gazete mm 
meselesi hakkında su fikri vürüt 
mekteclir. - f • 

uAtlara, hayvanlara milli isim -
Jer, büyük ada:mlar isimleri lonmaaı 
her halde doğru d~ildir. Frıkat bu
rada tasrihe muhtaç bir nokta var· 
dır: Büyük adamların isiır.lt-ri hür. 
mete layıktır, fakat bu isimleri taş· 
yanlardan birço~u '!caba o adamla
ra ]ayık hareketlerde bnlumıvorlaı 
mı? Acaba o adamlann isimlerin; 
koruyarak harekt>t ediyorlar mı~ 
Hiç sanmam ... Ufak bir tetkikte bu
lunmuş olsak katiller, hmn7.h\T, snh. 
telli!ar arasında nice Carducriler, 
Pueciniler. CaribaJdiler. Cesarlar 
vesair adlar, buluruz. 

Halbuki at hayvanlann en munİE 
ve zarifidir. 

Muhakkalt olan bir ııey vars< 
bugün in~an yalancıdır, müfteridir 
edebsizdir. hasuddur, canidir, hrr · 
sızdır ... En ivi adam hakikatte kim 
bilir nedir? Bu adam Card11cci o!ur. 
Cesar olur ... 

Cesar, Carducci. Pucdni ismm 
tasıyan bir at ne yalan söv1nT, n< 
bırsızlık vapar. ne 'hasuddur, nt 

müfteridir, ne edebsizdfr. ne de na
mussuz~nr ... B;na .. naleyh ((şerefn li 
'biT mahl\.hur ... 

Taşıma1<ta oldu~. daha doğru· 
sunu sövlivf'lrm. in~nlann kendi • 
~ine ba\.,c.;ettikleri 1m1in tıerefini ko 
romak idn h~ türlü eza ve ~fay~ 
l.:.atl:'lmnak:tadır .•. 

,S;md' arttlc ııizl-r kıya5 Miniz ... ı 
Rıı münakasa devam edip dur · 

maktadır. 

Almanlar, şimali Afrikaya, yeni 
Alman ve İtalyan kara kuvvetleri 
sevketmdt. fikir ve kararında bu
lun.duldan takdird .:, basit bir hesab 

neticesi olarak, bunun için en kısa ,,_. Doktor 1. Zati Oget 
ve en emin, yani f>mniveti kolay 1 1 
tanzim olunabiliı olar. Tunus yolu. Belediye karşasındalr.1 muayene-
nu tercih P.tmek istiy~ekleri, tabii- hanesinde öğleden sonra hasta-

dir. Ancak Tunus Fran.l!~ya aid olupl" lannı kabul eder. ~ 
mütareke şartlan mucıbınce de Al-
man askeri İşgal bölgesinin dışında- ... G 0- Z DO K TORU • 
dır. Fakat bunun o kadar r·hem::ni. J...-.,. 

yeti yoktur; çünkü Fransa Alman- ! Nuri Fehmi Ayberk 
.. anın ellnderiir w• ondım isteğjle a- 1 
Jamayacağı ~yleri zorh alabilir. 1 Haydarpaşa NüınUru!ı h~--tanesi 

göz mütehassısı 
Alınanva Tunu3t..ın itibaren gar- İstanbul .Belediye karsı,.ı. ı:ı.a:ıt 

ba, Cebelütt.uık boğazın,, kadar u. (3) ten sonra. Tel 23'?1!! 
zanacağı ~bi .şarka, Süvt>yşe kadar 
da gitmek istevebilir. Fakat onun 
bu hareketlerde muvaffak olup ol
mamam, karsısma çıkacak olan as
keri kuvvetlere üstün kuvvetlerle 
galebe çalabilip çalamamasına bağ
!ıclrr. 

