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Ticaret ve Milll ŞeE dft• 
petrol ofisleri karaya 

kurutuyor avdet· ettiler 
iaşe Müsteıarlığtna 

namzed gösterilenler -
Müsteşarlıgın bir de 

muavini olacak 
Ankara t (Hususi> Ticaret Ve. 

kAletinıe ballı olarak kurulmakta 0-
lall iaf8 &efkilltmda vazife alacakla. 
na illllderi önlmüsdeti gtinlerde U.
antn 8'Qlil bulunacaktır. 
Ölftındilıme iöre İqe Mwıteşarlı_ 

ima Da11118dler ara.sında bilhasısa ilçı 
ilim tmeıtnde durulmaktadır: 

General Muzaffer, Hatııy Valisi Ştik 
rü Sökmensüer, İaşe Okulu muallim. 
lerinden albay rüştü. İaşe Müsteşar. 
ııtmd& bir de müateşar muavini b~ 
lerinden albay Rüttü. İa4t? Müsteşar. 
ııta ballı teokilA.tın of.sler mudürlil-

Mr .... krahn öniind bir • til tıamına mevcud Toprak Mahsul. 
İnailtereri miidalaa edecek nnetla-clen ~~:.:.. takıyor e mitra!Tözü aöm bpah leri Ofılile kurulmakta olan ·ı~caret 

uuw- ve Petrol Ofialeri de bağlanacaktır. • r······00• 00• 000000......................... Lı· d İate tettilltı mllnasebetile Ticaret Milli Ş.lin yari lalüJinlelri Nyalaatlerindcn bir intiba 

Alrlkada 
barekAt 

I ·ıt . .,a a :VekAle~ mtifettif kadrosu genl.şletil- Anbra, 6 (kA) - Rıeilidn- yarbalar, Elami .. MalatJa ftlbet-
ıngı erenın mettıe<;r. ..... Lm.t taöDa 29/1/1941 t.ri- ....... ain7arak ........... ---.. l"k r••gılll•• tqe Mtbteşarmm maqı &ı>O, mu.. binde '-tlacllldan dola M7Üa~ daldan soma basGn aut 16 ela Aa-

b ı•r gun U -- .. - &Tinin 500, İ-.e Umum ~üdürtlnün rinde Sivu. Ersuram, Eniı Cllll, Di- lmrQa aYd.t ~. 
•. ~at Mürakabe Müdürünün 400 --:---=---------=---__::__.:.:.:..::.:.:..:.::..==::::=..:_-

İtalyanlardan 1.500 lıa_rb m~sraf ı . Rodos adast tekrar - olaViŞi;b. Altın suyuna batırılmış 
OSİr d~ alındı Yen~~;~~ :;ti~OO bombalandı Jl&r8ft demir baç 2 bin lira !.. 
1 ı ı E •tr d tatisısat ıslandı ı Hava mendanı mitral-
ngi iz er n e e Londra, t> (A.A.) - Bugün 1 .. ~ • --

ltalyanlan yakından Avam Kamuuında maliye na- ı yoz ateşıne tutuldu, Amıral Darlan tekrar Cür' etkirane bir dolandıncılık 
Ukib ediyorlar i;; ;;;:,~~Ôy m~;::·_;_:U:; İ pike hİİıc;umlar yapıldı Parise gat 

Kahire t (A.A.~ - Resmi teblil: lunmuıtut. Kahire. 6 (A.A.) ..._ lasliz laa- . a i / D t 
Trabluegarbde, Bingui iltitame • Nazır. bu münasebetle milli ~kuvvetleri kararg&lurun tebliii: wıareşa re en son 

iki dolandırıcı Kadikögünde bir otel sahibesinin 
2.()()() lirasını dolandıruken gakagı ele verdiler 

- ilk ~em t.ıhsisat talebb.CI • ı - -
~e Ueri barekeı'1nlz memnuniyet muraflann balen l>ütiin aervia- .f/ S Şubat gecea İngiliz bombar- kararını /ıa/ta 
111racı bir tanıda inkip.f etmektedir. ler için uıkriben günde 12,S dunan tayyareleri Bingazi yakının- Zabıta. diin yaptıit muvaffaki-1 çumak iatememif ve onlara fU ce--

Sritrede tuvvetıerimitı Keren etra.. milyon sterlıne balii olduğu-
1 

daki Benine tayyare meydanı ile sonunda veriyor yetli ve o nia!:>ette de entereaan bir vabı vermiı ve 
tında kuvvetle müdafaa edilmekte o. nu söylemiştir. Berka Wava meydanını bumbardı- cürmümethud .onunda iki açıqöz c- Asan atıkanın c!aniskasın-
kn menileri sarmaktadır. Daha ce. Avam Kamarası, nazırın iza- İ man etmiJlerdir. Vichy, 6 (A.A) - D. N .. ~· I dola~dmc:~yı yakalamııtır: .. dan anlanml .. . Eğer. sizde böyle 
nubda Barentu'dan p.rka doiru çe. hatanı dinledikten sonra bu tah- İ Beninedc iki hangar tahrib edit.- Amiral Darlan maretal Petanun Dort gun evvel Kadıltoyunde nh teYler varsa, hıç çekınmedcn ban• 
tııen İtalyan tunetıerl Tole mmta. Iİlab reye koymadan kabul et• i mit ve petr~l~.•ııı , çıkmıt olması tekliflerini himil"n bu .. hah eaat tun caddesindeki otellerden birine söyleyin!» demiftir. 
~--- d t k dan ..:AAetıe tatib miıtir. : muhtemel buy•Jk bır yangın zuhur 11.30 da t\?krar r"ari•e gitmiıtir. tafradan geldiklerini aöyliyen ilti Hatti bir aralı~ Arakaı, h·ralı 
-..un a 90 ya ın ,...... • <DeftDU ı ineil ,.. ...... > •• • • • • B il --.ı (DMulll 

1 
lnei sa.Jfad&> '-.. __ ................................... -' ,. Vichy·nan aali.hiyetli mahfelleri a- muıten ınmı2tir. avu arı ve müte- müıterilerine kendisine tevdi ed~ 

~---~==:..:-==-===--.::::==::::::=:::=::::~-------.;__-------- miral Darlanın Cuma aktamı veya addid sepetlerile otele gelen ve bir cekleri böyle bir aırrt hiç kimse:pl' 

Otomobil 
tabdidatı 

• 1 lık Cumartetıi sabahı dönmesini bekli- oda igal eden misafirler, geldiltle- aöylemiyeceğine dair de bir lıaJI' 

lstı
·na ma emesı· yorlar. (9"amı 3 ibaeii 11&Jfacl&) rinin erteli günü k.endılerile ahbab- teminat vermiıtir. 

lığı b~ hayli ilerleten otel sahibi A- Bu teminat uzenn"' taşralı müt-

Ball• -.-•a• rakıyıe!. asan atikadan anlayıp, an- teriler~~n biri otelci kadının kula-

k 
•tı At k AilUA A ' lamadıgını sormutlardır. iına egılmif ve yavaşça: 

t Ş ı a l an Un U Arakai aaf bir tafralı olarak tanı- o:- Evet bizim lr.uabad:s ark• e - . . k·ıd . k. f dıiı müıterilerinin bu auali ltarıı- dattmla birlikte zenain bir define 
Vazıyetın ne şe 8 IR ışa anda, bir define bulm114 olabilecek- bulduk. Buradan çıkardıiımız kıy-

T 
• d ·· ı.:L b L! '- • • • f d v• • K k • • lerine ihtimal vererek, kelepiri lta- (Dennu 7 DDI 971~) 

He - e i bir karara Ankara, 6 (Hususi) - em.~ız en. murerou wr '".o"!aayon 11tina • ecegmı gurme ıçın nuz y n biri . reisinin riyasetinde batmud- tetlcillb kanunu proıeaıle miitenazır E t k d 
vanlmadı d.::umı daire reial ye .. ~la~I· olarak hazırlanan ~·f hukuk ve birkaç gUn beklemek IAzım ge m 1 n a asın a 

_ Adliye VeUleti pbe mudUrlenn- (O..- 7 mca SQfMaL _ 
Ankara. 6 (Husuat) -Tabi ye - Dün akpmki Radyo aazeteliıı- 11 t h • b t bueuıi otQmobiller için konan talı- elen: se er a rı a yaptı didatın tamamen kaldır.ima• için Düa Lo.ndradan Balkanlar hak-

L ld• An k L--~- ,.vanı dikkat iki haber Yeril-
oir karara vanlmtt deii ır. ca ıuuua '<DftUU 1 laıell DyflMI&) 
bazı yetlerden Te Yatandatlardan 
telmekte olan .. Uyetnameler esulı 
8Ur~tte tetkike tabi tutulmaktadıT .. 

Sular inmek istidadı gösteriyor 
Hük6met tabdidden aldıiı neti

ceden memnundur ve bunda de
\'amda fayda görmektedir. 

Japonyadan 
Amerika ya 
tehdidler 

Tokyo 6 (A.A.) - D. N. B.: 
Naıalto Şiınbun gazetesi diyor ti: 
laponya milletini bugün en ziyade 

•llkadar eden mesele Japonya ae 
Arneraka arasında harb C)ıkıp çıkml • Hahet vatanpen-9.........._ bir lnlP 

Jacatıdır. Bu hususta harb çıksa bile ------------, Habeşistandaki 
italyanların 
tahliyesi ... 

bedbin oımaıa aebeb yoktur. Ameri - A udlukta lııt.n milleti ıunu bilmelıdir ki. Japonya rn av 
Amerika ae bir barb ıbtimalini ciddl Elenle, 1• n 
bar tarzda ve bunu 11ltQnetle. kiyaset. 

le ve lı:orkuauz olarak derı>il etmek - ff k • ti• 
~ir. icabı halinde Japonya her tiir. muva a Jye 
lt tedbiri aımata tarar yermiıtir. 

<Denim., - -.,rada> Kral Zogo Yunan ordusuna 
yazllmak arzusunu 

Eski ltalyan Maliye 
Nazırı müzakere için 

Londraya gidiyor 
Bu sabah gelen 
haberler 3 üncü 

sayfadadır 

gösterdı 
A.A.) _ Arnavudluk Londra, 6 (A.A.) - Afrik.ada 

Manastır .6 < ter ınubabirı bildi - ordulan dirt cephede r1c
0

at •tmelrte 
bududundakı Reu • olan Duçe, ıımdi H"abetistandaki 
rıyor: S a!ct 1&ffacla) (Deftml 1 Mi a.7fada) 

(l)eY&lill ;r,-. 

' J 

General diyor ki 
alJranlard 

vaziyet 
.--- YAZAN: 

Emelıli General 

H. Emir Erki" et 
........ Dm tılMlt 

aıabarrtll 

j; nailiz membalanndan ıelea 
haberlere söre Almanya, 

Bulsariatanı yenid~n aıkııhrm .. 
ya bata..ıuftlr. Bu kaynaklar, 
Almanların Bulsarlardan ü~lü 
pakta girmelerini iateclikleriai 
de bildiriyorlar. Bulsariatanıa 
bıma karp olan hareket trazını 
iae, sene Royter ajanaının dıp
lomatik muharriri t&rle tarif e
diyor: o:Bulıarlar arada sırada 
istikWlerini ve bitaraflıklannı 
mulaafaza etmek ietediklerini i
leri sGrGyorlar.Bu beyanata inan
mamak için hiçbir aebeb )'ok
wr.• 

(0..- 7 - IQfada) 

Suların istilasına maruz kalan gol/arda 
münakalat durdu, trenler işligemigor 

Sulana iatilUma maruz kalan Gedla UprW 
İzmir 8 (Hwıwıl> - Yatmur fasıla m14tır. Kızılay ber JUdıml ppmat

ae devam ettilanden bazı yerlerde tadır. 
aular inmek istidadı ıöstermektedir. ı Büyük mit7Uta lroJUD .lalarla mala 
Tirenin Subatı koytl ile Menemenin aurdur. BmJrUemle MuradiJe arum.. 
Tuzcullu köyü au iniliaına utradı - da auıar bat bo)'UDdan l,flD&tıadlr. 
lıodlm bqiln Talinın nezaretile bu Yalmur deJDir10llarımızda kaymalar 
k6Jler tahli19 eı1amifJ.el'dJr. Ttre79 80 h111111e cetirttitfnden trenlerin itle • 

~----"""""' _____ , t141r ~ w halk barmdırıl-1 QJftam ı Ml..,,..., 



Hergün 
Bir misal 

'----- •uhittin m.seıı 

SON POSTA 

' Resimli :makale: es Neş'esiz çocuk •• = 

1 STER i NAN, i STER iNANMA ~ 
Gazetelerden biri merak ederek, 
- Gu harbi korkusu ar :mı? dı}'e düşünmuş, gidip 'bir kımy.agere .sor. 

muş, 

- Hayır, cevabını almış. Dünyada en .Qok gaz iıtt.tnsal eden memleket 
Amerikadır. ondan ııonra Ru.:.ya gelir İngiltere gelir, .Almanyaıun sırası 
bJr hayli geridedir. Billim bilmediğimiz yeni bir ke§ifte bulunmU§ olmnsı 
ihtimali de .)'Oktur. Bu bakımdan müsterih olmak IWın. 

Gazeteci .mesJelrtq§ bu .anut.ini, muht.erem profesör de bu izabo.Lmı bi
zim küçiiğe ~ '1 üra vererek mettıcbdea bir .1:az m ukea almak .n1tc. 
bMı'ipet;nde kalmadan öoce ırerm4 olsalardı eJbei.te dal:Ml QOk sevınecelt -

tik, fakat ne ele o da.ha birçok nıaskelere nuıhtaç olıııaktan kurtulma 
ihtimalini sezer gibi oldtığu.muz için bu sözler gene hoşumuza gitti. Esasen 
birçok şeyler ele öğrenmiş olduk. Mesela ~rin ar.asında ~ tehlilceli. 
!eri olduğu gibi gene tesirli olmakla beraber çok ~arnrsıZla.n da ~arnı:ış. 
Bu sonwıculardan bir tanesine klor clenilirmi§. Bu gaz insanı güldüre 
güldüre bayıltır, tesiri de bundan i~aret. lt~. 

Kıor·· kolaylıkla tedarik etmek mümkün müdür. bılmiyonız. 'Fakat an
la~)Ur ki, ct..'bde k üçük b ir 'Şişe bulandurmü: m iimkün olsa mat-azala. 
rın Ga1. ~ .oab.rkesı_ gazeteAeri okur.ke.n, ~cı nıdyolan dın
lerken bil; de fa,,daaız olınqacaıw.r. 

ıSTER JN AN. 1 STER INANMA1 

Sözün kısası 
lüküs mağazalar 

Sovy t f icaret hal 
komiseri muav·ni azledildi 

Moako va. 6 CA.A.) - Stefnni 
ajans1Ddan: 

Ticaret halk komiseri muannı 
Ciuprin, ıdlük.ümetirı kararlarını tat
bik humsund:ı 'Jlles0

w iyet kaidesine 
riayet etmemi7 olduğundan dolayrn 
Sovyet Ruwn 1lnı1k "omiserleri mec
lisi tarafından ft~;lmiştir. 

Ne:vyor\:, 6 (A.A. ) - Sabtk 
Be1ÇJ1ca ba:şTI'!kili ve Relçıkanın Bir-
1eşlk Amerika clevtet1eri n~d-inde
ki mümenıti ~eun;!I, mcmtekrtinin 
Ahnan\ar tarafmt-1.ln i•ti1iısı esnasın
da emin hiT vere 'koım1mak üz~re 
Fransaya nakled;1mi~ Mılonan 260 
milyon altın ılo1 ,mn Delçikıı lniku
metinc iade t".Clileoeğin,i sövl ftrr.i-ıtir • 

Rnmi ~ne 
'UJb'; -2 iocıkioun 

.ŞUBAT 

Resmi sene Knıııın 

19 4 t 

CUMA 
GüNF..Ş M h 1 IMSA11. 
::;. o. • u arrem -· j o. 
8 06 10 6 ~6 
2 34 1 ~ 

ÔQlc lkiodi Ak.,am Yataı 

s. v. s . .j. s. J. s. o. 
v. ıs ııs ıt> ı• ts tıı ııo o• 
E. 7 56 9 •:4 ı~ 88 

Al 
lu 
ter 
rn 

mı 



- - -- ----- .. --..------- - - - - -------- .. -
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lgraf, Telefon Ve Telsiz abe • er 
llaldnere l Kira bedelleri hakkında l~.$'~e- !Rom.anyada. he~ birJAmerikadan hergun 
V8rilirk8D yeni bir kararn e e Habeşistan intika:: _SUÇ.Unun .~ıleSi de Vapurlar ~OIUSU 

~ Fransanın verdiği 
e.. karar Almanyaya 

bildirildi 
Laval, matbuah, 

radyoyu ve polisi 
kontrolü altına 
almak is ti yor 

Ankara. 6 (HuaosO - Kiraları icar cağını tesbit için t.eşki! edilen komis. 
Dl\ltaveıenamesfie muayyen olnııyan yon bir kararname projesi hazırlıya. 
veya milli korunma kanunu mer\ye_ rak koordinasyon heyelıne tevdi et _ 
te girdik.ten sonra inşa veya tadil e- miştir. Kararname gelecek haf. 
diJm-IŞ olan gayri menlmllerin kira ta neşredilecek ve mer'iyele gire. 

almzya hazırlanıyor .. ceza gorecek esli ha gönderiliyor 
.Yazan: Selim Ragıp Emeç . Bukb~eş •. _6 (AA) - Rador a- Londra ' ( A A) 

G 
.. .. . ıansı 1ldırıyor: .' O .'-\, · - Nevyork-
l.tl\un son derece dikkate Devlet emniyeti h kk . . t~.n Evenıng Starıdard gazetesine 

d de~er hadi:ıesi, Habeşistan- emirnamenin ıatbika ~ ınidakı ye:-ıı gonderdiği bir telgrafta İngiltereyc 
a yerleşmış bulunan ltalyan ko. nasebetile genc>ral \ onu mas1 rnu- mahsus eslihalarla dolu vapurların 

~?nl~nmn akıbetleri ve bunların tah- telere aşağıdakı • J- ntonesko b gaze- 12 rıhtım boyunca sıralanmış 1-
ıyeııı ha~kında M. Mussolini Lıua- muştur: Qeyanatta ulun- d~k-~arını bildirmektedir. Büy~k 

d 41 M h W· · ık· A k ~ınd~n .bılvıısıta .. İngilter~ye- yapıldı- - Milletin menfaatleri ve . - k~çuk. birçok 'Apurlar gece ve gün~ 

Bl
·r gu··n 8 ~ ver 1. 10 merı· aya kgı bıldırılen muracaattır. Bundan mak hakkı hiçb"r .. h :ı.a~~ duz lımanı terketmekte ve İugilte ı . ısa zama 1 'l b" h b • ıı.usam<' ay·ı mu- renin çok h 1 -

de b" f ~ ev;ke .:'~:1 e.n .:r a er. said değildir. Binaenaleyh, sulhü ri ta ki mu taç o duğu tayyıı.rele-

t 
. du·· ştü do·· ndu·· ır aşıst ru nunun lngı.tere ıle emniyeti asayişi bo~n ·k . ı·. k. n arı, topları ve merınıl ri 

bedellerinin ne suretle tesbit oluna. cektir. 

ayyaresl 
sulh tem ·· k · k • '' u ıs I" ect. - nakletm k -ıçın ba_sı ;.e f'1UZf\ .ercst yap~a lere karşı l!iddetli tedb:rler ,;ınıağa r ferine ık ukere uzun Atiantik se-

L b d 1 g~r ı . ~~up.1 merkezlennde karar verdim. Bütün siyasi tezahür- k ç rı:ıa _tadırlar. Lir,ıan;ı gırip 
de~e=ni~ ~~.;;ı,;-•• ~~~e ::~~:':. B;d::k 0d~Setl~~~: ~ö;;;:,e~:·;ı:: .:ı:"!aı~::ı;;•lme~e ~dt Bugün le' Ya•akt"· Devl.,tin menlaotled. ~~kı:n~~mh~"'nı ton"i' il~ bun lam 

d 
. bi ... b in B. Wandel \Vı"llkı"e, du"n o··g·leden fakat ""'klı'nı· ..ıe ıtsaesh.uh a ten ~he-yıd, ne kar~ı tecavl.izler ş.idrlet\ .. ceza- nacak olur .. ~1u cb n~~flr! ıtabara alı-m:Ş ol<iuklarına aıı· r "a er n ı • ...- n ı ve avzı et- landır I kt y l I ) h k .. " •ıgun Nevyork m)9tır. Bunlar Libyada düşürülen ve- sonra tayyare ile Lizhon \ varmıştır. miş oluyor. Filvaki bir müddetten- bnda 

