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eni uari a 
Bazı vergi kanunlarında 

da tadillit yapılacak 
Gümrük varidatının arttırılması 

için tedbirler alınıyor, 
Ankara, 8 (Husuıl) - Maliye Vekale

ti 1941 mali yılı bütçesinin hazırlıkları • 
na esaı olmak üzere bazı vergi kanunla
rında yapılacak tadillerle yeni varidat te
mini maksadile muayyen projeler hazır • 

lamaktadır. 
Öğrendiğime göre ithalatın azalması 

dolayıllile tenezzüle uğrıyan gümrük va· 
ridatının artırılması için bazı tedbirler 
alınması da m·evzuu1:>ahiıtir. 

Bin gazi 
bilgesinde 
temizleme 

Binlerce esir 
toplandı 

Eritre, Habeşistan 
ve Soma/ide ileri 

lıarekôtı devam ediyor 

Kahire 8 (AA.) - İngiliz u -
nıumi karargahının tebli~i: 

T rablusta Bingazı.rıin cenubunda 
memnuniyet venci bir tekilde ha -
rekat devam etmektedir. 

Eritrede Keren mıntakasında taz
yikimiz şiddetlenmektedir. Daha ce
nubda kuvvetlerimiz Avezaya doğ~ 
ru ric·at eden düşmanı takibe de -
vam etmektedir. 

Habeşistanda, Gondar yolu bo -
yunca harekette bulunıın kıtaatımız 
süratle ilerlemektedir. 

İtalyan Somalisinde devriyeleri -
miz düşman arazisinde muvaffald • 

(Devamı 7 nci sayfada) 

iNGil TEREYE. 
TAARRUZ 

Mart başında şiddet!i 
bir Alman 

taarruzu bekleniyor -
Londra 8 (A.A.) - Müstakil 

F'ransız ajansı bildiriyor: 

Bingazi liman111da.11 bir sörünüt 
, ~ 

Askeri vaziyet 
Bingazi bu kadar 

çabuk nasıl düştü? 
YAZAN: 

Emekli General 

H. Emir Erkret 
etion Posta. nın ukerl 

muharrlrl 

B ingazinin nasıl bu kadar 
seti düştüğü henüz tama. 

mile belli olmamıştır. Bununla 
beraber alınan esir sayı.c;ınııı 40 :50 
btn olması ihtimalinden oahsedil. 
diğine bakılırsa, doğu Libyanu1 
.son büyıik şehir, liman ve askeri 
merkezinin 2npt.ı ~ınde bir takım 
fevkaladelikler cereyan etmiş ol
ması lazım gelir. 
Şimdiye kadnr gelen nok.san 

haberleı·e göre, Derne'den son:a. 
ki Bingazi hareklitı takriben şoy_ 
le cereyan etm~ olacaktır: 

Derne'den Bingaz\fe, hemen 
hemen doğru bir hat halinde gi
den bir silsile vardır ki buna yer. 
liler cebel el Ahdar, yani yeşil 
dal derler. Bu dat silsllesin~n bo. 
yu takriben 250 kilometredir. 

(Deva.mı 8 inci sayfada) 

Llbyada 
yeni 

slrprizler 
Esir miktarı 50 bin 

tahmin edi iyor 

Egede 
seylib 

Suların hücumuna 
maruz kalan bazı 

evler yıkıldı 

İzmir 8 (Hususi) - Yalmurdan 
soma dağlarda eriyen karların sel
leri açılan İzmir - Manisa demiryo· 
lunu iki m~tre kaplamıştır. Sular sa
atte 20 santim vüksdiyor. 

Menemenin T uzcullu ve Suzbeyli 
köylerinde yeniden bazı evler su -
ların hücumile yıkılmıştır. 

ı 

Trabiustaki İtalyan 
müdaffaası 

tamamile yıkıldı 
· Zelzele 

Değirmenderede şiddetli yağ -
murlar ean-asındıı bugün öğleyin 5 
saniye devam eden şiddetli bir zel

Dün akşamld Radyo gazetesin - zele oklu. Bazı b ina lar çatladı, iki 
den . • öktii. 

Bingazinin işgalinden sonra in - Tren münakalatı nonnal b&le 
giliz kuvvetlerinin Trahlusgarba do~ gelmedi 
ru ileri hareketlerine devam edip et- İzmir 8 {A.A > - ŞehrimiZe yağan 
miyecekleri belli değitdir. yağmurlardan Bornova, Mersinli ve 

Trablusgarbin işgal' İngilizlere civarıru yeniden sular basmı~tır. T.eh 
birçok faydalar ce:nin etmekle be - ı likeli vaziyette bulunan evler tahlıye 
raber böyle bir 1-ıarelc.etin bazı mah· ettirilmekte ve içindekiler emin ma • 
zurla;ı da vardır. (Devamı 3 üncü sayfada) 

Kanaatimizce, Balkanlarda vu -
kuu muhtemel bir hareketi gözö • 
nünde tutarak, Ahikadaki İngiliz or 
dusunu Trablusgarbe kadar sev -
ketmedenıe, Balkanlara nisbden 
yakın bir mıntakadtl hazır bulundur-

(Der.uru 7 nci .sa,yfada.) 

Kuleliden 450 
talebe Harb 

Okuluna geçti 

Küçükpazarda 
evvelki akşam kanlı 

bir arbede oldu 

Dün Kulelide mükafat 
tevzi merasimi yapıldı 

Kuleli askeri lisesini bitirerek Har 
biyeye geçen talebelerin okuldan ay 
nlma ve mükafat tevzi merasimi 
dün öğleden sonra saat r 5 te, Çen
gelköydeki mekteb binasında ya -
pılmıftlr. 

Merasimde lstanbul komutanı Ge 
nera) İshak Avni Akdnğ, Aııkeri 
Tıbbiye mektebi müdürü General 
Hüseyin Hüsnü, Maltepe askeri li
sesi müdürü ve diğf!r davetliler ha -
zır bulunmuşlardır. 

Üç kişi Küçükpazarda sükuneti ihlal etti~I~ri 
için, kenciilerine ihtar?a bul~~an be~~ının 

üzerine hücum ettıler, hırı bekçıyı 
bıç ~ kla ağır surette yaraladı 

Mart ayının başında Jngiltercnin 
hayati noktalarına Almanlar tara -
fından §iddetü bir gJndüz \'e ~ece 
taarruzu beklemek lazımdır. Şıd -
detli bombardımanlar ve gazle hü -
cunılıuı, tayyare ile kıtaat ihracını 
kolaylaştırmıya m emur paraşütçü • 
lerin takib edeceği ,üp}ıe~izdir. E tk· kşam Küçükpazarda ı edilmek üzere, Sultanahmed 2 ~ci 

The Aerolane ismindeki maruf vve d ı ~· b kçinin üstüne çul- sulh ceza hakimi Salahattin Demır-
İngiliz mecmuası hava harbinin Ö- Üç kaba :~ı d:;inie bıçakla ağır su - ı ellinin huzuruna çıkarılmışlar~ır. il: 

Merasime aaat l 5 te bütün tale -
benin hep bir ağızdan söylediği 111-
tiklal marşile baqlanmı,, mekteb mil 
dürü kurmay albay Ekrem Ataıel 
veciz bir nutuk söyliyerek Harbiye-

nümüzdeki safhasını bu suretle mil- lanarak, 0 l d yas Kaplan, yaralamaktan, digerlen 
ıalea etmektedir. ' rette yaralamış aröır. s rh s de kavgaya ve dolayısile suça iıti-

Mecmuanın fikrine göre, Alman- İlyas Kaplan, m.e~ vek '~tı .. 
0

- rakten maznundurlar. 
1 • k' · · · l · d üç kı•ı so a.- a su -lar hava şart an ım a01 v~nr vermez ner ısım erın e Y ·ıd .. ··ıc Hakim, tesbiti hüviyet sırasında 

kütle halinde taarruz edeceklerdir.! kOneti ihlal edecek ıekı .e. gullu u 30-35 ya~larında bir adam olan 11-
Ceçen sene Skandinavyaya taarruz etmişler, mıntakanın bek~ısı. .yds, yasa sormuştur: 
için Nisan ayını beklemi,!erse de hadiseye müdahale ~~c t~:~~ı~çi: c<- Kaç ya .. ınd:ısın sen) ıı 

(Deva.mı 3 üncü ı.ayfada) kalmıştır. Bekçi, asayı~~n k.l b «- 341 dog~umluyum bay ha -
vazifesini yaparken, ote 1 er una 

BU G ON .......... "-:. 
ı········· 
1 : 

; İkimize 
a'id 

büsbütün hiddetlenmişlerdir. Kavga kim?• 
k k cc- Ne?» 

bir anda büyümüş, ,,., .8 .•• tan ~e~en-
b t Kuçuk '<- Evet öyle. Yani. nüfusuma let de araya girince, u un - ' 

pazar ayaklanmıştır. l~te bu umu. - nazaran, on altımı yeni bitirdim.» 
i heyecandan ve kalabalıktan ls- Bu söz hazırunda umumi bir te -

Afade eden kabadayılar, bekçinin b.essüm uyandırmış, hatta, suçlu ken 
.. rine çullanmışlar, ltvas Kapbn disi bile bıyık altından gülümsemiş
~~çeağını çekerek, bekçinin kalçasına tir. llyas Kaplan, bundan sonra 

bacaklarına saplamağa başla - vak'ayı şöyle anlatmıştır: 

(Deva.mı 7 net sayfada) 

Avlonya ve Draçın 
düşmesi bekleniyor 

Londra 6 (A.A.) - Royter a -
janaının askeri muharriri General 
Sir Huhert Gough diyor k.j: 

Yılnanlılar güçlükler, kar, fena 
yollar gibi müthiş meselelere göğüs 
germek mecburiyetinde kalmışlarsa 
da mükemmel bir cesaretle buıılan 
yenmi1lerdir. Daha aşağı olan sahil 
mıntakasına kadar yakında bir yol 
açmalarına intizat etmek lazımdır. 
Bu suretle yakında evvel& Avlonya-

(Deva.ını '1 nci sayfada.) 