Almanların, Tunustla karşılarına 
çıkmaları mümkiin ve m..:htemel o. 
lan Fransız müstemleke luta'larite. 
Libya ve M.ıs•r yolunda öıılerinıle 
duracak İngiliz ve imparatorluk 
kuvvetlerine Ü•tÜn miklarlıuda Al
man ve ltalyan kuvvf'tlerini, halya
<ln11 Tunusa geç;rebilec•l.:lerini biT 
lahza için farzedelim. Bu ~ oloaki 
bir askeri plan. tamamile yolunda 

ve muvaffakiyetle neticelendiği tak 
dirde filhakika İngiltere Akdeniz,. 
den çıkanlmı, ve dolayısile Yuna. 
n1stan ve Balkan mesele.len de haf. 
kditmiş olacaktır; amma böyle bi 
hareket neticesinde Almanya kat' 
bir netice elde etmedikten başkc 
İng:iltereye ve Amerikay:.ı hazırlan
mak. için en az 6 ay daha kazandır. 
mış olacaktır. 

buki bugün kocamın bana kendi l Bunu ben ııöylcmiştim . Selim büs. 
aklarından bahsetmesi kalbimi .a. bütün başka bir fikirde idi ve an · 

detle titretiyor. İnsan kalbi ne ga - nesinin bizim Beruta gittiğimizUer. 
rib1 haberi olmadığını düşünmeden: 

Birbirimize dayanmış , ağır adım
larla yürüdük, tatlı tatlı konustuk. 
güldük. şakalaştık. Fakat yolun Ö

teki ucunda, birdenbire kayınvali -
dem karşımıza çıkmasın mı? Kestir
me bir yoldan gelip bize iltihak et
miş.ti. Onu evvela ben gördüm. Se.. 
lim dalgın bir tavırla bıına bir ~ey -
Ier anlatıyor gülüyoydıı. 

Hayret, cm.niyetsizlik, hiddet ... 
Bütün bu hisleri bir saniye içinde 

lc.aynanamın yüzünde. gözlerinde o
kudum; fakat biz yanına geldiği -
miz zaman bu duygularını gi:zleme
ğe muvaffak oldu ve sükunetle bize 
hitab etti. 

- Burası ne güzel değil mi? Ben 
Zahleyi Lübnanlann diğer bütün 
köylerine tercih ederim. 

- Ayn Sofer buradan daha gü
zel değil mi? 

- Ben Berutu tercih ediyorum. 
Buranın manzarası latif amma pu. 
tAhanesi berbad bir yer, or&cla lıiı 
olmazsa kalabalık ve medeni bi 
şehir hali bulursunuz. 

- Sen Berutu ak geldiğimiz giin 
otomobilin camlan arkasından gör 
dün. O zaman o kadar hasta idiTı 
ki etrafına bile bakmıyordun. 

- Orasını daha iyi görmek i.'1-
tiyorum. Yarın beni oraya ı<Ötü 
rününüz Nesrin. İşittiğime göre o 
rada nefis sütlü kakao pi~iren bi 
pastacı varrm~. 

Zavallı -;ocuk; görüyor musunu· 
çikolatasını nas•l arıyordu anne· 
Fakat onun höylt.! konu~mr\'1 bi; 
yiik bir ihtivatsızlıktı. Halide Ha 
nunın toüphe~rinin kat'~ bir emni 
vete münlcalib .. -.Imasından pek Jı.or 
lcuvonım. Nitekim. o akıam göz 
inini bizden avırmndığı gilıi dii· 
de pivano derai e.vnasıncla 'bir sani 
ye bile salondan çıkmadı . 

f Arkası var) 



8 Sayfa 

Bir doktorun günlük 
notlarmdan 

Ağız kokuları: 2 
Dış ve dıŞ etlerinden sonra bo. 

ğazda v~ burunun arkasındaki cı... 
var ve nahiyelerde herhangi bir 
hasta.lığın mevcud olup olmadığı 
da tetkik ve tahkik olunduktan 
sonra orada da bir şey yoba bu 
defa mide ve bar.saklar varidi ha
tır olur. Fılhakika mide hasta • 
lıklarında usretl hazım, te • 
vessilü mide ve karaciğer nA.ta -
mamiyetıeri neticesi husule ge • 
len inkıbazlarda gene ağız koku_ 
su görülür. Zaten bu herkesin 
malftmudur. Barsaklardn vukua 
gelen mevadı gaita Iiikfıdetini 

muteakib dil paslanır ve ağızda 

dn taatfun peyda olur. O bıılde 
böyle vak'ıılarda yapılacak iş 
derhal karaciğerin faaliyetini 
tanzim etmektir. Barsakların 
tembelliğini izale ederek knlın 
barsaklardn büyük abdestin faz
la kalarak vücudti zeh:rıemesıne 

mfıni olmak lfızımdır. Böyle 
bu mfizmin tesemmümun bir ne_ 
ticesi olan dıl paslılığını ağız ko.. 
kusunu gidermek mumkiın olur. 
Midedekı tahalüllitın önünil alıı
cak bazı ilfı9]ar da kullanılabilır. 