1 ~c~: 1 ır. la nız ;ul u. ar 1a - du1n.vanın en büyiik lımanı oldv~ 
ya yakalanan 24: İtalyan tayyaresile B. Willkienın bindıği tayyar~. Cintra beri Afrika ltalyan ordularında gô- k il e'?ı • 0~ am~ aı ı:- erı, on arı an aşılır. Rıhtım ve iskdcler · 
Kenya vo ''""'"" Somaı.i hUdudl~. tayya<e meydamna, b;, Yünken ze ç.,pan çöküntü, art•k bu mmtL mumi:,.:n h~1< •ah>blen ''e. devlet me· nnda. poli• memuclrn he< ,,;;;;:: 
rında tRhrib edilmiş olan diğer 9 I - Alman tayyaresinin yamna ye-re in- kada cereyan eden mücadeleden 1- tatbik I kıkd.ı da agır cezalar dan 

71
yade mütevakkız bir vaziyet 

, , Londra 7 (AA) - B. B. C:: talyan t.ayyare3i ve İngJtere üzerin. miştir. talyamn bir netice bcldiycmiyeceği- B 
0h.~kn~c'i !ır.. te nöbet beklemektedirler. · -

y L 'd L'td kJ . A w·rn..· h . h kk . h .. L • • u, u umetımın ve ordunun G d ıcny en ou iri iğine gore, ıı!ı- de dö.şürülmi.ı.ş olan 5 Alman bom - ı ı~Je, !!eya atı :ı · ında gaz&- nı vazı an gosterıne~tedır. Lıbya tam ve ti k I . . eçen yaz an, y.ıni Dunkerqut--~l Da.elan Parige ınuvasalöt etmış· baı'dmı.an tayyaresiie Malt9. üzerinde tecilerin !orduğu ı;uallere cevaben kıt" alan Bingaziye doğru mütemadi- hafaza r;1
11 

: 

0

1 ardk k~sayış: l mu- de bırakıhn !!İlahların yerinr> ko-

MaHFI Peten halka bir 
hitabeJe bulunacak 

t""· Darlant kahinenm dünkü lop - dı;~ürillen '""' Yunker.s tayyare$idtr. ,u beyanatta bulunmuştur: Yen ric'at halindedirler. İtalyan So_ anninı· ~. mt e_.. yo ıın a ·ı sarsı maz nulmak üzı-re bir ham\e,1~ ııatın 1\-ı.a. _J_ 1 hA l ""i' '"'1r 1 'I d ı· · ·ı f." • kl f gos e.ır. L S · f ld 1. ntı111na& ve:1len ka.ı:aı' arı a~ -- - ngt tere e r,ördülderiın ve '?a ıs1 ı e ~rıtrı! topra arında •ıgi- nan pnng e tüfeklerinin on bin-
~lub1n.ll.k.tad.ır. Bu karcular Lav;ı.le Tayyare yolcularmı öirendiltlenm beni ünıidlerimde in- lız._ ~i:ndli ve Avustralya nıuharib- Balkanlar 1

;rce sandık İçin<le f!'lgilteıf'Ve nak-~ biiv8flrt.ı Aimanyaya bildirilecek- kisara u~ratmamı~tır. İng!lterede is- lerının mütemadi ilerlemı-leri kaydo- lıne baslandı~t giındenL~ri Ncvyork 
tir, kurtarmıya yarayacak ted1ğim biitiin mtıl~matı :ıldım. Her- 11;'-nmaktadır. Habeşistanda ~e va_ doklarmda gc!:eli, günduzli.i hum-

Darlan, ParC.t~ yapacağı müza - b" · d kee., bana mümkün nlıın b;5tün var- zıyet gittikçe kö~le~yor. Çiinkii bir . ~Başta.rafı 1 inci sayfııdA) malı bir faaliw'!t eksik olr:ıamış~ır. 
hr~erin neticesmi Mareşal Peta;ne ır IC3 dımı gö«erdi. fc;tediğim her yere t~raftan Habeş ımparatoru Necaşi- nuştJ. Bm, Almanların, kıt" alarını ~mek ti.zere. bu akşam veya Cu- Budape§t~. 6 (A.A.) - Bir Ma- gidebildim. ,\yan meclisinin harici- nın ~um.~nd~sı ~ltmd~~i Habşe _ç~- Yugosl~~ada? geçir_mek iızere Bel- Alman resmi teblig~ i 
ln'lrtesi sabahı Vichy'ye dönraii§ o- CM sübayı ka:nyı uğr1yan tayyare ye encümeni önünde beyanatta bu- telen muesııır bır 'Tludahale ıçın grad hukumetıne müracaat ettikleri Beri" 6 

(A • 
l..akt>" Ma.eşal Petain;n. variy<te yolculanru ku,.anmy• yamyacak lu~m muhtomeld;,, fakat nmha\.. ~oplanmakta devam cd0<le<ken d;- ve <ed cevab• nld,klan, ik;nd,; de 0 .. '\ıed .A.) - Resm• tebh~: ~ttali olduktan aonra halka bir hi- brr" icadı için bir ihtira beratı almıt- kak değildir. ger taraftan bazı bgili:z: ku..-vetleri tekrar ayni mall.sadla Al ıa 1t ' f dun ° en sonra duşman tara -•kı b 1 , B l ""• 11 1 arın ın an avcı tayyar ı · h" . -o~de bulanması b-eklenmekt~dir. tır. Tayyare düşmeğe bafladığı za- Willkie, geee Clipp~r transatlan-' u top anmayı ı<ol..ıylaştırmak. u gar hükumetini tazyik ettiğine ide b 1 e erının ımayesın 
'" l•viç.e ga,.,eı..me gÖ<•, Laval man, p;lot bfr dOğmeye h••~"''" t;k tayym,; ile Amerikayo ha,.kd •iintl=di.ecek •u,ette ;.-nı • .,, nü. dai< bi' babe,d;, den u u_nan ve muhmbe tayymı.,;n .,.~Y kablne.ıne ,.;,.,ek ;çin mat • ıı;, anda yolculann hep,; koltukla· dmİOÔ<. fu, edfyo<la" Bundan dola,.. hal· Lond<adan yap.lan Bulga.;•ta • teO<l:d"':kkeb "

01

''. tarafından mi>-, bu.~ ,.d:ro ve pol;, teşldlôum• kon n ile be,.be< tayyueden d•şan h~ yarun dddi end;,.J.,.e dü,mekte mütcalHk n•şriyat havod;•te · n !' '. algala< hahnde M>nş sahi. 
trolunun mutl'lk 8W'~tte kendisme latıla<ıırkhr. Bu esnad<t yolcuların Albay Dona,·an yerden göi{e kadar hakkı ~·ardır. de miitalecl mah,iyetini ~aş7mzır;- -~nd~ ışgal altında bulunan topraklar 
'•>ilme•;.; şut k_.,uştu<. Laval, ,panfiitleri kendiliğ;nd~' de<hal a. Çünkü •e<;en Hab., huhmde İtal- ;dL • a ı~~n~~apılm~~a teşebbus cdılen 
l~•nd; otorit~inb i,gal al"'.'da bu •• ,,..,.k hattl 20 met .. bda< alçak Kuıli' ste yan k>taah vatanı ..... müdafaa .. Bugün, BaJk.,,Jann va,;vet'I t k an mu araa vas.to!acmm lınlln ve bulunmıyao araztye teş - bir 

1
·rtifadan fırlattlmıs bıle olsalaT den Haheıılilere karşı çok 9ett hare- lak adar olarak hiçbir yenı h!lhıee ~ e~. aladc bır surette hareket. etmeoi . ., Kudüs, ı) (A.A.) - Amerika k t ·kL · "bi b 1 t F r a IW"•ıceslnde ak.ün kal •· o .. l'\)ıunde de ısrar etmi<ı,tir. yere ı'mnelen· teıhin edilmis buluna- C e ettı tert gı un an öz vatan. ın. mamıştır. Bkat, sa.-..·anı dikkL· «r ı 17 ta _m,ı..şw.r. uşınan ümlıurrei8.İ Rıızveltirı hususi mu-· ı d h k L d J ~--· yyare kaı b .,...,,.,., caktır. arın an rna rum edecek bir takım ı on ra radyoııu, buıün emİ-tyon- 14 .. :Y e-·""'l"'r. Bunlardnn 

..& dl kt b k rahhası Donavnn bugün Kudüse tedbirler almakta da tereddüd gös- larında Buhrarista'lın Almdn tall"b- . u avc~ tayyarelerimiz, 3 ü de tay. "'rnavu u a Dyü v·ışin"ın kararı gelmiştir. termediler ki bu hal l-labt-~lilerin lerine boyun e~m.İycceğini tekrarla- dJ~r~ dar ... b~t.aryalarınıız tarafından 
Do1tavan. İngiliz fevkalade ko- ·· ı·ı k d t 1 uşurt\lmu.ştur • 1 M mustev ı ere ·arşı son erec~ derin mış ır. Al . 

ita Yan taarruzu 
(Baştaralı 1 inci sayfada) ruiseri ac Michael ili" gi\rü~mü~tÜT. bir km duymalarına sebeb olmuş- Diğer taraftan Kudü~ radyo~u , hı;:an muharebe tayyareleri, Har. 

Gene bu mahfellerde, Lavalin tur. Sonra. unutmamak laı:ımdıı ki da, ziraat nazın Baıı;rianofun istif.a- :!c ~ cenubu. garpi.sınde <>ahra tah-

akl
• m kaldı vereceği cevaba göre ınareşalın haf- Arnavudlukta Elenlerin Habeş halkı iptidaidir. Mücadele sının Almanyanın Bulgaristana van- 'ıa~ mnı vfef kTımes halicinde vapur • 

ta sonuna kadar bir karar ittihaz e- k"ll tığı tazy"kl IAk d ld • · · uva a ıyetle bombardıman et deceğine ve bu kararı ıadyoda ııöy- muvaffakiyeti şe 1 eri amansızdır. J;labeşistaru is- 1 . . 1 ~ alba k~ SRT o ugunu söy- mişlerdir. Üç bın tonilatoıuk b" -tila eden muntazam .talyan kıtaatı emı~tır. a . u_ 1 ofya r1tdyo-.u, pur batırılmıştır • ır va_ 

tiyece~i bir nutuk.la Fransız mllleti- (Başta.rafı 1 inci sarfnda) bozulur bozulmaz bunların Habe- Bagrıanofun ıstıfa~mın hariri hiçbir l Dün gec Al . h A~na 7 (A. A.) - B . B. c .. Alınan 
hıtt>crıere göre Arn-a.vttdhıktaki mer
kez cephes.nde yapılan İtalyan bii • 
tur. taarruzu, dU.,mıuun tam b 1r hezi.. 
bıetüe n~tieelenmiştir. İtalyanlar ağır 
lay'8.ta maruz kalmışlardır. 

Altı tan.it ve dört ~ırhlı oıtomob\l 
tthl'ıb ed.ilntiŞtır. 

Yunan lı:tınetleri Tepedelen vadi 

ne bildirer:eg~inc İAAret ed"l kt d" · . . ' b hl ]Ak d b ı d ~ h' f' man ava ordIL'iU la. -
• • ". • 1 me e ır. Pogradet civarına yerleştirilmiŞ o. şıstana yerlestınlmış bulunan çoluk d9~ e. e a a a. ıar. u _unma ıg.•nı ıl- rafından yapılan hu'"cuml 1· it 

Hitler kuvvet ısömal edt>rse ~ . . t b k l F l f h k 
4 

ar n~ı ere L d 

6 

(A A ) L d .an uzun menzillı Yunan 1.opları Oh. ç<><:uk dabi\ yüz bini rr.ütecaviz ıtaL ınms ve aş.ve 1 1 0 
un i.ı uı:nl':t nin cenubu şarkisinde buluna ' h : 

on r~, · · -- •
0

" :-a ıri gölü sahilinde kiı.ın Lııı koyünün yan kolonlarını katliam etmeleri tarfatarı rneb u,1ara bu husu tn ı1a- bin sevk ve ida · b n ve aı 
mahfellen Almanların, asken pr~ lştmali garbisinde bır İtalyan mühim. beklenebiür. !talya işte bu feci akı- hat verdiaini ila,·e dmistir. 1 miyeUi görülen r~~ ~mmdan ,,hem 
jelerine Framayı da teşrik cltmbll' mat depo.s. unu düıı berhava etmişler betin tahakkuk etmesinden kork- Maaha2'a . .Sofva radynfü bu İzll- dilm"ştı"r B r ı· e teser~ tevcıh e: 
maksadile ileri siirdükleri ta c er · · k 1 h t h" · h kk d h" '-' ' ' ı.manın ıs:ı.tında mu ..... . · kA jdır. Intılakın şiddetinden Yugoslav • ma ta ve bunla~ın P.mniyetini temi- Aa ın ma ıvetı. ~ '

11 
a ıç<nr ma- teadd;d yangmlar ıkm tır karşısında, ittihaz dtıgı azım ar yada bulunan Ohri şehri sarsılmış • ne çalııımaktadır. Jngiltere ile tı:mas lumat vermemı~tır. . ç ı.ş . 

lı~tt~ hare~etten dola"."ı mareşal Pe-,tır. Yangın o kadar siıreklı olmuştur etmekte olduğu bildirilen İtalyıın . Herhııt~ .... ~nl~a~hr~ııkı .... v~zi~e- Afr;k d h .. 
•am> takd>< etmekt•d>~'. , ki, bu man .. rup oeY'edenl" Oen,;n mu'."1'h••mm makoad> .da bu n.,;.. bn ••. ~·k•l7e mk••~ edrc••••• ••:- 3 3 3rekal 

T~yy,,.recı• Nevyork yolu ıl'" \ ı~Y den g.*: depolarının a~ aldığını znnnet!ll.ıŞ. ceyı ıstihsal olsa gerektır. Fakat .M. mek ıçıo h rkaç gun be~l~m ... k I~- i CBaştararı ı inci sayfad:ı.) 
~ ~ len telp:rafla.-dan alman ıntıba<t go-l1erd·r Çörçilin geçenlerde Avam Kamara... zımdır. Balkan devl,..tlerı ı-,e, vıı7'.ı- edilmekted r ş d" k 

re mare"al Pel:lİnİn dahil! işler sa- ş·~detli b"r ğ ğ M sLnda söylemi' olduğu bazı sözler yeti yakından tal·;lı ı>tm .. ktNfirJ,..r İtalyan ol~~k '~ ıye adar ekserı~ Lind bergfD h~sında AIManlarla bazı hususlar- k~lis'in g~b:demu:a ~~ ıncn dosi halyanın bu vadideki teşebbiisle~ Londrada bil" R•ım~n krım:t~i . Her cinsten ha~~ere :.500 ~i~ aldık. 
da is birli~i vapmağa razı olacağı ıarında bütü .. v ravıça at rinden bir netice çLkabiJeceği hak- Ayrıca Londrcırlım hil<lHldiqin,.. ettik ma zemesı ı~tınam 

~ -
t}(le yeni mevziler elde etmi11lerdir. 

beyanatı kabul edilm;,lde bı-raber Fransız olın"'· .. tur n gun sert çarpışm ar kında ümid vermiyor. Zira İngiliz göre, burada bir Rumrn kom;tesi Sud. andan b .,ı CW Al l .. ...,. · · ' t kk""I · · B k · a'l"ıyan muhte'ıf hare donallmai\ını ve man i\rın goz Şk:umb" ~ başvekili ltalyar.ın Habeşistanı ka- eşe u etmı!'ttır. ıı omıtı• nc!!'T,..t· kat d . • -

AI

Va,ingtoo 7 (AA.) -B. B. C.: diktikl~ri Şiµıl\Iİ Afrika üslerini r·ı"e faal.'yeırrnt· aı"ının mabnsabdınday deY dın ve ç~uklardan' tahliye için za- tiC>; h•vannamPde: Rnmanv" kralı tur esnasın a zayıatımız az olmuş • 

1 

v f k . 1 ., • ı o mu.ş ve ura a ı.;rıan M'h T · d · h • k" ı · lu manyaya kar
11 

sempatileri ma - terketme~e asla m~va a at ~~ıye- hlar el bombalarım muvaffak' C?tle manında müracaat etmemiş oldu-
1 

:-• ın ıra esme a ım olmasını Habeşi.standa r· , ll . ~ 
' >n olan tayya<eci Llndbe<g İngH • ceR; ,öylenm' kted"- f\u •t>h:-'1.a 1 ı.stimal etmişlerdi< B. kt j~ ğunu, ~md; '" vakt;n R•çmiş tel•k- temme, R?maoyam n tabi" huô u .ıı... i<;n dü<man l ' f '': .,, ,ct<ebnek ,.'.'~>e ya...!= p•oj.,;n; tetldk et • H;tlerin müıkül b" vazoyete du,ıu· alın · " m. ". • k; olunabilecelön; kavd•d«•k ;n,.- ''"'" te.,•me ve hü, Avrnnadak; · k a.a m an bualulan b•< 
::"«• olau >vı.n bari<>Y• encü-" ITTi de kaydedil~ktedfr. Cebfr i•ti· ::, ... , edam- ve otomalok ,;tl>.hhu" .U teuü<ünü beyan eim;,ti. Bu nev- bütün milletl•<i• ;, bi.ı;., yapm .. ğa !

