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Alman 
tazrlkı 

karşısında 
Balkanlar 

Sofya ve Belgrad 
mukavemet ediyor 
Berlin Bulgaristanın 
mihver paktını imza 

etmesini istiyor 

Bulgar baıvekili, ziraat nazı
rının 'istifasının sebeblerini 

izah etti. 
' , 

Heisci~ 

' • 1 • • • 
' • 

Libyada harc;kat aah ı:ını gösterir kroki 

Bulgar baıvdtili Filof 
Londra, 5 (A.A.) - Almanya

nın Yugosla vyn topraklarından 
lc.ıt' alarını geçirmek için yapbğı ta.. 
lcbı Yugo lavya huk.umetinin red
dettiğini ve kendı toprağı kar§l 
ecnebi bir devlet t raf ar.dan yapıla
cak her tlirlü cebir hareketine Yu
goslav ordusunun karşı duracağını 
bildirdiğini Londraya gelen bir re.. 
por teyid eylemektedir. Bu rapor, 

(Devnmı '1 ncl sayfada) .................................................... 
Bir Belgrad 

gazetesi Cliyor ki 

''Türkiye 
harbe karışmak 

istemiyor,, 

B mb 
yağmura 

3 italyan tayyaresi 
iğtinam edildi -

Ric'at eden İtal
yan kolları ateş 
altına alındı 

Kahire. 5 {A.A.) - Ortaşark 
İngiliz hava kuvvetleri karargahı. 
nın tebliği: 

.Dün İngiliz bomb t yy r~ll"ri 
Barce ve Benina üzerine ve Bing~- ı 
ziye giden muv sata yollarına mu
teaddid taarruzlarda bulunmuşlar
dır. Marana ile Barce arasında mo. 
törlü nakliye kollarına §iddetli ta
arruzlar yapılmı<ı Y~ pt-k çok. nıy~at 
verdirilmi tir. Barce şimenclıfer ıs
tasyonuna hücum edilıni' ve istas
yon yakınında hnt üzerine Ü~ ~om. 
banın tam iııab .. ti kaydedılmışı.ir. 
Birkada hangarlara isnbetler olmu§ 
ve Beninada büyük bir y~ngın çı~
mı§tır. Avcı devriyel~rimız de bu-

( Devamı 7 ınc: !'11.yfnda) 

Faşist rejimi 
buhran içinde 

Askeri vaziyet 
Haoeşistan ile 

Somalideki İtalyan 
kuvvetlerini hiçbir 

mucize kurtaramaz! 

/ngilizlerin Libyada daha 
büyük gayretler göıtermc

leri beklene~"lir. 
YAZAN: 

Emekli General 

H. Emir Erki et 
.son Post.a, nın uıert 

muharrl.ri 

lngiliz • ltalya harbi: 
lngilizbr takriben 300 Km. 

uzunluğunda bulunan Oerne -
Bingazi yolunun üçte bir kısmı-
nı sekiz günde alarak Cirencye 
girmişlerdir. Buradan Bingnz.iye 
daha 200 Km. lik yani nşnğı yu. 
karı iki haftulık bir zaman ve 
mesafe vardır. Bu aebeblc, nıuh
tcmel bir Alman yardımı engel 
olmadan İngili-ılerin Bingaziye 
girmeleri mcmuldür. Kezalik 
Almanların, Aft-ikaya biiyük 
kuvvetler geçirmeden bütün Si
renaikayJ zaptetmek hususun. 
da büyük gayretler GÖ&termele
ıi beklenebilir. Cünkü evvelce 

Dün akşamki Radyo gazetl':ıin. de yazdığımız vcçhile, Sirenai-
-Belgrad 5 CA.A.) - Politika gaze • den: . 

1 
ka yani bizim eski Bingazi müs.. 

ingaziye 
doğra •• 

Eritrede yollar 
ma,zeme ile dolu 
İngilizler Habeşis
tanda iki koldan 

ilerliyorlar 

Kahire, S (A.A.) - lngiliz u
mumi karargahının tebliği: 

T rnblusta1 kıtaatımıı.ın yakından 
ııı1·t~hrd,?,· ltalyıı.nla.r Bingcıiyc 
ric'at hareketlerini çnbuklnştırmış
lardır. Şimdiye k1ıdar gerilerde ka
fan 400 kadar ltalyan topladık. 

ı 
Eritrede, Keren etrafında hare.. 

ketlerimiz muvaffakiyetle inkişaf 
etmektedir. Bu arnda Barentu ve 
Oiakundiden ınrk doğru ric'at et-

( Devamı 7 inci sayfada) 

Laval tekrar 
Fransız kabinesine 

dahil oluyor 
Almanların tazyikı 
karşısında Vişi 

hükumetinin vaziyeti 
tesı Moskova De Ankara arasında Afrikadaki ltalyan ımparktor b~- takil mutasarrıflığı bir kül teşkil 
crzı: bir anlaşmalar bulunduğu hak - ğunun tamamen inhilitl~ a~ı ır edip bunun ancAk tamamı alın- Dün akşamki Radyo Gazete.sinden: 
kındakı haberleri tekzib eden TBM zaman meselesi sayılma r ır. f • t dığı takdirde garbdan gelebile- Almanya Ue Vichy hükfuneti ara -
ajansının tebliğıni nıev-ıuubahs ederek İtalya.dan ~elen habher er " 19 cek olan tehacümiere karşı bir sında yapılan temaslar, günün en mil 
d k. .. "nin ciddi bir bu rnn ve sar- mukavemet tesis ve temini kabil hinı .siyasi mesclesilli teşkil etmekte 
ıyor ı: . re11mı . k ld wunu gösteri- d 
Türkıye h rbe .kar!.fmak i.5temıyor. sıntı geçırme t... <-' •• ug h "t olur. berdevam ır. 

T b k d ı ti le müna 2 3 f:ı~ist lidennın cep eye :gı - (Dev•-· 5 m· a· aay·ıe....dadır) Almanlar, Vichy hilkQmetinln takib urkiyenın uyu eve er - yor. J , • k d" ...... ~ d r. 
sebetlerinın mahiyeti öyledır ki, orta- ıiği haber verı17m~ t~ ır. fada) \... J et~i intizar politikasın an Oikayet • 

( D --· ancı say - cn-vamı 7 ncl aylada) 
10. ıhtılllUar çıkamaz, bilfı.kis Türkiye __ _:::e:.:v:.: ... =·------------------------ .,., 
but.ün ihtilfı.tların ve harbin dışında 

LORD LOYD 
VEFAT ETTi 

kalmak ve büyük devletlerle tabii \"e 
dostluk müııasebeUeri idame etmek 
içın butun kuvvetae çalışmaktadır. 

ingilterenin harb 
ve barış gayeleri 
Avam kamarasında 
münakaşalar oldu -Devlet nazırı işçi 
meb'usların suallerini 

cevabsız bıraktı 
-

Londrıı, 5 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyur: d 

Avam Kamarnın dün öğle en 
sonr barıo ve harb gayeleri hak
kında yeniden hararetli münakotıa
laro sahne olmu tur. Meclisin gü. 
rültücü azasından Geoff rey Man
der, devlet n zın Arthur Green-

( l>eYamı 3 uncu cayfa ) 

sa h gelen haberler 
3 üncu sayfadadır 

~ t 

İçkili yerlerde hadise 
çıkaran Orfl idare 

Mabk ;m sine verilecek 
B. '"ddct evvel, Beyof:lunda 

ır mu . :J.T 
İstiklal caddesinde Hatay ~ç ·ı ı. ,.e 
sazlı lokantasına giden .. mu-:!erıler
den birinin; lokanta muııtecı~" .. ve 
müstahdemleri taıafındRn dogule. 

ku '"zen"nde bulunan p:.Hadan 500 re • . .. 
lirasının alındığını sile.ayet etın.caı u-

. hadisey" el koyan polıs ve 
zenne, 1 hk.k t 
müddeiumumilikçe yapı nn tıı ı ~ 

. . d,. mezkQr paralardan bır 
netıccsın "' ·· · d b 1 kısmı mütecavizl~r ~z~nn e u u-

k istirdad edılml.!tir. 
nara h•d" üzerine örfi ıdare ko. 

Bu a ıse • b 1 
" lstnnbulda u unan 

mutanlıgıncda. l d örfi idarenin 
b e~i yer er e 

ve u ç 1 ve sonra vukua 
teessüsünden evvc · ve inzibatı 

1 mniyet nsavı1 b 
ge en, e . ' ör""Jc-nohu ,.e u-
ınuhil .. ma~ılvht.tdi:CıZ. hakkında ya
na muması 8 

• km lokanta. 
1 tk"kte Hat11y ıc; 

pı an te ı \ hadisenin diğer 1 
~ında vukua ge ~n d h fazla ııa-
ınahal!erde~ilelt~ı,ul:nd~ğ!J ve bu 
zarı d(ı~ıı ~ ~ ~yfada) 

~ .. 
Örfi idare komutana kor•cneral 

Ali Rııa Artunbl 

Lord Loyd 

Londra, 5 (A.A.) - istihbarat 
nezareti bildiriyon 

Lord Lloyd, gece ynmına doğru 
ıztıral>stZ bic surette aon nefesini 
venniJtir,... <Denma 3 oide) 

-

idare itleri telefona ı 20201 F"aab 5 kmat 

Yakında yeni bir 
hava denemesi 

yapılması muhtemel 
Hakemlerle diğer alakadarlar dün 

Valinin riyasetinde toplandılar 
Geçen denemede görülen noksanlar görü
şüldü, 45 hakemin raporları tetkik edildi 

Dünkü toplantıdan bir intıba 
(Yazısı 4 üncü sayfa.nuı % ve 3 üncü sütul(.arın,da) 

Egede seller bir 
afet halini aldı 

Bazı evler yıkıldı, 7 beton köprü harab 
oldu, alınan acil tedbirler sayesinde 

nüfus zayiahnın önüne geçildi 
İzmir, S (Hususi) - Yağmur yerlere .nakledilmelerine nezaret 

fasılalı bir surette devam etmekte. etmektedır. 
d" Seller bir fıfct halini almıf, bir Y eniçiftlik köyü tahliye cdilcın 
ç~k köyleri istHa etmİ§tir. Bu yüz- köyler arasındadır. Valinin aldığı 
don bazı evler yıkılmıştır. Tire ve acil tedbirler sayesinde nüfus zayi-

nd k 1 d h"ü d d" atı olmamıştır. Bayı ır ·aza arı a ı n e ye ı Ma • b -•!-! l 
b k•. " 1 h"" •1 rusa av~nc c 

kadar eton opru su arn. uc~mı e Manisa, 5 (Hususi muhabirimiz.. 
harab olmuştur. Hatlar ilzennden den) Yag"a · ki" .. 1 w d l · ı· - n sun.. ı yagmur ar-
sular a tıgm an tren er ış ıyemez dan tren seferleri inkıtaa uğramı§hr. 
bir hale gelmişlerdir. Hemen bütün Ankara treni Alaşehire kadar eflç 
trenler yolda kalmışlardır. gelebilmiştir. f zmir treni ancak Ma-

Valimiz bugün Tireye gitmişlir. nisaya gelebilmiş, Bandırma treni 
suların :istilliııın maruz bazı köyler gidememiştir. Gediz de kabarmıt
halk.ının ııallar ve kayıklarla emin tır. 

Spor işlerimizde 
mühim bir karar 

Futbolcülerin klüb değiştirmelerine dün 
bir emirle nihayet verildi 

Beden Terbiyıesi Umum MüdUrü general Cemil Taner Çobım Mehmede 
madalya verirken 

Bir müddettcnbcri tatbik ve tec. 
rübe olunan yeni sicil talimntııame
ainin futbol işlerimizde yarattığı 
kargaşalık dünden itı'barcn nihayet 
bulmuştur. 

Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü dün İstanbul mıntaknsına bir 
telgraf göndermiştir. Bu telgrafa 
göre 5 Şubat 1941 Çarıambn günü. 
ne kadar klüp veya mıntoka değit
tinniı futbolcular Ağustos 194 1 ta
rihine kadar iltihak ettikleri klüp
lerde ka.lncaklar, ve hiçbir nakil mu
amelesi yapılmayacaktır. 

Sicil talimatnamesinden istifade 
ederek klüplerdcn aynlmış olan 
futbolcüler bu mevsim z.arfında~
mış olduklan klüplerc korfı da O}

nayamayncaklardır. 

Beden f erbiycsi Umumi Müdur
lüğünün bu kararını hl'mt'rı herı::un 
bekliyorduk. Fut6ol vaılığım.z.da 
çok gı:ırib ncticl'l<!r doğumn sicil ta
Ümatnamesi bu spo:u kongren ya. 
pncaktı. 

Bunun fena tesirlerini duyrr.nyan 
bir idareci, hattA bir ı yİTci katm -

<Dc\· .. ını i ııc . • ~ .::t:~J 



2 Sayf:a 

Hergün 
Tüccara ve 
Ticarete dair 

'-----· Mabittt. .,._ 

Harb ve sir.ir 
. . . . . . 

Profesör Dr. Fahrcttin Keri- : 
ınin dünkU sayımızda çıkan ıa- : 
yanı dikk t makalesinin mabad : 
ve sonunu bugün 6 ncı sayfa. İ 
m1zda bulıtcaksınız. 1 

\. ................... -.. - ......... -....... J 
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Makineye 1 1941 yılı varidat ve 1 ~~~ 2 I iNGiLiZ HAVA j 
LAC. ~Mı -E.. KUVVETLER"N"N 
• / ngzlterenın harb • • • • • 1 1 

"1941 senesi 
çetin olacak,, 

verilirken masraf bütçesi gay~leri bir daha BUYUK BiR AKINI 
Almanlar ''şimdi 
söz Vişinindir,, 

diyorlar 
Vişide dün geceki 

çok mühim toplantı 

Stattgarl Tad)'Ollllnan F rt1ıt!n 
halkına hitabı: « Altnar.:'""'Yl 
F ran•aya daha alır sulh §art· 

Ankara 5 (Busl!Si) - Mal\ye Vekfileti 1941 bütçesinin tanziminde esa.s. 
oıatak teMtikleNıi tamamlamak üzeredir. Hazırlanan esaslar gelecek haf. 
f)BJaılda İera Vekille.ri Heyetinde görlişülerek, karara bağlanacaktır. veri • 

bahzs mevzuu 
oluyor 

leeek 1'8.rara göre 1941 varidat ve masraf bütçeleri hazırlanacaktır. 

• 1 u k s t f ı Yazan: Selim Ragtp Emeç 

Duseldorf, Bordo, 
Brest, Şerburg, 

Ostand bombalandı tngi tere za ovye 1 osu :i ngi!iz ~arlamentosımda baıı mu-

Şa k 
• K d • d k halıf lıberal ve müslakıl İ'}çi r ta \;8111 ara enız e iŞ meb'uslar zaman :nman İngiliz hü- Londra, 5 (A.A.) - Hava ue_ 

J t 1 r kumetinden ŞU Sllali sorarlar: zaretinin tebliği: 

tedbl·rıer aldı 8 İm.eri yaptı Müttefiklerin, dahcı doğrusu in. İngiliz hava kuvvetleri, dün ge-
gilterenin harb gayeleri nelerdir ve ce, düşmana kar~ı hi.icumlMına ge-

5 ( 
, l ·ıt Mosko'la 5 (A.A.l - Tas ajaıı.,,ı bıL bunlar niçin ilan edilmezler~ çen 15 gün esnasındakilerden daha 

Londra. · - ngı ere- dir\y • Amerika gıbi İngilterenin de bu- &:niş bir mıntakadıı ve daha büyük 
nin Uzakşark il~ .J .ıgapurdaki ınü- Ba~~ye halk komiseri Amiral Kuz yük bir demokrasi olmasından ve hır nisbet dahilinde yeniden ba~la. 
dafaa teşkthitı tamamen ~avh ma.. netsov, Karadeni'Z raonu gemılerin\ bu bakımdan birçok bacb zarureti mıştır. 
reşa~ı Rob~rt . ~reoke te k~~tı am~: l!:iyaret etmiş, gemilerde kl.IJ ekzersiz. tahdidatına rağmen söz hürriyetine Bombardıman servislerine men
emnne venlmıştır. Bu ş ıerine iŞtirak eylemiŞ ve filo hazırlık elan büyük bir kıymet vermekte sub bir tayyare teşekkülü, DusscL 

bıralunayınh> -.eç"-ilf! eli~de topl_!Ln\•Ş o~an mal'&- tarının mfuJtakbel takViyesi hakkmd~ bulunmasından dolayı Avam K a- dorfa hücum etmiş ve burada yan. 
. Londra 6 (AA.) - B. B. C.: 1 şe.l, um1:1nu. k~r~rgahın.ı. Sıng~pur:~ muhtelif emirler verm~tlr. marasında bu gibi istizahların yapıl. gınlarm çıktığı gfüülmüştür. Civar-

Vlchy· den. alınan haberle-re göre A. f vücırde getır'llı~. lnttıız ~a k~bü.. Hali: komiserinin bandırasım taşı- masını tabü görmek lazımdır. Ah- da bir trene de isabet kaydedilmiş 
mir-al Dadanm bugün tekrar Pari9e :Jc Birınanya ve Hong nııg 8 1 l . yan aParis KomüniiD sa.ffıharb ge valin bu gayri tclbiliğ; ve vaziyetin ve bu tren yanmağa ba~lamıstır. 
~esi rnnhtemelclir. Darlan, Pa tıiin lngiltz kın'& ve havi\ .kuvv~ er~, miMnin idare.sinde kış fırtına.lan §e- nazik bir mücadele safhasına gir- Yüksek infilak kudretinde bomba. 
rDte, Lavalle haşlıtmı.ş olduğu gö • bu suretle .tik defa oJa.-·• . tAb lı1 ır ralti altında gem'üer grup hal nd; mesi de gösterir- ki İngiltere, şimdi. !a~. yakında bulunan iki demiryolu 

ları elikte elme•İFH! mecbur 

l'Üfm~ere de~am. ed~cektir. . kwnan<la l\~tnda ceme-lılnıış u u. bir antrenm~n seyri 'yapmı.şlardır'. Jik bu müz'iç suallerin içinden kes- ıltısak noktası üzerine düşmüştür. 
V:ıchy lı:.abntMı dün gece btr top- nuyo1' Bahriye halk komiSeri nParis Ko tirme ve kısa bir cevabla çıkmayı, Ayni servise mensub ba~ka tay-

la.ntı yapma~ır. İ.ttgal altında bul9R. İngiliz Malezyaem" mli~im mik- munu» kumandanına , btittin se~ belki henüz kendisirıin de bütün le- ya:reler, Bre't dokların1 bo:nbardı
l'Qıyan Franıtarun bütün radyo ie - t.rda tek'Y'iye kıtaatı ~eknı, ve bu her türlü şerait altında seyr·n h ferrüatile tesbit etmemiş bulundu. man etmiştir. Doklarda bir büyük 
taayonları h k ı_,_ t 1 t·~ının .. •retle Uzak-rk~i lttgltiz müd:a- ı u • ğu bu gayeleri ilan etmeye tercı'h ya_n, gın ve birrok kııvvetli ı"nfı'la.klar 

.. . • u a;mıe op an..... 0~ .. - susi ehemmiyetini tebarüz ettirm~tlr. 1 " ~k mu.hım oldug:unu halka bıldır - faa tertibatı takviye olurtl'fl\11itur. Amiral Kuzneıtsov, harekat esnasında ediyor. n~liz hükumetinin öteden- muşahede edilmi~tir. 
tn ) di Bu tedbirkri:n Japonyamn İngil. bed resmi mümessilleri vasıtasile . Diğer bir teş;kkül Dunkerque, 

ı.ş er ~· . ._ .1 .... 1.. · gösterilen mükenrmi!l faaliyetten do- d•v· b d D 
. Madn.~d.en g.elen llab.e~lere goıe ter~nin düşmana.arı ı e nçuz u mıaa- layı saffıharb gemisi mürettebatına ver ıgı ceva şu ur: ıeppe ve Ostende'a hiicumlar yap-

\Jıdıy hukumetmcle tachlat yı:ı.pıl - ka i,tirakinin tabii bir neticesi oldu- ~Mekkür etm·şt'r lngilterenin gayesi her şeyden rnış ve buralarda doklara tam İo;a-
l'Qasl • ti' ed.l ek d' ı.ı · · " edilmektedir """' 1 1 · evvel harbi kazanmaktır. betler kaydedı'lmı·ştı·r. ~\·'annes'da 

na ın zar ı m te ır. narıcı- gıı zann · Bahr'ye halk komiseri başka r 1 
Ye nazırı Fla"lden ve dahiliye nazın l k nı.'ler' ~e z·yaret et . ' k d.,e - ngilterenin belki henüz kendisi- t~yyare meydanları ile is~al altında-
Peynıton çelcileceUerdir. Be'gradda ınuiiiz o uma 1 1 1 

... 
1 mıŞ ve uman an- nin de bütün teferrüatile tesbit et. kı Fransada muhtelif mahaller ve 

A 
. k ki y· ı.....'d d .. t :t arla gori.işmelerde bulwunuştur. menuş· old " k d . Bordeaux d ki d vnı ayna ar ıcuy e oı b b l lr ugunu ay etmemııin o arı a, muvaffaki kİ4İlik bir direktuvarın teşkil edile- salonuna Offi a 8 1 -1 • 1 h b sebebi daha vevel, buna dair, Avam vetli hücumlara uğrıyan diğer he: 

c.eğini s~ylemekte<iider. Lava!. Bo- Be)grad, 5 (A.A.) _ İngiliz in gi teren j n 8f Kamarasında böyle bir c-evabın ve- deAeri teşkil etmiştir. 
duen, AmH-al Darlan ve General başkonsolosluğanun tJt katında bu.. rilmiş olmasıdır. Hatırımızda kaldı- Sahil muhafaza servisine mensuh 

İngiliz Deniz Ticaret 
Nazırının sözleri 

Londra, 5 ( A.A.) - Deniz tL 
caret nazırı Cross, bir nutuk söyÜ
yerek demi'.}tir ki: 

- Düşmanın büyük gayretler 
s~rfetmiyeceği kabul edilemez. İn
gıliz imparatorlu?,u, dü~manın bu. 
tü~ ~üyalannı ıahnkkuk ettirmes;ne 
~anı ol~n yegane engeldır. lngiliz 
tı~aret fılosu Amerikudan } ardını 
go~meden ıwvcl düşmanın bu en
gelı yenmesi lazımdır. 

Ticaret vapurlarının son 7aman
larda daha az zayiat verdiğinden 
bahseden Cross demiştir ki: 

Bu vaziyetin devamlı olacağı 
~eticesini çıkarmak mevsimsizdir 
ileride daha mtihim za\•iat verebile~ 
cegımızı düşünm'!k dııha iyi olur. 
Çetin bir mücadeleye giriştiğimizi 
saklamıyacl'\ğım. 

1941 <ıenesi çet:n olacak ve har
bin en mühim safhalarından bazıla
rı da denizde C 6 reyan edecektir. 
Fakat 1942 sene3İtıı bize daha nik. 
bin bir surette derpiş ve mütalea 
ettirecek P,"Üzel sebebler vardır. 