1 Halid Ziya mış la~ı vak'a yerine yetişerek hal- yok, kimseyi yaralamadım. Be~çi ~~ 
. n y Az AN __ __, ve tır Civarda bulunan polis me - «- Benim bu işde kabahatim 

! ku~ağıttıkları zaman. bekc;.i lıyas Ilyas. yanında bir de arkada~ı o 8 b h 1 
c Uşakhgil k~nıar içerisinde yerde bulunmuş.- duğu halde beni yakaladılar ve U sa a ge en 
1 S luların kim oldukları tesbıt ((sen eroin, earar satıyor musun~» ' 3 
1 

ttt° uk üçü de yakalanmışlar; ya- dediler. «Hayır, ben seyyar satıcı - ha er r Ü cu 
O atadın bu çok güzel ya- 0 lınara ~ 'r olan bekçi de hastaneye yım, fakat öyle işler yapm!1m lıı de-

• .... ••ını 2 ncı· aayfada ra arı agı dim. Bunun üzerine, bellennden pa- sa f 
=: .,_ kaldırılmıştır. • k k b k 

b l 
ı. • .k 1 t laskalarını çı arara ' ana «so a 

: u tıeaR•ınız. H • Ji.e dün adliyeye ıntı a e • (J>en.m• 7 uol sayfada) 

\. ...... - ....................................... ! nıılt :e ı~çluiar gc:ç vakit isticvab 

Amiral J>arlan Alman büyük el çisi Abeb ile görütürken 

Fransız 1 Veygand Bizert'ir 
Hariciye Nazırı işgaline 

istifa etti müsaade etmiyecek 
Laval kendisine teklif 

edilen devlet nazırhgım 
kabul etmedi 

Amiral Darlan da 
Fransız donanmasını 

batıracakmış 

Cenevre 8 (A.A.l - D. N. B.: Lond.ra 8 (A.A.) - Londrada aöy_ 
Vichy resmi mahfellerinden bileli _ lendiğine göre, Btngazinin İngilizler 
rildiğine göre hariciye nazın Bay tarafından zaptı ve bu hareketin t.. 
Flinden bu akşam iıtifa etmiıtir. ki.sleri, general Weygand 'ın vaııy •t ı.l i 
Mareşal Peten bu istifayı kabul et _ masını intaç eden sebeblerden bıri -
miştir. dir. General Weygand bütilıı şımali 

Vichy 8 (A ~ ) H Fransız Afrik9,,Sının ~e!i sı!atile utnLL 
· b ·ıdiri· ·• · - avas a - mi karargahından radyoda yaptı"ı 
1ansı ı yor: & 

M 
. . . .. . beyanatla bu vaziyeti izah etm.ştır. 

ontoıre sıyue~ cumlesınden o- General bu beyanatı.nda, Hıtlerin 
!arak Mareşal Petaın, Lavale devlet İtalyanlara yardım edeb'l .· · · 1 .. 

f t·ı h''k·" t · • . ı me.:sı ıçın .ıÇ 
nazırı sı a ı e u ume ~ gırmesını ve bir vesae ile T k t . . . unusa uvve çıkarma. 
bır ıdare komıtesi azalığı kabul et- sına ve ne de mühim bir bahr1 ü 0 _ 

mesini teklif etmiştir. LFıval bu tek- lan Baert'i ve Tunusu kullanmasına 
lifi reddetmiştir. müsaade edilmiyeceğinı bildırm~tlr. 

(Devamı 7 nci sayfada) (Devamı 3 uııt·u ayfada) 

maı bulan maürihiler 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Rağbet ve şöhreti kendi kıymet

siz vasıtalarile teminden aciz bu -
)unan bir takım tür.edinin ıon za 
manlarda benim ayaiıma ç~ngel 
takmış olduklarını bazı dostlarım 
haber verdi. 

Döküntü kabilinden gazeteler 
Ankaraya pek s;relmediği, ayağıma 
takılan çengel de beni rahatsız et -
mediği için edebi şöhretimi yık -
mak (Ti) maksadile yapılan neşri
yatı bizzat görmedim, fakat dost
larımın anlattıklanna göre mesele 
şu: 

Ben Fransız muharriri Jorj Du
hamelden bir hikaye adapte ederek 
bundan senelerce evvel kendi im
zam altında ve bir mizah mecmua
sında netretmiııim. Edebiyat hoca -
larından biri de bu hikayeyi almış, 
kendi eseri olan bir antolojiye der
ceylemiş. 

Gördünüz. mü işlediğim suçun a· 
zametini '> 1. 

İııte geçen sene, ötedenberi mü
e11eı edebi şöhret sahibi erine: 

(DeT&Dll B 11.d 11&yfada) Oatadlll ıon resmi 



Hergün 
Hagrr ilıtiklu def11, 
T qlcilôtazlık I 
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SON POSTA 

Resimli •akala ı ili Ögrenmek için 

... 

Belçika toJ>Patı barb aba.lı MliBe lfiinee Ol8da okumakta .-n Türk '8taiD hududmıa 
talebeleri ikiye ayrıldılar. • fılarma c;ıtıyor: 

Birinci ıwun Belçika muacirierinin .,.... katılarak ~ weqti, Bu ==~~ pser ki, bilet aJabjlM>'er, -.atan ~ratına sa. 
oradan bu defa da P:ranmlarm iltıhala ile bıiy&Jen kaf.Jıe araamda bin Jimen ayak basabilmiıl olmaanna .şüttlr. 
bir ızt)l'8b 'Ye mabrım:ri1et çekerek bütün transa tıoıpralmı JaJB ol.arat l"alıat demieyolu memurunun elin,de bir nizamname var, onunla mu -
tateW, İ81'ip'e hududmw. )laklaştı, nihayet yardan ıörent fttana tayyeddir. Çocutıan hududdan iatanbula kadar get.iriyor amma, derhal 
döndti. de mahkemeye veriyor. 

ikinei kmmı taıebelermis ile muhacir kafileleri aruında yürümek teh.. Mahkeme de kanunla mu.tayyeddir, bilet paralannın ödenmeline hiik • 
Jilreaiae bari> sahuı ıÇinde kalmak r.skini tercih et.ti. Bulundulu yerde mediyor. 
duldu, ı.tat parw llaldı, aç kaldı, bu vasiyette de vatı&Da dönmenin Ne rrizaınname,e, ne tanuna, ne de vazifeleri icabı onları a)'Jlen ta~ 
ç&NiefiDi aradı. edenlere diyecetimlz hiç bir tef yoktur. FaJcat fntaılde ahval ve fel'&ıt 

fJimdi 111ını ölreniyora: içinde ntan bariclDde binlerce tilomet.relit 10ıu bedava ı~et imli. 
Bu ikinci laaım taıebeleftlen ballan Be&çiDdalli o&Glttelln ~ • nını b11lm111 olan bu ıenc;leri tendi topratlarmmıda iti ytlz tiJomet.relilt 

)'Oıriaı', ~ badachına lı:adar paruız olarak yoUanmalannı ist;yorlar, bir aaha dahilinde beda'9a ptirmeDin JQluna idart tekilde "' derhal bula. 
kDbilir ne lıadaı' 119lök ft miııabtan .-ra l'icalal'ı Ubal ediıJlfw, m&DUI obnaltbimma: 
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Telgraf, _Telef'on Ve Telsiz llaberleri 

Makineye 
Verilirken 

Amerika 
Meb'asaa 
Mecusi 
Demokrasilere 

yardım layihasını 
kabul etti -Vaşington. 9 (A.A.) - B. B. Ç· 

Dün meb'usım meclisi muharıb 
devletler harb ~milerinin Birl~i~ 
A.merika lirn:snlarında tamarını 
menetmek suret.ile Reisicüınhu~ 
Ruzveltin layihasm:n ~adil edilmen 
hakkında yapılan teklifleri reddet-

miıtir. ! . d 
Dün öğleden sonraki e~ 8e9~t\ e 

meb'usan mecli,i, demokras~le.re 
yardım layihasını kabul .. etmıştir. 
Layiha şimdi ayan 11.eclısıne gön-
derilmiştir. :.:.:,.;___ ____ _ 
Yunanhlar yeni ve 

mühim bir 
muvaff aki yet 

daha kazandı:ar -
T aarraza kalkan siyah 

gömlekı:leri süngü hücumu 
neti~nde dağlardan 

cqağı pii•lıürttüler 

Atina 9 (A.A.) - B. B. C. 
Atina' radyosunun bildirdiği~e 

göre, siyah gömleklilerin cephenın 
merkezi kısmında yaptıklan muk~
bil taarruzu tamamile akamete:. ~~ 
rıyarak fta)yaniar için çok buyuk 
bir felaket teşkil c~tmiştir. . 

Taaruz Klisura mmtakasında hır 
dağ geçidinde vukubulmuştur. İtal
yan taarruzu tamemile inkişaf et
meden, Yunan topları şiddetli bir 
ateş açarak düşmana son dereeede 
ağır zayi.at verdirmiştir. Yunan pi.. 
yadesi müteakıben süngü hücumu 
Yaparak siyah gömleklileri dağ ge
çidinden aşağıya doğru püskürt
nriiştür. Aralarındcı zabitler bulun
duğu halde birçok esir alınmıştır. 
ffarb sahası ltalvan ölü ve yaralı
larile dolu idi. . 