0 

m~yn "''lalanna "ğmen Gon. O~f:inde beya~atta bulunmuf ve d&- ;;,al edilmediği takdirde bu~ünkü 1 amttal .şti.r. • • •·. midane teşebbü~ ve o söz, İtalyanın çalıttaca~mı hilrlirmekted1,.. ~=hyo u boyu~ca ileri hareketimizde 
"'' t" ı . · · ı d ~ Ylllı muvaffakiyet&1ıh'" w f .• k b . k l Aim. ı ~ t • ._ lmu ım terakkıler kayded ım·şt· 

1 ır ıı:ı: kararsız vaı:ıyenn tı,..vam e ece,.... At" 
6 

(A . ... . korktugu eı::ı a ı ehn açı"ı maz an ~. m azyıK• 1· t 

1 1 

ır .. . . F L H. '- k · ına. .A.l - Atana Ajao.~ı ba. w •• • L d · (A :\ . siyan Somalisinde h d d b 
h - Beo bu kanun 18.yihasına mu- F'Clpht"sızdır. aıtilt ıtıer uvvl'"t t&- diriyor: oldugunu ~oııterıyor Halırş, her on ra, l) -~ · l - Tımes ga- h u u oyun. ~liilın .HaVR. kuvvetlerin""-:.in bü -ı timali cihetine ~iclecek olursa, Fran- Ro "d t . . halde intikam almaya haz1rltınıyor zetesinin Sofy;1 muhabidn" gör,., ~a er h mı~_taka~a düşman toprak • ~bir lcıamını ecnebi !r.emleketlere ~ız donanması büyük bir kolaylıkla ı~ilniZmia.in İ':a~ aay: mecbU: .edıldı • ve İtalva. daha ~imdiden bunun ~lmanyanın yaptığı diplomatik tıı7- f~:~~il~r~~nd bıraz d~ha zıyade nii -~derdik ve bugü elimizde k~ndi 1 Fransız limanlarındırn ayrılacak ve vudl~ . yan uv:euerın~ .AI - deh!!etile titriyor. yık karşısında Bulgaristan aon dr- 1 t.s e e ır. Şımdıye Kadar ehem 
'»Üdafao.mtt io;n a.:Ok köhne tay • F '"""z mü•t ·m leh ı.,; de mütto- na ta ki. va»yeOnı n . çok •Y• ol • <; , m /;;; '~e ,üçlük oekmckt<di<. Bu tazyik ';.Y' " otan "'Y'•" m>ıa muk• b,J '"el.,;mız h '

1 
, Jngiltm ne lik ın;n yan• b"md a teha' hube d ·~na ""' okna etmek otemektedi>: · ~ ,,{ "" UC a9 tt• Gnı"9 Romanya hududundak; n.ke•; h,. -•n my,atı kzya. odilem;yecek ~ d u unuyo . .' .. .. Al . 1.-t" !Bu ıddta bıra.z geç olmuşt.ur. Çünkü zırlıklarla alakadardır nısbette fazladır. 

ar a vardım gJrurse gnrsun ~ırece ır. • . M<>sk d · . . . . f • • • • • --------~ tayy~re kuvvetlerine yt'ti~e - haly~Ull "aııyeti "bi İ~~ ra yosunun dün bildırdİğı s ıngılız salahıyeHa.r mahf t'llerinde ~ .İn'"lt en· bir tek çaresi var- Roma. {l (AA.) - D. N. B. gı a~n taarruzları 23/29 K!i. - ovyetlere go··re de Balkanlardaki va7İyet hakkında L"by:ıd1 yangınlar 
d ... er ı;l b"ld" . 1 nunııse.nı arasında yapllm.ı.Ş ve · '"t ı .. ·· ··ı k tr. Bu çare d• Almanva ile anlaş _ "ljansı ı ırıyor: avnı mu a ea yurutıı me te yalnız ~lttır - . Fransada ön plan<ia olan dahil:t ı tam manası!~ kıta.atımız tarafından b 1 • I 1 Bulıf'lristan tıırafınd,ın memleketin . . <~lı 1 inci sayfada) 

. ~leler hakk•nda ltalyan mahfel- tar<ledilerek Italyan ordusuna bir eyneLmı~e tamamiyetini ve iqtiklalini muhafa- etmıştır. Ke~<.ı nakliye V..tsıtalaıı a-
A t 1 leri_ şu bevanatta bulunruaktad•,I•~' ka"" topn.k kazat>dtnnadan nihol za etmek .humund" yap•lao boya· mmda ve b;, tayYa<e in;ş .ah>»n· 

b - vus ra ya Italya ile Fran&a arasındakı ınu- aurette . durmuştur. Bi!A.kı.S bu vesile haA d ,. se' P.r natın samımivet;ndPn siınhe C"tml"k ~~ bomba!'lıtl!\ patladığı görülmür-

QtlŞVekilinin mühim .... betle< müoiliu.,an müta«k• ne ayn, ,..,terde mukaJW '""''""' ıu ~n Mçbfr ••h•h olmad>ii• h t 1 _ tu<. 
hükümleri ile halledilmiş bulun- geçen Yunan kunetleri çok mühim blmalc.tadır. n ıra Berkada kııı-lalarla hava mey<l ... -

bayanab rnaktadır. !taJya ı.ncak bu hüküm- eevlı:uJ.cey.ş noktaları :ıapt.et.mişlıer • Moskova 6 (A.A.) - Ta.ss: Bulp.ıı.ristanın bir harb !nhnui o'- n~nda buluna.1 nakliy~ ıı.alzeme~1 ve 
lere taallıik edeb;lfle~k meselelere dır. Beynelmilel hı\diSeleri gÖ"Lden (:eÇi.. makta hiçbir menfaati bu1ıınmadı;;ı bınalar bomoa ve mıtralyöz atcı,ııne 
ehemmiyet vertn#.k.ted.1r. .. Kral Zoııo ~~~ Kra.s.naja Zvezda gazetesi diyor ve Almanlar tarafınd,.,ı esaret al-ı tutulmuşt:ır. 

~'-ır:here btt harlxlen daha 
ınü"'81 ifleri btlfllrntıflır» 

Kahire 7 (AA.) - B. B. C.: 
~V\ııtralya başvekili Men:Z'İA dün 
~aııalta bulunarak demi,tir ki: 

- Fili.tinde bulunur Avustral -
hlı lutaatm vaziyetmden çok ınem
~ lta.ldım..» 

&szlerini lıarb vaziyetine jn~al 
~en bll1veld. ,unları söylemi, -. 
lt!I :- Giriştiğimiz tcı,ebbiisün ~
~rini bakir gönnüyoruz. Fakil( 
i" ı.nya imTMr11torluiu çok daha 

liç "e büyilk i~Jeri başarmıştır. 
~Avustralya hük(imeti, bötiin im· 
~ve kaynaklarınL imparatorluiun 
~ Ravretioe tabecls etmeie ka -

Vennistir. 

&eıeral Weygan 1m tekzibi 
~ezayir 1 ( (A.A.) _ B. B. C.: 
~~1'1 Weygand .Afrikada Bit • 
~ limarumn Almanlar tarafından 
~niıı m.uh.temel olduiuna dalı' 

U•a i.aherleri tek.zt"b etmiftU. 

İsviçre paetekırine gore Bei"n 6 (A.A.) - Havas: •· tına alınan Romaııvıının uğradığı . B.arce garı bombardıman edil-
Zurich, b (A.A.) - Fransız - Gazette de Lausanne muhabirinin Pa.sifİğitl oenubu garbisınde askeri akıbetin tl"T<'Zid,. kl':ndini his!'tetfr·rl;_ mıştır. 

Alman münlcerekfi baltJanda. m,eV"- Yunan mahfellerinden aldığı bir ha. ba.zırlıklar artmaktadır. ~i bedihidir. Bu'<,t-tri-ıtl\., Yl\l·tile Roclosmı bon:ıbardm1anı 
ıuk hiçbir şey bi~nınemekte ıee d.e bere göre, eski Arnavudluk kralı Zo Nevyorlt T mes gazetesi, Amerika Romanvanın manı7 k'lldı'iı tehlike t'5 $ubu geceı11 Rodo~la Mari-
lııviçre rnatboab buhranın pek v~- IO Yunan ordusuna yal!lılmak arzu • ile Japonya arasında bir harb çıktı_ ile tl"J..did edilnı .. kt.-dir. Bu tı>hni..lin dç~lm.avah m.a~d.ar.ı bom?ardıman e-
k.ında bH- tauı halle bftğlanacl\:?I •unu gösterm.iŞtir. ğı takdirde Amerikanın Avustralya ise Rum""n milletini u<'irattığı fela- ı b~. b115ar .• ı- ve bınalar üzeri-
kan.a.atincledir. . ve Yeni Zelanda Wılerinl kı.ı.llanması keti\ netic,.. nı•vrl;ınd!!dır. ne om :ıl.ır r:lu~:niiştür. ~araj~ar 

Lau16n!le' da çıkan La T nbune Ticaret Bankası memurla- hak.kında bir anl~ma yaplldığını te- ve atelyel~r yakır.ında büyük bir 
pzetesinin Vichv muhabiri Alrr.arı· ·ı h yid etmektedir. Amerikanın Londra yangın çıkmıştır. Diğer iki yangını'\ 
ya Franaayı açlılc ve Pariet~ ve- rının Si a altmdaki Bu gazeteye göre, Amerikan filo - daha_ çıktığı ve yerdi'! bulunan layya 

nt ~il edile•' parti vaıutasil:: ihti- arkadaşlarına hedı'ynferı· su.na. S.ngapur yolunu açan bı.. üsler bii vÜ k elcisi relerın vandı~ı görülmüştür. Pilot-
lillle tehdid etmektedir. u 1aponyanın cenub deniz.lerıne genış- . ·larım_ız bu taarruzu hava nıevdanı-

Muhabi~e naz!llrım L'\val sc.n mü- Ankara, (, (A.A.) - Türk Ti- leme.sine mfıni olacak mahiyottedir. Lo v:~g~!3 ~(Ati)~:- John Winant nı mıtraly;;.! ate"ine hıtmıı.k s~retıle 
lale.atında n.miral Darlıvun dile.kati- cuet Bank.ası memurlar. silah al- Matbuata beyanat yapan Amer.kan _n. uy e 'V< 16ıne tayin edil _ tamamlamı.-'udır. 

. bu tchlı"ltelere C'"kmi<ı vr Alman- tında bulunan me5lck arkadailarma aıniralı _Sterüng, Uzak.şarkta mütte - lnı.Ş~". Karar bu sabah Senntonun Pike hücuml<tr i:r.a Fransanrn cenubunda ve T u- miinaıib nediycl'!r göndermek sure- hid bir. IngiliZ - ~crikan genel kur_ ta.svıbıne arzolun~uştur. Wı.13.l!t ev_ Kerend~ tepelere ve ~ehıin ,ıu-
ta üsler verihneıriııin F ransanın tile yürek bağlılıkla:ını izhar etmiş- ınayı t~dası. lehı.nde bulunmuştur. velce Cenevredek.i beynelmılel iş ~üro kındaki vol üurin'! verlestiı ilmiş o-

nu• file t~lif kabul rtmf'!:r. btr ~l"Y .:ıl: !erdir. 30 Kıanunusan~~ ~apon hükfuueti runun reisi idi. lan bataryalar:.. pike hücumlar va-
'e:ı ~nı i14v-e evlemiştir. Y ~ter kı askeri şeflerle goriiştukten sonra Ja_ pılmıştır. 
m )mı f anJ·r donanma ve ordu- <: hh" fkt d ,pon orduları kurmay b~kanları h:ı.r- Amer:ka 200 ticaret Negasitte nakli,, malze"Tl~"i ii

7
eri-

A anr~r : hiTHini isteme .. irı. .:Jl ıye ve . ı:;a biye nazırı general Tojonun riyaseti • • ne bombal.:ır atılır.ı~tı.·. E.lde edilt-n 
sunnn 11 ,1 ıh ı; .. marl"ııal P c tl'lin Vekiileri allında toplanm14lardır. General To_ gem ısı yaptırıyor netice çok büvi.iktür. 

Bunı;:. ., •• , btt eksen,..tinin jO oNlunun muba<ebe kabiloyetle,in; v,.;ngton 7 ( A A. ) o ... ;. üz"''"' y>p•lan bi, ba~ 
Fran!ITZ. ;ın r:lmadı~mı Ye k.f"ndi- Ankara, 6 (Hususi) - Sark vi- artırmak ve orduyu ıslah etmek için Ruzvelt 200 tic .et -:--: B. ~· c. kında. bin-ll:ı.r<l•t ve naldi}e vasıta• 
t;a~ala ınma C.. I 'teri•ı olarak te- Jiyetlerimizde tetkilder yapan Sıh- tedbirler alınmasını taleb etımişter. sına miıt ırk k a.r gemıs.ıuın 11

•·P- larında müteaddici yangınlar çıka· 
smı «F1'1lrısa u eı bilmekte- biye ve İk.tııtad Vekilleri ı;ehrimize Bu talebler, gergin olan beyrm.ını t ea 

1 a.ranı.9:°1eyı imıal~ ·ıl'ılmıştır. 
tak.ki etmeltte eldu~unu clöı:ınıü,Jea-dir. lel siyasi nZıyetle alikad.ardıı.. - m14 ır. Bu gemiler. ıu.ra.t.le tezgfı.ha Bütün Lu harek&ttarı bütün tay-
d"ır. ~tir. yarelerimiz üslerin! dönmü:$lerdir. 



SON POSTA 

.-,ehir Haberleri ) 
ören bir kadın 1 Kasablar, fiat mnrakabe 

namın~ sahte.sened komisyonunun muvafık 
tanzım elmışler . • 

( Mahalreme e•na•ınJa, avuka
t tın bir talebi, mahkemeyi ih -
1 kain haldan Utinlıala davet IJe 

tqvik mahiyetinde görüldü, 
uaziyet, baro idare meclisine 

bildirilecek 

bulduğu fiatı reddettıler 
Komisyon, değirmencilerin itirazını varid 
görere\c un fiatlarına zam yapılmasına karar 
verdi, kasablann itirazı Vekalete bildirilecek 

Asliye 6 ncı ceza mahkemesinde, 
dün bir sahte aene.sJ davasının du- Fiat Mörakahe Komisyonu dün f ruşa satılan bir çuval un 1060 ku
ru masına başlanılmıştır. Hadisenin Vali Muavini Ahmed Kınığın riya- rup çıkarılmı§hl'. Bundan başka a
ııuçlulan Osanna isminde bir kadın- ectinde toplanmıştır. Komisyon bu lıcı lehine olan 7a 1 bir tenzilat me
la, Artfo, Hampımıum ve Arşak ad- toplantıda perakendeci kaaabların selesi hakkında da Ticare~ Vekale
larında üç kişiden jbarettir. Dava- ve değirmencilerin taleblerini tetkik tine yazJlmıştır. 
nın mevzuu §udur: ederek un fıatları hakkında y~ni bir Kuablar et fiatlanmn mahallin-

İddiaya göre, suçlular Haydatpa- karar vermiıtir. de yükacldiği.U ve bu suretle Fiat 
şada Nümune hastanesinde yatan Değirmenciler, un fiatlannm ar- Mürakabe Komisyonunun tay.İn et
Surpik isminde hasta bir lc:adın na- tırılmasını istemişlerdir. Buna aebeb tiği fiatlar dahilinde yaptıkları sa
mına sahte bir borç senedi tanzim olaralc ta Toprak Ofisinin ayda tışlardan ~rar ettiklerini bildirmiş-

• etmişler, bu ıencdde Sürpik Osan- 2500 ton 9.1 O kuruıı buğday, 2000 !erdir. Kasabların vermiş olduklan 
naya 3 bin lira borçlu gösterilmiştir. ton ekııtra cinsinden buğdny verdi- fiatın çok yüksek olduğunu naza.
Bilahare icraya müracant ederek. ğini ve ekstra buğdayın 500 tonunu n itibara alan komisyon, mutavassıt 
senedi muamelr.ye koymuşlar; tam hancalalık ınlar da istimal ederek bir fiat teklif etmiş ise de kasabhr 
bu sırada da Sürpılc ölmü:tür. icra miitebaki unları oa ekmek imalinde bu fiatı kabul etmediklerinden Ti.
dairesinde muamele yürümÜ!!, ölen sarf ettiklerini göstermiılerdir. Ek- caret Vekaletine müracaata karar 
kadına aid 7 bin J:ra kıymetinde bir mek için kuDandıklan unda aleyh- verilmittir. Bu suretle VeUleıten 
eve haciz '.konarak, bina satılığa çı- !erine yirmi paralık bir fark oldu- gelecek cevaba göıe kflmiayon et 
karılmıştır. Ana91 mühtedi olan ve iunu ve binaenaleyh hu yüzden z.a- fiah hakkıncla bir karar verecektir. 
Sürpiğin akrabası ve varisi bulunan rar ettiklerini, avrıca alıcılar lehine Diğer taraftan komiıyon yeni vazi
Şahab isminde biri ise, adliyeye mü- kabul edilen % l tenzilatın şimdi yet üz.erine her on beş günde bir et
Tacaat eder~k. mevzmıbah3 ıenedin Toprak Ofisi tarafından kabul t:dil- lere yeni nark koymağı da düşün
aahte olduğıın:ı ihb.ır etmiştir. Hi- mediğini bildirerek un fiatlannın ar- mdttedir. 
diae de, böylece meydana çıkmı~tır. hnlmasını istemişlerdir. Komisyon Bundan baıka konüsyon ayak-

Dün ba4lanan muhakemede suç- hu hususta gerek Toprak Ofisinden kabı meselesi etrafında geTelt piya
Jular vekili Ahmed Utif, söz ala- ve gerekse zahire borsasından sada ve geyekse Mürakabe Büro
rak: sorduğu sualler değirmencilerin id- sunun alakadar müesseselerde yap. 

«- Dava, müvekkillerimin bu diasını teyid eder şelo1d~ cevab al- mı' olduğu tetkikleri bitirmek üze
sahtekirlıkta ayrı ayn ne yaptıkları- dığından, taleblerini doğru hı.;lı\rak 

1 

redir. Komisyo~ gelecek toplantı
nı tayin ve t<'!!!tih olunmadan mahke un fiatlannı artumağa karar ver- sında hu huıuıta da bir karar vere
meye ~vkedilmiştir. Evrakın müd- miştir. Bu suretle eskiden 1 q40 ku- cektir. 
deiumumiliğe iadesini aterin de- _...:_ __________________________ _ 

m1~~ia makaını İ9"~ bu talebi mah- f ngilizler 40 bin balya 1 Milli Piyango bugün 
kcmeyi ihhkı haktan istinkafa da- tiftik alıyorlar çekiliyor 

~······-···································· ·--. 
Olur mu? 

Süleymaniye hala bir 
mezbele ortasındadır! 

D ün, tesadüfen yo]omtız E 
Silleymaruye taraf~na : 

dilştü. Bu münasebetle, Koca Si- E 
nanın, bodur, çarpık evler, vira. f 
neler arasında bunalmı§, bu mez
beleden kurtulmak i.ster gibi kol_ 
larını havaya kaldırmış muazzam 
ese:rini, kaçıncı defa, hayret ve 
gururla. seyrederken, etraflnı 
kaplıyan dekora bakarak ölçüsüz 
bir hicab duyduk. Bu muhteşem 
fibideye qıkan büt.tı;n sokaklar 
dardı, bütün sokaklar çamur i. 
çindeydi, bütün sokaklar seneler. 
ce tamir görmemişti. Hele Talebe 1 
Yurdunun arkasını takıb ederek, : 
~ağı Mercana inen caddenin ha- : 
li pek fec.idi. Caddenin ortasına bir 
taş yığını halinde uzanml§ bır 
çıkıntı bu pasaltlı manzaraya da_ 
ha iğrenç bir vaziyet illive ediyor
du. Dttnyanın da bizim ita.dar 
iftihar ettiği dAhlnin en büyük e. 
seri işte böyle mezbele içinde kal
mıştır. Kaç de.fa yazıldı. b.ç de. 
fa allkadarlann dik.kat nuarı çe
kildi. Bu ihmalimizi Sinan, aan'a\ 
ve yarın memleketcmiıe gelecek 
yabancılar kat'iyen atfetmiyecek_ 
lerdir. 

Olur mu? 
'··································-···· ... ··-"' 
Genç ve güzel kadın 

delikanhya niçin 
·tı· t . t? ı ıra e mış ... 

Niyazi isminde bir genç tarafır.
dan, Leyla ad111da bir kadın aleyhi
ne açılan carib bir iftira davasına vet ve teşvik mahiyetinde görmüı 

ve avul;at hakkında tAkibat yapıl
mak üzere. evra~ın baro idare mec
lisine sevki için mahlr:emece müddei
umumiliğe müzakere yazılmamnı i1-

fngilizlerle, satılacak tiftikler hale Milli Piyangonun 5. ci tertib h>. Asliye 6 na ceza mahkemeıinde 
kında yapılan konuşmalar müıaid rinci çekilişi bugün aaat l 7.30 da baflanılmııtır. 
bir şekilde netice)enmiıtir. İngilizler Eminönü Halkevini01 konf eranıı sa- Davacı, mahkemede Leyla tara-
40 bin balya tiftik alacaklardır. A- )onunda yapılacaktır. fından iftiraya uğradığını söyliye-
lacakları tiftiğin i)k 20 bin balyası Salon istiyenlerin ceki1i~i taldb rek: temi~tir. 

Hergün 
(Baftarafı 2 nci sayfada) 

rüz ki köylünün bütün süt bedelinin 
yarısı memur aylığına sarfedilmiftirl 

* Avrupanın her tarafında, fakat, 
bilhassa kışın ineklerin sırtlarına 
elbise giydirerek hayvan besliyen 
bazı süt memleketlerinde - Dani
marka, Holanda, Jsviçre - •Üt koo-
peratifleri vardır. Muhtelif merkez
lerde birer santrifüj tesisatı yapan 
bu kooperatiflere. her köylü, her 
süt müstahsili, hergünkü istihsalini 
getirip teslim eder. Bu tcs1im esna
sında süt muayene ve yağ derecesi 

Ankara borsası 
6/ 2/1941 açılış - kapanış fio.tıarı 

ÇEKLER 

AÇJlıf ff ka;:>anlf 

Londra ı Sterlin 5 24 
New-Yort 100 Dolar 132.20 
Cenene 100 İ.n".ç. h 29.68'1~ 
Atina 100 Drahmi 0.99'15 
SofJa 100 Le•a ı.~ 
Madrid 100 PeçeLa 12.9375 
Belgra.d 100 Duıa: 3.175 
Yoltohama 100 Yen 31.1375 
Stokholm 100 İsveç rt. 31.005 
Altm 23.3~ 

tcabit edilir. Müetahıil, kendi kabı- 1--------------.. 
nın içinde sütü bırakır gider Ye mu
kabilinde miktaT ve derce~ üzerin-
den bir makbuz alır. Bilahare süt 
krem çıkarma aantrifüiünden ge
çer, ya öylece satılır. yahud, 
peynir ve tereyağı halini alır. Her 
ne olursa kooperatif, neticede he-

Esham ve Tahvilat 

Sıvas..Erzuruın 7 
Aslan ve E.1kiblsar müt
tehid Çimento Tört ano 
nim şirketi 

\. 