İngiliz Hava Mareşah 
Amerikada 

Nevyork 5 (A.A.) - O. N. B. bildi _ 
riyor: 
. Nevyork Herald Tribune ~azetesı 
Ingiliz hava mareşali Sir Hugh Dow
ding'in son günlerde Amcrikaya vasıl 

olduğunu yazmaktadır. 
Huzinger bu direktuvara dahil bu - lunan İngiliz olcuma salonunda dün ve bar ş ga t • ğna göre o zaman lngiliz meb'us- tayyareler~ i.ki defa Cherbourgu zi-
lunacaklardır. bir bomba patlamı$hT. 13ir kadın a- 1 ye erı lanndan Mandertoıt gene bövle bir y~ret etmıştır. Doklar<la lami• tez-

Dün Ştutta~ot radyosu Fransız ğır surette yaralanmı~br. Bombanın sual sormuş, İngiliz hlik~etinin ~ahlan yü'ksek infilak bombalan Alman hava cüzütamlan, dün gece halkına hitaben demiştir lı.:i: lfnut • ,....ncerelerden birinden attldığı (Bat tarafı 1 inci aayfada) resmi sözcüsü de bu gayeleri te9 bit ıle çevrelenmiştir. merkezi lngilterede esliha eodü~tri-
mayııııı: ki Almanv-a ile FTan&a a - ;~nnedilmektedir. wood' dan, müttefik barış gayeleri etmenin kolay olamayacağını bu ~üt~.n b~ har,.kfitt3n dört t 3yyıı_ si müessesel~rini ve diğer askeri he-rasında henüz sufh yapılmamışlıtr. meselesini tetkik etmek üzere yap. hususta ve her şeyden evvel lngiliz remız uslerıne dönmı!'rni-ıtir. defleri ve lnı;ı;ilterenin cenubu şar-
Mevcud olan ancak bir mütareke - Lerd Loyd vefat etti makta olduğ:ı teşkilatın mahiyeti dominyonlarile İeti~re etmek lazım Alman tf'bliii kisinde ve garbında tayyare mey_ 
dir. Fransız milteti kendi menfaat- hakkİnda beyanıtta bulunup bulun- geldiğini, bunun ise bir hayli zama- Berlin, 5 ( A.A.) - /\iman or- danlarına ve demiryoll,uını müessir 
lertne uvgun bir sulha kavusmak (Baş!;aırafı 1 inci sayfada) mıya<:ağını ve bulunabildiği tak:lir- na mütevakkıf bulunduğunu bild:r- dulan bac;kumandanlığmın tebliği: !'IUrPtte bambardıman etmicıtir 
için Almanva ile hüsnü niyetle teş • Müstemleke nazırı ve Lordlar de bu beyanatcl ne zaman intizar mişti Nitekim, bu hacüse_vi miite:ı. Bir harb gemısı, denizasırında İngili'l tayyarelt:.rinin gündü~ akınlaı ı 
'riki mecıai .etmeldür. Aksi takdirde Kamarasında hükumetin sözcüsü o- edilebileceğini sormustur. kıb muhtelif nez;uetl~r mensubla- yakınlarda cem'an 40 bin t~nilato Londra 5 (A.A.l - İngiliz hava kuv 
bizzat Fransa mütcarrız olacaktır. lan Lord Lloyd 61 yaŞJ.nda idi. Ken- Creenwood şu muka.belede bu. rından teşekkül etmek üzere bir he-h hacminde düşman ticaret i(emisi lvetleri bugün öğleden sonra düşma_ 
Almanyayı Fransclya daha ağır sulh disi, üç hafta evvel şiddetli bir so. lunoıu~tur: atırmıştır · l 1J H l yet vücude getirilmiştir. Avam Ka_ s· . f nın ışga i altında bulunan Fransız 
tartları dikte etmiye mecour b1 - ~uk a1-ınlıgvından yatac;.a du",.mu"Q, - a en beyanatta bulunmıya- ır uı:un ""'esa 

6 

bomhard h'l' · b b ct • ~ " ~ -s marasmda son sorulan sual ile de : t 
1
· .. d " . ıman sa ı ını om ar ıman etmiştir. Bom-

ralcmamalıdır. Simdı söz Vişinin - fakat bilahare iyileşir gib: olmu§tU. <ıağımdan dolayı miiteessirim. . t h h . . d' k el .f ' 1 tayyaresı, r an anın 440 kılometre ba tayyarelerind~n mürekkeb büyük 
dir. ı> M fih r · k L Mander, barış hedeflerı' hakkın- ış e u eyetın Şt'll ıye a ar 1 a et- b d k ·b 45 00 ·1· · .. aama ...... umartesı a şamı or- d miş olduğu mesai muhassalası öğre- gar '? a, t!1. rı en. . tonı ato bır teşkkul avcıların refakatinde o -

Amer-ıkada c;lun sıhhi vaziyetinin bazı encüşderi aki alakanın ço.c büyüle olduğu ve nilmek. istenilmisti:-. Fakat in iliz hacmı~ ... de sı!ahlı hır şılebı batırmış-llarak Manş boğazını caıa~~ iSti!rnme-
mucib olduğu ve kralın doktoru meselenin memnuniyet verid olmı. .. • . R tır. Oıger hır vapur da 1•koçyanın d . 
Lo-rd Horderin riyasetinde konı.ül- yan bugi.inkü vaziyeti.nı:le bırakıla- h~lrnmetı, harb gayelerinı tesbit iç;n şark sahili açıklarındl\ bir bombar-ı :in e Do:er ıle Deal arasında a~mış_ 

l
·n g ,·•,tereye yardım tasyon ve tedavi için bir Londra mıyacağı hususunda ısrar etmiş ve hır komisyon teıkil etmesine rağmen dıman neticeııinde batırılmıştır. ır. Bu sav~· filolarımız Manşı geçer ı.1 L Jd ı..ı " b'ld' 'J • • ŞU suali sormuştur: bugÜn dahi bu husustaki noktai na. Muharebe tayy:ıreleri d"n f meçmez pıt ıre aV tayyarelerim:z A}_ 

... iniğine ... a ırı ~ıgı 1 ırı mıftı. s· . h • zannı ilan ve ifade etmeyi muvafık gı'lteren1·n cenubu 11•rk~ı a' h .• ~ • kin. man tayyarelerinin herhangi bir ön -• • h 1 18 79 da doyan Lord Lloyd, çok - ızın yeni servislerin iz an- .. . . Şu h 1 l ,.,_ ıı ı ı açı a- leme teşebb" .. . . l k . ıçın umma 1 tanınmış bir banger aileııine men. cinde bu mesele ile meşgul bir te- gonn~mışbr. a e. ~azaran ngil- rında kuvvetli himaye altında S"V- . . . ~sune manı Oma iÇitı in stıhdu. Lord Lloyd, Cambridgede şekkül yok mudur) teremn harb tayeleunın nelerden reden iki kafileye miiessir hücumı' gılız sahıllerı boyunca devriye gezi -

faa l 1• yet tahsiliRi yaptıktan ıı<>nra şarkta bir Nazır bu suale cevab V"rmemiş, ibaret bulunduğunll sormakta ısTar vapmıştır. ar yorlardı. 
• ~it seyahatler yapmış ve bilahare fakat muhafazakarlardan Sir ArC'hi- gösteren meb'usların bu inadına ne Maltavııı taarruz Almanlı\rın taarruzu 

Reisicümhur askeri 
müşavirlerle gizli 

top'anhlar yapıyor 
Vaşington 6 (A.A.) - Reis{ -

cühur Ruzvelt, harb malzemesinin 
kiralanması hakkındaki kanun la -
Yihasında gösterilen yardımın İngil. 
tereye süratle yapılmn'lı için dün 
'tedbirler almıştır. Y z.rdımın yeni 
safhası hariciye nazırı (' 0rdell Hull, 
harbiye nazırı Stimson. bahrive na
zırı albay Knox, genel kurm~y reisi 
<;eneral GeorgeMarshall ve deniz 

hariciye m~leğine girmiştir. 1914- bald Southby dolayısile Manderi demeli~ Akdenizde, diin öğleden sonra Londra 5 CA.A) - Alman bomba 

1918 
harbiR<le, Mısırda, Çanakka- istihdaf ederek ııöyle demiştir: Kanaatimce onların b!.! ısrarı sa- Alman tayvareleri. Mııltada Luca tayyareleri bugün cenubu şarki sa _ 

]ede ve Irakta hi7met etmiştir. 1918 - Alaka, her şeyden evvel har- dece bir parlamento taktiğinden ve ve Halfar taVV:\,.e meydanhnn:ı hii- hilleri açıklarında bir gemi kafıle.;;ine 
de Bombav .,,aliliğine tayin o.Jun. bi kazanmaklığımız lüzumu nokta. ötedenberi demokrasiye atfoluna.. cum etmiştir. B~vük çapta bomba. taıırruz etmişlerdir. Kent eyaletinde 
muıı ve 192 3 e kadar bu va:rifede sında daha büyiik değil midir~ gelen mahzurlu bir politika manev- lar, bazı ham~"'"Tarı ve barakaları sahil boyunca büyük bir mesafe üıe-
kal;,,ıştır. Bu tarihte Avam Ka~~- Bu cevab sürekli al1<ıslara ~ebeb rasından ibarettir ve ondan ba1<ka tahrib etmiı< ve sirldetli yan~ınlar rinde bombaların infilakı ve mitral 
rasına aza olmuş, 1 Q25 de kenı:hsı- olmuş, fakat Mandcr de;hal şu siSz- bir şey değildir. Yoksa bu zevat ta cıl.:armıstır. Bir mühimmat deposu yöz sesleri duyulmuştur. -
ne asalet ü"vanı verilmis ve ayni leri söylemiştir: pekala bilirler ki dü,manımın yeı-e infilak etmicıtir. Üç düşman tayyaresi denize ıiüşü_ 
sene Munr yü«sek komiserliğine ta- - Harbi kazanmanın en iyi tar- eerilmeeinden evvel silahımı c.Jjm- Fena hava şartlarına ra~men, rülmüştür. 
vin edilmi;otlr. Lord Lloyd. 1929 da ZI budur. den bırakmıyacağıın diyen bir kim ......................................................................................................... . 

lngiltere • Mısır miizakne~erı esna- işçi meb'uslard"n Silverman da seye, bu ~ilahı kullanmaktan mak-
nda işçi partai hükumeti tarafın.. bu noktai oazara i1tirak etmiş ve sadın Re olabilir diye sual sorın.tuın 

dıan Mısır yük
3
ek komiserliğinden Kenedv'nin Amerika senatosu hari.. manası yoktur. Çünkü o, esasen o 

affolunmu,tur. ciye komisyonundaki bevanatını ırila.hı niçin eline aldığım daha ev-
British Council reisi olan Lord nümune olarak ileri sürmüs. Ke- vel bildirmiş bulunuyordu. Binaen. 

Llovd geçen Mayı'lta müstemleke- nedy'nin bu heyanatında lngiliz ba- aleyh hedef olarak mermisini hava
ler ·0 a'zırı ola(ak hükumete: girmi, rı~ gayeleri hakkında hiçbir fikri oL le edecelH nahiye, hasım vücudünün 
ve biitün enerjisini. Britanya müs- madığını söylediğini ilave ederek ister göğsü, ist•r haşı olsun; netice harekatı şefi Amiral St ukin İştirak 

ettiği ve reİ3icümhurun riyaset ey -
lediği uzun ve gi.zlı toplantıdı:ı mü
zakere edilmi~tir. Beyaz saray mah 
fellerinde söylenildiğiM ~öre, reisi. 
cürnhur Ruzv~ltin askeri müşavir -
lerini bu gizli toplantıyR davet et -
rnesinin sebebi şudur: f<.cisicümhur, 
İstila tehdid!'!ri tahakkuk ettirilme
den evvel f nl{iltert'ye harb malze • 
rnesi gönderilme~inı temin için ka -
nun layihası parlamPnt•"> teıafından 
kabul edilir edilmez tatbık mevkiine 
konulmasını :uzu etmektedir. 

temleke impaTatorluğı~mın inldş~fı ~.mu sormuştur: hep ayni yola çıkar ve bununla da, 
ve takviyesi büyiik i~ne hMretmuı- - Kenedy ln~ilterede uzun bütün hücumlara 1·ağmen iyi istifa. 
tir. Lord Uoyd, çalışmaktan hiçbir müddet Refirlik yapmı~ oldu~una de edilmek şarti),. demokrasinin 
ıaman fariğ o1mam~ ve ölümüne göre, bu hususta mevcud olftbilecek kuvveti bir dda daha t~zahür etmiş 
ağlebi ihtimal, sarfettiği fazla meııai her türlü tereddiidHn miimkün ol- olur. 
'l"'b·h olmustıu. duğu kada1' cabuk i7alesi arzuva şa. 5 f1) ı:; 

yan değil midir? #//.m Ut' a9'-t" Gm~p 
-Patlıya· n ~az ocaqwı Creenwood alkışlar arasında fU 

~ 1 cevabı vermİ!ıtir: 

bl
•r adamı o··ıdu··rdu•• - Eski bi; büyiik eki tarafından 

R111:velt, meb·usan m'"clisinde iki Dün gece Be:.-oğlunda . g~zo • 
gündenberi miizskere ertilmekte o - cağı patlaması yüzünden f~cı bir ka.. 
lan kanun Iavihasının Cuma akşamı za olmuş, Ziyll adında hır ad~mın 
ı l ı_ d ölümile neticelenmi~tir. Yaptıgımız 
Kafi ·en reye konu ması nususun a f . tahkikata nazaran hadisenin ta sı 
ıara- ntmektedir. litı sudur: Ynuan jleri B~yoilunda Hamalbacıında. Ca 

tıkkaş sokağınd.t SaHet Bey aparlı· 

ha,..,.eketİ manının bir numaralı dairesinde o. 
\uran 2 5 yıa.-ılarında Ziya damda bir 

devam edivor zat, dün gece, gazocağında ça~ J;>i-
.!i . q. ·rken. ocak 0atlamıştır. Bu ıştıal 

At B C Resmı ,ırı " .. il · ına 6 < A. A.) - B. . : neticesinde Ziyanın yuzu, e ;rı yan-
tebı ~: · b yaın bir hnlde Beye>glu has-

hd d mıcı, a ... ld ") .. 
Arnanıdluk cephesinde ma u tanec:ine kaldırılırken. yo a o drııü:ış. 

devriye ve topgu faalıyetı olmuştur. .. Kaza ıotraf•nda z3b1ta Ye a ye 
At t1:1r. d ına 6 (A.A.ı - B. B. C. tahkikat van:-nakta ır. 
Mat.buat Nazttı, Yunnn kuvvetleri- _ -· 

tıin blilün cephede düşmanı takitıde Londraya dün 
devam ettiklerini bildırmıstir. Yunan-
lılar, bircok esir al.m.ı.ş ve .büyük ~k- geceki hücum 
'tarda h:ırb malzemesi iğtinam etmiş_ lerdır Merkez cephesinde, Yunan ta.. Londra 6 ( A.A.) - B. B. C.: 
arı-uzları çok şiddetli olmı.ıştur. Yeni Alman tayyareleri dün. gece Lon -
bir tepe alınnıı.şt.ı.r. Sahil mmtaka • d hücuın etmişlerdır. Bırkaç tv 
&tı1da Yunanlılar yeni mevzilere yer- .;,:~:a uğramıştır. Ölü ve lJllralı ar 

164m.şlerdir. vardır. 

yapılan heyana~tıı.n mes· ul c:lamam. 
Di~er bir isçi meh'uıı de Attlle

nin Avam Kamara<ıında ve başka 
yerTerde barnı ~!\veleri hakkında 
pek vakında bir hevanat vapılara. 
ğını söylemi!! r,!duğunu na7ırLl ha
tırlatmwıtır. 

Müstakil İsçilerden Macgovı.-rn 
istihzalı <ıurette şunu sormustur: 

- Hükum,.t, harbin nicin mev
cud ol<luğunu hakikaten biliyor mu? 

İşçilerden Noel Baker de şu emıli 
ortaya atmıstır: 

- Hükumetin siyas("Li hevanat_ 
ta bult•n...-ıalc clduib•nu dli'IÜn.nıekte 
!ıaklı d,..ğiJ miyi7? 

Bütiin bu sua!l~r nazı:- tarafın
dan cevabcıız bırak•lmı'I. fakat bir 
çok mf"b'u.,hr şöyle b!'l~ırmı~lardır: 

- Hiikurnetiıı sivasf"ti harbi ka-

Nevyorkt ı büyük bir yangın 
Nevyork ı'l (A.A.) - Bir pa -

muk deposunda bir yangın çıkmış 
ve büyük bir süratle yayılmıştır. 
Şimdiye kadar alınan haberlere gö. 
re, dokuz memur yanmıf, üç me
mur da yaralanmqtır. 

Wilkie as'en 
Alman imiş 

İngiliz radyosu vası
tasile Almanca bir 

neşretlirdi • mesaj 

Llzbon 6 (A.A.) - B. B. C.: 
Wilkie dün .!Kşam tanare ile bu -
raya gelmiştir. \\ ilkie, Londradan 
hareketinden evvel, B. B. C. mü -
messiline radyonun <ılmanca progra 
mı esnasında ne!!redilmck üzere bir 
mesaj tevdi ecmistir. Wilkie bu me_ 
sajda diyor ki: 

- Aslen Alman olmama nğ -
men, tazyikten ve mütecıwiz olmak
tan nefret ,.derim. Diyebilirim ki 
Alman aslından oll\n bütün v~tan ~ 
daşlarımın çoğu dtt benim gibi dü
şünürler. Onlar, sulh ve hakkııni _ 
yete inanırlar. Hepsi de simdiki Al
man hükumetinin tecavüzkar icraa
tından ve iddialarından nefret et _ 
mektedirler. 
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Şubat 1 SON POSTA 
* • ( Şehir llaber ) Iktısadi tetkikler 

Kaşar peyniri 
110 kuruşa 

sahiabilir mi? 
Mahkeme bir ihtikar hadi

sesinde Fiat Murakabe 
Komisyonunu 1 raporunu 

tanımadı 

~yoğlunda, bir mÜease8C sahibi 
hakkında kilosu 90 kuruşluk kapr 
peynirini 1 1 O kuruşa aatbğı iddiuile 
birkaç gün evvel Bdecliye lkttsad 
Müdürlüğü mcmurlan tarafından 
zabıt tutulmu' ve mücs3eac 1ahibi 
mahkemeye veril:nişti. 