Ce•ab fstl.>en okıı1ucuı.u ........ 
posta pulu youmalarıoı rica ı • 
derim. Aksi takdirde tseelde.rı 

anukabelesu kalablllr. 

30 sene evvel 

Hergün 
(Başta.rafı 2 nci sayfada) 

köprüde bir kavun kooperatifi yap
masını düşünürüz ve bu kooperatife 
girmiş olan müstahsilleri ıckoopera
tif> isminden bizar etmek için ne 
yapmak lazım$a yaparız. Fakat, E. 
dirnede kooperatifleşmesi lazıın ge
len bir peynir işi bulunduğunu hiç 
dütünmeyiz. Kavun kooperatifi yap
mak, sırf Uzunköprüye mahsus bir 
kooperatif tipi ibda etmek kadar 
güç bir işdir. Buna mukabil, Edir
nede bir sütçülük kooperatifi teşki. 
litı vücude getirmek için hiç ibdaa 
lüzum yoktur: Avrupada bu iş ade
ta standard olmuş bir teşkilat tipine 
maliktir. Yani, kavun kooperatifin
de kuvvetli bir kooperatifçinin ibda 
ve icad kur:lr .. tine malik olmamız 
lazım geldiiH halde:, süt kooperati
finde buna hiç ihtiydı:ımız yoktur. 
B'u işi yaptığımız zaman da hem piit 
müstahsilinin yüzü ~üler, hem de 
peynir ve tereyağ iktı:ııadiyatmm 
herkesin menfaati namına kontrcılu_ 
nu temin edecek bir alet vücude ge
tirilmiş olur. 

Hayır, bütün bu meselderi, biz 
valnız idari taraftan mütalea ile ik
tifa edemeyiz. Bunların iktısadi ta
rafları, memleket iktısadiyah bakı. 
mından or~anik tarnflım da vardır. 
İsleri o taraftan deilil, bu taraflar
dan tutmaya mecburuz. 

fil /,. • f/". 
( f(" ulfuı U. trqnt . .................................................. . 

«lnönü» vapuru tekrar 
hizmete alındı 

Bozulduğu için hizmetten çıkarılo.n 
eski e:İnönü. vapuru, Denizyolları İ • 
da.resi tarafından Haliç havU'zların
da esaslı bir .şekilde tamir edilmiş ve 
gemi ticaret filomuza yeniden iltihak 

(8aftarafı 5 inci sayfada) etmiştir. 
··ğl d v S · B . Ad Vapura cTunç~ i.!mi verilmiş ve 
0

• c~el cli~gru anıyet enı eme Mersin seferlerine tahsis edilmiştir. 
gırmış er ' T·· k 0 k 0 0 h h k 

tt 1 1 S • t B · Ad d ur musı ı tarı i ak ında a yan ar .. anıye em em e 
1 2 tQp kullsndıklarından, lrnvvet • k f 
lcri takriben bir tümen, yani 10-12 on erans 
bin kişi olmait gerektir. Bunlara bu Beyof'lu Halkevinden: 
derece müthiı bir galebe çalan bi- 1 - 6_2-1941 Perşembe günü saat 
~mkilerıe Tüık ve yerli ceman 2000 17,30 da Evimizin Tepeba.şındaki mer 
küıur kifi id!le::-. Elhasıl bu muha _ kez binasında avukat Hüseyin Sa • 
rebede taly!!nlar, ne kadar fena dettin Arel tarafından cTürk musiki 
muharib olduklarını bir daha gös • tarihi• mevzuunda mühim bir konfe
tcrerek Carbırablusu ıehrine kadar rans verilecekt.&r. Herkes gelebilir. 
ıürülmüılerdir. 