Mareşal Patenle 
Amiral Darlan 

Afrikaya mı kaçtılar 
Londra, 9 (AA.) - B. B. C. 
Ahnanlar tarafından yayılan ba

herlere göre, mareşal Petain ve a
miral Darlan Afriİtay:ı kaçmışlar 
Ve Vichy' de karga~alıklor çık~ı~r. 
Sim.diye kadar bu ııa:riaları teyıd e
den hiçbir hab~r ıılınamamı~tır. 

lngiliz Krah .oene~I 
Wavelli tebrık et ı 

Londra, 9 (AA.) - B. B. ~· 
Kral, Bingazi zaferı münas~behle 

Ortaşarktaki İngiliz kuvvetlen baş
kumandanı Sir Archibald ~avell'e 
bir tebrik telgrfaı göndermşitir. Bu 
telgrafta ,öyle denilmektedir: 

Siz ve emrinizd.Ci kuvvetler Ak
deaizdeki deniz ve hava kuvvetleri 
jle teşriki mesai ~derek -:ayanı tak
dir bir muvaffakiJ·e~ eld.e .ettiniz. 

ingilterenin .uke~ı tuıhınd.e kay
dedilecek olan bu mu.vaffakıyetten 
dolayı sizi tebri'<: eJerım. 

Macaristanda yerden su 
. ; fıf kı "ması yüzünden 

i 28 ev çöktü 
Budapeşte, 9 (AA) --:- TMAh-

.. nne atelarz suların fışkırması uze 
caristanın cenubu şarkisinde Nagys
-lonta şehrinde ve Szekesfehervar 
"8ayetlerinde 128 ev vıkılmıştır. 

Cenubi Sırbistand.s 
Belgrad, 9 (A.A.) - Cenubi 

S.rbistanda ve Karadağda buzlar 
birdenbire erimeye başlamıştır. Bel-
8tad - Üsküb - Selanik hattı üze
rlnde Köprülüde VMdar nehrinin 
auları şehrin birçok mahallerini bas
llU§tır, Pelarguya yaylası büyük bir 
161 manzarası arzetmektedir. 

ı Kira bedelleri hakkında '~~~Ue_ı 
Yeni kararname projesi e Blöf sistemi iflas 

Bir Amerikah 
gazeteciye 

İngilizlerin 
kuvvetli 

An«ara 8 (Hususi) - Milli ko
kanunu mer'iyete konuldu

runmıa . 
ğu zaman kirada bulunmıyan gayn 

nktıller ile inşaat kanunun neş -
:1:den 90nra ikmal edilen veya ta-

Selan iğe İngiliz 
fırkalarının 

çıkacağı asılsız 
Atina 8 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
.Budapettede çıkan ~~~ar~~g 

t -: Elen hükumet re1sının dort 
~aze <;oo•, Sel• . w 

lngiliz motörlü fırkasının w ~m~e 
iliracını kabul etmiş oldugunu ıddıa 
etmektedir. 

Fena niyetti mahiyetleri ve be • 
defleri sarih olan bu yeni yalanları 
bir kere daha ve en kat'i surette 
tekzibe sa.lahiyettarız. 

iki Japon Amiralı 
tayyare kazasına 

kurban gitti 
Tokyo 8 (A.A.) - Yüksek harb. şu

rası azasından amiral Baron Mınes 
osumi, Konıtr amiral Hikojiro Snga 
ve 4 bahriye sübayı bir tayyare ka -
za.sı neticesinde ölmüşlerdir. 

Bahriye nezareti tarafından kaza 
hakkında neşredilen resmi tebliğde 
Çarşamba gününclenberi kendisin .• 
den haber aıınamıyan tayyarenın 
Kwangtung eyaletinde West nehri -
nin sağ sahilinde Kuve.ng - Yung -
Şan dağı üzerinde bulunduğu bildi -

rilmiştir. 
Tayyarenin kaybolduğu haber ve -

rilince civarda buluna.n bir Ja~n 
harb gemisi, askeri tayyarelerle muş_ 
t;ereken araırtırmalara başlamış ve 6 
şubatta tayyarenin enkazi bulun -
muştur. 

Veygant Vizert'in 
işgaline 

müsaade e:miyecek 
(Ba.ftaı'alı ı iaci sayfada) 

Aşilci.T ola.rak Viehy :tı~imet<~n 
ilham alan amiral Darlan a atfedilen 
befanat bundan daha mühimdir. A. 
miral beyanatında uFran.sız filos~un 
Almanyaya tesltm edamesine m usa • 
ade etmiyeceğinüı söylemiştir. 

Bunlar bundan birkaç aaat evvel 
Londray~ gelen haberleri teyid etmeli: 
tedir. Bu haberler en fena şar~ 
balb6 mevzuu olduğu takdirde amiral 
Darlan'ın Fransız donanmasını ba -
uracağ*11 lbildirlyo~u. Re.sml . ~a
ı:nakla beraber cidd1 esaslara ıstınad 
eden bu haberlerde ayni zamanda 
bildirildiğine göre Almanlar Viclıy hü 
kiimeti üzerinde tazyiklerini artırdık.. 
ıarı takdirde general Weygand ve 
arkada.,Iarı Almanlarla münasebet -
Ierini kesecekler ve muazzam Fransız 
müstemleke kuvveUerae Fransız do. 
nanması yakında müttefikler tarafı. 
na geçeceklerdir. 

Cenubi Afrika kuvvetleri 
Hab:şistanda Hobork 

kalesini zabt.. ttiler 
Hartum, 9 (A.A.) - ~: B. C. 
Royter ajansının muhabırı, ~enu

bi Afrika kuvvetleri~in yeni bır za-
ferini tarif etmekteclır. . 

Cenubi Afrika kuvvetlen Habe-
• tanda Gorai'.vi zaptettik~en so~

şıs 2 5 kilomet•e daha içerıye dog-
;:·ilerlemiş ve Hobork kalesin~ mtt
huara etmişlerdir. Hob~brktaki_ eFsu 

. 1 100 ki!i;den ı arettı. a-
garnızonu · · l . . 
kat. fngilizlerin yaklaştık atını ;ı.fl-
tince garnizon kumandanı taar:u~
dan bir gün ,.vvel kuvvetlerının 
dörtte üçü ile Hobnrktan ayrılmış
tır. Kalede bir mülazim kumandası 
altın4a 300 asker bırakılmıştır. 
Bunlar da kaçmıslardır. 

Cenubi Afrika kuvvetleri .. ~o
borkta bir miktar e!'Iİr alarak .~~hım 
miktarda hm-b malzemesı ıgtmam 

dilat gören gayri menkullerin kira 
bedellerinin n(,lsıl tesbit edileceğini 
gösteren kararname projesine göre 
bu bedeller gayrı safi irad üzerin -
den hesab olunacaktır. 

Leh Başvekif ine 
göre A'manyanın 

vaziyeti 
Londra 8 (A.A.) - Royter: 
General S:lkorski Polonya mille -

tine hitaben radyoda bir nutuk söy
liyerek ezcümle demiştir ki: 

Alman devlet adamları, bu har -
bin kazanılması için Amerikanın 
yardım etmesinden her :ı:aman kork 
muşlardır. Bu korku, artık, bütün 
Amerika milletinin heyecanlı müza
heretile, gittikçe bir hakikate inkılab 
etmektedir. 

Hitlerin son nutku Mussolininin 
artık Romada bir ~aul~iterden baş
ka bir şey olmad•ğını göstermittir. 

Polonya başvekili nutkuna şöyle 
devam etmiştir: 

Balkanlarda ve simli Afrikada 
Almanların miimkün <>'Ördüğü muh
telif harekattan hiç biri harbin so -
nunu tesri etmiyecektir. Yunanis -
tana kar~ bir hücum ltalyanları tak 
viye edebilirse de Mihverin düşman
larını arttırmaz mı} 

Şimali Afrikaya kar~ı yapılacak 
bir hücumdan evvel ise f ngiliz do -
nanmasmrn mağlüb ve Maltanın 
zaptedilmesi lazımdır. 

Jngilterenin istilası Almanlar için 
yegane hal sureti olarak kalıyorsa 
da İngilterenin rr.üdafaa tertibatı o 
vaziyettedir ki buraya yapılacak her 
hangi bir teşebbüs muvaHakiyetsiz
liğe mahkumdur. 

Romanyada benzin sarf yatı 
tahdid edildi 

Bükreş 8 {A.A.) - Romanya e
konomik koordinasyon nezareti, 
Romanyada benzin sarfiyatını tah
did etmiştir. -------

in giltereye taarruz 
(Ba.ttanfı 1 incıi sayfada) 

şimdi ilk hat Manş üzerinde olduğu 
için, bir taarruza be, hafta daha Ön• 
ce intizar edilebilir. O zaman Al
man ve lngiliz vaziyetleri ne şekil -
de olacaktır~ 

Mecmua, müşterek Amerikan -
İngiliz istihsal kudreti Alman istih
sal kudretine faik olmakla beraber 
gerçek istihsalin Almanlarda henüz 
daha yüksek olduğunu itiraf etmek
tedir. 

Bir taraftan Amerikadan :fapılan 
sevkiyat iyi bir tempo dahilinde de
vam etmekte, diğer taraftan da A
vusturya, Çekoslovakya ve Polon -
yada yeni tayyare fabrikaları açıl -
makta ve bu suretle Almanlann ve
rimi pek ziyade artaralc: şimdiye ka
kadar yaptığımız bombardımanların 
tesirini telafi eylemiş bulunmakta • 
dır. 

Buna binaen c/T'he Aeroplaene» 
mecmuası ilkbahardaki blivük hava 
muharebesinin adf't~'! zııyıf bir Al
man faikiyeti altında areyan ede -
ceR-;ni zannetmelttedir. 