19 60 

7.70 

J 
sab çıkarıp, her~esi kilo ve derece •------------
Üzerinden malluhlandmr ve paran- 1 
nı verir. Teslim edilen miktarlar i- RADYO 
çin derhal avaıı• almak ise her 2a- ----CUMA---,-,-Z-/l_M_l ___ _ 
man kabildir. Bu işler, o lcadar mun-
tazam ve o kadar idarelidir ki pey- 8.00 Saat ayarı, 8.03 Ajans haber_ 
nir yapıldığı zaman, süzülen peynir leri, 8.18 Hafit müzik (Pl.), 8.45-9.00 
suları dahi 7.İyan edilmez, bunlar Ev kadını. 
sütü getiren kah içind,, ıütçülere i- 12.30 Saat ayarı, 12.33 Karışık şar. 
ade edilir, onlar da bu suyu hayvan- kı ve türküler, 12.50 Ajans haberler!, 
!arına içirlıler. 13.05 Kanşık şarkı ve türküler, 13.20-

Memleketin birçok yerlerinde sü- 1Ul0 Karışık müzik {Pl.) 
tün vasati fıatı 5-6 kuru, içindedir; 18.00 Saat ayan, 1&.03 Müzik, 18.30 
18 kilo koyun sütünden bir kilo en Meydan faslı, 19.30 Saat ayarı ve a .. 
birinci nev.i tereyağı. takriben iki jans haberleri. 19.46 Mubtel f sonst 
kilo krem altı ve 16 kilo süt alh çı- okuyucular, 20.15 Radyo gazetcai. 20.45 

kar. Krem nltından muhtelif suret- Temsil 21.30 Konu~a 21.45 Radyo 
lerde istifa<le edilebildiği gibi süt salon ~rkestra.91. ' 
altından da üç kilo. kadar v peynir 22.30 Saat ayarı, ajans haberleri, 
çıkar. EJini:ze kaleın_ı ve kagıdı alıp Borsa, 22.45 Radyo salon orkestram. 
hesablan vapmayı aıze bırakıyorum. 23 00 Dans mlniğ· (PJJ 
Bu he.ahları yaparNnız, görününüz _· ______ 1 

_______ _ 

( KUçUk haberler ) 
ki ilı:.tJSdai hayahmızda, ne müatah
sil, ne mU.tehlik, n• de mutava11ıt 
icin kaleme gelir bir hesab yoktur. 
Eğer bugün, İstanbulda siitü yirmi- · e Dünkü ihra~tımız 400 bin lira.. 
ye, yoğurtu altm1'<1, tereyağı.nı iki dır. Muhtelit memleketlere aevtedllen 
yüze alıvorıak, zann,.tmiyelim ki bu maddeler arasında bqlıca Alman .. 
i~de ihtikar vardır; hayır, ihtikAnn yaya tütün, Macari.stana deri, İsveçe 
değil, te!!kilat!lızhğın clerdini çeki- deri, Bulgaristan ve Yona.niltana ba .. 
yoruz. En küçük müstahsilden, en hk, İsV".çreye turu fındık, Jtum darı. 
küçük müstefılike kndar, herkese Fil~tine bir miktar balık var'.lır. 
zarar veren te~kilats-ızlığın f 

(,,/[u/,ifti.n tP İ.·~H 
Mahkeme. irtdia makamının ta

)t"bini muvafık bulmut ve tahh ka
rara almıştır. Bilahare, suc,.lulann 
ıorgusuna geçilmiş, dördü de aleyh
lerindeki iddiayı reddetmislerdir. 

Mart sonlarına kadar ve diğer 20 edebilmesi ic;in ıaat 16 dan itibaren «- Onun yüzünden katakollar- ••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bin balyası da Nisan 90nunda tama- halka açık bulundurulacaktır. da, istintak dairelerinde ne meşak- Askerlik işleri: 

e Dün birçok memleketlerden muh 
t.elit ithalft.t eşyası gelmiıtir. noman
yadan demir fıçı, demir Jnba, kflğıd, 
cam, mukavva, Almanyadan sigara 
Uğıdı, at.eş tuğlası, demiryolu levha. 
ları, gazele k~dı, sargılık kfl~ıd, de 

Durumıa, .ahidlerin celbi için, 
talile edilmiftir. 

Tramvay malzemesi rçin 
muzak~raler devam ediyor 

men teslim edilmiş olacaktır. Stan- Bu c;c\tiliıte dört tane 10.000 li- katlere katlandım. Sonunda men"i 
dardizasyon talimatnamesine tevfi- ralık büyük ilıtrıtmiye vardır. Bin muhakeme karan aldım ıt.mma. ben 
lr.an rifrikler kontrol edildilı:tf!n son- lira ~e daha yul.'.11n ikTamfye 'ka7a• de bittjm. Şimdi kendisinden dava-
ra fngilizlere teslim edilecektir. nan numaralı altı l:üre birden çalış- cıyım.D 

Diğer taraft:ın , bugün tiftik ve tınlarak her biri!lden ayn ayrı top Demiştir. Gene; ve güzel bir ka-
yapağı ihracatçıları birliği ıenelik düşürülmek 11Uretile tayin olunacak- dın olan Leyla da, vak"ayı ıöyle 
umumi heyet toplantısı yapılacak- tır. anlatmıştır: 
br. Toplantının old~kc;a !-araretli Tevzi edil~ek ikramiye yek6nu (<- Ben henüz bir genç kızdım . 
olacağı ve veni IH•yf"tİ idar~nin daha 35 7.132 liradır. "430 nurnar11ya Ziya isminde biri evlenmek vadi ile 
mütecanis hir f!kilde teşkil oluna- 12. 1 32 liralık teselli mükafatı ve- kandırarak, heni evine aldı. Sekiz 

Malzemesizlik yüzünden şehir d 1 k d. ay birlikte va•adıktan ınnra Öa, at-ca~ zanne i me te ır. rilecektir. ., 
münakalihnın güç)Cfmesi üzerine, lattı. O vakit hu Niyazi ile tan:~tım 
birçolıı. memleketler-: müracaatlar ya lngilizlere verilecek tiftikl~rln ve evlenmeğe karar verdik. Bunu 

"on Partnı. ı· _Je teslim edilinr,.ye lca- H d • d'" t•• hem ,_atını pılmış, fakat hiçbir netice alınama- n em entZf! Uf U, 0 duvan Ziya evime geldi ve beni bı-
dar tiltilc. lisansı vnilmiyccelctir. k 1 t mııtı. Vaziyet bövle devam ettiii a aıa earo ı cakla 'boğazımdan yaraladı. Sonra 

takdirde, bir müddet ıonra apğı I .. .. . . b' k .. Dün Be~kta§ta çöp iSkele&ne ya. • da: 
yukarı bütün tramvayların servisten <c nonu aezgııı~ ıtme uzere naşan şne limanına 1tayıdlı Alsancat er- Beni Niyazi yarl\ladı, diye-

Hazırlık lut'aıına miryolu rayı halkaları ve eczayi tıb-
ıevkedilecekler biye gelen eşyalar arasındadır. 

Uskiidar Askerlik Şubesinden: e İstanbul Belediyesinin birkaç 
IA8e ve muadili okul mezunu olup yıllık faaliyet ve neşriyatını ırafik • 

kısa hizmet a&kerliğine karar veril • lerle göst.eren bir sergi a~a.sı ~ 
mi.ş olan ukerl tam ehliyetliler ha • yapılan hamlıklar bitmek 9zeredir. 
zırlık kı't:asına aevkedilecekleri.nden Sergi, Şubatın sonlanna dotru in .. 
M/21941 güntinde 4Ubede isbatl Til • kılAb Minesinde açılacaktır. 
cud etmeleri llln olunur. e PaSt torunına teştilltında va .. 

zite görmek üzere tefkll edilen yar-
i R T 1 H A L dımcı itfaiye a:nıplarmın biitün n:eın 

Muanim Mustafa Namık Te muhar- lekete tefmjli, Dahiliye veweii ta 
rir Kemal 8a1ihin biraderi olup me. rafından vaAyetıere tamim edilmtştir. 
zunen İ.stanbolda bulunan ~üt 
kaymakamı ( TiYATROLAR) 

çelı:ilmesi tehlikesi ba" gglterdiğin- Proıt pllnına gore ;r"aUimde ya - motör11 tayfalarından Salih, motör - ceksin, volt,a seni daha fena yapa
den aliltadarlar yeniden t~bbü~ pılmaı;mi ba§lanan dnönü Gezgiab den iskeleye talu uzatırken, müva. rımln diyerek, gitti. Ziya, kabadayı 
lere geçmiılerdir. Dün Vali ve Be- in.şaatı ikmal edilmek üzeredir. e.sın· kaybederek deniZe dilşmiif _ bir adamdı, hatta ona Manda Ziya 
ledjye Rei~ Dr. Uıtfi Kn·da~~ .!i- Vall .. Te Belediye Reisi ~r. Lütfi Kır- ~. 1 

derlerdi: her şey y3pab;lirdi. Kork- dün sabah ba)'ata ıözlerini JUDllllUl-
yasetinde framvay Umum Mudur- dar dun bu inşaatı teftış e~rek, e. d -. .. k l tum, dediğini yaparak, polise: ((Be- tor. Hukuk Füülteainin eaki mezun. 

CEVDET SALiH 

)üğünde ~lihdar daire müdürleri- letırik ve kanaliıuyon iflnin ısüratle Bu su~t ftr;nasm a ~"'9· a ua ~ar ııi yaralryan Niyazidir. dedim. Ne Ianndan olup Meşrutiyet iptidala.nıı.. 
il 1 l ikmar ~·n belediye ten heyetine eınir pan Salıh, -ırca yara anmış Te • yapavım) JJ da merhum Tevfik Filaetln mibaha. 

nin ittirak" e bir ~op antı yapı m~~hr. .:.!. ' t davi edamek iizere Seyot?u ?uutane-
T oplantıda, şehnn halr hazır muna- nrmt '!. .... · • • sine kaldmlmıştır. Mahlceme, hadise şahidlerinin retile neşrettiii (A,fl'yan) meemauile 
k l · · · 'd · • • db. • nonft Gezg~ıı tehr"ımızde modern celbi iein. dum"mavı talik etmiştir. maU>oata da intilab etmif Te bOl-
I a ed~8!~1tln~n 1 abesı j;n tj ır- bir tarzda yapılan ilk gezinme ma • A"' • • 

1
• t hare memori,et hayatına geçmiş o. 

)er fUnu muş ve azı arar ar a- halli olacaktır. gırceza reısıne ame ıya Gönüllü haıtabakıcı lan CEVDET SALİH, muhitinin mu -
ınmıştll'. ld L-...J 

yapı ı KUn an habbet ve bümıetJni celbe muvaffak 
Haber aldıiımW\ göre, Roman- d " • h lit 1 · ........ 

Tepeba§mda dram 
kısmında 

Ak.fam saat 20,30 da 

gtı tı cw.oTTt 
İat.iklAl caddesinde Komedi kıammda 

Altp.m .saaı 20,30 da 
IÜKALIJ[ ODALAR 

ya Macaristan ve Amerikaya yapı- Ma enı eıya ıt a çı an Şehrimiz 2 nci a~ırceza mahkeme.sı Gl&lll&lle Hastanesi Sertabı"blilin - olmuş kimil bir insandı. Cenazesi diln 
lan müracaatlıua henüz hir cev.ıb anla,amadılar reisi Remzi TUreci. evvelki gece sıhhi elen: Beyotlu Zütftr butanean~ kaldı. RAŞİD aizA TİYATROSU 

1 ·••. B 1 ı_ tl d ı·· ""hal .. ·t ılan b' . bir buhran geçirerek Ha.seti huta _ Oülhane hast.anesmde açılan gö • nlarak ihtlfalltı llyıtae Ferıköy me.. ._ ......... ::. ... ...o+:--.:a"de ge memıv-ır. u mcm C11Le er en u- Madeni e.tYa. "' ~ ç :rliti üllft h .~ · · ,.._ -...-.. _...,_. 
ı 1 ted ·k· ·· 1'.. d Am nesine kaldırılmU}tır. Kıymetli adli - n asta.batıcı kurslarının 3 ftn- zarl"6ına defnedilmıştfr. Alla ... u raıı.. 

2um ~ ma ze~e ~rı ı mum un dün toplanmııtır. Toplantı a. e. ecimlzin bu müe.ssif rahatsızlığı bir cO devresi 17 Şubat 1941 Pazartesi metini diler, aileane taziyeUerimtıi • Bu akfam 
oldugu takdırcle, mubayaata Bele- rikaya '}'1.pılan madeni qya &parif- Y . tt . . M 11 k. gilnft demere başlıyaeatJndan istek beyan eylerls «Beni Öpintbı> 
diye de i§.Uak edecektir. leri Dıerindekl tema.star görli,ölmöş ameliyatı ıeab et rm14~r. ta ova a ,_ lilerot bu tarihten evvel hastaney; ------· ------------------------

Talebleri, Romanya v~ Macaris- ve birlik tarafından bu lipar~enn Ryetıe 7aTı:ııan. ~u a~~~ıyat 
1 
"et· s~~ra müracaatları B tD Ş h" h lk b ki" 

tan ]s'af edeTae, malzemenin muay- yapıJIŞ telli etrafında 1'6i}en izahat ent~ı. Urecın n Sl vaz y 1 - • , u n e ır a 1 8 ıyor ... 
yen bir miktan hq mkiali pik dr.mt- karşısında azalar arasında nıuta • ıehniştiI'. 25 hin (lnal kahve gelecek ~- htanlnd heırfne lranatl•l'llll renniş... (Jirimalyea canavar 
rile mübadele ech1ece ve Amerika- bakat oıamadıtından, yeniden yapı- Evvelce BrezJJyaya s·ıpariı• ediJm:• _ ... _, 

L d ı d !-• tekrar B' ht k" t k"f edildi .. .., Jaldqıyor .•• ZaWa :tuneG uyanılı: n tetikte. •• 01111 .., __ amaıt için ya da bunların ~e c i övme öde- lacat bir toplantıda ba i4lerin ır mu e ır ev ı olan 25 bin çuval kahvenin memle -
necektir. göröfillmeai kararlaftmlm~ır. Marpuççtllarda dtllı:lı:lnı buhlnan tetiıJıize gönderilme): ftzere Brezil - Bugün Matinelerden itibaren 

Halen hu memleketlerle müza- 9alamon E.skinazi namında toptancı yadan hareket ettiği haktın'da alllı:a_ 
kereler df'!Ylllm etmektedir. Kızılay Alemdar nahiyesi bir tüccar ihtik~r suçundan dtln ad - darlara mal1lmat gelmiştir. Di~er ta - T A K s ,. M sı·n em asın Ja 

konsreıi tıyeye veramiştir. raftan bir miktar kahvenin memle _ Ut 
Kadıköy Hallcevi resim ıergiıi Kızılay Alemdar nahiyui 1940-1941 Eskinazi dtizünesi 230 kuruşa .sa - ketimize sevkedilmek ilzere Bağdada 
Kadıköy Balkevinden: Kadıköy ıı:onııreaı cumartesi sün\\ saat 16 da tılması icab eden bir düzilne pili 325 geldiği bildirilmektedir. Bu suretle 6" 18 Ad A d ti 

Halkevi beşinci ruim sergisine iştirak Gülhane parkı methalinde Alı:ı.yköş • kuru~a satmıştır. Maznun, SUltnnah_ yakın bir müddet zarfında. piyuada orun mey en a mı n v e 
etmek tsti'yen Kadıköy ressamlarının kilnde ya~ıl~~an sayın azala -ın:ıed 2 nci .su.Ih .ce:8' Mkiminin ı!tara- kahve darlılının tamamen önüne ı;e
Halkevine milracaatları. rımızın l§tıraltlerı rıca olunur. rıle t.evklf edUmi§tır. ~ilerek J>ı'yasaya klfi mflı:tarda tah?e 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Hasan bey tundu -
ra rıatları tetkik echlir • 
ken.. 

.. . Bugünkil pahalılltır. 
sebeb olarak .. 

••• Bir kısım allkadar
laruı ileri aürdilkle.ri id • 
dia, Wi derececlo deri 
bulamadıklr.rı elmUf. 

Ha.san bey - Tuhaf 
§ey, yüzdükleri bu kadar 
deri kafi ıelmiyor mut 

sevkedileceli an1a.tılmaktadır. 

f --------------~~·.x.·n.-.r4AW?4T .... 

Orhan Ural 

Karikatür Albümü 
• 

Güzel renlıli bir lıapak 
ve yüzlerce ltt1Tiltatür ••• 

• 
Yakında çıkıyor .• 

50.000 Seyirci... _,,. 
HEiNRi~O~~ ... v~~D!!!~HL'ın 1 

ARABACININ Kili DUNYAŞKA 
nuı aınemanın en büyük 1tir mun.ffak.lyeti cıtd.uıiluMla ıa~lkiirler. 

ŞARK SiNEMASI 
(üki Ekler) 

Bıı müstesna ra.mi, bir f ııei "" sen hafta daha röstereefftir. 
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Çocuk için örgü 
modeli 

C: Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
H kl11dar, kaplu 1111, 

aslll aı? 

bl -
kümdan adde
dilir. Fakat ~ 
l.ıı ..ı..du da. 

ı~ ı e ••• u. taJcıilMD ba .... •etli. .. 
l .f.QIG Ji1r. imQ ed.ek. ~ .. landan d.l.nı -. 
liik.te liiplar l'9PAflaı. Bu küplue Mır, ..m.d.m 
o m10ı.bda luJa mdarcla latif.- dat.a aüzeldir. Hfikilmclulak 
tal edilen pr~ londır. 

En slralli ytlbali 
..... 

ballı amma .dwıa ba ilcle ı. 
halı•ddı .... 

... ,_.. - ı as M l&çiik ........... ğ utia dillkatma •• k.O)"Cfup ~-kitabı. lmbç len lDlral, mıce. be:raz bir bdmch •. • ile ....ı ..._. • .., a±iw q.. 115; 
,..Ne IE°ı ••• Aıllttamamü. ••~ •uta ~ı ~ MY111u- cı.,.c1 .•.. Her lieMe Wır w: nakrl ...._ ..-ı lı ı Wr d t N iiıM 

ceı-e..- içi. lııir takma bç•=·lr •l.atinl• ebnifti. Y•••••P. •· =;. t ılia, ıs.. W hWca kec .... bir lift ~ 
tueleıi .......... 8idcik ~ te- • Madam Si~' ain meltuMaa, n-., Z8)"lflamı,ea. C•c5He Mı. • ipliiim C--. ilinti~ ona daha bı. 
c..-.ü _... enea söz ye nlder. Mıcl,elin Jan d~kı. Fail S.lari.in bel' bırkedW..eli - p1en adJ.ı. lq ~ ln.Wu. Min, lüçük la. 

• .lan ı.ztırab kad•r da utaJM; clay • Haynıalar Alemi. - ne efe· olda melek )'iizlü ~ l IİJ'U elia mafauetine 1.Qran olın 
N A"LEDEN • ~BR&#R~ t.AMI 4iaia kimı ·,tik.,,. biçueliiini si> Bunlardan, bir kelimeainde bile aaa tllhlolm- .. bll.arvmıea mıliba.p,or, ....... iine h.btia. 

• Brıek. bahtsızhiınan bir seyir mev- yanıı...dan. ezbere, UDn uzua par. rek Ar.- - .-il .a..e kader ••ı pe1ı 0 bd. da • ~ • 
... jJ hu nu olmeme•M cal..-üıı. çalar eöyliyebilirdi.. Baza. bu pmlı letmedea ._.da. di · • d k' k 

l iüzmetçiainin. dnde 1 M"üauehehiz ç3merdlisı ~ n- - Öileden eonnlaıı. uyku auti '-izlikten bıkarak, örülecek ~~ Gözlerine rentrini Yeren l>oyım buk~ ı ua acık .,.rmaklama 
f ~al 0~Ain odMısıdan ÇJktJiını 1 ca patrrdı~ eeW olan k"'T.: ceçip de herke. KUftleie sittiii. o • lan, dilcilecek .ökiilı teYlel'i getiri - bilek menekte cff>i yayq. Y8'ftf ça «Me em J.iprak bakıy~rdu. 