Nuri Paşanın buradaki muvaffa -
kiyetinin ba~lıcl\ ıırrı ve hıı.rb san'a-~-.... 
tı, Fındık bin Gşirde fazla k.ıllaba - S E l A N 1 K B A N KAS f 
!ıklar göstermek ve kendiıi de ora_ 
da ıon ana kadar kalmak suretile Tesla tarihi: 1888 

• ltalyanlan uıl kuvvetin O'!'ada bu
lunduğuna irlandırabilmesidir. Bu 
muharebe yan mevzileri ve ıürpriz İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA> 
için güz:el bir misaldir. 

Türkiyetleki Subeleri: 

SON POSTA 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Karul04 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubf ve ajana adedi: 265 

Zirai ve ticad her nev1 banlta mu.ameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERJYOR 

Zir:ıat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.sablarında 

enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile !,fa~ı -
daki plana göre ikramiye dağıtılacalr.tır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 

" 4 " 250 
" 

1,000 n 
40 

" 
100 

" 
4,000 

" 100 " 
50 •• 5,00J 

" 120 " 
40 " 

4,800 
" 160 ,, 20 " 

3,200 
" Dikkat: li~ablarındaki paralar bı.r sene içinde 50 liradan aşalı 

düfinıyenlere ikramiye çıktığı takdirde "- 20 razıasae verJecclttır. 
Kur'alar &enede 4 defa. ı Eylül, 1 Blrıncıklnun, ı Mart ve 1 Haıa • 

ran tarihlerlr1de çekilecektir. 

lstanbul Vakıflar Oirektörluğu ilanları . 
Beltlt. mahalle 

Cadde, sokak No. Cins 

Muhammen 
aylığı 

Li. Kr. 
(De\·am ediyor) 

H. E. Eri.ilet 
Kocamustafapaısa, Cambn~iye, Ra • O Meşrutahane 

•................................................... 

1 RADYO 
ÇARŞAl\IBA 5/21191 

8: Saat ayarı 8.03: Ajans haber • 
leri. 8.18: Hafıf Müzik (Pl.> 8.45 • 9: . 
Ev kadını. 12.3-0: Saat ayarı. 12 33: 
Harı! şarkılar. 12.50: AJans haberle-

İSTANBUL, Galata ve Yenicamı 

MERSİN, ADANA Büro.su 

Yunaniıtandaki Subeleri: 

SELANİK _ ATİNA 

• Her nevi banka mıı:ı""''"'~ · 
Kiralık kasalar servl.sl 

ri. 13 05: Muhtelit Türküler. 13.20 _14 : _._.._.._ ___ ,....,,..._.._..._.._._ 

Radyo salon orkestrası. 18: Saat a • 

yarı. 18 03: Cazband (Pl.) 18.::ıo: Ko- GÜZEL SAN' ATLAR BİRLfGt 
nuşma .. 1~.45: .Çoc~k saati. 19.15: Ço- RESİM ŞUBESİNDEN: 
cuklar ıçın musıkkı. 19 3-0: Saat aya. 2811/941 toplantısında ekseriyet ol. 
rı, ve Ajans haberleri. 19.45: Yeni madığından, umumi heyet toplantı
Sesler. 20.15: Radyo GazeLesi. 2il4.5: sına ll/2/941 Salı .saat 15 de Alay • 
Radyo Fasıl heyeti. 21.10: Konuşma. köşküne azanın teşrıfleri. 
21 25: Türkçe film şarkıları. 21.45: RUZNAME: 1 - Senelik rapor. 2-
Rıynseti Cümhur Bandosu. 22.30: Sa_ Hesabatın tetkiki. 3 - İdare heyeti 
at ayarı, Ajans haberleri; Borsa. seçimi. 
22.45: Dans müziği (Pl.) 