Mecmua şu neticeyi veriyor: 
Kuvvetlerimizin sıkı bir iş birliği 

savesinde hücumu kırabiliriz ve kır
dıktan ~onra da düıımanı takib ede
rek ona kendi anzİ'Iİ üzerinde taar
ruz edebiliriz. 

İngiliz avcı ve bom'>ardıman tay
yarelerinin Fransa üzerine havanın 
her müsaadesinde vapLılcları gün -
düz altınları ln~iliz hava kuvvetle
rinin artan kudretini göstermektedir. 
lngilİz lmrmay h..Unının sözleri 

Londra 8 (AA.) - İmparator
luk genel kurmav bıuıkanı General 
Oill bugün bir iltilii ihtimalinden 
bahsetmiştir. 

General Dili. Kanada kıt' alarınıı 
hitab ederek şöyle cemi!ltir: 

Almanların Büyük Britanyanın 
istila~ına tesebbiis mecburiyetinde 
kalacaklarını zannediyorum. 

Adamızın müdafl\ası her şeyder. 
ilk olan bir işdir. 

.. tmisle~~--------

h Lord Loyd'un cenaze 
f ilistinde E~en atfl · · 

I O"mUS merasımı 
yapı IJ D N 8 _ Londra s <A A.) - Miistemlcke 

Berut, 9 (A.A.) -: . j,-'ıcİ • · a. nazırı LOrd Lloydun cesedi Lugün 
. ının hususi muhııb~rı h 1b ınyo.~ · Hertforshire koıntJuğu uda kaın Hit.. 
ıans ·1 hır a ere go- .. bl k.. 1 

F· tistinden ven en .1 ·r b · ehin civarında kuçuk r oy cı an 
ı , 1 h ·dudı e a enye . ım·· ,. .. 

İ ilizler şıma t. • •• ·ve _ İppoıyt.se<te gomu u.ştu.r. ..:nerasım 
r~·ı·~ sında Edt:n hatıı ısmını dr; pek az kım.senin iştırakile hususi su_ 
g-o u ara k b"r hat mey a-ı 
d 'kl · müstah em 1 rette ya.pılnUftır. 
ı en d' I 

na getirmekte ır er. 

ederken .. 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

' 

I• talyanın Afri<ada tevali eden 
ınuvaffakiyetııizlıklerine bir ye

gere 

''Hitler harbi 
kaybetmiştir,, 

bir akını 
Manş sahilleri şiddetle 

bombalandı 
nisi daha ilave oluııdu ve Bingazi, «Alman ordusu mağlub edil-
yalnız İtalyanlall de~ıl, onların bı.ı- memittir, fakat B. Hitler Londra 8 (A.A.) - İngUiz hava ne. 
zat düşmanlarını dahi hayrete düşü- mağlub edilmittir)) zaretinin tebliği: 
ren bir süratl~ lngilız kuvvetleri ta.- Her ne kadar dün gece Avrupa • 
rafından işgal olundu. Nevyork 8 (A.A.) - Me,şhur kadın nın batı §imalınde hava şartları sa. 

Bundan kı.sa. ~ır zaman ~vvel muharrirlerinden bayan Dorotihy :,ahaten gayrimı.isaid idı iSe de Ma114 
Deme zaptedıldılı zaman bırçok Thompson yazdığı bir makalede t Hit- uzerınde ruyet iyı idi. 
kimseler !ngiliz jlerı hare~etini~ ya- ler harbi kaybetmıŞtir. Bunu kendisi İngiliz bombardıman tayyarelerın -
vaşlıyacagını tahmın etmı§lerdi. Bu de biliyor» fikrini ileri süreıek diyor den murekkeb çok ıcuvvetlı b r hava 
t~~mi~, bu. kuvvetlerin hareket ka- ki: filosu Boulogne ve Dunkerque'dekı he 
bılıyetme zaf ::lnz olmaııından veyd HiUerin giriştiği büyük sevkülceyş deflere hücum etmi.ştir. 
ver~ge~dilderi ı~uharebeler neticesi hareketlerinin hepsi muvaffakiyet.siz. Boulogne üzerine yapılan üç sa _ 
yenı bır tah~şşude m':1htaç bulun - likle neticeleruniştir. Alman ordusu at sürmüştür. Bu müddet içın _ 
malanndan ılerı g::lmıyordu. Der - mağlılb edilmemiştir. Fakat/ HIUer de iaşe depolarında ve rıhtıma aıd 
neden sonra gelen mıntakanın arı- mağlüb edilm~tir. Çünkiı Alman or. binalarda büyük yangınlar çıkmıt • 
zaJı bulunmasrna istinad ediyor ve dusu Hitlerin istediği zaferi kazana- tır. 
lta!yanlarm, bu arızalardan istifade mamıştır. Bu hareket Hitıere tıı..sav • Daha sonra Dunkerque'de atılan 
ederek ne de ol<J3 yorulmuş bulu - vurlarını tahakkuk ettiremiyeceğıni bombaların havuzlarda bulunan ti 
nan Jngiliz kuvvetlerın~ karşı nis - kat'iyetle anlatmı.ştır. • caret gemileri arasında patlndığı sa: 
beten daha müaaid bir müdafaa va- Hitler inkılfı.b ta.savvur etmiştir. rahat.en görülmüştür. 
ziyeti ihdas :debilecekleılnin ~mul- 1 ~alb~ki. inkılfı.bın .b~ıım H'.tler. de. Müteaddid tayyarelerımlz de ca • 
masmdan doguyordu. Sukut hadıse- ı ğil, Iugıltere geçmıştır ve ınkılabın lais ve Ostende'da dokları bombar _ 
ai, o tahminlean de, bu umudların sancakları Hitler değil, Çörçildir. dıman etmişlerdir. Bu harekAta ıŞ _ 
?~ m~neviyatı bozulnıu~. bir ku".vet u Boı tebdidler» tirak eden tayyarelerımizin hepsi üs. 
ıçın bır hesab e$8SI teşkıl edemıye- Nevyork Time.s diyor ki: lerine dönmilijtür. 
ceğin~ isbat etti. Ayni 1amanda Af- Yalnız Bulgaristanın Mihver dev - Alman tP.btiği 
rika ltalyan ordusunun şayanı hay- !etlerine iltihakını temin için Alman. Berlin 8 (A A. ı _ Alman orduları 
ret çürüklüğiını..i meydana çıka1'tlı. ya tarafından aylarca b~uıu sarfe. b~kumandanlığmm teblıği: 
Muhtelif cephelerde, Habeşistanda, dilen gayretler gözön~nde bulunduru- Mıinferi:d harb tayyareleri İngil _ 
Libyada, Eritre ve Somalide miite- lursa 1941 sene.sinde Ingiltereyi ınahv terede askeri ehemmiyetteki hedef _ 
madiyen geriliyen ltalyan kuvvet- ve dünyayı fethetmek için Almanların lere muvaffakiyetli taarruzlarda bu. 
lerinin bu ric'1.tledni nerelere ka - yaptığı tehdidlerin ne kadar boş ol. lurunuşlardır. İskoçyanın şark sahı -
dar devam ettirecekleri kestirile - duğu görülür. Bir de!a da A\Tupayı !inde bir limanda alçaktan uçan tcy
mez. Ayni zamanda bu muvaffaki- yutacağı zannedaen golyabani bit • yareler bir gaz fabrikasının hazne&. 
yetsizliklerin ;nalzeme fenalığından kin bir halde bulunan İspanyaya diş- ni bombardıman etmişler ve yangın 
mı, yoksa cesaret ve harb isteği lerini geçirmeye muvaffak olamamış: Qıkarmışlardır. 
fikdarundan mı ileri geldiği de tır. . . Dundee açıklarında küçük bır tıca. 
şimdiden söylenemez:. Bu bu harbin Dişınden tırnağına kadar silA.hll b.u ret gemisi bombaların tam ıSabetıle 
tetkiki yapıkl:ğı ve tarihi y-.aıldığı lunan devin şu anda ayağını ihtiyar tahrıb edilmi.,tir. 
zaman sübut bulup meydana ç•ka- Avrupa ağacının di~ndeki dik~ere Maltaya ta&l'nlz 
cak. nakikatlerdendır. Fakat şim - ta1tılm14 halde Charlı Çaplınvan bır Akdenizde, Alman harb tayyarel~m. 
diden verilebilecek .,lan ve veril - hal! vardır. birbirı.ni takib eden dalgalar halın -
mesinde hiç bir mahzur bulunmlyan E de, diln akşam ve geceleyin Malta_ 
hüküm şudur k: bütün dünya u • gede seylab da Luka ve Halfar tayyare meydan -
zun seneler bir çek.inme ve bir ür - larile Marsa - Scirocco dena tayyare 

limanını ve Valetta liman tesisatını 
kütme şantajının mağduru olmuştur. (Baştaırafı 1 inci sayfada! bombardıman etmişlerdir. Bombalar 
Mükemmel bh·. propagand~ya i~.ti - hallere taşınmaktadırlar. Tren mü _ hangarları ve ikametgahları tahr!b 
nad eden bu sıyaset sayesınde oy le nakala.tı da henüz normal bale gel - ' etmiş ve oldukça büyük yangınlar 
bir psikoz hasıl olmuştur ki hiç kim- memiŞtir. Yalnız Bandırma postası çıkarmıştır. 
se buna karşı esaslı bir aksülamel dün hareket etmiş, Afyon treni tah_ 
vücude getirmiye teşebbüs etme • rik edilmiştir. Cuma akşamı Afyondan 
mittir. Siy~aet dünyanın mislini gör- ı gelen tren Manisada kalmıştır. İz • 
mediği bu blöf sayesinde koca 