Bu v z.iyet üzerine, ihtikitr suçlu
sunun avukatı F:ie.t Mürakabc Ko. 
misyonuna müracaat etmi, ve kilo
au 1 1 O kuru§a tılabilccek ı;ıkş ka
şar peyniri mevcud olduğu hakkın.. 
da bir rapor almıştır. Fakat mahke
me peynir fiatlan hakkında azami 
ııatı, fiatı tesbit edilirken komisyon 
tarafından lük!! peynirler hcskkında 
bir karar verilmediği için. Fiat Mü
rakabe Komisyonunun raporunu nıı.. 
zarı itibara almamı~tır. Mahkeme, 
ihtikar yapan müu,ese baklanda. 
tt:kerrürü halinde sürgün cezası ve
rilmek üzere 25 lira para cezaııı 
vermiştir. 

~~~~~~~~-

Dört ev sahibi 
o~an dilenci 

Sehrin muhtelif semtlerincldti di. 
lencileri takib edf'.n zaoıb memur
ları evvelki gün de bunlardan dört 
ki,iyi yaltalamı,lardır. 

Evvelki gün, Osküc:Jarda yakala
nan 60 ya,larında Fatma adında 
bir dilencinin o civarda dört eve 88-

hib olduğu ınlaşalmıştır. 

Dilenciliğin bir irad Vf' sen-et 
membaı telakki ettiğini söyliyen 
Fatma dün Üsküdar adliyeye te.linı 
edihn~tir. 

Gene evvelki gün vakalanan di
lenciler aruında B~kta~lı Arifin 
de üzerinde 58 lira 45 kurut para 
bulunmuştur. 

Jht;kAr muc1delesine 
halkrn yardımı isten;~or 
Fiat Mürakabe Bürosuna yeniden 

7 kontrolör memur iltihak etmiftir. 
Yeni gelen kontrolörler T'ıcaret Ve. 
kiıleti müfet~!eri yanında bir müd
det staj gÖ!dükten sonra piyasada 
tefti~lere çıltacaklardır. 

Diğer taraf tan, ihtikara karıı hal
kın da her zaman uvanık bulunmuı 
için tedbirler alınmı tır. l 00 kurtJt
tan yukarıya ynpılan sabşlarda hal
kın derhal f •tura taleb etmCai Mü
rakabe Komisyonu tara.hndan isten. 
mektedir. Bu suretle, ihtikern umu
mi ~e geniş bir müdahal~ yapnıak 
imkanı hasıl olncalchr. Fatura Ter• 

mektfll'l ietinab edenlerin derhal Tı. 
carct Ve1cal " • ftis heyetine vey~ 
hud da Fia . kabe Bürosuna 
mÜracaatları ... _ arzu edilmektedir. 

Fiat Murakabe Komisyonu 
bugUr at işini görüşecek 

Fiat Mürakabe Komisyonunun 
bugünkü toplantısında bilhassa et 
meselesi görüfiilecck. pcrakeıadcd 
kasablann komisyona tevdi edecek.. 
leri rapor üzerinde tetkikler yapıla
caktır. Knsablar, borsanın hergiin 
nC1rettiği canlı hayvan fiatlannın 
haftada bir defa neşrini ve emeaJ 
nisbetinin artınlmumı istemdtte
dirler. Komisyonun bugün bu bu. 
susta hir karar vermesi muhtemel
d ir. 

Komisyonun tetkik edeceği me
seleler ara!'lnda, peynir ve ayakkabı 
meseleleri de bulunıpaktadır. 

Yakında yeni bir 
hava denemesi 

yapılması muhtemel 

,,. ............................................ , (Baştarafı 2 inci aavfada) mektedirler. Bu fikri müdafaa e 
tirmese bire, harbden sonra.. gerek ler, hiç şüphe yok ki istikbali d . . . . . . . 

IE 

Olur mu? -
Lisan öğretmeni 

namzedi erinin 
vaziyeti 

n.ltına 3ahib olan cerck.5e oımı;ran dev iyl görebllenlerdir • 
Jetler için pek derin ve ~ıllarca stı • Geçen 1914 • 1918 Dfinya Har 
recek olan buhranlara yol açar. Amerika İngiltere, Fransa ve 

Her bakımdan dünyanın en yük • rın müttefiklerine milyonlarca 
sek tekniline malik olan, bütün c!Un.. nltm para vermişt.1. Bu borç, öno 
yaya her çeşid sınat mal ıhraç eden ri kısmen ödenmiş ise de, son 

: Amerika, mallarına daimi olarak ih.. borçluların hiç biri, hattA borç:! 
raç peza:-ları bulmak mecburiyetin - nın faizlerini bile vermek l.st.emetni 

U- · "t l" .. v L dedir. Fakat bütün dtlnynnın albn •
1 
ıerdi. Borçlularını ~ 

ruveraı eye 15&n ogre Iarı harb müddetince Amerikaya a - borçlarını, veyahud hiç olm 

Geçen hafta ~nde gece Tc gün
düz yapılan bava taarruzlarına kar
şı pasif korunmıı tecrubelerinde fa. 
aliyeti kpntrol eden 45 hakemin ra
porl nnın tetkiki iti bitmiştir, 

Bu raporların muhteviyah ve 
tcsbit olunan noksanlar düll öğle
den sonra Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Lutfi Kndaran riya.etinde Tili. 
vette yapılan bir topJantıda gôrü
'!iilmü~r. 

Toplantıda hakem heyctile Da
hiliye V ckftleti SefeT"bcrlilc Müdürü 
Hüsamettin Tugaç, Vali Muavinle. 
ri, kaymaı-a:nlar ve DenizyolJarı. 
Tramvay, Tünel, Elektrik idaresi, 
Demiryollan, Sıhhat, Po~ta Tel
graf, itfaiye ve Emniyet Müdürlük
leri mümessilleri hazır bulunmuş. 
lardrr. 

Hakemlerin ver<lilcleri taporlar
da, ha..-a taarruzlarına kar~ı pasif 
ltorunma tecrübelerinin muvaff aki-

lngilizlerin 
memleketimizden 
aldıkları mallar 

Anlcarada 'balunmakta olan ln
giliz ticaret lcorporuyonu reisi Lord 
Clenkonner Londraya hareket eL 
mek Ü.Zere bugünlerde şehrimize ıre
lccekrir. LOt'd Glenkonnerin burada 
balumnadıfı müddet zarhnda ken
disine vekalet edecek olan Lord 
Birrningham fngiltettden şehrimize 
celmi§ ve Ankaraya hareket ctınif.. 
tir. Lord Birmingham Jngifiz ticaret 
\Jmiiinin i,leri&e meşgul olacak ve 
aynea hfitiin hususlarda birlik rei
sine vekalet edecektir. 

Diğer taraftan, lngiliz ticaret kos
poraayonunun piyasamızdıı yaptığı 
temaslar devam etmektedir. Son 
günler zarfında lrıgilizler külliyetli 
miktarda küsp"! nlmı§lardır. Alınan 
küspelerin nakli b:r ay zarfında ya
pılacakhr. DiğeT taraftan lzmir mın
tak&slndan kuru meyva ve bilhassa 
tütün ıüparişleri mü:ıim yelcüna ba
liğ olmaktadır. Lord Glcnkonner 
Londraya ınuvasalahnda dahill ih_ 
tiyacımn: için lüzumlu olan bazı 
maddeler lııakkındn mücascKleri
m.Wlen yapdan aipariıleri alakadaJ'
lan biJd..irccektir. 

Hava Kurumuna 
yapılan teberrüler 
Hava Kurumu İstanbul fa.hesine 

yapılan teberrüat devam etmekte
dir. Mani.fatura tüccarlanndan bir 
lwmı yeniden mühim yardımda bu
lunmu,Iardır. 

Moris ve lbrahim Şayo 500, Ha. 
cı Yasef Karakatoi}u mahdumları 
4'40, M. Rifat Ceritoğlu ve Rıu 
Eralp 200, Huan T ccimer 150, 

yetle cereyan ettiği, ancnk bir kı. 
tıırn ekiblerin tedıizat ve malzeme
lerinin noksan bulunduğu ileri şü
rülmiiftür. 

Hakemlerin rapnrlanndan bildir. 
dikleri hasuslar hakkında ekiblcrin 
bağlı bulundulclan daire amirlerinin 
dikkat naza:lan çekilmiş ve nok
aanlann ibulü için kab eden ted
birler ahnmı,tır. 

Dünkü toplantı snaınnda Dahili_ 
ye Vekaleti Seferber1ilı:: Müdürü 
Hüaamettin f ugaç paaif korunma
da vazifedar ekiblerin faalivetll!'ri 
Ye ne şekilde hareket edecekleri 
bak.lcnda bir konferana venni,tir. 

Yakında ~ehrimizde yeni bir ha
Tn taarruzlarına karşı korunma tec. 
rübe&i yapılması muhtem~ldir. Bu 
tecrübede, bilhassa ge,en haf aki 
denemeleYde tesbit olunan nolcsan
larrn tekerrür etmemesine çalı1.1la
cakhT. 

fhf ka- y .. pan ve ak'e 1 

mahlt o~duğunu söyleyen 
adam 

Y enipostane caddesinde, l.eoni. 
das isminde bir mai(aza aahibin.in 
pahalı fiatla pi] sattığından dolayı 
ihtiUr ıuçundan adliyeye verildiği.. 
ni yazmışhk. Suçlunun muhnkemc
mne Asliye 2 nci cezada dün de de. 
vam edilmi tir. 

Leonidırı dünkü celsed~ Dr. Maz
har Oaman tarafmdsn verilmis bir 
raporu mahkemeye ibraz ed~rek, 
keıtdwinin a\lea n•alul ve ehliyeti 
ccniyeyi haiz olmadığını iddia et
mipir. 

Mahkcrn~. maznunun bhbı adli. 
de mü~hede altına alınmasına ka.
rar vererek, durufll'layı talik et
miftir. 

iki namus düşmam hapse 
mahkOm oldu 

meni ye~tirilmek üzere 
alınan gençlere ayda 30-3S lira kaca~na göre harbin aonunda, Ame. borçlarının faizlerini ~et, ~ 
bir para verilmekteydi. Haber rikadıın ·maada diğer bütün devlet • rikalüann işine gelmemişti. Qil 
aldığJmıza göre, İkincikıinıın- ler tediye VL'JıllLlarından mnhrum takdirde borçlularının satın 
danberi bu gençlerin parası ve. bir h:ıle gelmiş olacaklardır. Bu ~e. kabiliyetlerini kaybetUrmiş olaca 
rilmiyormuş. Hatırlardadır ki, milyarlarca altına sah ıb olduğu bal- ki, bu doğrudan doğruya gene · 
bu gençler, Avrnpaya gönderil- de, Amerika iÇin bir ölüm darbesi ol- Amerikanın aleyhine tecelli ed 
mek üz:ere Ünivenitede bir muş olacaktır. Yani, Amerilmdan I Bunun üzerine Amerika, resmen o 
müddet 'lkuync klardı. Son va. maada diğer hükfımeUer, parasız • masa b\le, yarı resmi bir tekilde 
ziyet dolayısile bu imkan orta- hktan ötürü, jhtiynç hlss:!ıtiltleri bir rek alacağından gerekse, senede 
dan bl!kmışbr. Buna rağmen, çok malları satın. nbnak imkanla - milyon altın dolu tut.an alacakl 
verdikleri ııöz,. sadık knlarnk. rındnn mahrum bir haldı: kıvrım kıv run faizinden feragat etti. 
lisan öğretmeni olmak için ders- r~ kıvranırlarken, ~erılaı.. da •. mü, İşte bu h!diseyl bilen Amerika 
lere devam eden bu genderin terı bulamaı:nattan mutevellid bir taz lkerleri, bu defa İngiltereye bor~ p 
iki ay mna•ları!lı vermemek, on- : la mal buhranına tutulacaktır. Ta - vermek me.se1esi bahis mevzuu c;l 
lan mü,kül mevkilerde bırak- : bii bu vaziyet, bütün i.5tihsal~tın dur. ğu şu sırada, misal olarak geçen h 
rnak bize çok gıırib ~eldi. fıütti- masını, nıemlekette muazzam bir iş... bi ileri aümıekt.e ve borç yerine 

• ğimiz hakikat i«e, ir;lerind~n ba. &zler ordusunun türem~nt, kir far. rasız malttme ~ek fıkrini 0 ' 

Z'tlan Rektörlüğ~ JTtÜracaat ede- ına.sının düş~ünü ini.aç edecektir. atmaktadırlar. 
Yek, y~I paT'l'lan olmıırlığı icin ı .Ni~im geçen Dün,ya Harbinde ny. Bugün Amerikada ingatereye ~ 
denılenne d~vam edememek nı vazıyet olmuş, Amerika, Avrupa -ıdım yapılması Dle8elesi etrafında 
~7.İyeti.nde olrlukl rınt roylc- : J da ki m.~ter~erinin satın .alma kabi - reyan eden fikir m\inalraşalanru 
mttlerdır. • : ı tı"yetlerını yukseltmek ıçıin, d>avos jha iyi tavrayabı1mem'z için bul> 
. Lİ9an ö~retmeni ~n:lıi!ın~~n ~ pllnı., cYung pl6.nı. ilh.. . namları ı mesel~ini de iyice ıra'TI'tmı; olma 
şıkA~et, sonra da. yeh~ek !çm : altında Avrupaya :milyarlatca doladmıg, ve ~en harb hAd~lerinı ha 
;::~adıklanmızı ihmal edıyo. ~ me":'aye ya.tırml.ŞtL • . • • ! rımıza getirmemiz lfızundır. 

: Binaenaleyh Amerıta ıçın mes ud HülA.sa: Dünya altın ihtiyatırun J Ol ur mu~ i bir hAdlse gıbl telltki edilen bu c.al_ merikaya gitme,.,I, Amerika. için 
• : tın yağmuJ'u•, yarmın sefalet ve buh iyi, hem fenadır. Bugün ııözleri' ka 

'-............................................. .-' ramen 'ktohuml~~~-~~}>re raberinde A - ma.ştıran bu hlidise, yamı vahim ~· 
rı aya gew.ıı~a.ı.cuı · tAceler doturmak Lstidadındadır. "Memurum' ı'ı·ye Bunun için daha şim<Udcn Ameri - ı ban,t.a insana garıb ııörtınen bu 

•" \4. kada, Avrupadnn gelen aıtmlann bir dise, bugünkü dünyn iktisadiyatmı 

2 3 I • kısmını tekrar Avrupaya iade etmek bu karmakarışık vaziyet ve girift 1 ra temayülleri başgöırt.ermi~ bulunmak • ı kilJerı nazarı itibara alındığı tak 
tadır. Nitekim İn;iltereye kredi ile dirde, garabet.ini kayboderelı: norm• 

dola. ndıran genç gili.h .satmak fikrini ileri süre~ler de, lbir hal alır. 
gene ayni esbabı mucl~ye IStinad et.. Basan Ali Ediz 

Hamdi jsminde bir yüksek mek. 
teb mlebesi, dolandırıcılık auçun
dan dün ndüyeye verilmiştir. Jyi bir 

Hergün KUçük haberler 
aileye mensub buhınan ve tnhsilin.i (Bqtarafı 2 inci sayfada) Çuval ve kanaviçe birliği se 
yapan Hamdi, aleybindclci ickJiaya zamayu:. Fakat, mademlci ecnebisi- lik muml heyet toplantısı dün 
nazaran, kcndisit1e belediye ınemu- 1 niz ve ısra.r. e.diyorsunuz, hediye ola- pılmıştır. Toplantıda bir senelık m 
ru aüaü ver!:rek, YülaekkaJdırımda rak verebılırızlı> . sai ve hesab raporları okunmuş 
bir dükkandan 23 lira afm12tır. I Bu cevab, 0 memleketeı tan~ıı:a. yeni idnre heyete seçilmiştir. Önümü 
Suçlu, evvelce bir müc;!det J.elediye. YI':? .".'"rkadaşımı hayr.etlere d~~ur- deki Cuma günü tiftik ve yapağı i 
de çalış.mıı olduğundan, kimlerin ~uşt_u 1 Ne za.man bızd;1 de boy le racatç.ıla.rı birliğinin senelik toplan 
vergi borcu olduğunu tesbit ctmiı- hır ticar~.t _ahl~kı t~ekku. ed~kr:e, o tısl yapılacaktır. 
tir B d Yük okk ld d b"" zaman ızım e ticaretten f1 yet- Beled' ta-• d K .: u. ara ~ s a ı~ım ıı ~- }erim.~ azalır. i)'e ıcuın an asunpa 
yuk hır magazanın da hına verııı- şadn tamir ettirilmekte olan halk 
ainden 23 lira 15 kuruı belediyeye F le. t b" . t . l k d mamı bugünlerde halka açılncalrt.ıt 

Cahide isminde genç bir kız, Be- borçlu olduğunu öirenmiıtir. Bili- t ata 'rı ızıd m L~'-ıtı~ero ne .. at ar Bu halk hamamından fakir vatan 
d" d d bi '- d ... fal enı ara n an ucıa. ıgımırı gos er. • 
ıa a ın a r u&a ıııını ıg ede.. hare. vazifoaindcn ayrılan genç, pa- ınek için §U mühim noktaya da dik- da~lar parasız olarak L!tifade edebı 

relı:~vinc götümıü,, orada İsmail ~ıı:ııız ~alı?ca, .~ı~ıntı~a~. kuıtu_!malı: .katinizi çekmek iııterim: leccklerdlT. . 
Hakkı adında bir ıençle tamıbr-1 ıçın bır hıle du~unmuttur. Oogruca ncarette kuvvetli bir ablak inı:i- e Dilnttı ihracat 285 bı'n lıram 

b 1,_,_. L! lilı:t L- '-- Yükaekkaldınmdaki mağazaya git. batmın teessüs edebilm-inı"n ilk Sevkedilen mallar arasında, Alman. 
m11 r. ıuaı ıcıırr e 1renç gz:ı ,pın- • ""' ı til n "'-· 
dırmak için ne lizımsa yapmıtlal', DDf ve: prtı bu ifin milli ellerde bulunma.. yaya tun, .a.n:ıçreye arpa •. Roman 
Bedia rt · ·· .. • fir la le • <<- .l}en belediye tahsil memuru- aıdır. E«ladanın kanilc bu memle-1 ynva balık, ve Isveçe derı ve ku 
di:n ~ e~!"~~L~ıs•t. 0 ra gır_ yum. Sizin tahakkuk etmi~ 23 lira kete bağlı olmıyan tüccardan ahi.it ımeyva bulunmaktadır. 
-· oeıı;are ıne ve namu- 15 '--- b" . . On l . k h . . • d L - • B 1 d' S'" . d k' ba suna veda ederelc k t KUTUŞ ına vergınız var. u a - nteme mu ahn tenıenn11m en 1.H1l- ı e e ıye ILleymanıye e ı 

B"l!ha ı b r ı mıı ı~.. mıya geldim, demiştir. ı ka bir ıey değildir. Halbuki, bizde medreseleri tamir ettlr'erek bunlar 
1 re: ~n. u nca gır~e~ Dükkancı da buna ino.narak uy. ticaretin milıt ellere seçmesini, kuru kreş haline getı."rm.eğe tarar vemı~ 

mah1temesıne ıntıkal eden bu hadi- durma bir makbuz mukabilinde pa- lif halinde, istiyenler pek çok olur. tir. 
eenin duruıması dün ıona enni~tir. rayı vcnniştir. Fakat, bilahare iı Fakat, bir lürk elini ticarete uzatıp 1 Adliye Levazım dntresindeki su 

Mahkeme gerek Cahideyi, gerek. meydana çıkarak, Hamdi zabıtaca ta ~ir.az para ~.aza?dı m.ı ~~tün göz.. ! (istimalin muhakemesi ı inci ağırce .. 
~e lsmail Hakl.::yı 2 §C" aene 1 er ay yakalnnmıı ve adliyeye tcıHm edil- l':nmız onu~ uzerme dılulır .. ve de- :r:ada bitmiştir. Dava, karara kalmış 
müddetle aiır hapse mahkum. et- mistir. Hamdi hem dolandırn:ılık dik.odu denıJ.en yamyam agzuu a.. tır. 
miJtjr. hem de k.endi~e memur ıüsü ver' çar aöy)emeğe başlu. O kadar aö1-I DUn Yunnnima.ndan memleke 

mekten S it h d- !er ki nihayet o adamın baıı bir be- ı tim ize milhı'm mi~da neft blkar 

Maarif ŞOrası karar;arı 
tatbikatı etrafında tetkikler 

maznunen u ana me v • 

1 nci aulh ce:aa hi.kiminin huzuruna )&ya. ugra.7• • • bonat d&tid, stıliyen ve demir ı>0m 
,.,'-orıl ••• y I 1 Sıze Cihan Harhının hatıralan a- getm:•tir. .,...& m'S"ır. apı an M>rgusunaa, d b • · ı · "" 
hadiseyi tevil ederek.: rası0n anrih)ır dnusba .. V.~,~eyımha b: k 8 Beyoğlunda Büyiikhendek cad-

Çuhacı oğlu laak Kohen oğulları 
1500, Sairi Franko 2150, Ahmed 
Hamdi Tophaı 1500, lsak Dano 
1000, Edvard Hanni ve Güstav Evvelki sene Ankarada toplanan 
Hanni 1000, Ardao Çikek 100, Bo- Maarif SUrasında köy okullannın 
vetes ve Bauh 750, İste1yanos Ye- bet aınıfa çıkarılması, orta tedrisat 
remi.ya mahdumlan 500, F.}yazer mücascselerinde öileden aonra ted
Ruaııo 400, Serkiıı Giridliyan 400, naat yaplmaması, kitab vaziyeti ve 
Gigimes N. Kambtiroğla 300 lira ilkokul öğretmenlerinin umumi mü
tebcrrü etmii)erdir. vazeneye alınmaları hakkında bir 

B 
. . ta er e, uyu.. r azanc; desinde 49 numaralı dütktındn şa -

. a- en, eskıden hakıkaten bele- hm vardı. Kimin eli ticarete do- 1 1 ' h dü .. Ukk" 
dıyede memurdum Bu vergi p.ıra- k d k k d B rapçı ılı: yapan Mena !m, n ., .,... 

. • · • . un u>:sa ço para ·~~n ı. u a- nına gelen müşterilerinden Mark.o ile 
aın1 o v~k_ıt tah<ııl. etnııştim.ı> •. rada birkaç tane de Turk çıktı ve 1 bir alacak meselesinden dolayı kavga 

Dem1ştır. Hakim, suçlu fal:ult~ büyült - başknlannın kazançlarına etmişler bu esnada Marko bıçakla ~ 
talebesinin tevkifine karar vermiştir. nisbetle de küçük! • para lı:azandı. nıı.himi 'vilcudtlnfin muhtelif yerlerin 

Hamdi hakk•ndaki evrak, ilk tah. O devrin dedikoduları arasında bu- den yaralamıştır. • 
kikat açılmak iizere, 7 nci aorgu güne kadar gelmiş olan Bulgur P~ Yaralı tedav· rut.ına almml4 carı1ı 
daireııine sevkedilmiştir. las aözünü hala duyanz. Fakat, bü.. yakalanarak ~kında takibata b!l.f

tün ömrümde Makara Palas, iğne 1 nmışbr 

Türk - lngiliz ticaret 
anlaşması mer'iyete girdi 

Bir müddet evl'el Türkiye ile f n
giltere arasında imz&la.nan ti~ui 
anlaşmanın, bu ayın ikinci ~ünün.. 
den itibare.n mer'jyete gİnnİf bulun
dufu Gümrükler Umum Müdürlü
ğüne bı1dirilmi~tir. 