Ankara borsası 

4/2/1941 açılış - kapanış fiatıarı 

ÇEKLER 
Açılı~ ve ka".la ı' 

Londra ı Sterlin 524 
New-York JOO Dolıı.r 132.20 
Cenevre l 00 lıvıç. Fr. 29.68'ı5 

Atina 100 Drahmi OJJ975 
Sofya 100 Leva 1.6225 
Madrıd 100 Peçeı.a 12.9375 
Belgrad 100 Dlnar 3 175 
Yokohama 100 Yen 31.1375 
Stokholm 100 isveç Fr. 31.COS 
Altın ~3.20 

• • OOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şub~ıi 

Mer tezi" Be. hn 

Türkiye ıubeleri: 

Galata _ İstanbul _ İzmir 

Depo.su: İst. Tutün Gümrütü 

* Her türlü banka iıi *• 

mazanetendi 
Kocamustafapaşa, Hnc.ıhamza, Mer

divenliçeşnıe 

D:ı.yahatun, Tığcılar Yaldızlıhan, 

katta 
alt 

Mahmudpaşa, Sü. Yeşlldarekli bak .., 

ve bahçe 

19 Ev. 

7 Oda 

ruri kal. 20 Dükkan 
Çarşı, Takyecilerde, 24 Diıkkiin 

Çarşı, Kazaı.lar. 

Koltuk B Duk.kö.n 
Çarşı, Keseci • 
terde 34 Dükkan 
Ça.rş.ı, Bedestende, 
Şerifağa • 28 Dolap 

5 00 

1 50 

5 00 

1 50 
1 00 

1 00 

1 00 

o 50 
Yukarıda yazılı mahaller 941 senesi Mayıs .nihayetine k:ıdar kiraya ve. 

ramek üzere arttırmaları uzatılmıştır. İstekliler ihale günü olan 'i'IŞu _ 
bat/941 Cuma günü saat 15 e kadar Çemberlıtaşta İstanbul Vakıfiar 
başmüdürlüğunde Vakıf akarlar ıcalemıne gelmeleri. (804) 

Türkiye ----~ 
KIZILAY CEMiYETi 

UMUMi MERKEZİNDEN: 
3/2/941 Pazartesi günü saat 10 da açık eksiltme 

ile ihale olunacağını ilan etmiş olduğumuz 

12.000 ADET YÜN KAZAGA 
lüzumu ohm vünün Cemiyet tarafından temın edilmi~ olmasına 
mebni yalnız. imaliyesinin 7 / 2/ 9 41 Cuma günü saat on dörtte açık 
eksiltme ile ihalesine karar veril mit olduğundAn alakadarların nü
mune ve ııartname için fstanbulda Mimar Vedad caddesinde {Kı -
zılay) hanmda Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları ve 

mezkur gün ve saatte bu Direktörlük Dairesinde 

' bulun malılTı. 

Esham ve Tahvilit 
Zayi - Tatbik mühürümü zayi et_ ---------------------------

Ergani 20.-
Sıvas • Erzurum 7 19.55 

•• 

tim, kimseye borcum yoktur. Yenisi
ni yaptıracağımdan eskisi hüküm -
süzdür. 

Beyoğlu ::mıear cadde 1 No. (6 
Saadet Çaglı 

Universlte Rektörlüğllnden: 
Ceza Hukuku, Medent Hukuk, DcvJeUer Umumi Hukulrn, DevletJer 

Hususi Hukuku, Umumt Felsefe ve Mantık, Türk Edebiyatı Tarihi, Alman 
Fılolojisi, Umumi İktısad ve İktısad Teorisi, Maliye ve Maliye Kanunları, 
İktısad ve İktısadi Doktorlnler Tarihi, Anatomi, Hayat.I ve Tıbbi Kim_ 
ya doçentlıkleri açıktır. Namzedlerin 5 Ni.san Cumar~i günü yabancı 

dil imtihanı ve 15 Nisanda esas imtiMı.n yapılacaktır. Do~ntlik imtAhan 
talimatı hükmUnce tezlerin 5 Nisanda verilmiş olması H.zımdır. İsteklile. 
rın sıhhat raporu, 5 fotoğraf, niıfus tezkeresi ff Uml Mivıyetinl r&teren 
fıŞlerı ile (fı.şler Tedris İşleri kaleminden istenecektir). 27 Mart 1941 tarL 
hıne kadar Rektörlüğe müracaa.tlarL (786) 

Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu Müba
yaat Komisyonundan : 
ı - Ni.şantaşında Kı~ enstitüsü ittihaz edilecek binanın bahçe.:.inde kAin 

natamam betonarme binanın yıkılması ve tuğla duvar örulmesi 
19.U Şubatının :ro uncu Pazartesı günil saat 16 da Yüksek mek _ 
tebler muhasibllği binasında toplanan lcomİ..'Syon tarafından pazar-
lıkla ihale edılecektir. 