}~ile Jli ıörüverdi. Bu yüz • selince. !_~r~_t'-"ım ;na .. ~ .. .CSy tel pv .. y.v .. te~ z.unan yor, orada onlarla uirqarak oy.r.- •pında eolm.., kunmmp. lfJIİni ;tnı kt ank• lc ... ki k~ 
aıure anım • ettir kopta. kesin öniiiaaa • 9591el e eceamı • ocla.ncl- çakıyordu. Binanın arka- nl)'ordu. Bahtlmı çoe11Jtv.ı idi C6mGtJen- L._ e en or •J'OmNt ..-

den de gene hır kl)'am IÖTllle, fiiyor, afet püalüritrordu. Bereket •nda. bahçenın aüslil, ciu.kli «Ö9 • Y aprakLır a1U1ndaki hu yuv.. mİf ~fan, Ull lfell( • bzlannkinl Gr~cıro 'Ye Y8Taftan. !lem de u ite • 
Bu baftrma, Lrttım;:;: de ar- nrain ki ha it de •~e atıp bı~mak.. terifiai unatuak. toprak 1:ıh avluy• Mimozapala•m mutlu w hbmet. udıran ipe Ye t6y sıbi bir )'ama. 0 •tu!du.. Hay .. tı. seçmlfi l.akhn • 
vurup lımna. -~. . delice Wr la kaldı. O daha :llJade, zi!tarı, beaz.ediii .,Jr.aiı aö~ luıytu, Urlara aid lı:11mına yakm düttü • talrbkla UÇutaYordu. da luç bır şey anlatmazdı. Mine-. 
tık zavallı ~ .. ~~ .. &aınlYor vazirederi veya menfa.tlen ı:~~ ıriz1i bh kituini b11lmQfhL S.k ve iihtdea. otel mÜftl'!rill'!ri huraya te- Mel')'elll Hunn iyi lÜT~e hi1i • de onun, bir zamanlar lnsı1trrele 
~o~b selmifti. Ke.duu le . llJO~ a kendüerini müda!aadan &cız P. I diifük clalla. çok yapraklı iki incir a. ne27üJ etmiyorlar, belki de yerini yor, batta ~Ye ve ban tetbihlerile bulunmUf oldulunu Biread"ı. Faht 
tirtir titriyor, Mleta çene n a İanlara .. Jclmnair bilirdı. pcı, aiti tahta bir ma, Lir tq ma. Lile bilmiyorlardı. Yalnız Laı:an. o- hot k-.ıyo .. du. Dikit dikerken, bu kibar 1'ali. sörgüsile _.r o ... 
du. d Miae, .;unuz tepeiyi getiren biz· -. çimenler biirümüt toprak yol, telin ciWKia Meryem Hanım. elin. teneke çerçeveli kocanan ıözlüi~ de. böyle •talı hw qe hc:lar dit • 

Hem bu sefer Falıuc Hanım IA e . bir daha bu gibi ~leri rahat ve koruyucu bir ıölRelik. de ip ile ıelir, taı muanın yıuuba. nü takıyor .... ki nezaketen, Y'"U- tüiini Lir tlrlO bil....di. 
Mineye çıltı'"'aklR tursını vetteme- JDe!?Ye almama•aı ıica etti. Yalnız Mine ak4ama kadar orada oturu- •••• otururdu. lak camlann arkasında kapanı)'Or • Bir ak19müadl, M"me eayfaJerm 
~" otel •hibi kad~ k°""aş ve kat ~en .taba büyükçe bir lu.. voT b~-. vaktini neyi• oyalıyacaiı~ .. Bu, altnut !~lan?°•· gü~r yüz. muı sibi çekingen bir ha} takınıyor· k~n~. durdula ve ·~ ezheN 
oyle bayaf1, kahe 90z1~1e eoıup kendinden *:ı· vakkaten ver • hilmediii :ıaınmJar yerden aldıgı lu, yumutak ıaozlu, hır Ermena kadı· d•. bildiii kital»lal'llldH Wrini mue -
tallftltia '-~ ki. bdm b~ ~ zı.~~ o~ulU• n 

1~eje bir türlü bir w ~ tafl~ v~a seçerken 9!. idi. .c..Jiba Lir za~nl~r oldulı:ça EYTela Mine. sizli yerine lıir ı... nın &.tüne k~p ..... kan. !'f& 
Para veren şık ve zarif müşten.aı diii kitab&a kopardıgı yabanı bır ol perc;.uana suzefdı de ••• Enneru derunce altla buam daha aelmesini laot "3rm• ~em Hamm dikit eepetinden il" kfr 
lra)lld..-n etmemek ;;;. biitiin ee • eli varmadı. ulnnıt olan 0 • eline oyuncak edip, seı;.i aüzel lıüJ. gelen, kalın ltaralta,h. kata gözlü. mitti amma, sonra 10nra hu kadana ~ kitah ~kardı Ye birkaç kelime 
htlflak •lmm. tebeıı0ıniinli. soğuk- Bütün odalan h~aima, yalnszdı. yalara dalıyordu. arDeT, tifman tiplerden deiildt abttı. «Me~ Hanım ona. .,_, .&yllJıwrek kısa banlan anttı. 
lanblıiuu kullanmak zorunda kal. telde, o hem,en'--...a herlaaDIP bir Adaya ıelirken. pek de okumaia C&zleri mavlnılİ menekte Tenain • pGQGllerha .....ı yenilendflfnl• .... \AIUM ...,) 
lbJftı. Me..Oive..de, ~·· 
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SON POSTA: 
Şubat 7 

~"mleket Haberleri) Bolunun güzel bir köyü 

TtiBKBEŞLİ Edirnede J Gem ik sun'l ipek ı 
nıu!t:::a~ıe;:~:f!ig~ fabrikasında çalışmalar 

başladı 

Türkiyenin en mükemmel ve teşkilatlı 
fabrikalarından biri olan fabrikada 500 den 

fazla işçinin bedeni ve fikri inkişaflarına 
azami ehemmiyet veriliyor 

Dilekler 
ih tiyaçla.r 

EdirneJe yakacak kömür 
ler çok fena 

B~.r .. kasaba ~anzarası gösteren gazinosu, 
buyuk mektebı, her çeşid dükkan ve binaları 

olan köyün nahiye olması bekleniyor 
Edirne (Hur.usi) - Elektrik fab

rikası geçen Cuma gününden itibi
ren faaliyete geçmiı bulunma.k.tadu. 
İlk günleri şelıre kısmi şekilde ve. 
rilmekte olan cereyan tevsi editn-ı.i~ 
ve eskisi gibi, bütijn seke teşmil e
dffmi~ir. MakinolerİI\ su ihtiyacını 
temin edecek olan tulumbalar da 
bugünlerde faaliyete geçirliecd<tir . 

. Bu ihtiyaç ~imdilci halde itfaiye vesa. 
iti ile temin olunmaktadır. 

Henüz faaliyete geçirilmemiş o
lan fabrikanın ikinci motörü ile di. 
namo ve jenerntöriindeki kurutma 
ameliyesine devam olunmaktadır. 
Yakında başlıunasmın teminine u*
raşılma-ktadır. 

Şimdiki !telde hali faaliyette bu - 1 

lunan tnaÜnt" ilf! her gün saat 12.30 
dan sabah sa'lt doku7.a kadar mun. 
tazam cereyan vedilmektedir. 

Parti müfettltinin teftişleri 
Parti mitfetti~.-ıu Kocaeli meb • -

usu Ragıb Akça Tra«yadaki reftit
lerini bitirerek şehrimüıe dönmüş -

Edirneden yazılıyor: Şehri • 
mizde satılan mangal kömür • 
!erinin fiatı .narha göre 7 kuruş 
olması lazım gelirken 7.5 • 8 kıı
ruşa satılmakta ve buna rağ -
men yakılanuyacak derecede ıs. 
lak bir halde bulunmaktadır. 

Maden kömürleri ise satanla
rın insafına bırakılmıştır. 

Vaziyetin önüne geçmek için 
bazı vilayetlerde yapıldığı gibi t 

kömürcüleri bir araya topla _ 
mak suretile satılan kömürler _ 
de normal evsafı temin etmek 
belediyece yapüma.sı güç olmı • 
yan bir iştir. Alft.kadarların na • 
zarı dikkatine vaz'ederiz. 

Torbalı fabrikasmda b'.r 
aJnele kendis:ni makineye 

kaptırdı 
tür. Torbah, (Hususi) - Pamuk fabri.. 

E1cmelc nıtrhı ııL-•· .:__ı. f L....!ı_ bir .. .. .. .. kasında çal~an ameleden i:sA ÇaTuş.. 
,,;JUn ı ~ aur.._suun goranupı 

0 
. . . 

Bazı fmncılunn da ekmek nar - yasaya çıkardığı muhtelif denyeler _ Türk çocuklarıdır. taneye kaldırılm14tır. 

Tiirkbetli köyünün 
Bolu (Hususi ) Bolu-

nun en güzel k öylerinden bi
ri de Türkbeşüdir. Hafif meyilli 
münbit toprakları üzerinde çeşidli 
meyva ağaçları, giizel, muntazam 
evleri, tarlaları, bağlan, bostanlan 
v.ard1T. Her yabancı bu köyü gördü.. 
ğii zaman, ilk işi burasının bir k~ 
saba olup olmadığmı sormak olur. 

güzel bir görünüşü 
Kıcıman, Bolu meb' usu Cemil Ö z -
çağlar ile beraber köyü ziyarete git
tikleri gün de tekrarlamışlar, v ad de 
almışlardır. 

Şimdi köy halkı vadin tatbik 
mevkiine geçirilmesi için dört gözle 
beklemektedirler. 

Mers~n ldmanyurdu lçel 
bHJge şampiyonu 

1 2 ku.-uıtan 15 kuru~ çdt1'Ttlan Gemlik (Hususi) - Gemlik sun'i 1 haberat, anba.r ve idare .servisleri.ne ğlu'. maklne daıresinde dolaşırken 
ekmek narlrı f>azar gününden ihba.. ipek fabriwı iki yıldanbeTi no~ aynlmıştır, idarede oldutu gibi tek.. makıneye kapılmış, sağ kolile kabur. 
ren 1 4. 20' kuru~ indiril~. olarak çalışmaktadır. Fabrikanın pi. ı nlk: kısımda da çalışanlar hepsi genç ga kemikleri kırılmıştır. Yaralı has_ 

hından aşağıya olarak l 4 kuruşa deki ipekler, çorap, her IMıVi kumaş, ) Bir kısım i.şcilerinin genç kız ve ka.. 
sattıkları haber .ı.hnmH!ht'. halı ve yün1u e.şyara katıım.ak sure ~ dmıarın teşkil ettiği dört yüzden raz~ Gayrimeşru çocuğunu 

HalkeTİ topblnhsı tile mensucat sanayiinin bir çok ne- ' ıa ~ ve memuru bulunan fabrika _ d 
Halkevimizin dünkü toplantısın- vilerinde i3timal edilmektedir. da çok mükemmel içtimai bir haya~ ÜŞÜrmek İSfİJ0R bir ana 

da lise müdürü Çema! Gökçe taıa. Fabrikanın münh8Sll'an Türk mü- sistemi teessüs etmiştir. Fabrikanın Ödemiş (Hu.sus") _ s· k kö .. 
fından «TiArk inlcilihı'> mevzuu et- hendi.S ve Ttirk iŞcilerile baŞ8rdığı bu ıo yataklı modern bir reviri vardır. Hatice adında b~ k d ıye ~unde 
rafmda çok mühim bir konferans pek yeni ~ bilhassa 60 denye (1) Kantininde gerek işçilere ve gerekse . . ~ . a m, gayr~• 
·verilmiş ve bunu Hnlkevi Ar kolu ipek iınalinde~i muvaff&k.iyeti Türk memurla.re. en ucuz yemekler veril _ ru ol~rak ~ındığı bır çoc~ğu düşür~ 
tarafından tartib edilen konser ta- ! Piyasasında iftihar edilecek bir hadiSe ~-~· t •. k tin" de bi bak mek ıçın bir takım teşebbuslerde bu.. 

Gerçekten Türkbeşli köyü Bolu -
nun en büyük ve en güzel köyüdür. 
Birçok güzel d ükkanlan, gazinosu, 
radyolu çay evleri, temiz otelleri, 
telefon santralı binası, orman ko - Mersin (Hususi) - İçel bölgesi 
ruma evi, beş sınıflı, 3 muallimli, 1940.1941 sezonu futbol birincilik ınü-
200 talebeli mekteb ; va rdır. H ava. sabakalan Pa za r günü Mersin saha_ 
sının ve suyunun şöhreti de p ek faz- sında yapılan iki müsabaka ile niha. 
la ... dır. Son zaı:ı.~nlarda h8:lk bağcı- yet bulnıu.ş ve yıllardanberi bölge 
lı~a ve ~e~ze~ılıgı: ehemmıyet ver - şampiyonluğunu elinde tutan Mer -
mış, yetiştırdıklerı sebze ve mey • 

kib etmittir. olarak telakki edilmiştir. ;;~;r. ;t;4 en~n ra: ekm~~ b/: !unmuş, ve kendisi ölüm derecesin<l.e 
Haber aldığıma göre HeJkevi:ni- Sun'i ipek iltih.salinde birinci de - her do:_'1 k g tem.in dil kt hastalanmıştır. Zavallı kadın Öde_ 

vaJan diğer köylere bol mikdarda 
satmağa başlamışlardır. Köy halkı 
bundan bir m üddet evvel vilayete 
müracaat ederek köylerinin nah.iye 

sin İdman Yurdu gençlik klübü ge _ 
ne birinciliği kazanmıştır. 

Pazar günü iki müsabaka yapa n 
Mersin takımı ilk müsabakada Si . 

zin te-msrt kolu tarafından bh· ....... üısa. reeede iptidai maddeyi sellüloz teş • r~ . ttz uruşa e me e- miş hastanesinde tedavi altına alın. 
mere ile sosyal yardım kdu tarafın- kil ediyor, buna bir çok klmyevi yar. dir. Diğer taraftan her bak.nnd~_n mı.ştır. 

merkezi haline getirilmesini istf!mİş- lifke takımını 4.0, ikinci müsabakada 
ler, bu arzularını Bolu valisi Nacı Tarsus takımını 2-0 yenmiştir. 

( Çankırıda kış " 1 
dan da bir balonun hazırlıklarına r dımeı maddeler de ilave edilerek ha_ yurdun kalkınmasını derpiş eden Iıu.. 
başlanmıştır. kiki ipek evsafında ipek ipliği istth. kfun.etımızin vatanda.şlarım.u; için en Foçada eve taa d 

Tütiin sahflan sal edilmektedir. Sümerbank'ın Gem.. 1 kıymetli teşebbüslerinden birisi de rrUZ 0 en 
Trakya Tütünlerinb de sa~~~ına Hkteki sun'i ipek fabrike.sı dört yüzü fa.prika.larunıroa o meyanda Gemli - iki ah Aksız 

baslanmıştır. Tütünlerimizin halen mütecaviz işci ve memur iStihdam e- ~in sun'i ipek fabrikasında açılan 
belli başlı mü!1terisi İnhisarlıır l<lare- 1 den ve vizkoz u.sulile çalışan bir mü. mesleki kurslar olmuştur. Bu kurslar . Foça, (Hususi) .- Ilıpınar köyünde 
sidir. e$esedir. geçen devrede QCJk büyük muvaffa. .. Izzet Koç, karde~ı Mehmed Koçla bir 

Fabrikanın teknik. bölümünde, ıa. _ kiyetıoe çalışmış, maarif ve alakalı hü ol~rak köy hnlkı~dan Arif Mutlunun 
Bursa valisinin GemJikte boratuvar, Vizkoz, iplık üretme, teks - kfunet erkA.nının da huzurlarında evıne zorla gırmişler ve karısını .ka. 

til ve bu bölüme bağh bir de atöI • yapılan imtihanlarda kursları itana! çırmışlardır. 
tetkikleri ye.si vardır. İdari kısım da muhase • edenlerin yevmiyelerine zam ye.ptl- Evine sı~kıya merbut bir kadın 

Gemlik (Hususi> - Bursa Valiai 1 be, işleme muhasebe.si zat işleri mu.. mak suretile gelecek seneler için kurs olan Ayşenın feryadlarına kulak as.. 
Refık Koraltan yanında Bu.rsa meb. ' ' müdavimlerinin hev~ini tahrik ede • m.ıyan suçlular, kendisine fena mua_ 
uslarmdan doktor Sadi Konuk ile (1) İpeğm k.alınıık derecesini gös- cek bir vesile ihdas edilmiştir. Bu yıl mele e~erdir; Suçlular haJckı!nda 
birlikte Gemliğe gelmiştir. tenr. 60 denyeli ipek denilditi zaıruuıı da çok bôlgili bir heyeti talimiye tara- tevkif kararı veı·ilmişti.r. 

Vali burada bükü.met, Cümhuriyet (~000> metre tulündek.i ipefin bir ki_ı.fından verilen dersler geçen sene ol. 
Halk Parti.si ve Belediyeyi ziyaret et- lo tuttıutu a.nlaşılır. (Df:Tamt 8 inci sayfada) Kaş ve köylerinde tavla 

kaldırıldı 
tikten sonra, sun'i ipek fabrikasına 
gitn1ilJ ve fabrika kant4ninde ö~le ye • 
mc~ini yemiştir. 

Dah:ı. sonra refakat.indeki zevat ile 
fabrıkayı gmmi11, fabrika müdilrü 05-
ıuan Edirne tarafından vernen tek • 
nik ve idari vaziyet hakkındaki iza
hatı d inlemiştir. Valimiz tetkiklerini 
bitirdikten sonra ayni gün Bursaya 
avdet etmi.ştir. 

c Çorlu Halkevinin köy gezisi ) 
Kaş (Hususi) - Kaza.mızın ha

len İstanbul hastanesi asistanların
ı 'dan doktor Fatin Dalamanın him -

metiyle iskambil oyunu bundan 5 •e 
ne evvel kaldırılmıııtt. 

Bu sefer de parti belediyenin ten. 
sihile bütün kazada 20 yaşından kü
çük olanların tavla, domino ve mü
masili oyundan menedilmelerine ka
rar verilmiştir. Baf kan tren hatlarında 

seyrü~efer başladı 
Tekirdağ (Hususi) - Balkanlar~ 

da son günler zarfınd;ı vukua gelen 
feyezan ve kar fırtınaları yüzünden 
bazı yerlerde tren hatları huzulm1:1ş 
ve bu sebebden vagonlara yüklen~ 
miş olduğu h~lde mühim miktarda 
ihracat mallanmız istasyonlarda kal
mıt;tı . Bu hatlardan bir kısmı tamir 
edildiğinden ihrac.ıta başlanmıştır. 

Kazamınzın kasaba köyü ise bu 
oyunları bilaistisna menetmiftir. 

Ceyhan çiftçisine Ziraat 
Bankasının yardımı 

Çankırı (Hususı J - Kış, şehri - ı haline getiril:niştİ'r. Yokuşlu sokak
mizde bütün karı, fırtınası, borası lar şimdi kar ve buzla örtülü oldu
ve şiddetli soğuği le hüküm sürmek- ğu için bütiin çocuklar <ckayıb de
tedir. Şehir ba, tan başa, dördüncü d ikle ri kızakl~ula kayıyorlar. 

Çorlu (Hususi) - Halkevinin sis edilen Sağlık ve Marmaııacık 
muhtelif şubelerine mensub bir köylerine giderek köy halkının is • 
gençlik kafilesi idare heyeti azasın. tekleri üzerinde konuşmalar yap -
dan orta mekteb muallimi Mustafa mışlardır. 

Adana (Hususi) - Aldığım ma
hlmata göre, Ziraat Bankası Cey -
han çiftçisine ikrazatta bulunmağa 

defa olarak, karla kapland ı . Yerler Çankırının etrafı kayak sporuna 
buz ve don tuttu. Son günlerde il - elverişli tepeciklerle çevrilidir. Ne 
gaz yolu da güçlükle geçid vermek- yazık ki, beden terbiyesi bölge11inin 
tedir. Diğer taraftan Ilgaz orman - <ckayağrn olmadığından sporcular 
lığı da bütün kışın kar bürün- kayak sporu yapmaktan veya öğ -
müş bir güzellikte olduğu halde cc U- renmekten mahrum bulunmakta -
ludağ» gibi rağbet bulmamakta, ka- dırlar. 