1 

mirden hareket eden ve birkaç gün. 
koca kıt'alar birer lokma gibi yu - denberi sularla mahsur bir vaziyette 
tulmuf, muazzam ülkeler her türlü bulunan Afyon treninin yulcuları Me 
yardı~an ve silahtan mahrum ola- nemenden tahrik edilen Bandırma 
rak onu almıya el uzatanların avuç- posta.sile kurtarılmışlar ve her iki pos.. 
!arına düşmü,lerdir. Son vukuat geç tanın yolcuları İzmire getirilmişler • 
mişteki hataları bu suretle meydana dir. 
çıkararak her şeyi yerli yerine ge - Menemende 
tirdikçe bu hale :niisaade etm~ ol - Menemenden alınan haberlerden 
manm acılan da dııha iyi ve daha suların gece yarısından itibare;1 ve 
içten hHısedilir olmmıtur. Bunu da, yava.ş yava.ş çekilmeğe başladığı bil
bu hadiselerle beraber hiç bir za - dirilmektedir. Bu de!aki tuğyanda Oe 
man unutmamak lazımdır. diz nehrinin suları iki metre yüksel _ 

5 
. m ı;; miş bulunmaktadır. İzmir - Bergama 

11lim (/C a'}t.ff- c_.,,,n.119 şosesinin 39 uncu kilometresinde su-
--------------- lar şosenin üzerinden akmakta de • 

Irak harbin 
dışında kalacak 

vam etmektedir. Burada hayvanları. 
le beraber beş kişi .sularla mahsur bir 
vaziyette kalmışlarsa da derhal im
dad ekipi gönderilerek kurtarılmış • 
lardır. 

Kiraz nahiyesine bağlı Seni.şler kö. 

Bawdad 8 (AA.) _ Ro ter: yü ~u bwı~nma mar_uz kalmışsa da 
g . • • Y • • alelacele vucude getirilen bendler sa.. 

Başve~.l Gen~ral !aha Haşımı yesinde bertaraf edilıniştir. İlkkur • 
Paşa bugun lraK parl~mentosuı:ıda şun köyü yakininden geçen Aktaş ~a. 
beyanatta bulunarak 'ıoyle demış - yının suları ta.,arak bir kısım ekili a. 
tir: raziYi istila e~ir. Ova köylerinde 

Yunan Kralı 
cephede 

Atina 8 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: 

Majeste kral ikinci George cep -
heyi ziyaret etmi~tir. Ordu kralı fev
kalade ve unutulmaz bir hararet 
şevk ve heyecanla karşılamıştır~ 
Kral ilk hatlara kadar büyiik kıt'a
ları teftiş etmiş, başkumandan ve 
büyük. kumandanlarla tı ~riki ml"sai 
ederek emri yevmilerde liyakatleri 
zikredilen yarsübavlarla erlere ma
dalyalar venniştir. 

Sevgili krallarının geçti~i hl"r yer 
de erler otomobilini çevi:-mekte ve 
kendisini alkışlarld ko~rak takib 
etmekte idiler. Cephenin bütün bo
yunca su nida çınlamakta idi: Ya
şasın kral, yaşasın kartalın oğlu. 
Onları denize ~taca~ız. 

Sabık Suriye komiseriıin 
tayyıresini lta'yanrar 

dü\Urmüş Hükumetin en iyi siyast'tİ harbi~ sular ha.J.a ayni seviyeyi muhafaza 
dışında bulunmaktadır. Müttefiki - etmektedir. 
miz İngiltere. bizi ~arb.e girmekliği - Porsuk çayı tekrar tatb ~-nd~ 8 ~.A.) - Reut~r: F 
mizi icab ettıren hıç bır talebde hu- EskiŞehir 8 (A.S.) _ Porsuk çayı ur ~~ eskar~n o~_ganı ~~nil •J ran 
lunmamıştır. Hükumet müttefikimiz tekr +ftft ul hr. il . ce. gaz.e ı, 1 po 18 m ur ean 

. . , ~ . ar ._mış, s ar şe ın ;.ı hını Chiappe'ı Suriyeye nakletmekte olan 
olan İngiltere ıle dost1ugunu takvıye bir kısmını iStila etmi.ştir Şimdiye ka h..-n • 27 T . . d 
etmek niyetindedir. Bu dostluk kar- dar 6 ev yıkı.lmı.ştır se;llba maruz b~"ı!ltralenın tgec1en . t e!şr.dn.sandı ııe 

1 kh f l J k · ir ya.n ayyare.sı ara ın an .._ 
şı ı men aat er eusına ayanma - binalar tahliye ed_i_lmiŞtir. Maddi za- şürüldüğiinü delJlere dayanarak id. 
tadır. rar olmll.'8a da nufusça zayiat yok_ dia etmektedir. 

tur. -------

lngilizler 
limanındaki 

Berut 
Fransız 

gemi!erini işlemişler 
Roma 8 (AA.) - D. N. B. a

jansı bildiriyor: 
Henüz teyid edilmiyen şayialara 

göre Kahirede bulunan İngıliz ba~-
kumandanlığı Suriyede bulunan 
Fransız askeri makamlarına bir ül
timatom vererek Berut limanında 
bulunan Fransız dona"1masına men
sub harb gemilerinin lngiliz Akde -
niz donanması emrine verilmesini 
istemiştir. Ültim~tomun kabulü için 
kısa bir müddet tayin edildiği ve 
red halinde ise derhal acıkeri hare -
kete geçil .. ceği luldirilmiştir. 

Romaya gelen hE>berler~ göre Be 
rut limanında ancak modası geçmiş 
küçük bir iki harb gemis! bulun -
maktadır. 

Mui1ada 
Muğla 8 (AA.) - Dün öğ?e -

den sonra başhyan fırhna gt'!Ceye 
le.adar devam etmiıı, bunu ıiddetli 
yağmur tak.ib etmiştir. Yağmur de
vam ediyor, ar.uır açok miktarda 
dolu dü,müıııtür. -----

Ali Şirnevai için 
Ankarada merasim 
Ankara 8 ( A.A.) - Türk dil 

kurumu genel sekreterliğinden bildi
rilmiştir: 

Bugün, büyük Türk dil, edt'biyat 
ve devlet adamla~ıııdi\n Ali Şirne • 
vaının doğumunun beş yi.izuncü 
yıldönümüdür. Bu yıldönümü mü
nasebetile Türk dil kurumu siiymanı 
Kütahya saylavı Besim Atalay ta
rafından ak!1am nat 21, I O 
<fa Ankara radyoımnd" Nevııi 
hakkında çok önemli bir süylev ve
rilecektir. 

Suriye Je siyasi ve 
hukuki değişiklik 

Berut 8 (AA) - D. N. B. a
jansının hususi muhabirı bildiriyor: 

Bazı Suriye ;nahfellerinde pek 
yakında tatbik edilece:C siyasi ve 
hukuki tadilattan bahsedilmektedir. 

Fransız manf ellerine göre m!lnda 
makamları Suriye ve Lübnan cüm -
nuriyetlerinin F ranı.ız mandası al -
tında birleştirilmesi tasavvurunda -
dırlar . 

Alevi mmtaka~ında 
Vichy 8 (A.A) - D. N. B.: 
Suriyedeki fevkalade komitter 

General Dentz halen Alevi mıntaka 
sında teftiş seyahati vapmkatadır. 

Mısır Kralı hasta 
Kahire 8 (A.A.) - Dün akşam 

resmen bildirildiğine göre. kral Fa
ruk, hafif sarılıktan nastadır. 



( Sehir lla berleri ) ., 
Bir kuyumcudan 

5000 Iirahk 
mücevher çahndı 

Ekmeğe 10 para 
zam yapıldı 

r····························----···-·······, 

1

1 Büyük mütefekkir ve i 
şair Ali Şirnevainin 

= 500 üncü yıldönümü 

Kuyumcunun siyah gözlüklü _ Tek tip ekmek n~munesinin hazırlıkları 
bir adamdan bah•etmesine ilerliyor, bu suretle ekmek fiatlarında 3 - 4 
rağmen, zabıta mücevherin k 1 k b• t "l"'t k ·· k"" 1 k 

J Bugün, 15 inci asırda Orta. As. 
yada yaşıyan, Türk dilinin diğer 

dillerden tınü.n,liiğünü iddia ve 
~bat. eclıen, eski edebiyaturuzm 
büyük simalarından Mir .Alişir 

Nevainin doğumunun 5-00 ilncü 
yıldönümüdür. 

çalındığını gösteren hiçbir iz uruş u ır enzı a yapma mum un o aca 
bulamadı, füphekr kuyumcu 

üzerinde toplanıyor 

Kapalıçarşıda kuyumculuk yapan 
Kiriz adında biri evvelki gün em • 
niyet müdürlüğüne müracaat ede -
rek. müşterileri tarafından tamir e
c:lilmek üzere bırakılan 5 000 lira 
luymetindeki mücevherlerin dükka
nından çalınmış olduğunu it:ldia et -
miştir. 

Bu iddia Üzerine vak'a etrafında 
tahkikata başlıyan zabıta memur -
Jan hırsızlığın vukubulduğu dük -
kana gitmişler lazım gelen, tetkik -
)erde bulunmu~lardır. Zabıta, yap -
tığı bu tetkikleı neticesinde hır5ız -
]ığm hariçten yapıldığına dair en u
f ak bir iz dahi bulamam;~tır. 

Bu vaziyet karşısında c<'l lınma 
hadisesinin dahilen vukubvlduğu 
neticesine varılarak, tahkikatı:• bu 
noktadan tevsiine lüzum ~örülmüş
tür. 