takım kararlar verilmişti. Bu karar. 
)ardan bir kısmı tatbik mevkiine Öit"etmenlere yapılacak 
lı:omnuı, bir lu~ınm tatbiki için de yardımlar 
bazırhklara başlanmıştır. Öğretmenlere yardım cemiyeti idare 

Maarif Vekaleti Şuranın verdiği heyeti dün Maarif Müdttrlütönde bir 
kararlann tatbikatı etrafında tet- toplantı yapmıştır. Bu toplantıda ya_ 
kikler yapılmasını maarif umumi tmda toplanacak olan kongre hazır. 
müfettiolerine emretmiştir. Bu tet- lıkları ve mualllmlere yapılac:ık yeni 
kiklerin neticesi Vekalete arzedHe. yardun şekilleri etrafında görü§iil -
ecir.tir. müştür. 

?al as, Cam Palas sözünü ne ben a · -------
işittim, ne de aizf Mmı nivanvo davetiyeleri 

Demek ki, ticarette .kuvvetli bir . " " • 
ahlakın teşekkü]ünii temin edecek Emtnonu Halkevındeıı: 
aartların birincisinin tahakkukunu I Milli Pjyangonun 5 inci tert.ib 1 in.. 
bi:.t kendi aramızda bir türlü istemi- ci çekilişi 7/2/194ıl Cuma günü saat 
yoruz. Şu halde, ticarette ahlak oL (17.SO) da Evimiz .salonunda yapıla • 
mamasından oikiyet etmemiz bir caktır. 
§OUrsuzluk eseri değil midir} ı Bu keşidede bulunmak i.Steyenler&n * Cirit kartını Bürommıda.n almallt1'ı 

Hayır, tüccara ve ticarete kız.mı- rica olunur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
Cemiyet yalnız ölüm vukuundıı. de

lil hastalık için de yardım ve borç 
temini husuunda yeni tedbirler ala • 
caktır. 

yalrm. Kızmakla, :iklyet etmekle iş =============== 
görülmez. Buna mukabil. bir taraf- geçmiş ve gelecek nesillerilc bu top
tan memleket iktı5adiyntııwn kuv_ rağa bağlı insanlar eline geçmesini 
vetli bir ahenk ve tesanüd içinde temine yardım edelim. 

- Hasım Bey tıuııdı_ 
ğım klt.abcılarm aöyic. 
diklerine göce, •• 

Kit.ab ciklleri • apı
lam!.j'omıuş. 

. .. Buna sebeb te teh. 
rlmizde mukana kalma. 
ID&il imiO. 

Hasan Bey - Tabll 
kalmaz birader... Gaze • 
~erin :yazd.ı.ğına. göre 
!bir kontrol neticesinde 
İstanbu.ldaki arakkabı • 
lann yü?ıde doksanında 1 
mukana bultlDdutu an
l&§ılml§. 

( TiYATROLAR) 
Şehir~

Tepebaşında dram 
lwmunda 

Akfam saat 20,30 da 

EMİLİ.& GALOTrt 

İstiklAl caddesinde Itomcdi kısmında 
Akşam Ja.at 20,30 da 
~btALJJ[ ODALAR 

RAŞİD RUA TİYATROSU 
BakıDöy ılllti1adi'de 

Cama. akşamı 
.acmı Öpüıtiiu 

tanzimine çalışalım ve diğer 'taraf- - il I J3. 
tan da her ~eyden evvel ticareti~ Uf uhiH.in < u!9en 

.... 

1 
"t 

BU AKŞAM 

iPEK 
Sinemasmda 

MÜTHİŞ HADiSELER ve MÜT
H~ HEYECANLARLA DOLU 

MUAZZAM BİR FiLM 

Taş Yürekli Adam 
Baş Rollerde : 

DOLORES DELRIO - WALLACE BERRY 
Herkesi merak ve heyecandan saraacak bir film 

Aynca: en aon FOX DÜNYA havadialeri 
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"'" ------·--·-· 1 Hadiaeler Karşımıda 1 

·nınt1 · uernı · uıımi Meslek seçerken 
(Bqtarril ~ laCI -~)' 

Almanyanm, hu sıraca Fnuaa 
üzerinde.ki tazyikJerinİ arttrdtb.uB 
b~ılu&_!, onun fimc:ÜHk Fxanm: do
nanmasından ziyade Tuusta dctdz 
"Ve hava üaleri elde etmek ve h-' 1 

buradan aeTbest geçiı temin eyle
mek istediğine ~hmabiliı ~ 
Almanyanın bu iateii ,apla.o ,.ok ki 
V~i FTansasmdan elde etmek iste-
diklerinin ilk merı..le:Udk. AL 

Buritme vak' asına doğru 
ltalyaalar Kasr Ahme:!i bütün etrahnı dikenli tel manii 

çevirerek müstahkem bir mevki haline koymuşlardı 
Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

ile 

Dün de izah etdfim!z veçhile 
manlar, İtalya Uzerinden 1"um,Ma 
büyük ltaTa ktrnretleri 1~ 
muvaffak oJdukıan takdirde bun- _ 1 O _ hPn ve ekeilr.lerl tamam.lamakh • 
lan buradan hem prba ve hem de T hl v Bin&.zi bölselerU.cle irm pek taba1 değil midir}. O hal-
ıarka ooiru tahrik etmek ve bu~- na ue ~lak.un meraklı vak'a. de Süleyman Askeri Beye dair ken-
retle lngil:izleri Sih•ente olduğu R'- 1 b!j. geçen t1barebeleri evveli ~dişi dilerincle yazı)mıt veyahud yazıl • 
bi Cebelattankta da ~k te~eb- 1 ~ ıae vİ ~ 1 okuyu~a vL ınamıt malUınat bulunduğu anlap-
büslerlne gi~bilecek.lerdı~. guzel. ~ • B Y ıebeble. busün Bu- lan aayın d09tumun doetu, ibunlan 

Görültiyor ki Almanlar ılkbahara d:e~. ~ hikaye cdecejinı. bize tevdide herharııP bir mahzur 
kadar ve ilkbaharda lngilizlere ka~-1 rı~me v: a;kt

1
an nıakaaclım, (.ıub. .annedikleri takdirde, kendisini 

~ kat'1 teıarnszlannı Manttan, Sı- 1 Bob~e Y ~ delelerimizin ne de - plMan tanıdıiam ve askeri 'ft millt 
mal denizinden Ye dolu Atlas Ok-ı tra usu .. tmucv"'vı· uen.i<> vüksek ve vükeek lıulet Te fedak&rhlclamun 

d L•• •• Akd • ) ..:-a- rece mu ene • • ... " L lu d __ L yanusun an outun enız e ""r .. L 'b li b' hamart ve kahraman- hayTUU ou n uğum munterem te--
1• Af .,_ k -.:..ıetrnes; 1 ret ırer ~ L ! _. Sü'- • _L • • 1 ı ruı:aya yayma ve ge....,. . 1 ık 1 vfl teşkil ettikle:rini gös - ıUo ··1eyrnan .l"UmOnmD ya nm 
umindedirter. O h'llde yakın l;»r •- ı 1 ek . ası Garbtrabluau melahirinı deiil. şre • 
tide Almanlarla lngilirl&r arumda temıe tir. . · çen Büyiilt Harbd~. Basri Ye Bai-
bilhaasa Alr.demzcfo ve '9n&H Afri.. Trablu~ veih~~iC~ tin~bt I "~ dad 'bölgelerindeki büyük hizmet -
k rl b .... k -Udetli ve 1rat"t muha- Ti.irk roilh tar ınıo r as ıo an . t--!-! da zevkle vawacağmu 'beyan 

"' a uyu ' ...,. • • • -'- Osm nlı ··-'·eri tari.lUDin de bu Ml'l"UU .1-
rebrler vuhıuna mtızar etmeıı: ge. a _. . d ~·ıcü ederim. 
rektir cüzünden batk• bir ICY egı r. Jf. 

- Ne olacaksın? 
- Şair. 
- Sür yazabilir misin'> 
- Şiir yazamazsam, saçmah:va.. 

mat da değilim yal 

* - Ben ticaret yapacaiırn. 
. - Ticaret yapmalı: kolay değil -

dir. 
- İhtikar yapmnk da giiç değil 

yal 

* - Doğru dürü.t tür.leçe bilmiyor
sun. ne olabiünin kn 

- Ecnebi mütebaasıaı. 

* - Karar verdim :ressam olaca • 
iam. 

- $imdiye kadar hiç resim yap. 
bn mı} 

- Remim yapmadım amma. eün
le.rce aç kaldığınu hatırlıyorum. 

* - Kumaş ticareti )-apacağnn. 
- Bu ~e ihtisasln var mı) 
- iki kelime ezberledim. KB.fi. 

Hanai kumaŞ& miifteriye çıkarsam 
•Anupa mab• diyeceğim. 

* - Kahvecilik yapacağım. 

l - Kahveyi nereden bulacak.sın? 
- Piyasada nohud kalmadı mı"> 

* - Ben doktor olurum. 
- Sen nasıl doktor olabilirsin, 

ne biliyorsun ki} 
- Vizita almayı dcı bilemez mi 

yim! 

* - Ben de 1ektör olurum. 
- Kolay i~ sanki ..• 
- Sanki ben çay veremez mi. 

yim} 

* - Ben hsah d \ olurum. Çünkü 
, lrnma~, ha kl'lsab .•• 
- Birbirine çolı: mu benzer) 
- Tabii benzer, biri her nevi 

kuma.-. Avrupa malı; öteki her ete, 
kıvırcık. der. 

* - Kadın şapk.ac:ı• e>lacaibm. 
- Sapka yapmasını nereden öğ-

rendik "I\ 
-istidadım vardı. Daha mek • 

tebde iken kibdd&n .. ~ bü~ ki 
lahlaT yapar, .-rhda,lanma giydi -
rir ve onlara baktıkça kahkahayla 
gülerdim. 

r:J ./MI l J./uJ.U..,i. 
· 1 · • &;.... ç·· k... dw harikaları yaıatan .. Bu haletmdan ~iltet"e ıçın, un u ora n1aı .. d f a Mısratanın l:? Km. kadar dop.. 

eazi evaletini tamAmiJ,.. zaj!tte~nek ve yerlileri vata Jnı mu. ~b_.~ mnda Kur Ahmed mevkii hulun -
C\n almak el.ewnm;vetli olacalrtıı-. te'Yk ve tahrik eden er ~eüS ıu anlL~ ~-..:....et 8 __ !_.ı_ _u d duiu ve Suri P:lşanın Büviık Hnrb 

G 
_L blu "- T" LI d·r Hatta bunuan evvt. a.ı .-..-~ ~ v .. aam a · · lc:A d ---' h Ciinkü buralannı rmotrQ sıı eme- ~rs; er 1 • • k _L.L · · "'L" Ll-.-..ı.......: ="'--"'..I d- de. M.at hare atın an avodt~ Q-

• • • _L it ~ t" zıianınızda bir ~; meruuoee.aaı --- ---· _____ ,._ n·rk' d Al d tınden whll etmeıt iM ffU( ar. ya _ R Ştevi dahi Muhtar Ka'bir reva şrelerek, u aye en mnT\ e.. 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
... • anlattqpmı% amı:.za.r .. kt ba.tk• nizaltılaıile veyahud mütesebbiıı 

Dolfll AlriltaJ.a: Kul oğulla~ .• :tn tr ur en l böylece ya unutuldular veyahud ı yelkenlilerle ~e-len z:ıbit, kücük za-
Eritrede Aıordat ile Barenbl j bir şey desı • r. Garbtrablusu ~-e birer maııal olup &ittiler• l>it, sillh. mühimmat, eşya. ilaç, pa-

mevkilerini evv~la uaJanRJaki Böy~e 0~~ugdu lvle . T·· k milli Bugün anlatacağımız Buritme t ra ve~ire if,. Trablusta muntazam 
• B' "azı muca P. e en ur it" d 1 1d " · ' k ' 1 k'1' ' • l ld " 

muvasalaYl keserek. ve sonra bu ı:~rile dolu oldukları haldi! bu va asıl aTyabzlı mamı' Jlo _u_rı ı~"!' ·~ a ~~ teş ı ı ış~d oyu u~nu 
mevkileri ayn ayrı sararak dütür- m . b - kildar unutu an ra us ınaea 11nnaan oı• yuıı:anoa "azmı(lbıı:. 
meğe muvııffak olan fagili2lerin ti- mücadeleler~d 8~8~1 aş1ıya s"vil ridir. Falcat hikayeyi anlatmadan Kasr A\medin cenubu bataklık. 
mal kolu simdi Agordatm 65 J(m. toplu biT h• ~ ~·hlr e ur. k~tabı • evvel olcuyaculann dikkatini bu simal ve doiu~u denİF., yalnız bat1 
daha do~ıııunda ve Agordat - As. ve ne de asker teA hu m .. ı d l I nokta üzerine hir J:aha celhetmek tanılı harekete miıseıiddi ... Onun icin 
mara yolunun üçte birinden daha mız yoktur. Hatta nlC kuc:.a e :..,er mf'(:buriyetincleyim. ftalvanlar. burasının bütün etrafını 
fazla bir meeelede Dtılunan Keren 1 kısmı k.ı•m n .mı a. a imt a, Bu yazılan ba,larken dahi de • dikenli tel maniile ~virerck müs -
rnevkiinin önlerine varm)f buhan-1 hattl hahra şeklinde 

1
bild ~ ea., ~~ miştim ki, ben bunları ne tedvin &- tahkem bir mevki haline lrovrnuslar 

maktadır. Falı:at Agordatta ağır bir Z1lm14 ve bıaaıhnı~ ~~.a ar bı e~ın bı .-ı dilmi4 eeerleri me'lıaz edin-erek ve n icine c:leoo ve fınn gibi binalar 
il 

. . buyuk .ıyı ımız ır _._ t b' .,_ _L • • d . · \ _ı• 
darbe yiyen - top ve tanlt bnaka.. ma enmız ve . d. f k b ne ae reun ır vesauı: manzenınm a •~ etm~ıerot. 
rak kaqan ltalyanl'!lrın burada ciddi dereceye ka~r h.afıflet ı. ad~~ ; dosyalannı tetkik ederelt yazmıyo- (°"va""l ed"ror) 

ı . b ki ld illi ı.:- hir esere teaa uı e J B . . d' tı" __, H F. Er'-i)et bir mukaveml"t gÖ.lterme erı e e-

1 

yo a, m u.... .11 d 1 , rum. enım şım ı yap R'm .,...,. • • - ıııt 
nemez. mcdim. Yaba.ne dı t .'! yb-ı ı~.ş d: bugün İngiliz • ltalvan lıaıbine Mlı-\ .. . 1 

Barentudal•i İtalyan kuvveti ;- , ıan mahdud. ~ıe:l~r. e dıs~::. ~z e~b~ 1 ne olan ye daha olacak olan eslti G mruk varı ~atımız 
. h J d.. ·ıı· -fahirımızı ı"'t~ ıı;clmız ıı ı n· . .. k·ı .. f1 ··1 hemen J.ıe~n 11n " o unınu~ ,,. o-

1 
mı ı m- _ . A l rmu•nı musta ı mutasarrı ıgı e t 

küntüler cenuba. Hab"ş dağlan•• ı bulamıyacagımız aşıkardır. Trabluat• bazı hatıraları ihva et - ar ıyor 
doğru atılmııı oldukl:ınn~an rkrid~, Yalnız E~ver Pa,a ~erhumun , mektir. Onun idn hndilerinden lkincikanun ayı içerisinde gü~-
Asmarayı müdafaa edebılecek bır T qe Buch Enver Pasa adı\e alma~- bahsetmek imkanlanna nail C1ldu - rüklerimizin varidatı 2.600.000 li
kuvvet kalmamı~ gibidir. ca neşrolunmuı1 Crahtrablusuna aıd i!um ve olaca:nm zatlar olduğu gibi rayı bulmuştur. Bu suretle gümriilc. 

VatanP_nv"'r _Ha~eş kıt'alaıınuı bir ıründelik vukuat c~tide~i ''ar .. - ı ı:endilerinden'' henüz bahcıeceme<:ii. \ varidab geç.en ayl~ra nisheten git. 
yardımlarıle Habeşımnın her tara. dır ki onu <la bulup rormek henuz ğim ,,e elde onla"a dair bir mali\ - tikçe yükselmektedır. 
fından vapılmelcta olan taarru:rlar k.ab·t olamamı.,tn. Halbuki Bing:ız; mat rnevc:ud olrearlı;;.•ndan brlld -
ilerl~ı_n~te~ir. BiJhana lt•ly~n ~o- ve Trablwsa. Atatfüke varıncıva ka. l kendilerini ve hizmetl·~rini hiç de~- Küçük bir yavru 
n:1"1ı111~1~ ~z. Km .. ~~n fazla ~en~ d..r en kıymetli h\rçolt llıkeri v~ c:edemiyec::e~im birçok zatlar ol~bı. k -ıd-
nne gır,l~t"~"'· Erıt~e. Hahe~ ··ık~ .. .-.z ·1...;,_k etmi,.lrrdı. ı~ektir. Fakat bu onların ve hız - haşlanara O U 

d J J S 1' • ckk. h mu ' umcra... ~· ç~ • ld"~: 
tan a ve ta ~·an. , oma ts1n •. ı ."'- Eier onlar, biç olmassa hatıralarını metlerinin t&Ji derecede görii ugu Bebekte oanan bir eıilenin Bür-
r .. kat pek az lntJılız ve eeas :rtiba•ıle ll . _ _. ki . ._ v- fotoları n~ manasına ~,.Jmez. L ı.:.- · muı" de 6 yaıınclaki r~u.. 
H· dl" Sud 1 'bA Af 'k lı ve e ennae v~sıs;a g d nane ,..... ıa y ı_ ı? 1 ı,) anlı vke eenuldı v n..!.: retmek lutfunda buluna Mliler ve- Ben bunları mukaddemha ıı yabz- iu ev içinde oynarken. içeriainde 
ıut a ara vapı ;na ta o ugu. 5"" hud bu~ onların mira9Çılan yap. mış ve okuyueuların bn uS"Usta e~ kaynar au bulunan çamqır lejeniııe 
Almanlar ,,tarafmd<1~ _da tacır olu- : idi, ~imdi bu huııuıta ne ~ad~r ni maZ1;1r gör~~eri!1i .ve ~u .nok : düpnü• ve muhtelif yerlerinden 
namavacag'lnclan. buton l>uralarda. . bi T bhn ve Bingazı mu- 1 sanlan ıkmal ıçm bildıklen 'bir şey batlanmıştır. 
ki ltalvan askeri hvvatlerinin jn. ::d"j" edd>.ra tın• malik ve ıahib ler varsa bunlan bize yarmalannı ve Yaralan çok ağır olan çocuk 
hidam bularak ~rete girmelerini l e ~ k F 

1ı:t çok teMSilfe seza- 1 ellerinde vesikalar varsa ttönder • derhal Beyoflu Belediye h"stanesi
artılc hiçbir mucize menNlemeye- od ac~. t~ ·kikilt böyle olmamıştır ve melerini rica etmiftim. Fftkat 'bunlar ne kaldmlmı198 da, kurtanlamıya-

L • ır s;ı na "' k d A L • '-- _ L:... ~kn- • tm- -ceıırtır. b .. b vi edebiyat bil ınun 11n pya nlÇ .,.rmnam" ..-e .-... _,, n1ı:, bıraz sonra 8 uftür. 
uşı:un u ne L 1 k . . . .b. . b" d t n tam-

Yaşhlar daha seri 
oluyortarmış! 

4-0 ile 50 yaf 
araaınclaki in - :...::· :!~g:.ı~ 
aanlarb 25 ya -
pndaki inanla. 
nn, ellerinde bi
rer tüfek bulun
sa ve bir İ4&1'et 
üzerine hepsi 
birden tetikleri çekmek suretile tü • 
fekleri patlatsalar, 40 ile 50 ya,m
da olanlar ifaret verildikten aonra 
tüfekleri jUr, pathtanL.ır olurlarmlf. 
25 ya)1Ddakiler saniyenin yirmide 
biri kadar bir zamuı ııecikirlermif. 

* Olmüş ytlan zehirter mi? 
Zehirli yı -

lanın dişleri, 
yılan oldük. 
ten aonra da ~ 

aene teiıli ·'ff 
kelicür. Bu 
hakikati bil -
ıniyen biıçok 

l 

imanlar, ölmüş yılaam zebiri 
zündea zehirleıunittiTlcr. 

yü • 

.... 

Havanada amele nasll 
çahşır? 

Havana· 
daki aicara i -
malitha. 
nelerinde amele 
çalışırken, yiik
sekçe bir yere 
Ç'lkmış biri, a -
melenin hoşuna 
gidecek lcitablardan parçalar obsr. 
Ve amele bir yandan çallllr ve QDi 
zamanda da onu diıılerlu. 

• 
Katiller zayıftırlar 

Hemen lı.e.men 
bütün katiller za 
yıftırlar. Bunu 
nar:an dikkato 
alarak tetkik.leı 
yapan hir rubi -
7at müteı....
•a. fipn•nlann rahat ~n iD • 
anlar okluiuna. bu yüzden cm -
yet iılemenitıı akıllanndan bile ~ 

iddia etmektedir. 

' 
Yunan • /tal yan harbi: milli kütübh..,elerimia uoş u ıçın. memı! gı ı. azız ır os. umu • 
--------- .. dedir. madıgım bır .dosh:1 ~.enım.. Garb "' iki vesaiti nakliye kazan ha1yanların yeni ve buyük kuT. C b bl •1 ~ Bingazi mikade • trabluıu ve Bın~uı bolS!'elennde ge-d Jl'at.ihte Davudı>af& mahalle&nde Bay Sabriye: ı Size. qenden kat'i tav9'Ye bekle. 

vetlerle şimalde "·e merkezde yap-
1 

l .•r_. trb ut~:ı"' nihavete kadaT bu- çen mefahire dair olan yazılannıld • Kaa~ aotalmd& ı numaralı ev - K.adı.o kocasma ilumet etmek- meyiniz dedim ya. buna ıaimea 
bkları mulı:abil taanuz:lu tamamile 1 ,. ennoe, • ab-1 ·ır. arkııdaıı:ıml\ aordum. 'bazı kimselerden 'bah~ttiiim ~a e., de ot"-n.. 'l ...... ıann<la Neriman a : tedir. Doatluk &izi arkadaflDJ2ln &Ö- küçük bir tıaübatte bulwmıabua 
.. .. . . k 1 B )unmuş azız 1 s· . b··1 . d L . ...... etlen ge.. ...... ,,_ zünü açmaya aevkcdiyor, ne .... ...__ keudimi alamıvorwn: 

sonup netıcesız a mıstır. una mu- N d . 1 btı yaptıklaT1nız:ı ev. J11gazı 0 geııını e ~,,..,.. dında bir ..._ ...... dön Samatyg. cad. al J! ~-r- " k b 1 El 1 sah) h it:) "' e en IJZ er s··ı A le . mamış " ....... e. m ı. wye aoruyonuınaz. Verecejiniz karar ae oluraa ol 
a i en f'ıY j oyunca (> ugu la hatıra defteTleıı+.t.ize Jr:aydet - çen u f"VJ'ftan s enyı d b hset delinden meçerten şoför cemalin ida.. Bana a.olattıiuuz vak'a ciba- aun onu tatbik etmekte acde aft... 

gibi T epedelen mıntakaaıncla .yeni. ve d. . v sonra da vazan.k gel~ - onun yüksek hizmetlerin en a . I • reaindıeki 4125 sa,;u lı:amyGD'lll ad - k. •-
den ilerlemi~kr, İtalyanlardan e- meklınrız aediaa-r e~ek lutfundan memİş olmaklı~m~ hayret etlntŞ -~,,.. uıı-r.............. net» in gerçc ten vaki olduiu bak- termeyiniz. Bir, iki, hatta ÜÇ ~ ~ 1- ce e e y - b daha ,,_ " -·.,- kında kat'i bir kaoaat vermedi. bekleyiniz. ve üzerinde düıününüz, 

emmiyetli dağ tepelerile eııirler a t.- • dınız ve hala kaçınıyorsunıız? Doit11•u bu hayrete en 1 Bu çarpma netıieaiDde başından a. Sonra da tizi dostunuzun göUlnü B"yan ((Ş. B.» ye: 
mı,Jardır. D~nde bulunan Tepede. lthçı~m navkti fakat aP,rdı. Bu çok hayret ettim. Beniın Süleyrnan ltrr .ameite yaralanan Neriman teda. aç.maya sevkeden hissin &erçekten Ea1D bir aaılar aözüdir. Fena bir 