2 _ Keşif bedeli 844 lira Z3 kuruş teminatı 126 lira 43 kuruştur. 
3 _ isteklilerin en az bir taahhiidde 500 lıralık bir işe benzer Iş yaptık. 

ıarına dair idarelerinden almı.ş oldukları vesikalara istinaden İs _ 
tanbul vilayetine müracaatla ihaleden üo gün evvel alınmış ehliyet 
ve 941 yılına aid Ticaret odası vesılealarile muayyeı' gün ve saatte 
komisyona. ve bu babda.ki ke.şif şartname ve mukavele münderıcatı. 

na ttta§. hA.sll et.mele ıçin dt olcul ıdaresıne müracaat etmeleri. 
c807• 

Şubat 5 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 

Müsabaka ile memur ahnacak: 
lıtanbul ve Beyoğlu Vakıflar idarelerinde açık 

(20) ve (15) lira asli mt>aflı memuriyetler için 10/2/ 
941 Pazartesi günü saat 13,30 da Çemberlitaıta Va • 
kıflar BatıDüdürlüğünde tahriri müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. (20) liralık memuriyetler için en az li
seden ve (15) liralık m muriyetler ıçın en az orta 
mektebden mezun olmak lazımdır. isteklilerin me • 

murin kanununda aranı'an evaafı haiz olmaları, mu
vazzaf ıaıkerlik hizmetlerini yapmıt bulunmaları ve 
daire doktorluğunca yapılacak muayenelerinde sıhhi 
arızaları olmamaları lazımdır. Bu husustaki dilekçe • 
ler aıağıda yazılı vesikalarla birlikte 10/2/941, saat 
12 ye kadar idaremize verilmi, bulunmalıdır. 
1 Zabıtaca tasdikli hüsnühal varakası. 

Mahkumiyeti ıabıkası bulunmadığına dair 
müdde(umumilikten tasdikli vesika. 

3 - Mekteb şehadetnamesi veya musaddak sureti. 
4 - Nüfus hüviyet cüzdanı veya musaddak sureti. 
5 ~ 6 X 9 eb'ad·""'da dört fotoğraf. 
6 - Evvelce baıka bir yerde çalı mış 

rılma sebeblerini gösterir vesika. 

Dev,et Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bcdelı (2940) lıra olan muhtelıf eb'atta 1470 Kg. bakır 

çıplak tel (17.2.1941) Pazar~. günu saat (11) on birde Haydarpaşada 

gar binası dahilindeki komısyon tıı.rafından nçık eksiltme u.sulile satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlerin (220• lira (50) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları rn.ıımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondsm parasız olarak dağıtılmııictadır.(706 

Unutulmaz, "Aşk lzhrabdır,, romanı 

Muharriri OGUZ ÖZDEŞ'in 

HASRET 
Romanı çıktı. 

100 kuruş. iKBAL KiTABEV/ 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Azami bir sene müddetle çalışmak ve askerlikle ilişiği olmamak üzere' 

inşaat i,Şlerinde ihtisası bulunan resimden anlar san'atkarlar ile Ievhacı, 
perçinci, kalatatı;ı, tesviyeci, elelttrık ve oksijen kaynıığı ustaları alına • 
caktır . 

Nüfus kô.ğıdları, polis vesikaları ve boMerviilerile masarifi kendilerine 
aid olmak üzere ve imtihan edılerek muvarfak oldukları takdirde he • 
men işe başlatılmak üzere Gol~ük deniz fabrikalarına müracaat edılmesı. 

«816· 

T. • 

iş 

-=-== 

Bankası il 

1941 Küçük 
Tasarruf Hesapları 

iKRAMİYE 
PLAN 1 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 lıralık - 2000.- lira 
8 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
4 • 500 D - 2000.-- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

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

300 • 20 • - fOOO.- • 
Keşideler: ' 'ubat, ! :\layıs, ı A-
tustos, 3 lkinctteşrtn tartblerinde 

yapı.ır. 

, ...................................................... ·-··········································"·· .. ·· 
Son PoatA Matbaam Nqriyat Müdürü: Selim Raııp E.m09 

SAHlBUlU~ S. Raaıp EMEÇ. A. Ekrem USAKLJClı. 