Diğer taraftan polise hırsızlık ih
bar ve iddiasını ya)'l'\n kuyumcu 
Kiriz ifadesi sırasında siyah göz -
lüklü meçhul bir adamdan bahse -
derek, hırsızlığın bu adam tarafın -
dan yapılmış olduğuna ileri ~Ütmüş
tür. 

Fakat, kuyumcunun bu iddiası da 
kavli mücerredde kalmış, bütün tah 
kikata rağmen teeyyüd etmemiştir. 

Her türlü ihtimalleri ~özönünde 
ttıtan alakadarlar, hırsızlık hadisesi
ni bu sebeblerle eüpheli görmekte 
''e çalınma iddia~ını kuyumcunun 
bir hilesine hamletmektedirler. Za
bıta diinkü tetkiklerine bu safhadan 
devam etmi~tir. 

Adliye Vekili şehrimizde 
tetkikler yapacak 

Şehrimizde bulıman Adliye Ve -
kili Fethi Okya~, bir müddettenbe
ri Şi~lideki evinde istirahat etmek -
tedir. 

Vekil, önümüzdeki hafta içinde 
adliye dairesini ziyaret ederek, tel
kik ve teftislerde !mlunacaktır. 

Fiat mürakabe k.omisyonu tara - İstanbul belediyesi bir müddet Bu münasebeUe Halkev'lerinde 
fından un fiatlarına. beher çuvalde evvel Ticaret Vekaletinin isteği ü - toplantılar ter•J edilecek, büyük 
20 kuruş zam yapılması üzerine fı - zerine fazla çavdarlı undan yapıl- • şairi'n hayat ve eserleri hakkında. 
rıncılar belediye iktısad müdürlüğü- mış bir ekmek nümunesi hazırlamış ! konfera.nsJ.a.r verilecektir. Ayni 
ne müracaat etmi§ ve ekmek fiatla- ve Vekalete göndermişti. Vekalet maksadla. dün gece Şehremini 
rının artırılmasını istemiJlerdi. Be - yeniden yüzde 20-30 çavdarlı ek - Halkevinde bir toplantı yapılmış, 
lediye iktısad müdürlüğü fırıncılarm mek nümuneleri istemiştir. Bu nü - Cemalettin Server tarafından Alı 
bu mÜı:&Si,llatını tetkik ederek ken - munekr bu hafta içinde hazıılana - Şirnevai ve hayatı mevzulu bir 
dilerini haklı bulmuş ve ekmek nar- cak ve Ankaraya gönderilecektir. konferans verilmiştir. 
kının 1 O para artırılmasını belediye j Yeni ekmek tipi, iaşe teşkilatının Konferansı müteakıb Evin tem. 
-daimi encümenine teklif etmiştir. Be faaliyete geçmesile beraber hazır - .sn kolu tarafından bir piyes tem. 
lediye daimi encümeni dün 14 ku- lanmış olacak ve bu tip ekmek ima- Sil edilmiştir. Bu gece de diğer 
ruş l O para olan ekme knarkının 1 O latına başlanacaktır. 
para artırılmasına karar vermiştir. Yeni tip ekmek imalatına baş • Halkevlerinde toplantılar yapıla. 
Yeni nark bu sabahtan itibaren tat- landu.:tan sonra fram}ala çıkarıl • caktır. Şairin hatırasını anmak 
bik edilmeğe ve ekmek 14,20 ku - masma müsaade edilmiyecek, yalnız üzere yarın saat 17 de Üniversi. 
ruşa satılmağa başlanmıştır. hastalar için bir nevi francala çıka- tede büyük bir toplantı yapıla. 

Diğer taraftan büyük şehirler için rılabilecektir. caktrr. Toplantı Rektörün nutki.. 
tek tip ekmek hazırlanmaaı hususun- Yeni tip ekmek biraz esrner ol - le açılacak, müteakıben profe~ör 
da bir müddettenberi yapılmakta o- - " 1 n beraber fiatı bugünkü c:1<.mek Zeki Validi Togan, Ali Şirnevai -
lan tetkikler bugünlerde bitirilecek- fiatından daha aşağı olacaktıT. Tek nin hayatı ve tarihteki mevkii, E-

y k k · · · b. · · · ·1 · k b ı d'I ·ı k k f • -0.ebiyat Faküıtesi doçenUerindeaı tir. eni e me tıpının tes ıtı ışı ı e tıpin a u e ı mesı e e mı- iat - :. Ali Nı.had Tarlan, aa'i.Ilı'ğ: ve edebi 
Ticarte, Ziraat, Sıhhat ve İçtimai larında elde edilecek tenzilatın 3-4 : '!i ' 

Muavenet Vekaletleri meşgul ol • kuruş kadar olacağı anlaşılmakta - :·:: hüviyeti, profesör Ahmed Cafer •• 
maktadır. dır. oğlu dilciliği ve tesirleri hakkın.: 

Mahalle MUmessilti!t!er·n· j 
den iyi n .Jceler alınamadığı 

teshil edildi 

Ga'ata Mevlevihanesinin 
Mevlevi Müzesi haline 

getirilmesi kararlaştırıldı 
Dahiliye Vekaleti ıehirlerde be - Türkiye Turiııg ve otomobil klii-

lediye hududu dahilindeki semtler- bünün «İstanb..ıl sevenler grupuı. 
de mahalle mümestıillerinin çalış -j dün İnkılab müzesinde bir toplantı 
rtıalarından iyi netice alınmadığını yapmıııtır. Bu ~oplantıda muhtelif 
teshit etmiştir. Mahalle mümessillik-1 meselelerle beraber, Marif Vekili 
leri ihdas edildikten sonra bilhassa Hasan Ali Yücelın bir teklifi ~örü • 
yol parası tahakkuklarmın aksadığı ıülmüı ve bu çok yerinde teklifin 
görülmüştür. Dahiliye Vekaleti, bu derhal yerine ge:.iri!mesi kararlaş -
hususta tetkikler yapmaktadır. Ma- tırı1mıştır. 
halle mümessil1l~leri teşkilatına ye- Hasan Ali Yücel Galata Mevle
ni bir istikamet verilecek ve bu mak vihanesinin ıslah ve muhafazasını, 
aadla bir kanun layiha!ı hazırlana - burasının bir TTievkvt müzesi hıtline 
caktır. getirilmesini istemiştir. Galata Mev-

Diğer taraftan Vekalet, (muh - levihanesi derhal bir müze halin~ 
tar) tabirinin yalnız köylere TT·ah - konacak ve dai{ınık bir halde bt•lu -
sus olduğunu, b:ı it'barla hükumet nan mevlevt büvüklerinin kabirleri 
tarafından muhtıuhra verilen ikra- bir araya getiril!cektir. 
miye<ien şehir mahall~ mümessille
rinin istifade e ·l~mi;•eceklerini alt\
kadarlara bildirnm1tir. 

" lnönü Stadyomu,, nun 
inşaatı devam ed~yor 

da birer konferans verecekler - E 
: d. : : ır. : 

'·············································.,/ 
İskandinav memleket

lerine ihracatımız 
artıyor 

Son hafta içerisinde birçok Fin 
firmaları memleketimizden deri, tif
tik, yaprak tütün, kuru meyvalar, 
kuru üzüm, saman ve halı almak 
için müracaatlerde bulunmuşlar -
dır. Ticaret Vekaleti bu talebleri a-
lakadar firmalara bildirmiştir. Fiıı.
Türk ticaret anlaşmasına göre bu 
malların ihracı mümkün olduğun -
dan tüccarlarımız bu mallan aevke
debileceklerdir. 

Diğer taraftan lsveçten de deniz 
mahsulatımız için birçok talebler va
ki olmaktadır. Bu maddelerin sevki 
i;in en mühim noktalardan birisi yol 
meselesidir. Önümüzdeki bahar a-

yında bilhassa İskandinav menile -
ketlerine ih~acatın fazla miktarda 
olacağı zannedilmektedir. 

Hergün 
( Baıtarafı 2 inci aavfada) 

köye sevkeder. Her iki tarafta da 
kooperatif esasına göre çalışır. 

Daha pek çok misal verebilirim. 
Fakat, hu kadan kafidir. Ben bu 
teşkilat arasında çok dolaştım. On
lara incir ve üzüm sathm: bu esnada 
hu mükemmel tevzi makinelerinin 
yaptıklan işlere hayranlıkla baktım. 
Bu teşkilat o kadar mükemmel şey
lerdir ki faaliyetleri milli hududlar 
içinde de kalmaz. Birbirlerine, en -
ternasyonal mübadele işinde de ar
ka verirler. Bilfarz, Hangianm fırça 
fabrikası Alman G. E. G. sinin ve 
İsviçre S. K. V. teşkilatJnın bütün 
fırça ihtiyaçlarını temin eder. Ve 
bilmukabele .•. 

* Bu teşkilat, sade fiatta ucuzluk ve 
ıttırad, yahud kalitede temizlik te
mini için çalışmazlar. Azalarının ve
ya müşterilerinin teker teker temin 
edemiyecekleri her nevi iyiliği ara
yıp bulmak, icabında icad etmek de 
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Ankara borsası 
-··-

8/2/ 1941 açılış - kapanış fiatlan 

ÇEKLER 

Açılı§ ve kapanış 
Londra 1 Sterlin 5.24 1 

New-Yort 100 Dolar 132.20 
cenevre 100 İsviÇ. Fr. ~9.7725 
Atina 100 Dralıınl 0.997f) 
SOfya 100 Len 1.6225 
Madrid 100 Peçeta 12.9375 
Belgrad 100 Dinar 3.175 
Yokohama 100 Yen 31.1375 
Stnlrholm 100 İsYeÇ Fr. 31.0975 
Altın :?3.35 

Esham ve Tahvilat 

Tahvilat üzerine muamele 
olmamı.ştır. 