lf'n ka.ab.~ ise •"tık yanmakta o- ba ble arkada,;m bnvnunu biraz Askeriden ve daha diğer m.ııhterem 'fi edilmek üere Cerrahpqa basta • vazife hiam olup olmadığını da dü. uzlaşma iyi bitmiş bir davaya mü-
lup Yunanlıları• halyanlan kaF!'I , İ,~·Jce r gibi oldu ve «Biz kendimiz • mücahidlerden bah~tmcyi~ıme, on- nesine kaldın.lmlPJr. ıündüm. reccahbı, deriz. Anlatbiuıız meae.. 
tepe1f!rden t"mamile ~riye ata•ak du e ~s tmeyi pek sevmeyiz de lara dair henüz Ufi bir malGınat Jldirnek&pı - Cihr.ngir bat.tına lıfle- Benden kat"i mahjyette bir tav- lede sizi baştanba•a haklı göıüvn.. 
buuya girmeleri bir gün mesele- en • • e dedı'. Şimdi de ben de • toplıyamamış olmaktan başka aca- _.,.. ""för "hhmedin idaresindeki 268S J .,, ., --' d' onun ıçın .. » E h 

6 
.b. b. b b ud ola ,,- Y"' ..,,, siye bek emeyiniz. Hldise, gerçek- rmn, fakat lca.rp tarafı dinlemedim. 

Ti ır. ve ikmaJ ediyorum: vet rna - 8 ne ın 1 ır •~ e mevc ~ · numaralı otobiı.s de diln Fati.b cadde- ten olmut ise bazı ahvalde dostun Hlkim hükmü anlahşa aöre veıB. 
lngiliz - Alman harbi: . ;;::;yet1erimiz vardır .. Yaphklarımı.. bilih> .. Dostuİun dof'1 "j e:J~- aindeıı c~.rken, Vefada oturan Ha. gözünü açmak bir nzifediY. Bazı sizin lıillın?Z anlattığına tek}in ha-

z:ı vataa için, Allah .için r~~parhız. · mu terem zat ar, y~zı arım hizmet- mm adında bir taba& çarparak '9Ü • ahvalde nsmak .icah edCT. Hatti kikate tamamen mutabık olmuı 
Ehemmiyetli bjr deitfiklik olma.. Vazifelerimizi ifa edMız .• •~a~l ~r 1rı ~eçeln vlaeya geç~~yd~ ~ anlatı. C1MMBIUD muhtelif ,erlerinden :yara • acı, ıztırab, teralıhüm duyaTalr. ınn- lcaydiledir. Bu, böyle olduğu tak.dk. 

mıttı l b• ''-t sonra. verı Dllf en an atı n veyanu nf!ftlll! _.._.. olJa•..+·- _ ._ • .._ _ _. r. teY o up ıthl'- ~n I ~'dl ı. kkl1lda hil _ ıan.m-ıaa ~ .. ,..... ma& ıcao eaer. de dahi aizi mahkeme koridorlarm-
Balltarıl.rJ•: sada1~aları na!Jıl unut~~} ~~ ~nd • ;.kj"'~". b 1 ~l "··nderdiklcıri Kasutde t.eda'fi altına al>mnıa. fO.. Her gözü açılan memnundur Aft• da c:lolapr RÖrmek istemem. 5mire 

mamak lazımsa, mücaoe em;ıZJ f e ıkd~ndnı abna lyadzı e tŞt:e'-'-ür •e för Mehmed yatalanı.rak hakkında ma, içlerinde kör Ye •itr kalmayı kıapılmayınJZ. 
AJmanlann, kendi1.etfoe aer'befi 

yol vermek huaumnda Bulgarları 
yeniden tamk ettikleri hakkında 
haberler gelmeie ba,lamıştır. 
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Hareketleri bile auakundur. Gözleri yor. O vakit daha usulca, daha ıea.. hazan bilim tecessüs ıeklinde be • 
«Son-Posta» -.m tefrikası: 13 dlf&, muhite deiü, içe. kendi cierdli aW:.e aohadan kalkıyor, farkeclil - liıir, Dekar, ara~, ohıp biteni 1.e. 

içine dönük gibidir. Bütün yüri ka- memelt, göze çarpmamak, siliamek, yecaııla takib eder, hatti kabil ola 
Hiila•: 
Mihver devletleri harb inisiyati-ı 

vin1 tekrar ele ~eçiınıek maksadile 
büyük kararlar veormis olup bunla- ' 
nn hazırlı1danle meıogul görünnl41k. 
tedirler. Buna mukabil }ngiltere ve 
Yunanistan Mihverin za:ıf aza~ı .?
lan ltalyan L-rnp:aratorlugun~ bu!uk 
hir hız ve nzimle yok etmege ugra-

~~I AN palı, adeta mühürlüdür. Varbiının adeta biiabütün BÖriinmez olmak sorgaya auale kalkışacak bir hal &· 

•n..wbnuını İ9ter. Amma Fahire iç.İn canım isteseler verecek kadar hrdı. Geçen zamanda bu acıma hil-

V,J..E D~~J:\E~RIJRE S4Mi r ~:U. onı:runb=ti~ah;:k= : :.;:.içinde aalondaa geçiyor :!ıa:.~l~eı:';~a:~~~:~a~~ 

Ba,ka bir fCYı batka. 
aramıyor. 

* 

heyecaol..r 1 kadar, ya bahçenin bir köşe.inde. 
ya da odasıoda biizüliir oturur. Hot. 
akşam yemeğini bile, odasında yi -
yebilmeğe bin kere razıdır yal O. 
telin o upuzun süren vemek saatle
rinde, yaln1zlılı: ve dütkü.nlüğünün 
acısını, tek başm:ı geçiTdii: dakika
lardan çok daha faılasile duyar. 
~,·eli ıöyletmderin, 1ıülütmr.lerin 
araeuıda onun hiç sesi cıkma2 I Dil
~z gibidir. Ne anlatabilir ki} Ril -
lanm paıtalannı tatmamı~ar. bil -
rnez Yüriik ... lideki gazinoya 11yağını 
basmam,.tır, cazını duyınamıı<tır, 
bilmez ... Plaj ~eııha, iıkel~ kalaba
lıkmıŞ, onu da bilmez 1 Omm hiç bir 
gezmede beraber bulunmağa hakkı 
yoktur. Bütün eğlenceler onll ya -
sak edilmiştir. Mine cezadadır, ce· 
.dal Sesi du}"tllmaz, o hep smrar. 

şıyorlar. Birçok kabahatleri olduğu ve b~l-

~9:-~~-
has~ babasile f(kumpaaı> kurc:hısu 
için Mine r,ezada. -

D hele Sana yapacagımı 
ı< ur ·· • _ . 

b·ı· . beni>> diyen F ,bıre Harnm. - ı ırım ld • ·· 
h

'd sözünün eri o ugunu goa.. 

1 sa ı en l ·· tik yapıp 
T ehit- edilen konferan• ar teriyor. Sab.Jı aıı, ıımnaı 

ld k.tan 800ra yaya tura çı-
l:minönü Hallıılmnden: duşunu a. • de Yılmazla Yavıızu. 
'IŞubat/1941 Perşembe günü Do - . kıyor, ~u:ıe l .. götürüyor. O va

~ent Reti Şükrü tarafından verilecek a::kadakı .çam ıgk nııca.k bir sürü e
olan <Harb iktisadiyatı) ve 10 Şu - kit bile rıay~~ 0 'ıduğu halde Mine: 
bat/1941 Paıartesi günü Dr. Celil miTler, yasa . Lr 

0 
•• ün bu saatlennı 

Talı.® Boran tarafından ver.ıleeelı: gene de en çca,ı g~ı -..nasnak için 
· . Karde' eTı e ~ı J 

olan <Halk' ve Temaşa) mevzulu ton- acvıyor. _ hnlur gibi o uyor ... 
teranslarm ko~aw;cılann rahat • eski çocukl~!fı:iu sonra, Minenin 
sız bulunmalarına ~n tehir edil. Öfle yeınegı~ en ktur O, alı:şamıt. 
diği ilin olunur. büsbütün yen yo · 

için öyle tetikledir ki, onu hiç gö- Tövbe ve kefaret borcu, böyle kadınlarda - çekinme hududunu a-
ziinden kaç.ırrna7. ••. Ve İşte az.adar dolacak! ıan duyurulmak istenen bir takım 
ya im ağa başlı\r: Aklı nerede aca - Sofraya ~th ve ye'?~ l'elir ge~ merhamet mınltıl&!ı, •vah vah • 
ba~ Yılmazın eti kesilmem~ ... Ya- mez cezalı hır çocuk .,bı kalkıp gl- }arı> tekline bürünür· üvey anneaile 
vuz §arabını suımz içiyor. Minenin derek «gaokik bıımununı> kırılması babasma manalı bir' dera verilmek 
gene alık.lığı üstünde; ne o} Pek a• lazım 1 Mine de söz dinliyor, çiles~ni iateııirken. Minenin ruhunu büsbü .. 
in aksak viyor, nazlanıyor galiba! dolduruyor .. Ve o uzııklaşır, Fahıre tün ine.iten i.k.ram ve iltifatlarla ~ey. 
Bu yeme itten az aldı·, öte'-inden Hamm da h ald tm d -" ıç nı.ş e e en, ço - dana vurulurdu 
çok aldı ... Acaba kaç ya§ında sof- c:uklarile güler konuı,urken, hinbatı K·· "k bir • k .b. heraiia 
ra haşı.nda doğru dürüz oturma31nı Nazım Bey başını tabağma eğiyOT, .uçu çocu gı 1• . • _._ 
b'ilec::ek? A ıe · ·· l k l ak . . yemış ve tatbdan mahrum edılermı; 

ı.. a .. ~ ~ozı e a~ ~·~ . ıçın utandıncı bir azal>. sokulan ltızm 
Fahire Hanım Mineye l&.f söy - gözlerını k.açJnyor. itOzlenm saklı.. b -'-'- b_ 1, • ._,_ •• ı·· · · _.:_..1ı 

lerken. hncı tavırlı cn"i7el bit kadın u acuuı aunı DıLJ ıur u çne .... aP ...., ... - yor. . b' h M" . duma 
olmaktan r1kıyor, yüzü ve sesı de;ı;;_ ? remıyen ır anım, ıneıun o ..,. ,.,. - .. - b' b '- • yolladı 
· S · b 0 k t lık d '-1 le. M' ., d ., "d. h k ır ta aııı; pasta ve yemış · ıııyor. eaıne u a ı , onu&. u 1neye, ugra t'" a ı.ce a ·aret b - lim yl-: 

1i ·ı k il .,. 1 M' d" · · ıktı u guze §e -ge ·yor, yü:ıii gen iyor, ta a üe edi- '"e zulümlerden daha acı gelebile.c"k me ışını 8 M, h },j rbh 
yor, ne güzellijij. ne gençliği kal1yor, ı,· . d dütk .. lüğü - geri çevirdi. ev um r ~ 

1_ h ,_ ır şey .,..~, 0 ba -'--~ _ _:u. mualı uydurarak özür diledı; bu 
Mine aTtıs; iç s;arşılık venniye • utancını goren ya ancuana mcnıL .__ •. . . -· . 

ceğine, lcendi kendine yemin etti. f id' gibi ,eyleri ~t JYeD yıyemıyeceguu, 
Gözleri gamlı ve donuk, dudakları meBaza'"n bu acımalar pek meydana teıekkürlerile .. bnııa~er. tabağı yoL 
sıkılı, susuyor ve '<itaat ediyorn. vurulmaz. ftade gözl~re !J•fkatli bir lıyan kadına ıoylettı. 
Sonıa garson tatlı ve yemiş getirt- LaJuşm qıltısrnı yaymakla kalırdı; (Arkası var) 
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fmemleket Baberleri]l ar ue sinir Antaıyada :l Bursa Merinos fabrikası 1 Kaşta 
YAZAN 

s,:;r!::n:~ ~';y!~~::n • ; nçnncn yılına bastı 
.gatınlmasmı vasiyet ett · .. , 

Yugoslavyadan bir 
aileyi anavatana 

getirten bir vatandaş 

Prof. Doktor Fahrettin Kerim Gökag 

Antalya {Ifustıai) - Aııtal'Yımmı 
Ilıca köyünden Yusuf Jtızı on ajtı Jl&
şında Ay.şe nw:nune olabileceJı:: bttyük 
bir hamiyet eseri ~. ölttritEe 

Gece gündüz üç veya iki ekiple çalışan 
f.abrika, şehir halkının 8 de birinin 

geçimini temin . etmektedir 
babasına. flu. 'l!aSi)fette bnlunmqttıl'>: • ~----~ .. ~~~~ ... ~---..-..,-

aHayatınMia birikl;innfye muvaffak ol
duğum şu beş lirayı al, ~ ya,., ; 
tacağLm şu mut111 topraklan ve lıa • 
vaları koruyooak oıan tayyıueier.imi- i 
atn cemiyetine ver!» demiş, za valll 
baba. yavrusunun bu vaalyetin! ~e -
rrne getirmek üzere şehre gelerek f 

' ta.yyare cepı iy~t•~ ~ gözltmle kı. ı 

zının birrkttrdıği beş lirayı yatırmış • 
tır. 

- 2 - (") uğramamaları cephenin kuvvetini te-
Çot eski tarihleri tetkik ettiğimiz- min eder. 1914 Büyük Harbinde Paris. 

Kat {Hususi) - Kalkan nahi • de büyük korku ve paniklerde telkin. !ilerin mukavemet ve paniğe uğra _ 
yesinden Mustafa Kocakaya evvel k~. propa~danın amil olduğunu mamalarının Garp cephesinin mu • 
ce büyük bir mekteb yaparak maa- gorüyoruz. Dim dilinde contagion vaffakiyetini temin ettiğini Mareşal 
rif idaresine teberrli etmiş, gazete - mentale adı verilen zihn1 sirayet bu FO(Ş ehemmiyetle işaret etmiştir. o 
m:iz de bu hamiyetli vatandaş hak- gibi tarihi anlarda her vakitten fazla zamanın İngiltere Başvekili zafer si. 
kında uzun boylu neıriyat yp.p - tesiri oluyor. Fısıltı rady~unun ilk nirleri mukavim olana mev'utı..ur rıe. 
mıştı. mevcesinde afallıyan sadedi! tethiş mişti. Fransız İhtilali kebirinde büyük 

Bu neşriyat dolayıeile Yugoslav- i.çerisinde komşu.sunu haberdar eder. korkular şiddetli paniklere scbeb ol _ 
yanın Yakova kasabasından Yahya Isterik mit.oman veya hipomanyak muş, zaman zaman kütle şuuru teh. 
oğlu Yapr Beytullah admda 6 nü- geveze bire bin katarak aldığını satar, likeye düşmüş, akli selim muhakeme 
fuslu bir Türk aile reisi kendisine çok geçmez bütün şehirde haber şayi ortıadan ka.lkmı:ştıx. BaskL altında 
müracat ederek anavatana dönmesi olur. Bir camide mevhid dinlerken •bulunan insanlığa hukuku beşer be
için yardımını rica etmiş, Mustafa içten gelen bir ah veya Allah se.&inin, yannamesini kazandıran, esirleri tah.. 
Kocakaya da 150 Hra olarak bildi_ basit bir ak.sırık ve öksürüğün. bütün lis eden bu ihtilfil bazan desise kir, 
rilen seyahat masraflarını Yakova bir camii ne kadar sür'atle sardığını aptalda korkulann tesir ve sirayeti 
konsolosluğumuza göndererek bu, 1 biliriz. Bunun gibi fısıltı radyosunun ile çok tehlikeli safhalar geçlrmiştır 
vatanına hasret Türk ailesini ana - haberi de o nisbette sür'atle şayi o • 18 inci asırda Fransanın merkezin-

Ço rfU hastanesini11 vatana kavuşturmuştur. ıur. Bu şayianın hızla yayılmasında de ve büyük şehirlerinde haydud bas. 
3 delikanlı, 1 kız ve 11na ve ba- Dupre'nin mitomanyakları bilhassa kınları üzerine hayaletler mahsulü 

hbbi 
MÜSa~~:)~'~ hadan müteşekkil olan bu aileye ~üessirdir. Bunların muhayyileleri ' şayialarla uykusuz geceler geçirirler

Muetafa Kocakaya kendi evini tah- Ispanyol şatoları içerisinde müba!ağa di. n ;r adam koşa koşa gelir ist h • 
Çorlu (Husu.si) - Çorlu hastanesi 1 sis etmiş. bir ayhk yiyeceklerini ve unsurile yuğurulmuştur. Bire bin ka- kAmlardan birkaç mil uzıakta t<>ZU\, 

tıbbi mmamerelmnin aitı.Mısı has- • ihtiyaçlarrm temin ederek kendi - tar, habbeyi kubbe, pireyi deve ya - toprağı kaldırarak gelen bir kafileden 
tane konferans salonunda. ~ekim ' lerinin Türk. vatandaşlığına kayıd ve parlar. Bir kısım hip0manyaklar var. bahseder, herkesi korku istılô. eder. 
Asım 'Pürenm re;sliğınde ve kalabeılm j kabulleri için bizzat kaza merkezine dır ki her şeyden bilgi<;lik taslamak. Şehrin yağma ve tahribine ıntizar <'di-
bir dinleyıei hu&ul'unda vertlmiştir. ı gehn.iş, işi takibe başlamıştır. la geçinirler. Bunlar uydururlar, bil- lirdi. Bu arada diğer biri komşu ka • 

İlk söz dah~eci Ruhi Onatın had yük zevatla gör~ttiklerini tefa.hürle sabada çalınan imdad çanını işittiğıni 
mide teve.ailüne aid bir otopsi par.: Merinos fabrillasuıda bir kadm İJçİ çahprken ve fabrikant.n 3 üncü Antalyada bir sog'"' uk söyler, onlara izafetle malfımatturuş- söyler, korkuyu büsbütün arttmrdt. 
çası ile lbaş1ıa-m14, bUtnu bakteril-Oğ yıl.dönümü JOCrasiminden iki göriiniİf h luk ederler. Fena haberlerin )ayıl • Milisler hazırlanır en cesurlar kara-
Nuri Ergenenin htiıSU8ıyet gösteren bir Bursa. (Hwu.si) - Milli sanayi mü-ı Ayrıca ham madde ve malzeme te- ava d&pOSU masında rol alan tiplerden biri de kol bekler kadınİar mücevherlerini 
~u, .-ıisaiyeci Mı.raaffer Teeonarın e.s.se.seler~in ş~hesıerler~d.en .. b~~i mini için mahalli piyasaya vaki tedi- yapıhyor defetist auını verdiğimiz bozguncu - gömerler 'her tarafta öldürücü bit' 
yenı <ioğmu.ş çocukta yılancık, asa. olan Merınos fabrılı:~ının uçüncu do. yelerimiz ise senede bir milyon liraya larla, dünyayı karanlık gören bed_ zıcret htlkürnferma oflurdu. Gecen in 
biyecı Sami Gürünün ateş tedaviSi ile nüm yılı bugün on binlerce Bursalı.. baliğ olmaktadır. Antalya (Husu.si> - Belediyemiz binlerdir. Güneşin ziya.sına bile inan- korkunç süki\tunda mcş'aleler so _ 
sa.Jah buhn~ parkenson, doktor Aze. nın c~kun ve hararetli tezahürleri Bu suretle fabrikanın faaliyetinden iklim.in sıcaklı~ını nazarı itibara ala_ mıyan bu bedbahtlar en ufak hadi • kak başlarını aydınlatır, ellerinde 
llin sandıromu ve doktor Emin Yüce- ara.sında kut.lulanmıştır. Mera.simde bilvasıta istifade edenler sayısının rak valimizin delfilettle bir soğuk ha_ seden mana çıkarır, her hadisenin en baltalarla devriyeler dolaşırdı . Kara
ım spermarosel mevzulu konuşması vali, parti müfettişi, Bursa meb'usla. Cmüstalısil ve tüccar olarak) bir hayli va dePoSu yaptırmıya karar vermiş fena taraflarını düşünür ve ortaya kollardan bir haber gelmeyince ya. 
tQ.kib etmiştir. Doktor İrfan Şen ve rından bazıları Halk Partisi, Halkevi nüfus teşkil ettiği meydana yıkmak,. ve bu işe elverişli olan belediyeye a;d atarlar. Muhitlerinde daima zehirli vaş yavaş tıpkı güne.'} çıkınca dağtla· ı 
Halil Gürün tal"Qfiarından da cildiye mensublarile fabrikatörler hazıı· lıu • tadır. bulgur değirmeni binasını depoya ve karanlık bir hava yaratırlar, hiç sis gibi korku dağılırdı, bu ;.:orkuh r 

lunuyorlardı kalı.......-...e;t,,· muuıaf·'· go""rmu'" ştu··r B•"' bir şeyden memnun değillerdir. halk hafızasında o kadar "ı"ddetle yM 
serirıyatında firengl tedavisi ve uyuz ·. • Fabrikanın senelik ham madde sar. UC"wu ıı. 1 • IA • '" ., 

hastalıkları hakkuıda konuşmalar Merasime Ist iklal marşile başlan - f" atı " u d" t il 1 Kı maksadla keşif yaptırarak «18588» li- KollE ktif korkular e~~!.ştir ki bir.~in .. den bıı.hsedilirke. n 
.. mu•tır. Bu mu"nasebetle Bursa meb'u .ıy va.sa . or m yon ıra yme- 1 l ğ te b"t edil k "iti b k k k d d ıo;d d l yap~. Konuların munakaşasına -.d kto 

8 
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1 
b" h"t • tınde olup ıStihsalA.tı da .son imal saf- raya ma o aca ı s ı ·ere ı · uyu or u gunun e o., u enı ır-

su o r a ı onu guze ır ı a ş b tta ünakasası yapılın tır Harb ve ihtilal gibi cemiyet bunye. di. 1789 senesi Temmuzundaki korku. 
Asım Türe, Ru.hi Onat, Nuri Ergene, bed bul .... H t·b b h'tabe· hasında. yani dokuma, trikotaj ve u a m ış · 
o.., u-~-':1- e unmu~.ur. a ı u L - kro" . l'kl . 15 il kil d ki b Bir sebze ve meyva memleketi olan sinde sarsıntılar yapan devirlerde lar mehtabın sinirli tesiri altında bü-
~an ~ıısı.Dn, Muzaffer. Tezo11ııu, sinde 28 İlı:inciteşrin 935 de Türk mil- . ~e ıp ı erı . ' m yon o ur u Antalyanın ihtiyacı da bu suretle kollektif korkuların sirayetleri üzerin. tün ParisliJpr: "C muhitini zıcret al. 
Se.mı Gurun~ M_ehmed . Alı ~e Cevad letinin asil evlMı Milli Şef İsmet ! ıtnal~tın malıyet kıymeti a:tı mil - karşılanmış olacaktır. de durmak ve tedbir almak lazundır. tında titretmi.şti. ,. 
Doktorotıu iŞtırak etm.şlerdır. İnönü tarafından <temeli atılan üç yon !ıra raddesinde olup istıhsal olu. Bu korkular ekseriyetle paniklere Harbde görü1en sinir hastalıkla • 

sene evvel de Ebedi Şefin u~url~ el- nan iplıklerin tı:ılü de 41 milyon kilo. J ' sebeb olur. Demin de arzettiğim üzere ~ında i~t-idat, infilakler, eınotion, 
Edime muallimlerin. n }erile açılan bu müessesenin memle_ metreye baliğ olmaktadır ki, bu SU- R A D y o orta çağda bu gibi panikler pek çok conmetion. açlık. depriment. bombar. 