Şimdi öğrendiğime göre hatlar 
buğünden itibarP-n tamamen ticari 
nakliyata açılmıştır. 

Sunar ve P. T. T. memurlarıııdan Resim köy halkından bir kısmı 

başlamı~tır. Ekim mevsiminin yak
laştığı ~u sırada yapılan yardım 

ç.iftçiyi çolt memnun bırakmakta • 
dır. Azmi Selatın idueginde yeni te - ı il~ Halkevlileri gösteriyor. 

t:Son Poeta .. nın tefrikal;ı: 17 

IJJM~~.f~~ 
Y aa:an: V alentin W illiams 

Gözleri birbirine çok yakın idi ve hayvan gibi geriniyordu. Sonra telc
ucu yukarı kalkık iri burnu kendi • rar söze başladı: 
iline mağrur ve çok defa hilekar bir - Bu cehenneme gidesi yelkenli 
tavır veriyordtı; laciverd bir elbise bl"ni bu sabah iyice sarstı, midem 
giymişti ve göbeği üzerinde altın bir 1 altüst oldu. Yemekten evvel bir şe. 
köstek sarkıyordu. 1<erleme kestirs'!m ivi olacak. Oda -

Elini havayd kaldırarak ;ki Ame· -na bir şi~e viski ~etirmesi için ba-
rikalıyı selamladı ve sordu: bacan hizmetçiniz4 bir emir veriniz 

- Nasılsınız, ihtiyarım? ve benim delibınlılan da münasib 
Sonra yeniden ev sahibine döne- verJ,.re yerleşti"inler .. 

rek tekrar söze batladı: Selam vermek için elini havaya 
- Ya, sizi bu mendebur adada kaldırdı ve: 

ziyarete geÜyorsak, ziyaretç.ilerinize - Gene görü,elim, efendiler, 
birer çelenk lıazırladığıruz için de - dedi ve çıktı. 

den hm hakkın.da bazı izahat ve - 1 yalnız, bu Arenne denilen adam e
rirsem memnuniyetsizlik göstermez- ı hemmiyetli bir şahsiyet deiildir ve 
ler sanırım, dedi. size samimiyetle itirat ederim ki, ne 

T orray kapıya. doğru müphem bir ben, ne de yanımdakiler onunla hiç 
hareket yaptı ve kısık bir sesle: bir sebeble münasebet teııis etmeğe 

- Möayö Bergden mi bahsede- taraftar değiliz. 
cehiniz? dedi. Şato sahibi derinden derine içini 

- Hayır, Vikont d• Arenneden. çek.ti: 
Zayıf yüzü t.&kalliis etti: - Onunla sizi tanıştırdığım ve 
- Ne~ diye ı.ordu. Mac Reay. beraber bulundurduğum için beni 
Amerikalı cevab verdi: mazur görünüz, dedi, Maalesef, be-
- Bu adam meıhur bir d<>!an • nim Oscar Berg ve Raoul d'Areınne 

dırıcıdır ve ikametgahmızda oturup ile görülecek mühim bir işim var. Bu 
kalkması doğru bir şey değildir. öyle bir iş ki ... Eğer bu iş olurıta, 

T onay bir an tereddüd etti, son- sizin ziyaretiniz ile onlarınkinin ka:F-
ra cevab verdi: plaşmaması için vaziyete bir düzen 

- Bu o~lumun dostu idi, Mösyö vermeğe çalı"8cağım. Maalesef. kı.. 
Garris...:ı . Onun biraz ... Garib bir zım, Mösyö Bergin geldiğini hildi • 
adam olduğunu işittim; fakat oğlu- ren telgrafı zamanında bana VCt' -

mun bütün dostlarının evimJe hüs- medi. 
nü kabul göreceğini kolayca anlar _ Stephen omuzların~ kaldlrdı ve 
sınız. vaziyeti sahibinin aleyhine çevirmek: 

Bu kelimeleri ıöyliyerek, Ame - ister gibi. 
rikalıya endişe iloe baktı. - Tabii bu takdirde evinizdeki 

Stephen omuzlarım kAldırdı; yü- ikame.timi kıealtmama müsaade e -
zü sertti ve inadcı bir tavırla cevab deniniz, dedi. 

yak spot'U yapılmamaktadır. Bu sene kı~ evvelki seneler gibi 
Maamafih Çankırı sokakları kü- şehrimizde kayak sporunn ehemmi

çülc şehir çocukları için bir Uludağ yet verilmeden geçiyor. 

dedi. ~ onları sizin şatoda kaldı • 
ğmız müddet zarfında halletmek is
tiyorum. Size yalvarırım ki bu 
mösyölerin burada bulunması sizin 
gitmenize vesile olmasın. Bundan 
fazla olarak cezir halinde bulunan 
bir denize bayanları çıkarmanız doğ 
ru olamaz. Hem sizin bu • . . Adam -
Jay)a yemek saatlerinden başka bir 
zamanda karfllasmanıza da lüzum 
yok. Esasen c>nlar Per§embe günkü 
vaparla gidiyorlar. Size münasib bir 
şekilde teklif etmiş olduğu bu va
ziyeti kabul edersiniz değil mi? 

Amerikalı bağırdı: 
- Fakat bunlar çılgıncasına şey. 

ler! Bu adamlar sizinle ayni içtimai 
muhite mensub lt;mse1C"r değil: bu, 
meydanda. Onlann burada bulun -
malannın 'lebebini anlamıyoTum, 
fakıat görüyorıım k: siz çok can sı -
kıc1 biT durumda~ınız. size ne şekil
de ve nasıl yardım edebilirim~ .. 
. İskoçyalı birdenbire esrarlı bir 
tavır aldı ve İnce dudaklarını ısıra _ 
rak başını Öne eğdi. 

larla yalnız ba7ırna görüşmem ve 
anlaşmam lazım. 

Yarı kapalı gözleri tuhaf bir şe. 
kilde tehdid edici görünüyordu. 
Sözlerine 7unları ilave etti: 

- Ne şek.ilde bu işin içinden çı -
ltacağımı pek iyi biliyorum. 

Durdu, Verity'e baktı ve: 

- Bana karşı göstermiş olduğu. 
nuz alakadar dolayı çok memnun 
oldum, Mösyö Garrison, dedi. Fa
lca.t bu mesele üzerinde uzun uza 
dıya konuşmamız beyhudedir. 

Bir müddet sustu, sonra: 
- Veyahud da veniden kinaye

li sözlere geçelim, dedi. 
Bu son cümleleti öyle otoriter bir 

tonla söylemi7ti ki Philippe, Stcphe 
nin ve kendisiuın karşısında bir ka
pının kapanmıf olduğunu hissetti. 

$ato sahihi sözlerini bir neticeye 
bağladı: 

&u. Ben bu harabeyi dolaştım ve bir O gittikten sonra bir sükut oldu. 
çok ho~ oda bulunduğunu gördüm: Torrayın yüzü anlaşılmaz bir ifade 
faraza, dostlarımı orada pekala mi- taşıyordu. Birın sonra Stephen ya • 
aafir edebilir8iniz. vaşça sordu: 

Konusurken eani.Yor ve vahşi bir - Eğer mösyöye, misafirlerin • 

v~: Torray ellerini, protesto eder hir 
- Mi.safirterln.iz hakkında size tavırla uzath ve bağırdı: 

naaihıat vc.rec~ olan ben dei,ilinı: - Ya bizim yapacağunız iılerr 

Kendi kendine konuşuyormuş gi
'M hafif bir sesle: 

- Şimdi beni mazur gorunuz, 
tetkik edilecek bazı mühim evrakını 
var dedi. 

- Hayır. dedi. Hayır, benim on-
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Bu hafta yapllacak 

Filvaki, Bulgarların, kendi mem• 
lıe.ket ve toprak.lannın huh ... buı _.ad } . «- Az evvel otelinden çıkan hu 
:..L·-nı :.. .. em~.J:L•erı· bir L...:L:ı..at- ,... (.....,.ıı l inei •P a 

Ege mıntakasında 
seller tahribat yaph 

Ulffi- ..... ouuu Jt91U& d k .. h ad11.mları neredne tanıyorsun ve bu-tir; rünJı:ü bUıDd4, kendilerine men- metli e§Yal&rı il satma uzerev u-
,, . d.k n'ı dam a"""""'' rada bunlann iti nt'l:> » diye sor- ıs· •-nbul Putbol •taniılından: 9/ f..t defil, bilakis zaTar vardır. Bun- ray11. gehT ı • a an ma ~~· .... n..ı 

lig maçları (Battanfı 1 lnel •Jfacla) 
mellli 11ectteeektir. 

Man&.a mıntabaında 

alınan tedbirleri )'Üllldaıı takib 
metted.ir, 

Otoın.obil ınünakat&b durdu den h••ka, •ahancı TeJ'imlerle ya- •tk:ı tut, yoksa define elden giderT» muttur. 2/1~1 tarihinde yapılacak lig maç - İz 
l:.anc1 ~ memlekete kabul denrittlr. clııha Otelci kadın, definecileri ele ver- ları: mir 6 (A.A.) - Birltaç günden - Mani.Sa - Akhisar arasında !9, 20, 
edihneei Ye eokulma.t halinde bir Vaziyetin böyle olacağını m~~ek için memura ıu cevabı veT- Şeref stadı: Saat 10 Beşiktaş - Fe_ ~ Ege mıntalı:as~ın muhtelif yeı·_ il inei. kilometrelerde Kumç~ 
nıemlek.edn ba~ma ne gibi ıeyler önceden tabınin eden Arııksi, aya- mııtır: . . .. . nerbahçe (B) hakem: Bahaettin U. !e~ille ve bm:ssa. ~un ~e Mani.sa nun suları şo.seyi 35 - 40 santim yuksek
gelebileccğiai Romanyaoın hali pek ğına kadar gelen bu define habf:ri~ .«-. Bunlar benım eskı l muşterı- luöz, yan hakem Fikret - Nihad. a asına y~ an şidde~ı yağmur ve ~inde qmağa başladığından bu ,ol 
ıibel ~-..,_,,;,,._ve - kanalı c1>zl~ri duyar duymaz kendinden geçmıi len;ffidır. Sık. sık Burudan tıtanbuJa Sa.at 12 Beşiktaş - Topkap bakem: sellerden .. bazı. ta~ıbat olmuş vel uzerinde otomobil münakalatı d& 

15.._........... ..., .-- gelır ve otelımde kahrlar ... ~ Ahmed Adem, yan hakem Nejat _ tren s. eyruseferı drum. uştur. durmuştur. Sularla örtülü yolu i"'n~ hile açmı,tır : Elbette Bulgaıoi9tan, ve: k Em ale M ad "T"" 

ayni bal ve vadyete düşmek iste- «- Aman şc. eşyal.trdan bir a- Zabıta memvuru Araksinin çok Necdet, il' ~ - ur '.!e ar~ında hat 

1 

~.ete te.şebbüs eden bir otobüs suların 
çıru göreyim!• . . . aafiyane buld~~ .~u cevabına ma- Saat 14 Galatasaray - Beykoz ha - boyundaki sul~rın yüksekliğı blr ~a - iÇınde kal~ından yolcul~rın kurt.&,. 

!b~tiJ". Diyerek müşterılennın yatmakta. nalı, manalı gulmuş ve: kem Sami Açıköney, yan hakem Şe- rafta. as 'V~ diğer ~ra~ta ~5 !'lantinı~ r_ılması içUı ittldad ekipi gonderilmi§. 
Bula-aristan üçlü pakta girince, lduldarı odayıı çıkmak istemi~tir. <c- Hangi tüccardan bRh~edi- kib - Muzaffer. dil'. Bu yüzden dun Iztnire gelmesı tir. 

fi.iphe yok ld, içerisi birdenbire Al- Fakat, tafl'a definecileri otelci. ka- yorsun ... Bunlar meşhur doJandı:rı- Saat 16 Fenerbahçe - Vefa hakem bıekl~nen ~~ ve Afyon .P-0Stas1.ı Torbalide 
rnanlarla dolacak ve, Macariatanla dının bu teklifini kabul etmemışler. cı Kerimle arkad'ıışı Hasandır. Kor- Tarık özerengin, yan hakem Ahmed ManıSada ve Izmırden h~ekev eden Torbalıda 24 saattenberi durmadan 
Rom.anyada olduğu gibi. Alınan ancak buldukları kıym.et.li eşya. l_ar- karım seni bir mandepsiye bastır- Adem _ Feridun. Ban.dırm.a posiası da Emıralem - Mu- yahn sürekli yağmurlardan bazı 7a 

kıt'a ve kuvvetlerinin Bulp.ristan- k d rad ıS~",,..,.onları arasında la j -dan fiaıdilik bir tanesım ·en ı~ıne maemlar ..• n ti emiştir. Fenerbahçe stadı: Saat 12 Altın - . ıye ~J . • su r rarlar olmuş, Ertuğrul mahallesinde 
dan geçmelerine veya orada tahaır gösterebileceklerini söylemi~lerdn. Bu vaziyet karsıs:nda hüyük bir t .. ~.B.Spor (Bl Hakem Necdet Şar - ıçlnde .beklemektedır. Manısa .ctağla -, bır evin duvarları yıkılmı~ ve İ"in -
fiid etmelerine ses çıkarılmayacak- d k 1 "'I> nnd k k l h anın t.,.,.,,.il d k " " Bu maksadla o ayl\ çı an taşra- h I · k" " A k · man yan hakem Sam'h Biilend a ' ar arın av ..., .. e e - e iler diğer evlere iskAn edilm' t'" tır. Ondan sonra Bulg~ristanın mu- aya ın ı3arına ugrıyan ra sı me- , ı - . . ıç,,,. b 6ın-as.ı .. ~ d ı·b iŞ ... 
lctldde-tı c:laimn Almanlarmlcine lılardan \,iri, kısa bir zaman sonra mura, cereyam h3.li bütiin tafsilatile sa.at 16 İst. Spor - Altıntuğ hakem rım".6" • a'i'MW.. . yuz~n en s.e.y a Ba~md ~da .. K~ç~kmendere.s nPhri Ü.. 

... 'L~ apfıya inmİ4 ve .. Araksiye tah?'1inen ukaye etmistir. SelA.mi .ı\kal, yan hakem Şazi tehlıkesınden end~e edılmekt~dıı. zerındeki koprunun cenub k:ı.smmı su. k<rh bulunacaktır. Halbuki hiçı»r v 1 - d Jt b hP..r w • la ı,,,,..,,, 
ı k 200 gram agır ıgın a 8 ın ır ..,. Otelcı' kadının bu ı"tı":rafı u''z~.:rı·ne Neş'et. Bir mahalle sular alhnd" r yı~ ve yol bozulmuştur. Ba. • tnillet kat'i bir mecburiyet o ma sı- p 1 b · k d 1 d 

k k dd ,__,_ diğer U3ahn'fttr. ara 1 ır a ın ° an o- m•mur c:Jerhal vak' adan Emniyet Karagümrük sah:ı.sı: Saat 12 Da - Geda nehri yükselmiş ve bütün yın ır. 0. vası . tama. mile sular altında t.ın endi mu • eratmı DTT b b k 1 h .. .. ör "" d T d idd tli 
h h telci u iiyü atın açı gorur K - Mu"du··rlu"gvu"ı1u·· hnberdar etmis ve az vudp<LQa _ Dog~u.spor hakem Hfumiı Sav (>aylar taş.m'-Qtır. Kulanın Se"'dali ır .. ıre e ş e ya .. ğa.n yatmur ve ınilletinlcine hağlamaz. · a usus ' b .. lı: d" el mi~ _, .... J• j ]J d s 

Bulgarlar gibi kendi menfaatlerine mu, hiiıı ütun en ın en geç , sonra da dolandırıcıların suçüstü iman, yan hakem Halid üzer - Zeki, mahallesı 24 saat len beri sular için _ se eı e~ı .... ubaşı koyile Torbalı:un 
dfü ·ün 'bir millet oluJSa. ve hu kelepiri her ne pahasına olur- yakalanmaları için otelde ic"b eden Saat 14 Feriköy _ Fener Yılmaz ha dedir. Bir ev çökmüş, bir çocuk e11k11.2, ~cı .il:Oy~ ~nd~ bul.unan ı:op. 

Fakat itte bu menfaat düfkün- sa olsun elde etmek sevdasına ka- tertibat alınmıştır. kem Halid Galib Ezgü, yan !1Jkem altında kalarak ölmü.ştur. Alaşehir - r~n~n ayagı t~hlıkelı vazıyete duş • 
lükleridir Jcj Bvlpristanı Balkan sü- pıhnıttır. . h Blıkaç ı>aat s<>nrl\, olan işlerden Münir - Fazıl. Kula. arasında muvasala kesilmiştir. tuğünden seyrusefer menedilmiştir. 

'L: •• k Ayni cesamette bır altın açı!1 bihaber otele gelen sabıknlı dolan- saat 16 +"tı'kl ... ' _ Karagu-mr;'ık ha Al<>""hil'den tahrik edilen bir ımdad Ödemlo.te rüsiinden flyrılmaya ve .,.r gun en- 1 O bı"n liraya satıldığını yakınen bı- h l b ,.... .., , ....,,_ Öd ~ 
d;•ini .kapabilecek olan kurdlarla j9 ·ı ı dmcılar, altın suyunn atın mı" ir lı:em ~ref Mutlu, yan hakem Sadık- ek.ipi ovayı kaplıyan suların iki met- em.işte 24 saattenberi devam 
birliğine aenetmiştir. Bulguietaııı;ı len Araksi derhal definecı ere pa- demir parc;a~ından başka bir ~ev ot- Halid Uzer. re~ yükselmiş olm~1ndan iJerlemeğe eden yağmurlardan Bozdaldaki kar 
gözlerini seliz on senedenberi bG- zarlığa girişmiş ve h_aça ~O?O lira- mıyan haçı 2000 lira mukal-Jilit•de I , muvaffak olamıy.arak geri dönmüş_ lar erimiş, Birgi nahiyıes[ içind~ 
l liven ve onu Ralhnlılar için tek ya talih olduğunu soylemlştır.b k Araksiye satarlarken suçüstü yaka- Mekteb erarası voleybol ıtür. Seyllb tehdidine maruz bulunanı geçen Birgi deresi +a"mış ve blltün • Bu suretle paznrl•kta muta a at ~ 
s~limet yolu olan Balkan Birlfiirı- hasıl olmuş, par"nın akc;am Ü&tÜ ve- }anmışlardır. maçları . IAlaşehirin Balcıköy halkı jandarma- çarşıyı sular kaplamıştır. Ertuğrul 
den avıran dalaletin huRÜn de bir rilmesi taraflar arasında kararlaştı- Kerimle Hasanın yattıklan oda- .. lar vasıta.sile tahliye edll';ni..~tır. koyünden Ova mahallesini de Kü _ 
@ek:il bularak Bulitariııtanı iiva et- daki bavul ve sepetleri ac~lmı<ı, için- jstanbw Mektcbleri Voleybol Lig Manisa _ Afaşl'hir fOSl'&İ çükmenderesten taşan sular baa -
memesi irnltaneız d~ildir. nlo!~~eci müşterilerin bir aralık den pacavra par~~ları, tusı:Jafar c:ık- Heyeti Başkanlığından : 7/II/1941 Cu SuJar ManiSa..Alaşehir 'l\>Se.:>ini ınü. mı~tır. Ödemi§ ovasının bir kısmı ıu 