RADYO 
onların baslıca işlerinden biridir. PAZAR 9/ 2/941 
Mesela, Edirnenin peyniri, nıahalli 9: Saat ayarı. 9.03: Ajans haberle. 
fatihlakin artması üzerine, lstanbula ri, 9.18: Marşlar ve hafı! müzik (Pl.). 
kifayet edemez bir hale mi geldi? 9.45: Ev kadını, 12.30: Saat ayarı, 
Bu teşkilat hemen lzmite giderleı 12.33: Gündüz faslı, 12.50: Ajans ha
ve orada bir peynirhane kurarlar. berleri, 13.05 Gündüz faslı, 13.25: 
ilk senelerde zarar etmekte beis Fasıl salon orkestrası. 18: Saat ayarı, 
yoktur. Az zamanda orada da bir ı 18 03 Radyo caz orkestrası, 18.50 Ak. 
peynircilik vücuda gelir, inkişaf e- şam faslı, 19.30: Saat ayarı ve ajans 
der. Bu suretle hem İzmitin işi art-ıhaberleri, 19.46: Eski piyasa ve mesire 
mış, hem de lstanbulun peyniri şarkıları ve oyun havalan, 20.15: Ka. 
yollanmış bulunur. Diğer taraftan 1 bare müziği (Pl.) 20.30: Karışık koro 
bu memleketlerde perakendecinin 1eserleri CPL), 20.45: Solo ve düe şar. 
yalan söylediğini görmek de nadir 1 kılar, 21.10: Konuşma, 21.30: Devlet 
vak'alardandır. Doğruluk, kendi Konservatuarı t;yatro şu~i talebe. 
kendisini zaruri kılan bir tica,.et !haberleri ve ajans spor servisi, 22.50: 
ahlakı olmuştur. Oralarda bir mal, leri temsili, 22.30: Saat ayarı, ajans 
arkası gelmediği için bitebilir, /a- \ Dans müZıği. (Pl.) 
kat biterken fiatı yükselemze ora- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............... . 
larda «ihtikarn olamaz. Bizdeki Okulların teftitine batlanıyor 
manasile de, Avrupadaki manasile Maarif Vekaleti umumt müfettişleri 
del dün öğleden evvel Maarif Müdürlü _ 

Bütün bu sözlerle vatandaşlan - ğünde Vekalet teftiŞ heyeti rei.si Ce. 
ma anlatmak istiyorum ki, bugün vadın riyaseti altında bir toplantı 
dhdini çektikleri pahalılık, (<ihti -ıyapmışl3:rd.ır. Bu toplantıda müfet -
kan ın eseri değildir. Ekmekte, pey- tişlerin Istanbul orta tedrisat okul • 
nir<le, ayakkabıda, pirinçte, pata - ı larında yapacakları te!tiŞler etrafın. 
teste ihtikar olamaz; bunun imkanı da görüşmelerde bulunulmııştur. Ma
yoktur. Bunun aksini düşünmek an- j arif umumi müfettişleri bu ay içinde 
cak cehaletin ve dalaletin eseridir. bütün okullarda teft~ler yapacaklar. 
Sebeb teşkilatsızlıktır. Sebeb biziz, 1dır. 
perakendeci değil, bakkal değil, 
bizleriz: Bir türlü birbirimize emni-ı Merdivenden dü§lÜ 
yet edemiyen, birbirimizle birleş~ - Tophanede Karabaş mahallesinde 
miyen ve sevişemiyen, birbirimizi Dere sokağında 22 numaralı evde o. 
çekemiyen, ve asıl kabahat kendi - ' turan ve Dikinıevinde amelelik yapan 
mizde iken cürmü başkasına isnad Raif dün Dikimevinin merdivenlerin. 
eden öküzün altında buzağı anyan iden inerken düşmüş, başından ağır 
bizler 1 surette yaralanmıştır. Yaralı işçi te. 

Biz bu halde devam ettikçe ve davı edilmek üzere Beyo~lu hastane. 
bilhassa selameti. yalnız belediye- sine kaldırılmıştır. 
lerin fiat kontTollanndan bekledik
çe daha çok pahalılık görürsek huy- ( 
ret etmemeliyiz. Kt:ndi he:ıabıma, . 
ben hiç hayret etrniyeceğim. 

T IYATROLAR ) 

( Küçük haberler J 
M3cid'yeköy nde meyd~na 

çıkarılc:n fuhuş yuv sı 
Belediye tarafından Dolmabah -

çede yaptırılmakt<J olan stadyom ın
ııaatına devam olunmaktadu ln~n;i 

Ahlak zabıtası memurları, evvel- stadyomu adı verile.1 bu stadyomun 
ki gece Mecidiyeköyünde bir ı;izli l tesviyei tür~biy~>Ji için şimdiye ka -
fuhu~ yuvasını meydana çıkarmış - dar 47 hın l.u sarfolunmuştuT. 
]ardır. Stadyomun demire ihtiyaç göster-

UluhiUin (l .. i~9~n "'~ 
Dört muhtekir ~ Bu~ün Kadıköy ~ U 

a:lliyeye yerildi il OPERA Sinemasmda 1 

Şehir tiyatrosu 
Tepeba.şmda. dram 

kısmında 

Gündü'Z saat 15,30 da 
Akşam saat 20,30 da 
EMİLİA GALOTTİ e Gümrük ve İnhisarlar Vekfileti 

piya.c;aya yeni tip bazı sigaralar çı • 
karmağa karar vermiştir. Bu sıgara -

lar hazırlanırken h içbir kimyevi ecza 
ile muamele edilmiyerek memleke _ 
tımizde yetişen nefis tütünlerin tabii 
renk ve kokularının muhafazasına 

çalışılacaktır. 

Bilhassa İngilterede çok rağbet gö_ 
ren bu cins tütünlerin memleketi -
mizde de beğenileceği umulmakta • 
dır. 

e Dünkü ihracatımız 20 bin lira. 
dır. Bulgari.stana balık, İsviçreye ar. 
pa gönderilmiŞtlr. 

e Birinci Ege tütün piyasası nıu. 
va.ffaklyetle kapanm~t.ıı~. Karadeniz 
bölgesinde ikinci tütün piyasası bu 
ayın 17 sinde Samsunda. açılacak • 
tır. 

Mecidiyeköyünde, Gayrettepe - miyen aksam1 yakında ikmal edile· 
de gazinoculuk yapan lsmail Hakkı, ce~, müteakıb~~- demir ihtiyacı te
hir müddet evvel bu gazinoda ran- mm olunarak d;ger kısımlar da ya -
devuculuk yaparken yakalanmı~. pılacaktır. 
adliyeye teslim edilerek tevkif altı-
na alınmıstı. Bir yavru kuyuya dü§erek 

Fakat İ~mail Hakkının bu akjbe- boğuldu 
tine rağmen, bu sefc-r de hala bu Beşik~ta. Balmu.mcuda, Muallim 
gazinoyu iııleten karısı Ayşenin ay- mektebinin bahçesinde oynamakta o. 
ni yeri bir gizli fuhuş yuv~ı haline lan Sevim isminde bir çocuk, bahçe -
getirdi~i ahlak zabıt.asınca tesbit e- deki kuyunun yanına gitmiş ve bak. 
dilmistir. mak isterken, içine düşmüştür. Civar. 

Evvelki gece, buraya ani bir bas- da bulunanlar çocuğu kurtarmak i
kın yapan zabıta, gazinoda bir ta - çin, kO§Illuşlarsa da, yavrucak bu 
kım uygunsuz kAdınlarla vabancı er müddet zarfında boğularak, ölmüş • 
kekler bularak, huracıını kapatmı, - ttir. Hadise etrafında tahkikata ba.ş. 
tır. Ayşe dün Bt!yoğlu adliyesine lanm~tır. 
teslim edilmiştir. -------

Eminönü Halkevinde Ali 
.. ~. lf~e~:imizdeki Vakıfl!ll' Başmil - Almanyadan lokomotif geldi Şirnevai gecesi 

durlu0 unun Beyoğlu ve Istanbul şu. Almanyaya slpari.1 edilmi.ş olan lo. 

L L A Y K A 
İstiklll caddesinde Komedi kısmında 

Fiat mürakabe komisyonu tara - ı B A A ı Gündüz saat 15,30 da. 
Eından dört muhtekir daha adliyeye Akşam saat 20,30 da 
verilmiştir. Suçlulardan üçü bakkal ' 1 KİRALIK ODALAR 
ve biri de kunduracıdır. 

Şişlide bakkal A Yorgo, Sotidos. ,--•••••••••••••••••••••••'
Comos isimlreindeki üç bakkal sa - ı • p E K 
bunu azami kar haddinden fazlaya Bugün 1 S/NEMASJNDA 
sattıkları için adliyeye verilmişler -
dir. l\lüthlş ve tbeyecan:ı sahnelerle dolu muazzam bir fllın 

Diğer ihtikhın suçlusu da Bah - TA ş y u R EK L • AD A M çekapıda Altınçapa kundura ma - ı 
ğazası salribi Muhsindir. Muhsin,! 
2 70 kuruş maliyeti olan ve 350 ku- i 
ruşa satılması lazım gelen bata mar
ka şosonu 375 kuruşa satmaktan 
suçludur. Muhsin de fiat mürakabe 
komisyonu tarafından adliyeye ve -
rilmiştir. 