ketimize refah ve saadet :voııarını aç. retle dünya çevresini 1000 defa dolaş.. _ görülmüştür. Taun, sihlrbaı::lık gibi fi- dunanlar büyük roller oynarlar. 
topfaRtlSI tığını tebarüz ett;rmiŞtir. Sadi Ko.. tığı anlaşılır. PERŞEMBE 6/ Z/19il zlk ve moral salgınlar sebebile cümlei o rdülarda ruhi Sa gınlar 

Ed (H , .> G . ilk ul nuktan sonra da birçok hatibler söz Fabrikanın muhtelit vergiler olar:ık asabiyesi sarsılmış halk arasında bu 
da. b~şn~ m::rı m-udu .. aru~' Y. okceumnH- söylemişlerdir. hükümete seneiik tevdiatı ise 800 bin 8 : Saat ayarı, 8.0S: Ajans haberleri, panikler hazan vahşiyane gaddarlık- Ruhl salgınlarda telkinin oynadığı 

.. k b d 8.18: Hafif müzik (Pl.), 8.45 Ev ka.dı. ı ıarı davet etmi.ştir. Mesela İgne de rol üzerinde mühim bir misal de Na-
üner, ilk •~-'-:~ .. t mu"fett:.ı.u..r·ınden Mu.tea iben, sa.ıo. na gi1rilmiş, ura a lira __ olup ayrıca muhtelif içtimai te _ nı 12 ..,. , Sa"t ay"'"ı 1233 . N""'ell T , .. ,,ı.... k h """"-"-- "'1""' f br k tö tkA ı ta ltüll • ·""· .. ""' • · · "'"$ aun u.n on~ue geçme için şe r in polyonun Moskova seferinde orduda 
Haydar Arkut Hı19eyın Tokçan oldu- a 1 anın ama_ r sana . r arı .• şe ere yardım ve bu mevzudaki şarkılar ve türküler, 12.50: Ajans ha- k"nl il b b k ım "ikr' 

ğ h 
. . . .. 

1
• rafından cDevrım » adlı pıyes temsil kendi t.e&slerinin senelik masraf m 'k,, sa 1 er e era er ya ı ası 1

· 
1 or- çıkan intihar epidemisidir. Vaziyetin 

u elde butun akokullar b~ oğret_ edilmiştir. . . . . ' berleri, 13.05: Peşrev ve saz semaileri, taya atılmıştı. Hatta bir aralık Lau_ fecaatini gören imparator müntehir_ 
men ve öğretmenlerınln iştirakıle bir . .. .. . tarı 50 bın lıra raddesındedır. Bu ara. 13.20: Kar~ık müzik (Pl.). 18: Saat rainede kendi öz çoouklarını yiyen lerin vatan haini addedileceğini ilan 
topıarrtı yapıldı. Bu toplantıda cİlk .. B~ ar~a fabr'.ka ~u~trrün~'. b~ da rnensuplarl tarafından kurulmuş ayarı, 18.03: Radyo caz orkestrası, kadınlar. birbirini yiyen insanlar kor- etmesi üzerine salgın derhal dur _ 
okulda arıtnıetik öğretımr ve bunun buyuk mue.<ıs6Senın ıkt.sadi, ıçtımaı bulwıan iBtihl!k kooperatif şirketi 18.4-0: Radyo ince saz heyeti, 19.15:, ku pazarında bu nevi etleri satışa muştur. Modaların yayılması da tel. 
. . . ve milli cephelerden memlelı:&t iktisa- f b "k id . Konuşma, 19.30: Saat ayarı ve ajans t d 1 b 1 t ~.sadı hayatınuzdaki tesirleriı mev d' ~ .. nd lm ld ı"Y k .. hü1" . a rı a aresının yardımı ile ve hali- arza cesare e en er u unmuş ur. kin hadisesi değil midir? Mahmudpa-

• ıy...,,ı a a ış o u&u mev ıı asa ·· .. haberleri. 11145 Kadınlar fasıı hey d b t•l'Y " t zuu etrnfında görüşülmüş ve arit - eden izahatı dinlenllmi:jtir. hazır mıışkul~t~ ra~en 14çile::ıni- ' . : • Bunlar an iri yap "61 işi ink ... r e me_ şa başında etrafına kalabalığı top • 
metiğin dersler içinde nasıl işlenece • Bu hülAsanın bir kısmı faydalı ma. z~ .7.5 k.u~uş gıb1 ufak bır para ~uka- eti, 20.15: Radyo gazetesi, 20.45: Ce- di, ateşe atılıp yakıldı, bir diğeri de lamak kudretıni gö.steren satıcımın 
ği murettf.ş Hi.ıseyin Tokçan ~arafın , . . . . bilınde ıkı kap sıcak yemek temın et_ nubi Amerika havaları (Pl.), 21: Din. geceleyin mevzuubahs etleri gömülü bela(tat tıelağati bir telkin başarısı 
d 

" - lumatı ıhtıva etmesı bakımından dık. mektedir 1 ley!ci i.Stekleri, 21.30: Konuşma. 21.4'5: bulunduğu t.Qprakt.an çıkarıp yediği sayılmaz mı? Bunun gibi harbde kar-
o.n ızah edilnı.şür. kate ""yandır·. . . · . R d k tr "" 30 S t -r- Dinlenilen bu $&hattan d f b a yo or es a.sı, -· : aa aya.rı, ni söylüyordu. §ı tarafın mukavemetini kırmak için 

Fabrika memlekete bütün teferrü. . sonra a a. a.j ans haberleri. 22.45: Cazband (Pl.). 

Bitecikte bir otelde bir 
hırsızhk vak'ası · 

aıne beraber dört mayon 300 bin li- rıka tararmdan dalf(etıaerine çay ve Tarihin meşhur telk.nli uydurma .. ~~berıer yayılır. aaeıere 
raya mal olmtıştur. ttç ayrı istimal pastalar ikram edilmiştir. Davetliler ~ ..,. ı·esmt muhurler taşıyan sahte mek. 
safhasını ihtiva eden bir kombinedir sonsuz bir neş'e içinde g~ vakte ka- Ankara borsası korkuları tublar gönderilerek cepheden ölüm 

bu Safhaların .birı'ncıS· 
1
• yu··n Ylkama' dar eğlerıınişlerdir. So t "hteki m h t lk" haberleri verilmek suretile mi\neviya' 

-· .. - nra gene arı ~ş ur e •- kırılır. Pani~er doğurulur, bunların 
Bilecik (Huııual) - Burada bir fabrikası, ikinci.Si ta.rannuş fitil !ab- 5/ı/941 açıltf ve kapanış fiatları ni korkular arasında . cüzzamlıların hepsi zihni sirayet esnasına dayan. 

otelde bir hımzlık vak'ası olmuş - rikası, üçün<:ÜSÜ de iplik fabrikasını Çorlunun güzel bir köyü: çeşme ve kuyuları zehırlemekle it • kt d 
tur. Parkoteıd.e misafü bulunan Os- teşkil eder. Ayrıca bu üç fabrıkanın M ÇEKLER ham edildikleri malümdur. Böyle ma- maş· ad.ır. .. .. .. k e 

armaraclk .. .. ım ı yazımın uçuncu ı.smına g • 
man isminde bir yolcunun yastık al- birbirini tamamlıyan mesaisini yürü - şeri kork~}ar yuzunden yapılan ya_ Iiyor harbn doğurduğu sinir hMta 
tına koyduğu 80 lira ile bir takım ten birQOk tall ~!etmeleri de mev • ç 1 (H Açılıf ve kapanış hudi katlıamları vardır. Yahudilerin '. . • 
senedleri çalınmtf, zabıta derhal fa. cuddur. Hfilen müessesemizin ikinci köyüol~O ev~s::~!ıt-y-ol~:;~~:a~t ~ndra 1 Srerlin 5.24 havayı zehirledikleri . ileri sürülmüş ~:;:~il~~~:;~ ;:~~eal~~:~~ ~~~: 
aJiyete g~i!Stir, fabrikasyonu olan kal!<m daire.'31 gece ması ile, sevimli ve toplu manza - New-York 100 Dolar 132.20 ve ona karşı bu katlıA.m yapılmıştır. sinir hastalıklarının mühim bir kısmı 

gündüz 3 ekiple diğer kısımlan da iki rası ile Çorlunun en güzel bir kö • Cenevre 100 İ.niç. ll'r. 29.6875 Bu korkulardan maada harbler esna- heyeoanlardan ileri gelir. Herhangi 
&kiple olmak: üzere 2050 işçi ve elli yu"'du"'r, Koy" muhtarlıkla l'dare _ ..ı, _ Atina 100 Drahmi 0.9975 smda. yapı,lan loork~ telkinlerden b" b'" . r ·ı· k t· . d 1 ... ecu ..., ··te ıı·d .kl 

1870 
b ır o us ın ı a ı ne ıcesın e evve ıa. 

yedisi ıteknisyen, 51 i idari servisler lir. Evlerin meyvalı meyvaınz ağaç~ So • .:ıa 100 Leva 1.6225 mu ve ı panı ere ozgunun. 
memurlarl, 38 i de müstahdem olarak l ] 1 Madrid 100 P..,.eLa 12.9375 da 1918 Martın. Somme cep • hiç bir şe~. görül.mez. · B_ i_r .müddet son. 

lan ile do u bahçe eri o duğu gibi ~~ t h 1 t dil t t ld ğ 
146 k;Qi çalışmaktadır. Bunların se- h Belgrad 100 Dinıı.r 3.175 besindeki harblerde görülmüş - ra a ayyu ne ıcesı ının u u u u 

.. er evin önünü ve penceresini süsli- t 1 ğ d ~ g" "T Ha b'n 
Keşandan yazılıyor: Halkımız nede aldıkları ücret ve gündelik mık- yen çiçekler de halk tarafından me. Yolcohamıı. 100 Yen 31.1375 tür. Bilhassa muhasaraya uğ - vey~ e ~e. ~ ~a ı ı oru ıır . ~ 1 

kahraman orduya kışlık hediye ola. tarı 650 bin lirayı tutmaktadır. rakla yeti~tirilmektedir. Stokholm 100 İsveç Fr. 31.005 ramış şehirlerde panikler yaratmak tevlıd ettığı sınır hastalıklarına Psıko. 

Keşanda askere kışhk 
hed:ya hazırlığı 

k b k d 
· l b Altın "3 20 düQman ı"ç in ""'k muvaffakiyetli neti- neurose adını variyoruz. Bunlarıın 

ra u güne a ar 104 7 çift yun ço- Her mensubun vasati ol J{iŞı ik ir Köyün bakkalı, kahvehanesi, de- " · "' r-
rab. 28 7 çift yün eldiven, 32 7 aded aile geçindirdiği kabul edildiği takdir- mircisi, bir tavuk İ!!tasyonu, tetzisi, E&ham ve Tahvilat celer doğurur. Panik yaratamazl:ırsa körlük, kamburluk, felçler, kekeme.. 
pamuklu yelek, 19 aded pamuklu de vilayetin on bin kişilik bir nüfusu. berberi ve içind.e muhtelif ilaçları ne hafiyelik, ne de casusluk iş gör • lik, dil tutulması ilah.. muhtelif şe. 
mintan, 1 6 .ıded kazak, 12 aded iç nun yani son nüfus sayımına göre bulunan temiz ecza dolapları da Tahvilat üzerine muamele olma- mez, işte bundan dolayıdır ki, cephe killeri vardır. Yalnız şayanı şükran 
clonu. 1 7 aded gönılek ki ceman 

1

, 1/ 8 nin doğrudan doğruya fabr~ka ta. vardır. Bütün bunlar köy idare he- mıştır. geri.Sindekilere mukavemetleri, paniğe ola.n tarafı ekseriyetinin kabili şifa 
1727 parça e,:ra toplamı,, Keşan rafından maişetleri temin edildiği te. yeti tarafından muntazaman müra- , ve tedavi oluşudur. Heyecanhrdan 
Kızılay şubesine teslim etmiştir. barüz etmektedir. kabe edilmektedir. (•) İlk yazı dünkü sayımızdatla.r. (Devamı 7 İnci sayfada) 

uSon Postan nın tefrikası: 16 

Delikanlının Min Dean ile ne de -
receyı: kadar alakadar olduğunu sık 
ıık kendine sormuştu. Genç kız, o -
nun hayatında şimdiye kadar gelip 

geçmiş olan kadınlaıdım tamamen 
ayrı hir kategoriye mt"nsubdu. Genç 
kız, ' e ondan daha şiddetli olarak 

ann,.,_i işi izdiv Ci\ götürmek gayre
tini gö;ıteriyorlardı ve genç kızla ev. 

lcınmek istiyen sayısız talihler ara -
sında Stephenin ıtetirecPği menfaat 
daha lc ıymetli görünüyordu. 

Garrison sözlerine devam etti: 

- Onun buraya ne yapmıık için 
eeldi~ini anlamadım, lakin Berg de
nilen ve onun arkadaşı bulunan a -

Yazan: Valentin Williams 
damın küçük Flora}'! muazzep et • 

tiğini biliyorum. 
- Bu mevzudan ne çıkacak? 
- Henüz kat'i hiç bir şey yok; 

fakat sizi temin ederim ki, Phil, şato 
sahibine her şeyi söyleyin işin önünü 
almağa mecburuz. 

v erity mu va fakat isareti yaptı: 
- Sizin hakL olduğunuzu düşü

nüyorum, lakin İşi bana bırakınız, 
Steve, siz faz),J. hiddetlişinizl 

- Hiddetli olduğumu ço~ iyi bi
liyorum, kızınca karşımdakini ıslat

madan duzamam 1 
Bu anda kapı ihtiyatla vuruldu: 

Dwight göründü ve muıldandı: 
- Möayed.ea af dilerim. şato sa. 

hibi kendilerini arıyor. Senichal (*) 
bana dedi ki ..• 

Stephen sordu: 
- O da kim) 
HizmetA;i hor bakar bir tavırla: 
- İhtiyar hizmetçi Duncandır; 

efendimiz, dedi. Bana, yattan dö • 
nüp dönmediğjnizi sordu. Zira şato 
sahibi sizi v.örmek istiyormuş. 

- Nerede) 
- Çalışma odasında efendimiz. 
- Calıcıma odası nerede? 
- Şatonun şark tarafına giden 

koridor üzerinde. Orasını size gÖS• 
tereyİm efendim. 

Stephen, uşağının peııinden gider
ken. v erity'ye hiddetle şunları söy. 
)üyordu: 

- Size o>lanı biteni anlatabildim 
sanıyorum . Bu hayvan herif Tor • 

(•) Aslen Cermen dilinden gelen 
bir kelime ki, başbizmetkir •nanası _ 
nadır. ~ki derebeyi şatolarında bvn 
ların rolü büyüktü ~ bir söbay va. 
ziyetin<l.e idiler. Hatt~ bunların ada -
ıe; tevziinde de hisseleri vardı. -
Çevirenin notu. 

rayı bulmuş ve Allah bilir ona be -
nim bahsedeceğim şeyleri anlatmı§ 
olacak. 

Philippe onu teskin etmek için: 
- Hiddete kapılmayınız, dedi, 
Koridoru geçerlerken Phyllisin 

oynamakta olduğu tavlanm zar ta
kırtıları duyuluyordu. Genç kız onu 
yattan getirmiş ve, şimdi de Aren. 
ne ile oynuyordu. Garrison buna 
çok kızdı: fakat hiç bir şey deme -
eli, sekreter.ile beraber, Torrayın 
çahşma odasına giden koridoru 
geçti. 

Bu oda şatonun köşe yerlerinden 
birinde bulunuyor ve denize doğru 
bir çıkıntı halinde uzanıyordu. Av 
ganimetlerile ve silah kolJeksiyon -
larile süslü hoş bir yerdi. Bir süvarj 
elbisesi giymiş olar> Mac Reay, kol· 
ları aşağı sarkmış, başı göğsünün Ü
zerine düşmüş bir halde bir masa -
nın arkasına oturmuştu. Onlann gir 
diğini görmemi., gibi idi, Garrison 
sordu: 

- Beni mi arattınır, Torray~ 
Şato sahibi birdenbire sıçradı, 

donuk bir bakı~la yeni gelenlere 
baktı, sonra. l:lklı baoına ıelmiş gibi 

ayağa kalktı, sandalyelere doğru Şato sahibi şaşkın bir bakı~la ilci 
ilerledi ve cevab verdi: Amerikalıya baktı. Sinirli bir hıtlde 

- Sizi dönmüş görmekle bahti- hafifçe öksürdü ve kuru bir sesle ce.. 
yarım, Mösyö Garrison, dedi, sizin vah verdi: 
yatınız mevzuubah3 idi de. - Eğer dostlarınız tatınin edil • 

İhtiyarın barometre ve hararet memişse, vaziyetin düzelmesi ıçm 
meseleleri Üzerinde bir sürü deniz bir ihtarda bulunacağım, fak.at on -
bahsine geçtiğini şrören V erity, Gar- dan evvel size ikı dostumu takdim 
risonun içinin ferahladığını, ve ba. etmek isterim: ~ösyö Stephen Gar
kışlarının yumuşadı~ını hissetti. $ato rison ve Mösyö V erity. 
sahibi Mösyö Garrisonu ürkütmek Sonra birinci adama dönerek ila.. 
istemiyordu, fakat gemisi, bulun - ve etti: 
duğu yerde belki d~ emniyette de- _Mösyö Oscar Berg. 
ğildi. En yakın a.dadaki Ans~y. li .- Stephen, Bergin semitik dili bil • 
manı, '!~rrayd~kın.~en. daha ıyı bır mediğini gördü; İngilizce konu~a 
melce td~. Hanta ~z.en~d~ , kaıma sekli pek yabancı kalıyordu. belki 
karışık hır bahse ~ırışmıştı kı k.apt 1 Skandinav memlektelerindcn birine 
şiddetle açıldı ve hır adem hızla ıçe. bd k k l · . · d" mensu u; ısa esı mış enman sa-
n gıKr ı. •W• d h" 'd ti" b" rısı renŞ?indcki saçları da bu İntıba1 

apının esıgın en ıo e ı ır 

1 bağırdı: · tekit ediyord•J. Çam yarmaeı gibj 
ses~ Nasıl oldu da benim dostla _ iriyarı bir adamdı bu, vücudü kuv• 
rımı bir sığır ahırına yerle!'ltirdiniz~ vetü ve kolları tıpkı bir boksörünld 
çünkü o vikonttur, fakat Mansard gibi idi; fakat ~işmanlamıs bir bok.
Raoulün şatoda güzel hir odası var, sör. Omuzlarının genişliği fri c-üsse.. 
ve Boldini için tarlalartnı7ın yanın- sini biraz gizliyordu; fakat yiizü tom 
da bir ambarı münıısib ı;ı'Örmiissü - bul tombuldu ve cerıesinin altından 
nüz; onlara burası layık değildir, kat kat yağ tabakaları şarkıyord11, 
ihtiyarım, r>nlar bu işe ('ok ltızgınlar. (Arkaaı var) 



6 Şubat 

Aman tazyikı 
karşısında 
Balkanlar 
(Bqtaraf! 1 iDei ~ 

Balkan hidi9elerini yUmdan takib 
edenler iizıeıinde deTin bir tem y.ap
mıfbı'. 

Diğer taraftan Times ga~ 
Sofya mahabiri de 2tl haberi ver
mektedir: 

$imdi Almanya ıazyikini. Bulp
ristan lizerine yapmaktadır. Öyle,.e 
benziyor ki, Tuna boyunca ı.ahaşşüd 
etmiş olan Alman Grduw Bulgar 
topraklanndan gec;pndt emrini ııL 
madan evvel Almaııya Bu}gari:sta
nın Mibver palnnı imza etmesini 
istemektedir. 

Bu.lprist.ımm karan 
Londra, 5 (A.A.) - Royter: 
Londranm aalahiyett&T mahf elle

ri IBulgaristanı"'.l bugünkü mücade
JC<de bitaraf kalmak niyeti?ıde e>l 
duğu kana.atin-dedirler. R<_>~ter a
ianstnın diplomatik ınuhabin, Bnl
Parı arın arada .,.ada istiklallerini ve 
bita""Rflıklannı muhafaza etmek İl
tediklerini ileri sürdüklerini kıtyde.. 
derek. bu beyanata inantllamak için 
hicbir seheb olmadığını yıt%Dld
tadır. 

Bulgaristanı:-ı harb $8hne&i olm~
l!l, hiç şüph~z Bu1gar menfaatlen
ne mugayirdir. BulgaTlt::-, Roman.. 
yanm acı mis9lmi daima gözleri Ö
nünde bulundurmakta ve Roman
yanın başına gelen akıbetin kendi
le.r!ni de tehdiq etmekte oldu~a 
kani bulunmnktadırb.r. Bu tehlike. 
ye andak vaziyetin icab ettirdiii 
tedbirleri almakla kar~ı koyabcile
"CCk Je,.ini peÜ la biliyorlar. Vaziyeti 
bı~lıyabilmek için Bulgaıların bü
v·:ı. bir faaliyet .sarfetmcleri ve ııae
sr-1 • Almanlum memleketlerine nü.. 
f,..,·nf'U ötıl~ie matuf tedhi~r 
ma"ı lazımdır. Filhakika Alman

ı ,..,n büvük mikyasta Bulpmtana 
n'"f z ettiklerine ve bir cokla.nnm 
...ıe. a ..wırliden seyyah sıfı..tile mem
ı ... .Jr.-te .,.;.,.mis oldulclarma dair kuv
•etli rleTiJler ve emareler VRrdır. 

Fıı iyi --1 Jl'lllkavemel 
Bulgar.hu Alman usullerini tet.. 

lcik etmek. için birçok. fırsatlar e~e 
ctrniflerdir. Bu itibarla Aln•an ~: 
kimiyf'ltin.İ. bertaraf edecek en .ııyı 
uruliin azimlcara.nc bir mukavemet
te-n ve her n~ pahnsma olursa olsun 
Alman mf'todlarından korkmamak
tan 'baret olduğunu iyice bilirleT. 

Ba,vekı1in sözleri 
Sofya 5 (A.A.) - Bulgar ajan.sı bil. 

diri"OI: 
BaJivekil Filov waa.t nazırı Bagri • 

yano!'un istifası hakkında mecliste 
beyanatta bulunarak fÖYle denlışt.ir: 

Zira.at nazırı Bagriyanof'un istifa -
~ına se-beb olan ihtilaflar ne htHci -
met ziraat" siyasetinin hedefleri, ne de 
bu siyaset meselelerile ala.kad.a.r d.e • 
ğildir. Bu istifa daha ziyade ba.şkd. &&.. 
haya, usul sabasına taalluk etmekte. 
dir. 

Başvekil sözlerine iU ~ureile d~vam 
etım;ştir: 

Bütün h.ükümettn siya.seti olan bu 
siya.sete istikbalde de devam edilecek
tir. Zira biz bir şahwar siyaseti değil, 
Prensip .siyaseti ta.kib ediyoruz. 

f s.tifa eden - Hitlerla gör~ 
Sofya (A.A.) - Ziraat nazırı Bag

riyanof'un istifası müna.sebet.ı1e sabık 
nazırın Almanya.yı ve İtalyayı ziyaret 
ettiği ve Bitlerle ve Musso1ini ile gö -
TÜ§tüğü hatırlaWma.lctadll'. BulgariS • 
tana avdetinden ~nra Baçiyanof 
milli mecll.çte bir nutuk söyliyerek 
lnilli ilctisadiyatm fa§l.st pren.."'Plel'e 
göre iSlah edilmesini istemiŞtir. 

Bu nutukta beyanatta bulunan 
Bagrıyanof tekliflerinin kabine tara -
tından reddedilmesi füııerine istifa et. 
tiğini bil.dirmjştir. 

Bagri)'anot'un çekilmesi Bulgııri.5tan
da heyeca.n doğurmuF;ur. 