Mesele tudur ki, Bulgaristan. otelden uzaklaııtıklan bir suatla ~- mıştır. Suçlarını. ıtıraf l!d~n aabı~I\..- ma günü Beyoğlu Halkevi salonunda teaddtd noktalarından tahrib etmiş_ lar altında.dır. 
kendiai mutazarrır ohnakaızm veya- tele hir. ııivil zabıta memuru gelınış lılar, bugün adlıyeye teslım edıle-jyapılacak maçlar: tir. Turgudlunun Akçnpırınr çayının Eskişehir mıntaluısında 
hud pek az .zarar mulcabili olarak~ ve Araksiye: ceklerdir. Darüşşa!aka L. _ İst. Erkek L. saat suları seclleri yıkarak ve yeni mecra Eskişehir 6 (A.A.) - Porsuk çayı 
birçok şeyler kazanabi)ecejine yanı . . l 14.30 bularak Urganlı köyünü tehdide baş_ ve Sarısu karlann erime.si üzerine tat 
bir kelime ile kendisi harbetme<len t • olan Bulgaristanın ziraat na-ı avlanmağa sevkten başka] by ı;eye 1 Işık Lisesi - Kabataş L. saat 15. llamıştır. Sular şimdi Manisa ovasına mış, şehrin mühim biı· kısmını istill 
rnilli emell~rine varabileceğine kani ::ıagriyanofun istifası. ~c. bu mü- yarama~acak_tır. ~u'.~arl~T. a p ugos-ı 7/Il/1941 Cuma . günü Enıınoniı gelmek.~e~ir ... Kumçayı A.khisnrın Be- etmiştir. Bırçok evlerin bodrum kat. 
olduğu dakikada kaptlarını, yolle- nasebetle Bulgar başvekilını~ beya-1 lavlar bırleştıklerl gun bı~~ t~ ~r~~- Halkevi salonunda yapılacak ma;;l:ır: 'yoba koyunu basmış.sa da zayiat yok_ larile bazı dükkanlara su girmiştir. 
rını ve demiryollarını Almanlara natı da ~öıteriyor ki Bulgarıstandaj l~ın~~ b_ul~cak arı şup esızl ır., Muailim M. - Hayriye L. sa.nt 14..30 tur. Sazoba ve Selenci ovası tama - Kerp~ bir ev yıkılmıştır. Nüfusça ve 
açması ve sonra aleme karşı da ne "frit Mjhve:-ciler vardır ve. bu_?- Ç~_nku bu ıttıhad~an mabnd ya nız İ.5tiklhl L. - Taksim L. saat 15 nıen su altındadır. Manisa valisi malca zayiat yoktur. 
Yapayım mini olamıyorum demesi mi u R da oldu~n aibi, hır gun mudafaadır; nefsı korumaktır. Bu 

k B 1 . b ar omanya ... - ... • ld b . d !C.! • b' Pe miiınkiindür. u l{arietanı u- Al' I gelmelf'rine intizarda- da evve en en ell;ısmty~n 1T • • 

1 gün teenniye sevk ederek bir mace- dır~;~ ann . .. prensipimizdir. Habes, ıstandakı tal yan larm · • 
rava· atılmaktan alıkoyan, freçen d -
B'.1 'ik Harbde olduiu sihi harbe İngiliz haber kaynakları, Al ıger istinaf mahk~meSİ teşkilatı tahlİJOSİ OSMANLI BANKASI 

Yandan, Yu~oalavyanm da man ••• 
sürüklenerek aru- görmek ve rıe- k d' ki d n k 

k kıt'alannın en 1 topra arınMah anu; U <n~-+arafı ı inci sa"fada) ticede atetten eli ve b~ğn yanı aerbeıt geçmeleti hakkındaki i • -.-~ J 

TORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESiS TARiHI 1863 çıkmak ihtimal ve korkusudur. Bu- verin r.alebini :reddetti!i;ini bildir- (Baştarafı 1 inci sayfada) 200.000 k.olo!lumı Habeş vatanper-
gün, bir çeyrek asır evvel . olduğu mdı:tedirler. Bu haberler ister doğru ceza usulü muhakemeleri kanunforı "ferleri çetelerinin muhtemel inti-
gibi, bir Mıtila halinde harabİyet va- ] b ile hakimler kanununa 51ave edile- kamlarından kurtarmak için Büyük 

Statüleri ve T ii rkiye C~lrnhuriyeti He münak~t m:ıkaveıenamesi 
2292 Numaı·c.·ıı 10/6/ 1933 tarihli kanımla tasctik edilmi§tir 

(24/611933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 1 J l k d l Ve '"terse uydurma olsun ar ugün k 
sıta an o an yanız ara m: u arı ~ l k b" cek istinaf hakim ve müddeiumumi· BritanyaJ'a müracaat etme üı.e-
deiildir.· i.tila•.n:ı da bir memlekete Ahnanyanın, ngi\tereye gere ıı:- ı k 'k b ı eli 

Z.t adada v• ""· erek Akdenizle Af- lerine aid proje eri tet ı e 3Ş a- re r. 
ölüm ve atef yağdırarak tat üstünde .... "' D 1 T 1 h · } 

rikada kat'? darbeler vurrrak iste- mıştır. ai y e egrl:'lp gazetesı, evve -taş bırakmayan uçak filoları vardır. b l d .. Öğrendiğbıc göre projeler Mart- ki gece Duçenin bu kolonların tah-
Sermayeıi : 10.000.000 lnciliz Liraıı 
İhtiyat akçeıi : 1.250.000 ln~iliz Lirası Bu suretle BuLarı...tan harbe "'İT- diği ve buırlıklardn u un ugu mu- M ı· ·ı le k d 

"' .. • ,_ _ t.'L - '-br. ·~u hazırl•.klar m,e,yarun. da, ta ec ıse ven ece , ısa zaman a liyesi işini mü:ı:akere etmek üzere 
diği vey•hud Alman ordu1annın na&&.a& 0 - k l al t · d"l k der · 
Y '-;r taraftan Fransavı ve dıger c.ıhet- anun °.m ~n emı!1 e 1 ı:ct- t' . ·,

1 
lng]Jtere otorit~leri nezdıne eaki Tiirkiyenin baılıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILYA ve Nls"de 
LONDRA ve MANÇE.STER"de 

unaniatana veya farzı muM.l bir D. ~ h 1 t tb ki 1 kt st-ııa d b ten Bulgariıtanla Yu"o~l:ıvva.vı ken- a a ı erme geçı ece ır. :· . maliye nazırı Kont Volpiyi gön er-
atlca tarafa tıectınelerine m&aade diaile iş birliğine sevketmek ıs~eme- mahkemeleri te,kilatı evvelemırde· miş olduğunu haber vermi1 idi. 1 

ettiği sünden itibaren Bu}aarietanın ı·· '-t nnek muayyen mıntakalarda kurulacak, Bu teşebbüs, Romanın -.arki Af-
gör,.,...m a19ari ~yan, --L!..Jenmn," 0 R yani onlara, ÜÇ U p&.ll a gı d d h t fma te!'- • 
d --- fCl'llI e Alman .ltıt'alarınm topraklann- P~Y erpey yur un . er ara rikadaki va.Lİyetin ne kadar ümid-

MJSJR. KJBRlS. YUNANiSTAN, IRAN. lRAK, FlLlsTIN 
ve MAVERAYJ ERDÜNde eıniryollannın ve mahdud ııan.,ı v k mıl oluna~::ı.ktrr. lstınaf mahkPm~- ~ v 1 

Vesaire müeııeeselerinin bombardı- dan geçmelerine müsaade etme lerinin ilk defa Ankaoa mmtakasın- -~ ol~ugu.n~ anlamış bulundugununj' Merkez ve Şubeleri 
l'nlUl edilmeleri olacağını pelcı&li bi- tekliflerinde bulunmut ~iması asla da, sonra da fst:ınbul ve fzmirde ku- ılk alametıdır. . . . 
lir. Bu ~b·blerle B··'--,.· •am.n, aayri varid değildir. Aynı zamanda, rulması mu!,~rrr..rdı'r. Nevyork tarıkıle burny'l gelmış 

.... u ..... IU • ·Aı 1 'Lu tekliflerini Fransaya, nn b rnilli emeller, kaz•nçlar ve muhte- man arın ıı> k olan Vichy"dP, münt~~İr ir gazete-

YUGOSLAVYA. RUMANY A. YUNANİSTAN, SlJRIYE, LÜBNAN 
FilyaDeri "e bütün Dünyada Aeenla ve Muhabirleri nrdD' . 

tne] z:iyanlar arasında, bir takım he- Bultıariatana ve Yugoslavyaya ~- Japony~da'I Amer:kaya nin vermiş otduğu bir habere göre 
•ah kibualan içinde terecldüdler ve bul ettirmek için her v~~aya mu- Kont Volpi işg.ıl alt•nda hulunmı- ı 
~rizler ıreç.i.rdifi muhakkaktır. Onun racaat edecekleri de tabııdrr. d tehdidler yan FYansanın payüahtında Fransı7 j 

Her nevi Banb Maarneleleri J'•par 
Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaildl krediler küşadı. ıçin Royte...:n dı'plomati'k muLarrirl Buna mukabil Fransa, şayt> mu- (Baş~--afı l an· ci sa•fadal ·ı b" l"k ··· ı •• n . k" 1 n bulamayarak şu _..-, " erkanından hir zat ı e ır ı ~e og e ; 

BulgaristandaJti ,,.ziyeti tarif eder- kavemet 1k"ldn bo~ın eğmek mec- Ta ki Japon milleti ileride hiÇbir su- yemeği yemiştir. Bu esnada Itahan j Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskonto.su. 
Borsa emırlerl. lcen pelt doirn olarak. (IBulgarlar veya bu oe iL el b') v~.,.;yet Bu1- retle nadim olmasın. mültecilerinin tahliyesi hususunda 

b af bu . tind ır.a sa ı e ........ ı· "k ' 
arada sırada ietiklallerinj ve itar - ~~ v: Yugoslavya için öyle Diğer taraftan Japon ~illetı, ~ ' Fransız Somaliainde kwı O jibouti ' 
lık.lanru korumak istediklerini ileri sans k 1 yan- memleket arasında bir !'el .. ke e ma_ · ı Addi hah d k' J • 1 · J d-:t:Jd·r Onların ar a an ve . . . b tü 1.. ı e sa a arasın n · ı oemır-

&~ham ve tahvilat, altın ve emtaa iizerine avaruı. 
Senedat tahsiJAt1 ve saire. 

•tirüyorları> demiş ve şunu i lve et- .,.., 1 : • • anda bütün nı olmak ıçın 1aponyanııı er r u , h .. 
ıni,tir: cıBu beyanata inanmamak lan emındır; aynı za.m .. w gayreti sa.rfedeceğine dair hariciye yolunun kullanılmas. uııu,.unun go-
• __ ı_ t kuvvetlen henuz sag- ·· '" l - ld v f tt" ._ b" )(:in hiçbir seheh yoktur.• Fakat bu mll5aveme . l · . kt na'ZU'l Matsuoka'nın be>anatını ta - ruşu muş 0 ugunu arze ırecea: ır 

.. O l d hılhassa u garıshn a . d P ki d garlar ne olursa olsun iAtildAllerini nar a ve I B llı: B'ırli- merika İngiltereye yardıma ve Al - ya ispanyada vey21hu ortc z e 
k 'k 1 ~y ya nız a an , ld ~ . 

En yükaelı. emniyet ıartlarını haiz kiralıh 
Ka.alar Servui vardır. 

Piyasanın en müsait ıartlarile (kumbaralı veya 
ifade, maalesef, aösteny' or ki. Bul- lam o)up bozu~an hır şBeylerı ?'o udr. mamile tasvib etmektedir. Fakat A • çok sebeble vardır. lngiliz ricali ile 1 
nıüdafaava azmetmiş değildirler. e 81 0 an · · 1 ·• t 1 1 olduifo· manya ae İtalyaya da taarruıla.rdal görüşmeler yapılml'~ o ugu nvaye-

L x: . egane se ame vo ı . . 'd d k b b d d • 
Bundan ba,ka fatist rejim taraı-- aınm Y . . . d "t"kaddır Te- devam ederse Japonya ellerini kavuş.j tnu teyı e ece es a a mevcu - .,._••••••••••••••••••••••••••••~' 

kuınbaraıız) taıanuf hesapluı açılır. 

lı b a tam bır ıtıma ve ı ı · . d · 
tar iını aleniyete vurmuş ve u n _, . t' • ı~n teker teker turup hareket.sız duramaz. ur. 

·· d '- .ı 1 f da reddüo ve ın ızar on ... YlJz en nazırlı,. sanaa yasını e 

e8on Posta .. nın edebi .romanı: 82 

A,"la 
nonmozr 

- Hepaincien bıktım anne, aab
nm tükeadi ve kaçtım. Bütün hun. 
ları sonra anlatınm. Yhmi dört sa
attenberi aizıma bir ıey .~~y~dı~. 
Ne yaptıiımı, naul geld~mı bJlmı-
:Vorum. Beruttan ayrıldıiım daki • • 
kadan •onra aklım be.ş,ırnda deiil. 
Uykusuzluktan, yorgunluktan harab 
bir haldeyim. 

Kuzum anne bana bany~yu ha • 
~rlatın, ondan ıonra da buaz ye -
tnck ..• 

- Eıyaların nerede? 
_ Ufak bir el çantasile geldim· 

.Baga1 larımı arkamdan yollıyacak -
lar. Eşya toplamağa vaktim yoktu. 
Merak etmeyjn, benim bir çöpümü 
bile görmek istemiyen Halide Ha -
lıını her şeyimi d~rleyip toplıyaeaJı:, 
buraya eönderecek. 

- Yalnız baoına mı geldin) 
- Tabii ... KıZlnıaı ta.nRnıyor 

~U•unuz anne~ Sabrım tükendi mi 
et ıeyi kırıp geçermı. 

- Sözlerinden bir ,ey aıWamı • 
Yorurn kınm. 

- Anlıyacalc ne var~ Kayın va -
IKJemi ve kocamı başbata bırakbm. 
Ne J.aJleri varsa ııöraünler. Küçük ~1 
çantaaınm içine bir iki parça fCY 
koyduium gibi iJk trene atladım ve 
o dakikad6LD itibaren yalnız b_ura ~ 
-ı diiıündüm, bir an evvel latan• 
bula varmak telaşile çı-:pıııd:m. lşte 
nihayet sizi gördüm anneciğim. Ar. 
tık rahatım. 

- Fakat niçin geldin? Sana ne 
yaptılar? 

_ Uzun hikaye ... Sonra anlatı· 

rım..:._ Halbuki son mektubun pek 
netf' eli idi; böyle bir ilcibeh ima bile 

etmiyordu. _] .1 _ Felaket hiç beklenme'ltK ~a -

d lir anne. Yalvarınm sıze, 
man a ge .. l .. 
bana sual sormıı.yın . Sınırüenmınd ar-
tık tahammülü kalmadı. ç ay an. 
heri kendimi tutuyordum, bundan 
fu1a sahredernem. . . 

Şimcii yemek ve uyumak ıstiyo. -
Bana bir uyku ilacı venr-

rum aııne. di . k h t .Wa. Unutmak • .k~n mı ay e -

mek istiyorum, anlıyor musunuz~ sanların arasın~ dönmek, kendi YU· 
- Sinirlerini böyle hırpalama. vasma kavu.şmak ne dinlendirici bir 

Nesrin, bana sakin olac.1ğını, ne o~ zevk 1 Zavallı dadım b"'ni memnun 
lursa olsun itidali elden bırakmıya· etmek için karşım&a dört döndü. 
cağını vadetıniştin. Bakın sofrayı da çarçabuk hazırla-

- Bir defalık sözümden dönii - mJŞ. Karnım öyle aç ki anne ... Sim. 
yorum. ı di hana kendinizden bahsedin ba -

. - Hayır .kızım, bu yüı;den canın kayım. Ben yokken ne yaptınız} 
yaıunıştır, tekrar eski asabi ve mii- Yüzüme niçin hu kadar dikkatle ba
vazenesiz Nesrin nlma J luyorsunuz? Çok deği,mi!J miyim? 

- İlk dakikadan beni azarlıyor. Şiıman mıyım? Zayıf mıyım? İhti_ 
sunuz nineciiim. Belki de hakkınız yarlamı.ş mıyım? 
var, belki beni yola getirebilirsiniz. - Hayır, yanmtşs•n kızım. 
Ah anne size henzivehilsem ne - Tabii, açık bava derimi vaktı. 
me.'ud oİurduml . İstanbul naqıldı'l -

Mediha Hanım cevab vermedi, - Bu senP. pek s•calc oldu. 
kızının fevkalad e meywı olduğunu - Keşki ııiz de o:-ava (lelseydi -
anlamıştı. O oduına giltikten sonra nizl Beni göreceğinİL gelmemiş 
ve banyosunu yaparken, zavallı a- miydi;> 
na bir taraftan onun yemeğini ha - - Birkaç defa oraya gitmeği ak
zırlatıyor. bir tflraftan de onu bir - lımdan geçirmedim dersem yalan 
denbire lstanbulı\ dönnıe~e mf'chur olur. 
eden sebebleri düşüniiyordu. Hdide - Keşki Relseydiniz, ne ınem _ 
Hanımın bütün hakaretlerine ta • nun olurdum! 
h.ammül etmiş olduğuna görP, bu ka- - Mek.tublarınd.ı höyl'! bir §ey 
çış için daha mühim bir vak'a anı- yazmadın yavrum. 
mak lazımdı. Acaba ne olmmıtu) 

- Kinaye etmeyin anne, mek -
Nesrinin çok mütees:;İr olduğu '' 3 

- tublanm hep ayni kimse ile dolu 
kit kalbini kimseye açmadığını bil- id.i. Orada hayatım! ona haııretmiş
diği için muammanın hllllini ertesi 
güne bırakmak icah edecekti. tim. Yazık ojdu. Keşki hiç gitme _ 

Yavrucuk kim bilir ne kadar ız- ııeydim. sizinle birlikte yazı Ilüyük. 
tırab çekiyordu. adada geçirirdik. Sizin yanmızda ne 

-lşte geldim anne, banyo bütün kadar mea'ud olduğumu bilmiyor -
yorgunluğumu gide.-di. s;?"di nı~a· mauz. Siz hana kuvvet ve ceaaret 
tım. Birkaç .ty yabancı bıı auhiue veriyonunuz, but•da kendimi em
kaldıktan sonra ltendini seven in - niyette h•diyorum. f ,te ııiSrü)'or-

sunuz ya, 'inir•erim de sükunet bul. onunla hayatımı birleştirdim. Ben • 
du, geldiğim 7amanld deli Neıırin den daha kuvvetli vak'a!ar bizi hir· 
deiilim. birimizden ayırdı. İşlediğim kaba _ 

$imdi sizin yanınıza oturacağım, hati affettirmek için ~!imden ge _ 
başırm diziruze koyacağım. gene si- len fedakarhklaıı yaptım, makbule 
zin miniwini kızınız olacağım anne. geçmedi; ömrümü sevdiğim adama 
İsterseniz hana darılııbilirsiniz. Öy- vak fetme1c. istedim, bunu anlama • 
le Tabatım k i, artık hiç bir kuvvet dılar, bana hakaret ettiler, hana n!:
beni yerimden kaldıramaz. ı tırab çele.tirdiler, bundan sonra ben 

- Sana danlmak için kahllha - de a,ka veda eder, kendimi muaf • 
tini öğrenmeliyim yavrum. kiye '\' eririm. 

- Yani Berutta geçen vak·ayı Göreceksiniz, eski hayatıma ne 
anlatmamı m1 İ.>tiyorsunuz) kadar kolaylıkla a\ det edeceğim 

- Buna çok merak ediyorum Yeniden büyük bir "evkle pİyanoma 
Nearin. Böyle birdenbire her ıeyf oturacağım, istedigitıı gibi çalı!:a • 
bırakıp kaçmak icin ne oldu~ Sana cağım, konserler vereceğim, es~rler 
ne yaptılar? Sem nasıl üzdüler aca- meydana 6etfreceğim ve bütiin bu 
ba} faaliyet İçinde Selimi düşünm c·k ak. 