== 

ı • ( ' l 

SON POSTA 

DEN IZCİLİ K SPOR 
sıf 2 • ' yfad ) 2 - Denizaltı k.V'Y'etkıi. - ~:r:k: ~ğı ~lU;dut'. 3 - Mayn silahı. Kız mektebler·ı k;ih · ;.tilıl etmeyi düfiinenler- Alman hava kuvvetleri hucii1le 

Laval tekrar 
Fransız kabinesine 

dahil oluyor 
den ~m Napolyç:ndur. Bugün- kadırr ve hatta bugün bile lngilte - 1 b ı ı 
kü Almanyan:n fütuhannı daha ge_ reye üstündür. Norveç, Fransa gı'bi VO ey Q maç arı {Da, tarafı 1 inci sayfada) 
nİ§ milcyuta olmak iizere. tamam - sahalann Alman eline ~eçmcsi, Al- çidirler. Almanlar, Fran.sanın şimdi • 
lamış bulu.mm Napolyon ~en~zl~ man hava sevkulcey~ni çok takviye Kız mektıeblm'i arasmdaki voley - den vaziyetini tayin ve tasrih etme • 
hakimiyeti öaünde boyun egm1ştır. etmiştir. Böylelikle Almanlar gü • bol maçları dün de Eminönü Hal • 8ı"ni ~~k~irler. Fransızlann ta • 
Ba he.kibti dünyanın bütün askerf zel bir hava durumu temin etm..iş kevi salonunda yapılmıştır. ıı:1b ~~ğı ıntizar politikası, ~arbin ~e
ve ~ tarihleri inlcir edeme - bulunuyorlar. Fakat geçen giinlCT Birinci müsabaka İnönü Kı~ J,iıEesi ti~ beklemek ve ~ netıceye gore 
miftİr O hakle Hitler bu adanın is. aded ve teknık bakımdan pelc. de - tatmıae Işık li.oo.si takımları arasın. VBZıYl' almak deme~r. Halbuki AJ_ 
tili.sın~ daıizden yapacağını düşüıro ğerli olan Alma., üstünlüğünü in _ da yapılmıştır. manya, maf}iib ettiğı F.tansanm yeni 
memelidir. giltere tarafma nakletmektedir. At hıö _ takımı ç k hfı.k"m bir oyun- bı"r fırmı.t~ kal'§lSlna dikilmesini lste-

manlar, fevkalade üstün olan, bu nu 0 1 memektedır. 
lstilA için ne lazım? devrelerinde, hava kuvvetlerile İn- dan soru~ 15•1• 15•3 maçı kolaylıkla Diğer taraftan Lavalin de, yeniden 

giliz deniz volla.rını keacmedikten ka~anmı§ ır. kabineye alınacağı muhakkak sayıl _ 
Tarihin muhtelif devirlerinden a-- sonra; bu vazifeyi yarın madun Ik.inci ve son maç mekt~b'.er ~~: maktadır. Lavalin, dahiliye nazırlı~ 

bnan derslere .gör.e deniz aşın b~ kuvvetlerile na~l yapacaklaTdır? sındaki oyunların en muhımmı ıdi: nı deruhte etmek arzusunu izhar et. 
yerin istilam için muhakkak demz * Çamlıca ile Kız Muallim arasındakii tiği söylenmekt.edır. Bu takdirde za _ 
balcimfyeti l&zımdır. Deniz hakimi. bu maç 15-5, 15.6 gibi bir sayı fnr - bıta te.şk.ilatında da i.stediği değişik _ 
yeti düşman donanmasını imha et - Almanlar hu yolları mayn silahı kile Çamlıcarun galibiyetile sona er • h1deri yaparak Alman siyasetine muti 

m _L veya bu donanmayı kerıdı' lı-" ile de kesmek İstediler. Ru mAk!>ad- t Ç m.lı b ta e.. ., miş ir. a ca u maç n sonra şam kimseleri iş başına getirebilecektir. 
manlannda abluka etmekle temin e.. la Almanların miknatisli maynler piyonluğa biraz daha yak.lqmış bu • Maahaza Lavalin kabineye alınma. 
dilir. Bugü.n Almanyanın elinde lı: yaparak bunları, tayyareler va"ııa_ lunmalı:tadır. sı Fransu: donanmasının Almanyaya 
.n}tere ..lo"•nma-nı imha ed,.cek bn sile, İngiliz liman ağ17lanna dök - ~ ~ ta 
e• >0 ..... '" " Takımlar· teslim edilece15 i m .. nasını zammun 
V
-ta yoktur. Alman hava kuvvet- tüklerini sı;ördük. Fakat bu harr.ket · ı t~'-' 
- d tJ d ff ı_ ı ~' İno"nü. · Güzin, :r-~r ..:an, Mahtde, etmez. Amiral Darlanın bu husus ıLAi 

lerinin fngiliz donanması üzerin e.ıu e muva aıı; o ama~ıı. beyanatı çok 88.'rihtir. 
temi tahriblı;ar değildir. İngilfalerin Muvaffak r>lamadı... Çünkü, Necla, Ayhan, Seniha. 

·ıAhı k ·k h d k d ~ık: Nurucihan, Raje, Zi'zi, Ne2ime, V"ıehy'cle 
batan gemilerden daha fazla mik • mayn sı a te nı ~a a a ne a aT Hilka.t, Saliha. Vichy 5 (A..A.) - Havas ajansı bil.. 
darda lıarb gemisi temin etmiş ol- inkişaf ederseyetsin, kontrol edilirse mlı Süh 

1
• N ela N . diriyor: 

-Ln, Alman ta....,arect'l~in de - kıymet alır. ani dökülecek .tnavn- Ça ca: ey a, e ' urunnısa., Bu - l Al • t 1"- - da 
-• "J .,.,.~ d d Fah ·· · N b hart;, Necil gun nazır ar mewıSı san u.i1\I 
ni%fere ha.kim olamıyacağını pekala lerin başın a, « Üflllan nıangalan ru.rına.,. e a • · . toplanmı.şbr. Amiral Darlan, Paristıe 
göstemıişt:İr. Donanma. ancak düş _ taramasın 1>) diye nöbet beklenmeli. Kız Muallım: Melahat, Hayrıye, Ne ütameti esnasında yapmış olduğu ko 
ID&1Utl deniz lr.uvvr.tlen tarafından dir. Bu nöbet hizmeti eksik olursa riman, Melı"ha, Nevzad, Hayriye. nuşmalar hakkında izahat vermiştir~ 
imha edilebilir. ~lmerıya donanma. ~aynle: ~~~en taranır. Bir silah Bölge voleybol maçları M'ıitea.kiben nRZirlar umumi Siyaset 
}"llpmadıkça deniz fıakimiyetin! ala- ıcad edildıgı zama.?. om!11 !alnız tek-I . . . _ . ha.ldc:ı.nda müzakerelerde bulunmuş _ 
caiıru dütiinemez. nik sahasında dcgıl, tabıyc saha - Beden TerbiYe.91 Istanbul Bölgesı lardır. * sında da mnvaffalc. olması için tcd. t Vole!bol Ajanlığında~: .. .. Nazırlar mecliSi toplantısı 18.30 da 

Almanların bu harbde muvnf - birler almalıdır. Alman donanması 1 S/ ,,./lS4l Cumarte.sı gunu yapılacak nihayet bulmuş:tur. 
fak olmuş vegnne deniz har-ekltı kuvvetlenmedikçe bu ınaynlerin, Voleybol maç-lan: Fransnı::a bw gazeteye ıöre 
Norveç im1a.;ıdır. Fakat bu istila harbin gaye.ine büyük bir tC<siri ol- Saat 2.30: Galatasaray - Kurtu • Paris, 5 (AA) _ [). N. B. a-
hareketine, kuvvetlerin muvaffaki.. mıyacaktır. taş II. jansı bildiriyor: 
yetinden ziyade, beşinci kol zaferi * Saat 3 15 Galatasaray (Al • Gala- Burada bildirild.i~ine göre, DaT-
olarak bakılmalıdır. yoksa asken Almanlar, övle zannediyorum ki. tasaray (B) I. lan .. Lava) mülakatında sonra 
mücadele san'atı müvacehesındeı. İngiltereyi mağlı1b etmek için. her Saat 4 Fener'bahçe (B) _ Beşılt • Fransanın İç siy-aseti yeni bir safha-
böyle bir hareket, gene imkan .. ızlı- şeyi denizaltı ~emil~rinden be~li.. taş {B) I. ya ghmiş ve umumi .,.laka bu siya-
ğun muhafan etmekteclir. Nitekim yorlar. Büyük denizaltı ha:ııThğı, in. Saat 5 Vefa - Feneryılmaz n. ıet Tüzerind~T tuplanmı~tır. 
1'..T-- muvaffakiyeh. İngiltere. ü _ giliz deniz voUanrun ke<rilmesi sra - H b . . « empı; : ... ouveaux-ı gıızetesi di-
l"Tu.ı ~ k d f '~ ı k d B" ar ve sınır yor ki: zerinde, teloıu edilememe te rr. yesine matu tur. r er ne a ar u- l ·' k"L ld 

uh ·ıA yu .. k Harbde "'eniş mikyasta kuUı. - ("D ...... n_#. 6 neı sayf:ıda) -ıa lK.ati mareşa nn gizliyen 
Hava lruvvetleıinin 2 uru, ish a "' .._OG.& ... u Vichy entrikac•l:m partiyi kaybet. 

san'atında cI1:1ha 7jyade müdafilere a1lmaııma imkan hasıl olmamış o- başka kafa tasına vukubula.n iSabet- . lem· 
faydalı ohnuştur. Hava kuVTetl~ri lan, bugiinün hava kuvvetleri de - ler neticesi zuhur eden arızalar dahi mİ:-ran:. kendi:;ine yeni Avrupa
deniz br'V'f'etlet"ini nasıl altederm • nizaltı gem.ilninin •en çetin düşmanı Büyük Harbden sonra. tatbik edilen da layık oldu~u mevkii tf'min ede. 
yorsa; deniz kuvvetlerinin de ha - jııe de, taht'!lbahirler tayyarelerin e.. pedagojik usullerle ta.shih edilmi§tir. cek bir işbirliği siyaseti ile daimi 
vaya karşı tesirleri azdır. lngiltere- rifemediği Okyanus sularında gene Harb esnasında devamlı bombardı • nc·at hattı hareketinden birini 9CÇ

ye ihraç yapacak Alman ticaTet ge. iş görmektedirler. Bununla beraber manlara maruz kalan şehirlerle mu. mek vari}"etindedir. . 
milıerimn havayd ka111 emniyetini Büyük Harbin tecrübeleri ile Biiyiik hasara altında kalanlarda müte • Birinci şık intihab edildiği tak.. 
Alman hava kuvvetleri temin etme- Harbden sonran devredeb tekntk madi ener]i sarfiyatı neticesinde sinh' diTde mütecani~ •e devamlı bir hü
lidir. Fakat ticaret gemisi kafileSi ile tekamüller ~~nizaltı gemilerine kar" yoırgtınluklan görfilebilirse de ufak kumet kurmak lazımdrr. 
tayyareler arasındaki sürat niebeti ~l, deniz adamlarının, bağlılıklarını bir ibtımale bunların da tedavi ~ Taynm'! göre 
o kadar fazladır ki; büyük Alman çok gev§etmiştiı·. islahı i:ıı.bildir . Yapılan araştırmalar- Londra, 5 (A.A.) _ Timec;ı ga-
bava filolannın daimi surette rica • * la alkol gibi keyif verici zehirlerin si.. zetesinin djplomıısi muhabiri. Fnın-
ret gemileri üzerinde btılunma..<nna Britanva deniz yol!arz:ın kesil - nir ve irooe mukavemetini zayıflat - ~adaki variyet hakkında ,anlan ya.. 
imkan yoktur. İşte 'kafile"İn h:ıvaya meai için Almanyanın elinde bulu _ tıkla.rı ve bu gibi lıarb sinirlerine ya_ zıyor: 
kıarşı zayıf olduğıı böyle bir enda nan vasıtalann tesirsiz olduğu gö - taklık ettiği .anla.şılm14tır. Bundan Flandinin y~rioe mıır'ahlıas ola
İngi'Hz tayyarderinİn yapacağı küt_ rülmektedir. Acah b hakikati Al- dolayı muharebe zamanlarında her ratc amiral D.uJanın göndf'Tilmesi 
le hücumu, Almarılara büyük za - manya bilmiyor mau :ı u Acaba 0 AL memleket ordularına alkol ;strınalini keyfiveti, Vichy hiikümeti ile Ber
rarlar verdirir. rnanva, bilmeden mi muharebe e - yıı.sak etmekte, dahilde de ~rfiyat.ı lin hükumeti ar:ısmdf\ki hMlıca mü-

Binaena.leyh Almanların f ngihe- diyor? azaltmak için meyhanelerin kapanma zakere mevzuunıı F ranın:r. filosu ile 
reye yapacaiı irtil.i hareketi deniz.. Ş" h . Jı H .. adele saatlerini tehdid etmek:tedtl". Cümlei Akdenizdeki Fransız limanlarıllln 
lerden de2"1., .... l, imkan varsa havala.r. - . ub~ esız .ayılt'. ··1 _,er 'Bmııtrıca. da d; asabiye mukavemetini artırmak ve konttolu me.aelc~ini.n te~kil t·lrn1ş ol 

k 4 nın ır gayesı o ma u-ur. d h · I k d 
dan yapılmalıdır. Bu im anm mu - H'tl . .. "d Jd ... bazı noL bilhassa gıdasız kalmamak için de uğunu ta mme yo açma ta tr. 
naka'(lası havacılarn 11iddir. Bununla t 1

1 erın udmı var 0 ugu her memleket barb iktisadiyatııu tat-
ı ·ı· ·· a ar var ır: . . , . 

beraber milyonları geçen ngı ız mu 1 H '-)" d teknik bik etmektedir. Bu da .stihla.Lı azalt. 
..lafaa kuvveti kar•LSmd";l havadan - ava naK ıyatın a 
<ı " l Al or .. tekamül. mak, m~mlekette boş bir yer bırak -
getirilmeııi lazım ı::e en man 

2 
D • 

1 
.
1 

. d t "- nuyacak tarzda ekrmi tazıaıa.ştırmak 

d 
-ikdarı da pek korkunç - enıza b gemı enn e tll' - • 

usunun ·- b" nilc tekilmül. zirai mahsulatı çoğaltarak gıda ihti. 
oima1ıdır. Böyle muazzam ır or - . . . b" y~t.ı ve bilha.s.sa Vı'ta.:miDli maddelerin 

içkili yerlerde hadise 
çıkar n Orf.i idare 

Mahkemesine ver'lecl)k 

Sayfa 7 

Bingaziye doğru .. 
(Bq tarafı l inci sayfada) 

mekte olan İtalyan kuvveti §idde 
tazyiknmz alhudadır. Yollar lııa 
malzemesi ve &rabalarla <loludın 
Evvelce bildirilenlerden başk 
yüzlerce esir aldık. 

Habeşistanda bir taraftan G 
dar yolunda Heri yürüyüşiimüz 
raldci ederken diğer taraftan cenu 
mıntakasında cenubi Afrika kuv 
vetleri düşmandan geçenlerde al 
dıklar1 mevzileri tarsin ediyorlar. 

İtalyan Somalisindc, devriye ko 
larınuz bütün ınıntakalarda faali 
yetlerine devam ~iyorlar. Deniye 
lerimizden biri, ftalyan hududun
dan 72 lcilometre İçeride. Lir kara 
kolu dün taarruz ederek zaptet
rniştir. 

Bingıuiye doğnı 
Kahire, 5 (A.A.) - Rovter a 

iamıının hususi mLJh·ıbiri bildirivor· 
Demeden ga,.h::ı doğru il~rle~ 

mekte bulunan İrırriliz jmpı\Tatorhık 
kuvvetleri Sirenı> Jimanın ı ~aptet
mislerdir. Bu !'lutetle fngili.,. Üeri 
ktıvvetferi Bin~Rziye 21 O kilometre 
vaklaan;uıı bulunuyorlar. 1 ngiliı:. ileıi 
kıtaatm1n Sirenenin garbmda daha 
ileriye vardıkları zaıııı~dilmdttedir. 

Jngiliz hava kuvvetleri tarafından 
nesredilen t.-hli~de Sireıoenin ,gar
bındaki yol boyunca ne· nt t>tmekte 
olan düşman k1taatının f nnili'7 tay. 
ya'l'f'lf'Ti tar,. fm~an bombardıman 
edildiklerini hilrtinnİ<ıtir. 

Mısırı istila etmeğ-e 'kıı1ktığ.ı za
man ma~l Graziani, Sireneyj ka
rargah ıittihl'l:z etmi~ri. 

Haı,......n~tanda 
Londr.a, 5 (.A..A.) - Hı;ıbeşis

tandaki İn~iliz kuvvetleıi Haile Se_ 
lasienin vataııperver askerlerinin de 
yardımı ile çok muvaffakiretli bir 
hareketten sonrn adedce İngiliz kuv
vetlerine faik o lm3.1arına rağmen 
kuvvei maneviycsi kırılmış olan 
'düsmanı takib etmekte devam edi
yorlar. fn~ıliz a~hrl mah.f elleri ln
giliz kıt' alannm ETitrenin tR ortala. 
nna kadar girm1s hulurıdukhmnı 
tasrih etmekte ve Habe:oıiırtanda da 
huducidan 60 il#I 80 kilometre ka
ctar içerilere girdiklerini ilave eyle
mektedir • 

Ayni mahfeller }Öyle dt•ınekte
dir: 

Habeşistan hududlannı o ııP.kiL 
de açmış bulunuvoru2 ki bugün Ha
beş TatanpeTVerJeri Üe bizim aYa
mrı:.da doğrudan do~a muvasala 
teais edilmiş ~thınmaktadır. Şimdi 
istediğimiz ~ibi Hab~ vatanperver
lerini takviye edebiüri-ı.. Artık ku. 
şımızda hududlannı muhafaza e
den hüyük bir kuvvet bulunmıımak
tadır. 

Gemınl Wavell'in teftİ'<lPrİ 
Kahire, 5 (A.A.) -- lmı iliı: baş

kumandaıu general Wavell. tayya_ 
ı-e ilf" Eritre cenhe.,İne ya;>tığı teftiş 
sevahaH,_ri,.n Ka"hir~ve dönmüştür. 
Ceneral Wııvf"ll. F.ritre cepheııinrl"
ld t fti" <ıevahati f'"!'ınRsında, oTada 
vııoı lm,.lct'ıl olan harekatın bir k~ 
mını taltib ,.tmiıı.tir. 

Bomba yaiimuru 

duyu havalardan getirecek tavyare Yo~sa sevki ıd:ırede het!!an~ı ır tedarikini kolaylaştırmakla olU!" . .Bun-
ve planör mikduı ne olmalıdır? terakkı kabu_l edılemez. E~er ~1 .; tarı da terd ve cemiyet el ele vermek 
Bu da ayn meseledir. manya, teknık sahada herhanR'J bı 1 til k k 1 t tb'k ed , r Br. 

maşıanh ı tnc\ ıt.i:ıyfa.da' 

yük bir faaliyet göstermışler ve CT. 
133 tipinde bir ve Cr. 42 tipinde de 

(Baş taraf1 1 İnci say'i\da) diğer bir İtalyan tayYaresı düşür-
kabil vekayiin hemen hepsinin lo- müşlerdir. 

. . ... . . . sure e pe o ay a ı er .. e . u. 

1 'I d . Z yollarını yemlıge sahıb ıse, arzularına naıl o. tün bunlar bir heyeti mecmua teşkil ngt fere 8:l' labilir. Böyle bir tekamülün ırıevcud ederler. Ferde ve cemiyete düşen :vazi-
kesmek imkanı olmadığına nazaran ondan fazla bir feler yapılınca sinir muk:ıvemet>ııi hiç 

şey heklenemez. bir kuvvet kıramaz. 
Almanya iç.in ln~ltere de~iz yol

lanaı kesmek harbın gka;eb~.'"~hut. • 
laşımak için daha mantı ı_ ı: ı ı -

l )arak gM:üküyor. Nıtekım Al
ma 

0
bahriye nazırı Amiral Reader 

n:Mln 1 d'"'' b" 1f Vilhemsafen de söy e ıgı u u -
tukta. bu yola daha zi?'ade temas e
diyor. Hitletin d '! aynı yolda konuş-

sı Alm<1n hazırlığının daha zi • 
mad ' bu şekilde olduğunu gösteri -
yae d. 1 
yor. Britanya adalarının enı1 z yo -
)arını kesecek Alman vasıta an tun.. 
lar olabilir: 

1 _ Hava kuvvetleri. 

F. L Prof. Dr. Fahrettin Kerim Göay 

Faşist rej'mi buhran 
sıkıntı içinde 

ve 

CBa.ştara.fı 1 inci sa.yfada) 
Yunan başkumandanlığının elde 

ettiği mahlmata göre lta}yan ordu
sunda maneviyat namına hiçbir tcY 
kalmamıştır. 

İtalyan lrumaud.nlıiı. cepheden 
kaçan askerlerin kurıuna dizilecek
lerini orduya tamim etmİştİt'. 

Spor i'lerimizde mühim .. 
bir karar 

(BaşUilrafı ı inci sayfada.) 

mıştı. El birliğile uğ..-aşılmaaa idi, 
memleket futbolü hakikaten çok acı 
günler görecekti. Umumi Müdürün 
vermiş olduğu yeni kararı alkışla
mamak mümkün değildir. 

Ömer B6im 

kanta müstecir v~ müsıahdemleri Eritrede, ordıınun taarruzuna 
tarafından müşteryie kaış. ika ediL A müzaheret eden ve birçok mmraffa.. 
diği neticesin~ v!arılarak lokanta~ kiyetler elde etmiş bulunan bir ce
kapeblmış ve failleri de ö,.fi id.are j nubi Afrika tayyare filosu Hzozo. 
mahl::emeaine tevdi olur.muşlardır., civarında bir tayyare meydanına. ta
Bundan böy~. bu gİhi yeTlerde bu uruz etmiş ve vede bomb:ıları yük
kabil hadiselerin zuhunırıdan müş- !ü olarak duran Cr. l 3 3 tipını.l e be~ 
teriler tarafından ika edilmiş olsa ltalyan tayyaresin.: ate'l vr.ımiştiı 
dahi, müsebbibleri hakkında ayni Bu tayyarelerde'ki bombalaı patla. 
suretle örfi idare kanunu ahkamına mıştır. 
tevfikan muamele yapılmas.ıııın ka- Asmara civnrmda bir hava mu-
rarlaştırıldığ aıılaşlmı~r. har~bes_inde ayni tilyvare filosu düş-

Binaenaleyh müessese sahibleri man avcılarını y.ı.k-alayarzık bir ta
ile halkn bu hususta çok dikkatli nesini düşürmüştür. Cr. 1 33 tipinde 
miiteyakkız, hassas ve tedbirli bu_ bir ve Cr. -41 tipinde de ik,; tayya~e 
luaarak emniyet, asayig ve inzibatı ele hava hücumları neticesinde lcuL 
ihlal edici hallerden tevakki eyle- !anılmaz .biT hP.le K"lmiş olarak Ba-
meleri icab etmektedir. renh:ıda elimİ:;ıe geçmiştir. 

Bundan b;ıqkn, booıb:ırdıman 
tayyarelerimiz Eritrede birçnk aske
ri hr-df'flere taarmzlarda btılun
muşlardır. 

Aşil la 
Oynanmaz! 

Ben dur.madan yazıyorum. Şıma
rık ve hırçın damadı.ruzm .,oförünü 
çağırtıp otomobille gezmek arzu -
sunu izhar edip etmiyeccğini bilmi.. 
yorum. Sabahtanb~n ağzını bıçak 
açmıyor. Piyanoya otur~ benim 
piyano ç.alm~k teklifimi reddetti ve 
sofrada - .ıavallı Halide Hanım ne 
kadar telaş etti bilseniz - bir lokma 
yemek yemedi. 

dolayı bu derece üzülmüş olan bu 
zavallı kadına kendimi -.evdirmeğe 
çal~ğrm. Biliye.rom, bu pek ko
lay olmıyacalt, amma Selimin aşkı 
bana ku-v.et ve l".e&Met verecek an
ne. 

Gdecek: mektubumda size kocam 
la tamamile a.ol~ımızı ve kayın. 
'Rlicleınk bir sulh m.uahedesi .imza
ladı.ğımı21 yaza.cağımı kuvvct11" u -
muyorum. 

tırı dikkatle okuyor ve dudakların
da mes'ud bir tebessümle sayfalan 
çeviriyordu. Nesrin.in nihay~.t. uzun 
üzüntülerden sonra saadete kavu~ -
makta olduğunu yalnız y:ızılarm -
dan değil, mektabun ifadesinden, 
cümlelerin birbirini tutmama~ındar. 
anlıyordu. Sevincini anneııine anla
tırken, Nesrin biraz kendisini unut -

Guru tayyare .neydanma taaTtuz 
edilmiş ve hangarlara üç he>mbanın 
tam isabeti kavdolıınmu~r. Pek 
r;;ok hasar yapılmıştır. Eagea motör. 
lü no..ldiye arabaları ve binalar bGm
budıman edilmiştir. Makalede tay
yarelere ve motörlü nakli~-~ kolla-Nalded~n: Muazzez Talrr.n 'Berkand 

. Sel" • fena lir o da ne kadar tatınnış ve su -
Annesinin b~ ha.I~n ci .. 1ı:m bütün kutu hayale uğramıştır. Da~a diiR. 

halde üzüyor nınecıgım, un d _ı sözde pj.yano çalışn ken, bana şu 
.. ... dı somurttu urau, 

Run ag..zını. açmil . , . A an- sözleri fı5ıldamı~tı: 
gezmege :ııtmek ıstemedı, ha.tta h y iç.in harikulade bir 
nesinin şefle.at ve iti~~sını ~ı]~ b 

0 ! - m a~:zırladım. Annem gidec 
görmedi. Her şeye Lıtız:lendıgı. e progra _ ,. b• de erken 

b 11. 'd" Onu 'tmez tarasay:ı ~mm, -n 
şeyden sinirlendiği e ı ı 1· gı ~ Serbeıt güniimüzür, bir 
:Yatıştırmak ve kendisine hunca k- kalkacaırnn- • k . t · 

d k.k bile ziyan etıne :s emı-
dakirhk gösteren anne.İne terıı ce. a ı asını 
vahlar vermesine mani olmak için yorum. bik d"I 
akla karayı seçtim. Maalesef prograı~ t~t . .. e 1 e • 

d . erbest ııünuınuz şoyle geç-
Bngün de fena bir siirpri:ıle kıu- me ı ve s 

şıla~ık. İkimiz de Halide Hanımın ti: ·'- dd.i J<;Z-
hermutad Beruta ineceği bu ÇaT - Sel' aJık ~-uraY-• tarasa 

::da unndı, an'l'esi <>nun ya • 
1-amba gününü sn'bınızlıkla bekti - longud ··......n..ünü ördü. ben de oda~ 
Yorduk. MaaletJef o gitmedi ve ~ mu a o • .,- ~ k~ 
l>ahleyin kahvıdtı tepsi.sile Selimin da yaln~ oturup siu: yazma 
-...1- ..... 

Anneciğim, roller şimdi tama -
mile değişti. Ben her şeyi ho~ görü.. 
yor, ufak bir st-behle m("s'ud olu -
yorum, Selim bila!Ls 'hırçın. şımarık, 
mütehakkim ve 1'ı.ı.şin oldu. Kimse
nin kendi 'iÖ-zündcn dı>'aTI çıkma -
sına tahammül erlcmiyor. Böyle 
iken onu 11e kadar s-cviyanım bilse_ 
niz ... 

Nineciğim, hissediyorum. görü -
yorum ki pek yakmda bir takım 
vak'alar olacak, aııa Dğu.I arasında 
ciddi bir muhavere geçecek ve l lali
de Hanım bizim birbirimizi sevdi -
ği.mizi öğrenince gelinini olduğu gi.. 
bi kabul etmek mecburiyetinde ka-
1a<;ak. 

O zaman 1'er •e.v halldilecek ve 
ben, oilwrun ıreçirdiğ-i feci h:radan 

Odamın kapısı :ıçık duuyor, u
zalrtan Selimin mahzuı:ı yüzüuii gö. 
rüyorum. Onu teselli için k~ak, 
boynuna sarılmak, onu Öpmek isti· 
yorum anne, fakat bu arzumu kal -
bime gÖmmeğe mecburum, bu ö_ 
pöcükler kayboluyor, ne yazık ... 

«Kaybolan buse1~:n bir musiki 
parça~ı için ne güzel isim! Sdim ye. 
rindcn kafktı, bu tar~fa geliyor, mut
laka- sokağa çıkmamızı teklif ede -
cek. Mektubumu burad:ı bititiyo -
rum. anne, kızınızın tam biT ~a _ 
dett erişm~ için dua edin. 

* Mediha Hanım odnsında gem~ 
bir koltuğa P,Ömülmüş, ktZJnın son 
gelen melı:tabu.Mı okuyordu. Her aa-

muştu. rına taarruzlar yapllmıa ve yerde S. 
HanıD'I 79 tipinde üç tayyare tahrib ediL 

hemen masa b.işı:-ıa ~eçip kızına ce. mi~ ve diğer bir çok tayyar" de ha
vab yazmağa koyuldu, fakat daha ,ara uğratılrnıştır. 
ccsevgili kızım n kelimelerim yazma- Cenubi Hab"!Iİstanch. ccnuh~ Af
dan kapının zili kuv-ntle calmdı. rika tayyareleri o•duyil Tl"'ii-.aheret 
Acaba kimdi? Bu saatte irim ~ele- etmeye d evnm cylemi~lerdir. 01to 
bilir? Mutlaka Sacid~ veya Meziyet, civarmda bir haı:a nıuh~r hesindP 

Mektub bitince Mediha 

h d d tek bir cenubi Afrikalı pilot Cr. 133 
ya u a ikisi.. . Merdivenk.rde tipinde üç düşman 'tayyareqi dü,ür-
genç ayak se~leri dı1yulda ve oda ..,i: ti;r. 

kapısı şiddetle a~.ldL Dütiiriı1.en Alman layyar'f'Jeft 

Mediha Hanım kızını kar,ısında Dii~man tayyurcle:-i dün Maltaya 
nörcl,;; ~ 1 • ... taarruz etmı:ıleNı.! de avcı arımız 

- A.. Nesrin... Böyle habresiz bunları önlemhjtir. Hiç değilse, 
niçin geldin"> Bir .§ey mi oldu",) Yunkers 88 tip;!lde üç dfüman tay. 

Nesrin asabi bir tavırla annesinin yaresi düşürü)mü~tür. Diğerl t'ri ağır 
boyouaa atJcla. hasara uğratılmıştır. Binaİara bazı 

hafif h.uarıar ohnu~llEr,._. -----



a s.,ı. 

Si GER 
KONTROL SAATİ 
GELDİ 

Fiatı 

60 LİRA 
15 sene 

gauntilldir. 

SINGER SAAT 
MA<'iAZALARI 

tıtıınbul, 
EmlnOnO, 8 

Üniversite Rektörltlğtlnden: 
Ceu Hukuku, Medeni Hukuk, DevleUer UmUllll Huku'ku, Devletler 

Buswıt Hukuku, Umumi Felsefe ve Mantık, Türk Edebiyatı Tarihi, Alman 
FiloloJi5i, Umumi İktı.sad ve İktı.sad Teori.si. Maliye ve Maliye Kanunları, 
tktısad ve İktısadl Doktorinler Tarihi, Anatomi, Hayatı ve Tıbbi Kim. 
ra doçentlikleri a91ktır. Namzedlerin 5 Nisan Cumartesi günü yabancı 
da imtıhanı ve 15 NiSanda esas imtihan yapılacaktır. DoQıentllk imtihan 
talımatı hilkmimce tezlerin 5 Nisanda verilmif olması lbımdır İsteklıle 
rtn sıhhat raporu, 5 fotoğraf, nüfus tezkeresi ve ilmi huvıyetinı gostere~ 
'fi§lerı ile CC14Ier Tedris İşleri kaleminden istenecektir). 27 Mart 1941 tari. 
hme kadar Rektörlüğe müracaatları. (786) 

Yalova Kaphcaları f ş1efme Iv.üdürlüğünden 
1 - Yalova kaplıcalarında elektrik santralı binasında bulunan Ma • 

car L. Lang fabrıkası mamulA.tından henüz monte edamemiş <225) bey. 
Cir kuvvetinde yeni bir lokomobain satış muamelesi evvelce ilfln edilen 
l{inde icra edilmemiş olduğundan bu satış 14/Şubat/941 Cuma günü sa
at 15 de açık artırma ile İstanbul Sahil Sıhhiye Müdirlyetinin Galata 
Merkez binasındalt! Kaplıcalar İşletme Müdürlütü İstanbul Bürosunda 
Japılacaktu. 

1 - Makıneyı görmek ve daha fazla malftmat almak isteyenler Yalova 
Kaplıcalan ~letme Mildilrl{lğt1ne müracaat edebaırler. 

3 - Satılacak lokomobil ve teferrüatı liste halinde tesbit ednm!.şt.ir. Tes. 
limat bu listeye nazaran icra edilecektir. 

4 - Makinenın kaplıcalardan nakliyesi, nakil vasıtası masrafı tahmil ve 
t&hlıye masrafı, hamal paruı, nakli için ihtiyar edilecek bacümle masraf 
ile mahallinde yaptırılacak montaJ alıcıya aiddir. 

5 - Muhammen bedel (25,000) lira olup ihaleyi milteakib bedelı ihale 
berınden " 15 nilbetinde teminat verilecektir. (837) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
ı - İdare ihtiyacı için 3000 ül 3500 piyade, 1400 ill 1500 süvari müvezzi 

ile 150 ill ıoo hamal ki cem'an 4550 ül 5200 maa iasket elbi5enin dikişi 
tapalı zarfla ek&ltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Muhammen bedel 139250:. muvakkat t.eminaıt 12943, 75» liJa olup 
tbiltmesi 20/2 941 Perşembe günü aaat 16 da Ankarada Evkaf apartıma. 
Dında P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda 
fapılacaktır. 

3 - 1:.steklıler muvakkat teminat makbuı veya banka mettubile ka. 
nunl vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat d5• e kadar mezkur 
:tomısyona vereceklerdir. 

4 - Şart.nameler, Ankarada Evkaf apartımanında P. T. T. Levazım is. 
tanbulda Valide hanında P. T. T. Levazım ayniyat şubesi müdürlükl~rln. 
den 19eı kuruş mukabilinde verilecektir. c614.84h 

lstanbul Defterdarlığından 
Açık olan ücretli vazifeler ıÇln lLBe ve orta mekteb mezunu olanlar ara. 

llllda 'tahsile devam edenlerle 18 yqını ikmal etmemif olanlar kabul e. 
4l2mezler• 2012/941 tarihine müsadif Perıembe ıunn aaat 14 de İstanbul 
tlnlversıteısi Hukuk Fakültesi birinci aınıf dershanesinde müsabaka ınıti • 
b4nı yapılacaktır. 

İmtihana girmek isteyenler aıatıda yazılı veaikalan hamilen bir ıStida 
ile 17 - 2 - 941 Pazarte& gün{} saat 17 ye kadar Defterdarlık Sicil kale • 
mine binat müracaat ederek fototranı tabul tartları almaları ilAn olu. 
nur. c:717• 

1 - Tah&il veaika.sı. 
ı - Nllfua tezkeresi. 
ı - Hüsniıhal kllıdı. ı Bunlar yalnız imtihanı kazananlar 
4 - Sıhhat raporu ve aşı tCığıdı. dan billhare alınacaktır. 
5 - 4, 5 X 8 eb'adında iki fotoğraf. 

SON POSTA 

o 
Yeni Çıkan Plaklar 

Küçük Melihat 
Keman, Ut, Kanun, KIArnet 

270407 N RUHUMDAK:t HİCRAN o. DİLERİM KARA SEVDAYA 

Kemal Gürses 
Keman, Kanun, Cümbüş, Klarnet 

270408 No Na.sd olda bilmem. Neva rut pze1 
• Ydlarca demek - Neva hicu razel 

Azize Tözem 
Cura ile 

270409 No Attama annem. Safranbol• nryantı 
• Burçak tarlıuı _ Salranbol• TUJantl 

Sadi Yaver Atamam 
Cura ve Zil 

27041 O N KAŞIK OYUN HAVASI 

0 • SAFRANBOLU ZEYBEK HAV ASI 

Milli Saraylar Müdürlüğünden 
1 - Yalova kaplıcalarında ınşa ettirılınekte olan RiyaseticUmhur katibi 

umumilik binasının drenaj ve etraf tanztmi işleri kapalı zarf usulile ek _ 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak işin tahmini bedeli 160371 lira «50J> kuru,ştur. 
3 - Bu ameliyata müteallik birinci k~lf cedvell ile şartnameler ve '"a

ziyet plAnından birer nüsha ellı kuruş bedel mukabilinde Dolınabahçede 
Milli Saraylar Müdürlüğü kaleminden alın:ı.bilir. 
~ - E~iltme Şubatın yedinci Cuma günü saat on beşte Milli Saraylar 

Mudürlüğu binasında yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat «452• liTa «82• kuruştur. Bu paranın Malsan. 
dığına yatırılıp makbuzunun eks!ltmenın yapılacağı saat on beşten bir sa. 
at evveline kadar diğer vesaikle beraber ek."iltme hey'etlne verilmiş bu • 
lunması lA.zımdır. 

8 - Eksiltmeye girecek olanlar T'caret Odasına kayıdlı bulunacaklar ve 
şimdiye kadar ba.şka yerlerde yaptıkları tamirat ve inşaat işlerine dair el
de ettikleri vesikalarla bu vesikaları göstermek suretile kontrol mimarlı. 
tından eksiltme gününden evvel aynca alacakları fenni iktidar ,ahadet _ 
namesini ve teminat para3t makbuzunu, arttırma ve eksiltme kanunu 
nun tarlfatı dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarfın içınde saat on dör: 
de kadar eksiltme hey'etine tevdi edeceklerdır. c232ı 

~---------------------------.. 1 BAYANLAR, ÇARPINTI ve SİNİR BUHRANI ÇEKENLER 1 
l ~ ~.! .!!: ~~.!-... ~~ ~~~.~~ 1 
"W bulundurunuz. -~ 

Y ozgad Memleket Hastahanesi Baştabib
liğinden: 

1 - Ameliyathanede çalışmı.ş ve yetiştirUmiŞ bir hastabakıcı ile hastane 
llboratuvarında çalışacak bir lılborantın alınacaktır. Her ikisinin de bu 
servislerde çalı.şmı.ş olması şarttır. Ucretlerı ellişer liradır. 

2 - Hastanemizde 40 lira ücretli ~ıbaşılığı açıktır. Mutfakta ~yrıca 
bir ikinci aşcı ve bir de bulaşıkcı vardır. Taliblerın bonservi.s ve hüsnü _ 
hal Uğıdlarile hastanemize istida ile muraeaatları !l~n olunur. (620) 

Pele--!iye Sular idaresinden 
İdaremiz servisleri için bu sene tedarıki muktezi 103 kalem matbu evrat 

2135 lirada talibi uhdesindedir. Numuneleri Taksımde Sıraaelvaerdekt ida. 
re merkezinde levazım servisinde mevcud olan bu evrakı daha aptı fiatla 
vermek isteyenlerin 12/2/941 Çarşamba günü saat 16 :ya kadar fiatlarını 
birer mektubla idare merkezinde muamelM .şeflıtlne bildirmeleri. a858• 

, ........................................................................................................ . 
Son Poil.t l'fatbaua: Neıriyat Miidüni: Selım Haıııp i.meo 

SAtth.u:.lü: ~. Kaaıp EMEÇ. A. Ekrem USAKl.IClL 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 1 / 2 / 1941 vaziyeti 
AKTiF 

Kal&: 
Altın: Safi kilogram 72 803.019 
llanknOl • 
oraklık . 

Dahildeki aüalttrler: 
TO.rk Lil'Ul . 

R~tekl mahabtrter: 

Altın: Safi kilogram 5.010.756 
Altına tahvili kabil serbest dö -
\'izler 
Dtter dövizler ve borçlu Kllrinl 
balet yel eri 

Radne tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı natdlye 

tarşılıtı 
kanunun 8-8 inci maddelerine 
tevfilc&n Razıne tarafından Ttld 
tedlyat • • • 

Senedat Cibclam: 
'ncarl senetler • 

P.ab.am ve tahvOit olzdanı: 

( Deruhte edilen enakı nakdL 
& ( yenin lcarşılıfı esham ve 

( tahl'illt Cttlbaı1 kıymetle>" 
B BerbMt E,,ham ve Tahvlllı: 

Aft1181ar: 

Alt.ın Te dövtz berine av&na 
TahvUt.t 1l~rtne avana . • • • • 
Hazineye kısa vAdeU anna 
Hazineye 3850 No. ıu kanuna göre 
~ilan altın kal'fl}ıklı avana 
llılsedarlar: • 
Muhtelif: • 

Lira 102.111.G54.21 
• t . .ft0.888.50 
• U33.441.«l 

• 359.852.21 

Lira 7.048.029.54 

• -.-
1 30.510.117.21 

Lira. 158.7~.583.-

1. 20.149.137.-

Lira 256. 753.354. 71 

!Ara 45.833.418.93 
• 7.926.808.54 

Lira 8.963.74 
• 7.808.722.-

• -.-
11 114.584.926.'75 

Yekh 

Lira 

114.176.262.13 

3SQ.852.21 

37.iSS 146.75 

1 

1 

138 599 428.-

256.751354.71 

53.760.023.47 

122.402.612.48 
4.500.000.-
9.519.514.06 

'117.119.191.82 

PASiF 

~rma1• 
battya& ~I 

Adt ft tntallde • 
Busml . 

Tedarildeld BanlmoUar: 
Deruhte edilen eTI't.kı nakdi•• 
JCanunun 8 _ 8 lnet maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tedlyat . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
batiye,,l . 
Karşıhtı tamamen altın olarak 
tlftveten tedavüle nzedllen . • 
Ree3kont mukabtli ilbeten te • 
davüle va.zedUen . . . • 
Hazineye yapılan alt1n tar,ıııt.. 

lı avaruı mulcabilt 9902 No. lu kL 
nun muclbln.ce llheten tedaYl
le vazedilen . • • • , • • • 

MEVDUAT: 
'J'ı1 rk IJraın 
Altın: Safi Klg. 878.800 
3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan anna mukabill tevdi olu
nan tılhnlar: 
Safi Kllg. 55.541.930 

Dövh Taahhldau: 
Altına tahvili tabll döTizler . , 
Diler dövizler Te alacaklı Kll 
rtnı batlyelerl 

Muhtelif: . 

Lira 8.188666.15 
• s.ooo 000. 

Lira 156.748.563.-

ı. 20 149.137.-

Ura 138.599.426.-

1 17.000 000. 

• 249.000,000. 

1 14.000.000 -

Lira 78.354.461.56 
• 1.233 302.58 

11 78.124.187.90 

Lira -. 
tU35.761.7S 

Ltra 
15.000.000.-

12.188.666.15 

f18~99.428.-

77.587 764.12 

78.124.167.90 

28.565.761.75 
106.573.405.90 

Wekb 737.818.191.81 

..... Mddl .. t .... ...... &ftıDI .. 1 

$ubat 1 

Yuva 1 

Çapa marka M üslahzaratı 
Sıhhatinizin, Nqenizin, Sofranızın hAdimidir. 

İsbnbul Oçüncü Noteri 
Usulüne göre verilmiş umuml ~ekAletnameye tevfikan umuml vekillm 

olan İstanbulda Fatihte Fevzıpaşa caddesi 82 No. Öktem apartıman bi.. 
rinci katta mukim iken hfı.len İs. İnş. tb. karargA.h yazıcısı Süloğlu Tatar
lar Edirnede bulunan ve hususl §lrkette ortatım olan Semih Kansu u
kere gitmek dolayısile hliz bulunduğu salA.h.ı)'ebleri beş ayd.anberi istl
maı edememekte ve bu yüzden işlerim sekteye uğramakta olduğundan İs
tanbulda Zındakapı mahallesinin Zındankapı caddesinde 71, 73, 64 Nolu 
mahallerde bulunan tiearethanemi bana izafeten idare etmiye, fırmam 
namına mal mübayaa ve füruhtuna , ticarl muamelltımı tıedvire, her 
türlü taahhüdata girişmete, pey sürmiye, depozito ücreti tevdiine, mu • 
tavele ve şartnameleri iınzalamıya, ffatlarmı tesbit etmiye, ve teslim 
edeceği malların bedeli ile teminat paralarını almağa, ticarethanem na
mına posta, banka ve gümrüklerden gelecek kıymetli ve kıymetsiz ema _ 
netleri almıya, çek ve bono ve buna mümasil tücari senetleri imzalamı.. 

ya, ve ciro etmiye ve kabul veya redetmiye emvali tilccariyemı siğortaya 
koymıya, siğorta piriınlerini ödemiye, ha.sar vukuu halinde bedellerini ia.. 
temiye, ve bu işe müteallik makbuz ve senedleri imzalamıya, tıcaretha. 
nemin gümrük "1erini takib etmtye, evraklarını imzalamıya, ecnebi men"" 
leketlere mal göndermiye ve .namıma şelecek malları tesellüme ve rüsu
munu ödemtye, Te811\t datreleTdekı bll6mum ltlerımi taklb etmiye, ahzu 
kabza, sulh ve ibraya, ferağati davaya, ve ferağati kabule, milteda r 
velhasıl sözü geçen vekA.letname ıle benden haiz olduğu bilfunum sall.. 
hiyetıer Ue mezuniyetleri ref eylediğimden beş nfü;ha olarak tanzım olunan 
i.Şbu azilnameden bir nüshasının nıumaileyhin yukarıda yazılı adresine t<.b
liğıni ve bir nüshasının daırenizde hıfzını ve üçüncü şahıslarca maIQm 
olmak üzere üçüncü nüshasının Son Posta gazetesi ile Uln edil
mek üzere tarafıma itasını dilerim. 

Adres: lstanbul Zindankapı Abacılar &l-'73.'71 No. la Matauda 
Yani Am•slidis 1838.8.S 

r.============ 1941 iKRAMiYELERi 
T. İş Bankası 

1941 Küçük 
Tasarruf Hesaplan 

İKRAMiYE 
PLANI 

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

" 1 500 1 - 2000.- 1 

8 " 250 • - 2000.- • 
35 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 1 - 4000.- • 

300 ı ao • - fOOO.- ı 

K91ideler: ' Şubat, 1 :ıua:ras, ı &. 
a-a-, 1 binci~ taıiblerillde ,..... 