- Doğru .. Çok 1ztırab, (ok acı lıma bile ı:telmiyece'k. O iyi oldu ya, 
çektim an.ne: .. .. bu düşünce ben1m iııtirahatim için 

- S~n~ kım uzd J yav:ıım ~ yeter. Halide Hanım oğlunu kolla-
- flcis1 de .. Hem Halıde Hanım, rı arasından ayırmasın ve b~rab 

hem Selim. Şimdi kayınva1idem kim meaud olsunlar. er 
bilir ne kad~r.memnu~dm·. Öyle ya, - Kızım, hu kadar !'ley !lcivledi _ 
kocamın evını t~rkcdıp kaçtın:1. ğin halde bana vakaviin neden bu 

Boşanmayı kolayla~tıran bır se. ltadar rabuk dc~i .. tiilini n·ıc'ın 1 t 
b b b l · b' k "' -~ • ıın a -e u. · · Y1 ır avu ut tutarsak mıyorsun? Bu sabah oltud ~ 
birkaç hafta i:;inde serbest kalırnn mektubunda colc mes'ud .. ~~m 
d Y•ı ') Ond d ı;?oTunu -
egı mı. an sonra a unut - vordun. J:"ilh:ıkika, Halide H 

~ 1 y 1 • • I anıma 
":aga c;a ı~acagım. '.'ltersenız sızin e karııı oynadıitmz komedi beni biraz 
bır seyahate çıkarız, bundan böyle endi,eye dü .. ürmfü~tü ve Selimin an
bep beraber ya~arız anne. nesine ~tk~a birbirinizi ~kisi gibi 

- Sen ~ençsin kmm, benim •ev- 0 •vrii(;;ni7i söylemesini dalıa muV9-
gİm sana kafi gelmez. lılc bulmuştum amma smn !al\deti-

- Yanılıyonunu:ı, artık h.er Jteyi niz beni de mes•ad etme~ ıtfi ~eL 
unutma.Ic., <ıi%in yanınızd" mee'ud ol- m~. 
ınalc istiyorum. Btr e'<lteii HV.... fAıt.I ..r) 



SON POSTA 

.Jllir lıagatı 
------

, oaıtan.h 2 inci say:fad•) nın sazları tanımayışı beni bir hayli 
bil' vak'ayı anlatırsam bana hak: n. eğlendirdi. 
teceksiniı. Yanında.ki erkeğin nesi ıse, müte -
Muhteşem bir (hanımefendi) ile, madiyen soruyordu: 

k<>Cası ırife önündeler. Loca istiyorlar.. - Kuzum, şu beyaz saçlı zatın elin
fakat, hemen hemen bütün localar deki minimini, yayla 9aluıan şey ne? 
dolmuş, pek: geride iki loca kalmıştır. - Kemençe!. 
Bayan, pllru pannaklarile birer birer - Ya gözlüklü şişman adamın ku. 
dolaştıktan sonra da giŞe memuruna cağı.ıa<Ja.ki yuvarlak? 
oordu: - Udi. 

- Ben {lltıntılı locayı i.$tiyorum.. - Asma. saat rakkası gibi, sazı dik 
Herh&lde benim gibi, gişe memuru tutan adam ne çalıyor? 

da çık:ınb.11 ıocadan bir şey anlama - Bunu erkek te bilmiyordu. Maa _ 
mı, olacak ki, B<>rdu; mafih cevabsız bırakmadı: 

- Hangi çıkıntılı loca ef&ndim? - Yaylı tanbur ... 
Bayan izah etti: Hele kıyafet enflasyonu görülecek 
- Bütün tiyatroyu görüyor. Öne ~ey .. bir kere daha, .kızmasınlar am_ 

doğru çı.kıntıaı var. ma- kadınlarımızın giyinmesini bil-
Çıkıntı meselesi koca.sına bir hayli mediklerini söyliyeceğim. Hatta bu va. ı 

sıkıntı verıniŞti. ziyet, güzide s.aıı'atkfi.r Bedianın da J 
- Canım, dedi, hepsi satılmı~ ifte .. nazarı dik.katini celbetmiş, sordu: 

al.alım bir~i girelim. - Kılıklara hiç dikkat ediyor mu- 1 
Bayandaki tehevvürü görmeyin... sunuz? 
- Bütün kabahat sende, diye, ba. - Ediyorum amma efendim, bu 

ğırdı.. ben sana bileti vaktinde sJ. hususta siz daha sahibi sal§.hiyet sa_ 
hem <le çıkıntılı loca ol.sun demedim yılırsınız, sizin fikrinizi sorayım? 
mi? .. Geride bir locada. oturduktan - Çok kötü. Mesel~. şu beyazlı ba_ 
sonra, ne diye saatlerce hazırlanarak yana bakınız, beyaz bluzun üzerine 
yenı elbiselerimi giydim? giydiği şapkada ne acayib renkler 
Anlıyorsunuz ya!.. toplannı1ş. 

Kon.serde dikkat ettim, bir kısım Şapkaların acayibliğini söyliyecek _ 
dinleyiciler, gözlerini ve kulaklarını tim .çünkü, hepsi hünkar balta.sına, 
sahneye değıl. başka yerlere vermiş.IRomalı Antuvanın tolga:sına sazan 
lerdi. balığına, benziyen ikişer kan'.ş §apka_ 
Meseıa, falanca locadaki bayanın, lardı_ aklını başıma geldi, az daha 

siyah kürk mantosuna mor ~apkanın pot kıracaktım, çünkü fikrine müra • 
gitmediği, falan locadaki bayanın s.r- ca.at ett(ğiın san'a tk~rın da şapkası 
tık: pek şişmanladığı için zarafetini ayni nevidendi. Koltukta oturanların 
kaybettiği, falan locadakilerin, çaylar- bu şapkalar yüzünden sahneyi asla 
dan, danslı toplantılardan ellerini a.. görmediklerine bahse girerim. Çünkü, 
yaklarını çektikleri halde, nasıl olup hepSi aralıktan bir yer bulup, göre • 
da konsere geldikleri, bay bilmem ne- bilmek içıin mütemadiyen kıpırdanı _ 
nin refikasından aynlmak üzere ol _ yorlardı. 

ı;::ıc:=c:1=-====~== 1941 IKRAMIYELERl 

(iuğu, bayan kimin, bilmem kimle İ.şte son kon.serden birkaç intiba ve 
flörte ba~ladığı konuşuluyordu. birkaç çizgi. 

Hele yanıma isabet eden bir baya. Nusret Safa. Coşkun 

Söz arasında Edebiyat 
(8aftaralı 2 inci sayfada) 1 t&.tarafı 2 inci sayfada) 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesaplan 

İKRAMİYE 
PLANI 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 ' 1000 • - 3000.- , 
2 ' 750 J - 1500.- J 

4 ' 500 ' - 2000.- J 

8 • 250 • - 2000.- • 
35 • 100 • - 3500.- J 

80 • 50 ı - toOO.- ı 
300 t 20 • - t'OOO.- t 

Keşideler: 4 Şubat, ! l\layıs, 1 A;.. 

tustos, 3 İltincitetrln tal'lhlerinde 
yapur. 

örtü~üne en . ufa~ bir .. leke yaptığı.m 1 me aksede~i ve uyandığım zaman 
takdude aekız gun muddetle yemıt- \Ssız kovıı.qumda yastığımı biT taş. 
ten mahru~ bırakıl;nak~a!ım. . la tebdil ?lunmııs ve uorganımı l.b:============================::!I 

Bay hlkım ! Dınleyınız benı... yavrulu bir sokak k,ijpeğı tarafın- -------------------------------..... 
Geceleri yatakta yaJtıkların ki~len.. dan istihlıif cdilmis cıöri.irdüm.,. 
nıelerine mani olmak için takke giy- Yukarıda romandaki semboller 
mek m.~cb~.riyetindeyim. . den bahsettim. Bence eser, başta; 

Bu omru beo aenedenben çek - başa bu milli sembollerin bir ma
mektevi~ .. Yeter artık ı. ~ilah a.~kına kesidir. Hatta viraned<? yıkık bit 
bana hurnyet b.,.hşedını_:ı! Örüm - bacanın üstündeki leylek, hatta A· 
cek ağları, toz, toprak ıı;ınde bu - nadoluda tozlu yollardaki bir kağnı 
lunan bir yatakta yatmağa, pis bak- bile ..• 
Tadım:lan S'll icmeğe razıyım!ıı cBir yıkık btıcanın üstünde bir 

Hakim bu hususta henüz k~rar leylek qagasile yıwa.-;mı trımir P. 

vermemiştir! Bakalım Jame~ Max. di11ordtı. Bihter uzun uzun bakt?k. • -
well davasını kazanacak mı~ tan sonra o hırçın kah1cahasile 

Gemljk sun'I ipek 
fabrikasmda çahşmalar 

(884ta.ra.fı 6 ncı ~yCada) 
duğu gibi tab ve teksir edilerek ta 
lebeye tev-zi edilmektedir. 

Sun'i ipek fabrikasının şehre olan 
yakınhfı ve işci ve memur adedinin 
beş yüzü bulmaması dolayısile beden 
terbiyesi mükellefiyetini Gemlik böl • 
~esi teşki1ı0.tile beraber yapm"ası ta -
karür etm~ ve fakat fabrika dahi • 
linde beden ve fikir hareketlerine de 
ayrıca devam etmek üzere bir gpor 
teşekkülü vti<mde getirUmiştir. Muh
telif sınıfın tek ı;atı altında kardeş_ 

ce kaynaşmasını tem.in eden bu teş
kilftiın, tenis, voleybol, futbol kolla_ 
rile beraber, temsil, ktitübhane kol -
ları da hararetle çalışmaktadır. Fub. 
rikıı ~antininde açılan iŞçi ve memıır
lara mahsus kütübhane~ memleke. 
ti:mizde çıkan bütlin mecmualar ve 
muhteli! yevmi gazeteler gelmekte -
dil'. 

Hülasa, yurdumuzun her köşesinde 
Olduğu gibi, Gemlik fabrikası da yal_ 
nız her sene yüz binleree liramızın i-
9fi'de kalm88Inı temin edPn bir tiea. 
ret ve sanayi müessesesi olmakla kal
tnamUi. muhitin içtimai kalkınmasın. 
da da kendine düşen mühim rolü oy
namakta, takdire değer ve emsaline 
faik bır muvaffakiyet göstermiştir. 

Tek ıtitun santimi 

m;~fi;"500"k;;;~~ 
aahile 400 » 

leyleğe ha11kırdı: 
- Tamir etme 11uvanı hacı ley 

lek! mademki uıkılacak ... > 
itte kağnı: 

-

- Beni de bind irir misiniz? 
Kadınlar tabit bir tavır ile bak-

tılar: 
- Neye hindirmi'/elirn? Geçen 

yıl sizin qibi cf>k hanımlar lcn.q • 
ni.1ar1a Ankarawı <1itf..ler. !lem kı
şın ortasında. 

- Buytır benim kaqnı11a . .. 
- Benim1ciye bu?;ur bende dö-

şek var. 
- Bana ;1el 1ıanım benimkı 

daha qenistir. 
Bihter rastgele bindi ve knqni-

lar yürüdü. 
- Senin Jcaqnında nt? var bacı? 
- Top qül!t?$i. 
- Ya ötekilerde? 
- Ötekilerrle de. Biz qülle ko • 

luyuz. 
- Kaç kağmsm1z? 
- Bilmem ki. lrıdmltıdan Sa. 

karyaya kadar .• Ve bileyim rıc ka. 
dar tutar? 

- Patlamasında"• korkmaz mı
sınız? 

- Hic korkulıır mu? Hem pat
lamıyacak 1Jldtıktan sonra neye ya 
rar?> 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi: 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL COALA'rAı 

Türkivedeki Subeleri: 

tSTANBUL, Gala.ta ve Yenicamı 

MERSİN, ADANA Büro.;;u 

Yunanistandaki Şubeleri: 
--

SELANİK _ ATİNA 

• Her nevi banka. mn~rn"l"ll'ri 

Kiralık: kasalar servisi 

.................................... -------,-.,., ! ~~ 

~ Bahçe merakhları -
Salon yeşillikleri, envai çamlar, 

t-Op akasyalar, 100 çeşid güller, 
manolyalar, kamelyalar, sarma. 
şık ve nadide yemiŞ ağaçları süs 
fidanları v. s., Ortaköy Ankara 
bahçesinde lbula.bilırsiniZ. VASİL 

,, 
Son Posta ) 
Yevınl, Siyasi, Havadis ve 

Halk gazetesi 
-····-Yerebatan, Çııtalçeşme sokak, 25 

İSTANBUL 

Gaze l:elnizde çıka.n yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize alddir. 

-····-
ABONE FIATLARI 

1 e ;j 1 
Sene Ay Ay Kr. 

Bana İnanınız 

Bu Siit 
Kreması 
·usulü 
Sayesinde 

50 ya.şuıd.a.lti bir çok kadınlar 

a.ncak 30 yaşlarmda. 

g-örüneceklerdlr. 

Oklarla işaret edt:en yerlere tatbik 

ediniz. Sonra da bütün yüz ve 
boynıınma sürünüz 

Buru~muş, solmuş ve gevşemiş bir 
cildi, tazıeleyip gen~eştirmek için iş -
te size basit bir usul: Takim ve tasfi • 
ye edUmiŞ bir miktar süt kremasını 
bir milctar sar zeytınyağı ile karıştı -
rınız . Sonra hepsini iki kısım en iyi 
krema ile karı.ştırınız. Bu halita, cil. 
dinizi besleyip tazeleştirecek ve ina -
nıımaz bir güzellik temin edecektir. 

Bir alctriS genQlik manzarasını mu
hafaza ve idame için bu basit usulü 
tatbik etmiş ve 70 yaşında, genç ka -
dm rollerini oynamı.ştır. Eczacınız da 
bu halitayı size ihzar edebair. Fakat 
muhteviyatı az miktarda olmakla be. 

Şubat 7 

TONU 18 LiRAYA 
BBİ T -

Satış Merkezi: 

Urün Ticaret Türk Limited Şirketi 
Bahçekapı Taş han· Asma kat Telefon: 23758 

Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu Müba· 
yaat Komisyonundan : 

3 - N~ntaşında Kız enstitüsü ittihaz edilecek binanın bahçesinde kain 
natamam betonarme binanın yıkılması ve tutla duvar örülmesi 
1941 Şubatının 10 uncu Pazartesi günü saat 16 da Yüksek mek • 
tebler muha.sibliği binasında toplanan komisyon tarafından pazar-
lıkla ihale edUecektir. 

2 - Keşif bedeli 844 lira 23 kuruş teminatı 126 lira 43 kuruştur. 

3 - İsteklilerin en az bir taahhüdde 5()() liralık bir işe benzer iş yaptürı. 

!arma. dair idarelerinden almış oldukları vesikalara. istinaden İ.'J • 
tanbul vilayetine müracaatla ihaleden üç gün evvel alınmış ehliyet 
ve 941 yılına aid Ticaret odası vesitalarile muayyen gün ve saatte 
konıi.syona. ve bu babdaki keşif şartname ve mukavele münderıcatı. 

na ittil! hAsll etmelt ıçin de okul idaresine müracaat etmeleri. 
,307., 

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

in.Şaat iŞlerinde ihtisası bulunan resimden anlar san'atkarlar Ue levhacı, 

perçinci, kalafatçı, tesviyeci, elektrik ve oksijen kaynağı ustaları alına -
caktır. 

Nüfus kağıdları, polis vesikaları ve bonserviS!erile masarifi kendilerine 
aid olmak üzere ve imtihan edilerek muvaffak oldukları takdirde he • 
merı işe başlatılmak üzere Göh~ük deniz fabrikalarına müracaat edilmesi. 

t818t 

Belediye Sular İdaresinden 
İdaremiz servisleri için bu sene tedariki muktezi 103 kalem matbu evralt 

2135 lirada talibi uhdesindedir. Numuneleri Taksimde Sıraselvilerdeki ida. 
re merkezinde levazım servisinde me'lcud olan bu evrakı daha aşağı fia.tl• 
vermek i.Steyenlerin 12/ 2/ 941 Çarşamba günü saat 16 ya kadar fiatların; 

birer mektubla idare merkezinde muamelA.t şe!liiine bildirmeleri. c858ı 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 TUrk Lira3ı 
Şubı ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiVOR 

Zir?.at Bankasında ıcumbara.lı ve ihbarsız tasarruf hesa.blarmda 
enaz 50 lirası bulunanlara senede • defa çeltilecek kur'a ile a.tatı • 
daki pl~na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
ff 

" 
" 
" 

1,000 Lirahk 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

" ,, 
" 
" 
" .. 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,80J 
3,200 

Lira 

" 
" 
H 

" .. 
Dikkat: He.sablarındaki paralar bir sene lçind~ 50 ~adan a.oatı 

4 .. miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
~ur'alar senede 4 defa. ı Eylftl, ı BlrinciltA.nun, 1 Mart ve 1 HQ -

ran tarihlerinde çekilecektir. 

Batlık 
l nci 
2 nci aahile 250 » 

Romanın !l>on kısımlarındaki bu • 
na benzer milli ateşli iman puçala
rı, daha evvelki kısımlarındaki Mü
tarekede lstanbula aid acı safha -
larla karşıla,.tmn, muhakkak ki içL 
niz sızlar. Hele kozmopol!tlerin, 
sahte ve şuuuuz aristokratların bir 
balodaki tipleri ve konuıımalım ile 
Büyükada otellerindelcı a~ni dere -
cede çirkin nıhlar meııheri çok kuv~ 
vetli realist bir kalemle çi:ıo:ilmiştir. 
ş;iphesiz ki Akagündüz tarih yaz
mıyor, fakat muhakkak olan şudur 
ki, gelecek nesiIJer için tarihi, bil • 
hassa Mütareke ve İstiklal Harbi ta
rihini san'atın adesesınde büyültü
yor. «Tank - Tangoıı nun yeni tab'
ında da ayni heyecanı duyu!!umuz 
bundandır. Böyle eserin teknik da
ğınıklığı bile güzel ve cazibeli olu
şu bundandır. Çünkü milli iman Vf' 

vecd ile yazılmı,, ateşten sayfalardır 
bunlar. Muhsrririne tekrar elimizi 
hararetle uzatabilitİ7: Bize dün ver. 
diği heyecan gibi bugün de verdiği 

Kr. Kr. Kr. Ay raber pahalıya mal olur. (Yağsız> '--111ıı.ııııilllııııl"-
3 ncü 
4 ncii 
iç 
Son 

•ahile 200 
aahile 100 
ıahile. 
aah'le 

60 
50 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir mliddet zarfında 
razıe.ca. miktarda ilAn yaptıra
catı&r ayrıca ten.zlllUı tartte
miZden istifade edeceklerdir. 
Tam. yanın ve çeyrek sayfa 
Ut.olar için ayrı bir tarife der
pı.ı, ed.Uml.ştir. 

Son Poatanm tie&rl il4nlanna 
aid i.Şler için ıu adre.se mlira_ 
caat edilntelidll'. 

lılneılık ltoDeJdlf llrke&ı 
~ade 11&.D 

heyecan için ... 
H"'lit F ... hri Oı:ansoy .................................................... 

Boa Po!'lta M~tbauı: 

il~ M6diirü: Se.lim Ral?P ıaızı.et 
t.&BİBLmlı 8. Ragıp BMBO 

A. S1ı:rem VŞ.AKUOil. ... 

14-ıJO 750 400 ıou 
Türkly" 2340 1220 710 270 Yunan 27()() 14:00 800 ~00 
Ecnebi 

Abone bedeli p~indır. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

-····-
Gelen evrak geri verilmez. 
llinlardan met'uliyet almnıaz. 

Cevab için mek:tublara 10 
kuruşlu.it Pul HA.ve.si I!zundır. 

Posta ku.tu.sıı : 741 İstanbul 
Tlgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

beyaz rengindeki Tokalon kreminin ----------------------------
terkibinde saf zeytinyağile ihzar e -
dilmiŞ süt kreması mevcuddur. en -
dinizi beslemek için en mükemmel 
ve harild bir cild unsurudur. Herhal -
de memnuniyetbahş semeresi garan. 
tilidir. Aksi halde paranız iade edile -
bilir. 

Zayt - 1930 senesinde İstanbul 11 -
manından aldı~ım 1142 sayılı reis şe. 
hadetnamemi kaybettim. Yenisini a • 
aca~ımdan eskiSinin hükmü olmadı. 
tını atn. ederim. 
l 

G~~ Aü.etıtlu ınaJıalles~de 

ı Ko. da reis Ali Jrog 

Dr. IHSAN SAMİ 
Gonokok Aşısı 

Bellojtuklup v• ihtilitlar•11& kartı 
pek tHirli v• tan atıdır. Divanyolu 
Sultaıı .nalı.mud türbesi No. 113 

GÖZ DOKTORU "' 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa Nümune hutaneısi 
göz mütehassısı 

istanbul Belediye karşın Saat 
(S) ten sonra. TeL Z3212 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Mer·tezı · Berlln 

Türkiye fUbeleTi: 

Galata _ İstanbul - izmır 

Deposu: İst. Tütün Gümrutn 

* Her türlii banlıa İfİ * 