Milli Piyangonun talihlileri 

Herkesi merak ve heyecanla. saracak bir mevzu 
Baş ~erde: 

Dolores Delrio. Wallace Berry 
Aynca.: RENKLİ MİKİ MAVS ve FOX dünya O:ıaberlcri 

Bugün saat 11 ve 1 de tenıU.tıı matine 

beterinde i.stihdam edilmek üzere lise komotınerden bir kısmı daha mem- Eminönü Halkevinden: 
t k ı nl d .. 500 rüncü yıldönümü münasebetile Mılli Piyangonun evvelki günkü çe. 

ve or ao u mezu arın an memur 1 k t· . 1 ,,...r Bugune kadar e e ımıze ge m~·· · (Ali Şirnevai) için 9 Şubat 1941 Pa. kilişinde on bin liralık büyük ikrami. 
.-SOMER sinemasında, 

alınacaktır. Memurin kanunundaki gelen lokomotifler siparişin yarısını zar akşamı saat (20.30) da Evimiz • yeleri kazanan biletlerin talihlileri 
evsafı haiz ve askerliğini ikmal et - bulmu°Ştur. de aşağıya çıkarılan programı veç - Bursa, İzmir, Denizli ve Karabükte 
miş bulunan talihlerin müsabaka im-
tihanları Pazartesi günü saat 13•30 As J.erlik f~fp .. ı: hile ·bir toplantı yapıacaktır. Bu top. bulurunaktladırlar. Muhtelif ıkramiye 
da Vakıflar Başmüdürlüğünde icra e. H ·- lantıya. gelmek istiyenler!n girış kart. kazanan şehrimizdeki talihliler de 
dılecektir. ".ı...; larını Evlnıiz bürosundan almaları şunlardır: 

Şubeye davet rica olunur. .. .. . . . Taksimde Ayazpaşada Mezarlık so. e Unkapanmda Balkapanı hanı. Eminönü Yerli Askenik Şube.!ıin _ 1 - Açış sozu Halkevı reıSı Yavuz kağında bir kulübede oturan seyyar 
um damından kurşun çala~~ü den: Abadan tarafından. sucu Mehmed Çoktana 5000 lira isa _ 
~c;minde bir kahveci yakalanarak ad- Yedek levazım asteğmen Mahmud 2 .. Ali Şirneval ha~kın~a konfe : bet etmiş, Zindankapısında Çoban_ 
lıyeye verilmiştir. Nedim oğlu Rasim (12212) rans Universite profesorlerınden Alı çeşme sokağında 12 numarada Ka • 

Suçluyu muhakeme eden Sultan. Sınıf e. asker! adli hakim İhsan oğ. Nihad Tarlan tarafından. mille Sirkecide Bingöl otelinde misa-
ahmed b:rinci sulh ceza Mkimi, ne. lu Ali Haydar (309) un kayıdları tet. 3 - Nevaiden şiirler. fir E'rzurumlu Muammer de 1000 lira 
t :cl'de 6 ay müddetle hapsine karar kik edilmek üzere şubemize müraca - 4 - Neval yurdundan şarkılar ve kazanmışlardır. Şehir Tiyatrosu ar _ 
vermiştir. atları. oyunlar. ti.stlerinden Yaşar Nezihi de 500 lira. 

Neş'eli sea.ııs:ar... Kahkaha... Şarkı ve musiki. .• 

BING CROSBY ve JOAN BLONDELL 
MISHA AUER ve CROSBY CAZ Kızları 

tarafından fevkalade bho tarıda yaratılan 

KÜÇÜK MELEK 
ilaveten 

Fransızca sözlü nefis Operet fliminde 
JİTTERBUG SWİNG dansını da göreceksiniz. 

HOROZ DôGÜŞLERİ. V ALT DİSNEY'in renkli Mikcy 
Bugün saat 11 de tenzilatlı ha::k matinesi. 

:~ Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki· aım~~ ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #••••••••••• San'ata kıymet verenler... Kudrete hürmet edenler ... 

- Hasan bey dıkltal. et. 
tinı .• 

.. . J3jzim ııazeteıerden 

birkaçı... ·• 
.. . Birdenbire yabancı 

dil derslerine -aşladılar 
neden acaba? .. 

Hnsan bey - Neden o. 
lacak, kendi yazılarını 

halkın kolayca anlaması 

için olnıa~~!-

Bugün L .A LE Sinemasında 
Amerikanın şöhretleri dillere destan c. an: 

LESLİE HOWARD • BETU~ DAVİ~ • OLİVİA de HAVİLAND glbi 3 büyük yıldızın yarattı~ı 
blJ' ıı~ 'at dünyası olan 

(Fransızca} o GECENiN RüY ASI Fi!mi.ıt 

görsünler. 
Bu, bir r.ım deli.!, en büyijir ~ınöıle.rln YA-!Jılt.ıt• ltir A.,ıı Uomanı • Ölmiyen eserleri canlan. 

dıra:ı mulı\e-•f'm lıa tiJAtrodur 

DİKKAT: Son relen tiirkç, ruu.Mll!löT JUI:.NA'.l".'dll Afrika. "' AlOen1>ct~1ıt wn h:ırb - General de 
Got'tin biir }'ra.nsuı fdOliwıa b4"-'br - l'lll\An • haıy.'l.n b.ı.ıbı • t'uuauLo;tauo, Zaf-.r şeuJ.J'1..rt. 

....................... Muaiı'l s:ıat 11 de teız:l.itlı m:ıt:ne 
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HABERLERIJ Iobru8 · oerne · ııımi Şundan bundan 
V.aiti naUye ballan 

kadık5yiinde otaran Ahmed adın. 
da 5 )"&flannda bir çocuk dftn Moda 
C&ddesinden geçerlı:.en, JUmllin ida • 
?'8indekl çift. beygirli arabanın çarp
Jlıasile bqından yaralanmJftır. 

Birinci Hams muharebesi 
Hangi.i Türkçe? ı - Bu çay nasıl çaydır? 

- Lisan türJı:Çele~ - Çaya gidiyorlarmış i.Jte. Rektör. 
Dedik. deki çaya giderken tahsilde yaya kal. 
... IA.!anda ecnebi kelime kal masınlar da ... 
Dedik. masın. * 
· · · .Lisanımıza ginni§ ecnebi kelime- Kauulan .onra 

Kazuede çocut sıhhi imdad oto • 
ntobilile Numune hastanesine taldı -
?ılınlf, auçlu arabacı yakalanarak 
hattında takibata bqlanmıfbr. 

/ta/yanlar en az 6000 kişi idiler ve 
mukavemet edecek mücahidlerin 

birkaç güzü geçmiyordu 
Tahtakalede otura.n Lusi adında bir 

Çocut da dtın Otçumuaa caddesin • 
den ıeçerten, toftn' Alinin idareain • 
deki 20e2 numaralı otomobilin nd. 
nıesıne ulramıştır. 

Bu çarpma net.fceainde Tftcadtıntln 
muhtelif Jerlerinden atır nretıe 7&
raıanan Lwıi. tedavi altına almJDJt, 
totör hattında takibata bl§l1 DDUf. 
tır. 

V'dliıni ~· UmJeD 
Şotör Nurinln idarMlndeki 4157 na. 

nıaraıı kamyon, enelki at.oam. Bah
~tapıda Hamidiye caddesinden ge • 
Çerken Yervanta aid 22 rıumaralı tu. 
hatiye ' matazasına çarparak TiViD 

taınlannı hurdahaş etmifttr. 
Yervant'm mQ.racaati üarine fO -

tör Nuri yatalanJD.11, taza ve balar 
etra fmda tahkikata ,lJa.llanJDl§tu' · 

KömiNen wlııllelHli 
Çengelk6yiinde Dere :mahalle&nde, 

25 numaralı nde oturan eo yaf}ann. 
da İbrahim adında bı'r ihtiyar diin 
Odaama aldıtı :maDlllJ .tmnörinden 
ıthırıenmiş Ye tedal'i ed1lmek tDere 
~umune hutM'lesine kalclınhll!ftır · 
Zehirlenme hA.d°IMl8i etrafında saıtnU 
tablı:ikat 7apmattadır. 

Yaapa .... ....,, 

kadıköyftnde, Yeldefinneninde Nem 
lizade sotatında 28 nmnaıalı Behiee. 
Ye aid ahpb elden dtln yangın Qlk
lrıLMu, da ~trafa .sr&yetıne meydatı 

"'teriJtnede~. itfaiye tarafından der • 
haı söndürillmftftilr. 

C-•'andınla• toliriel' 

Yazan: Emekli General H. Emir Erki/et 
-13-

Ş imdi1e kadar bahttettijim 
vak'alar hemen hemen yal-

Büyük Harb eımaaında. Carp -
:::b)U9 ve Bingazı cihetlerinde olup 
biten mücahedel ~iddi. Bugün d_e 
birinci Trabluı ı. ınde, Hamı cı-
vannda İtalyan kuvvetlcrile bir a
vuç kadar Osmanlı - yerli müca -
bidleri aruınd;ı cereyan etmiş olan 
güze) ve muvaffakiyetli bi "!luh.t
rebeyi sayın mütekaid orgeıı~ral 
Halil papc!an duyduium ı;ibi hika-
ye edecejim. 

Fakat ani vak' ayı an la 
baılamadan o valritki vaziyett •.l.•An 

edeyim. Mahimdur ki ltal.>anlar 
Garptarblm ,dtrine evvela donan
ma ihraç lut'alan vasıtasile S Bi : 
rincite,rin 1911 de çıkmışlardı. Sır 
hafta sonra ltalyan kara ordusuyla 
buraya ve diier sahil nokta! •• ına ~ 
daha büyük kuvvetler cıkarılmışt . 

Enıniyet MOdllrlütü 8 ncı şube me.. 
lrıurlan dtın de tehrin muhterıf 
•enıtJerindeti tontrollarına devam 
et.ın işlerdir. 

34 toförün, seyrüaeftt nizamlarına 
UYkırı harelı:et.ıe bulundukları taısbit 
edılnıif \ co bun1ar hattında zabıt Ta

takaaı tutulmu.ttur. 
Seyır halinde balunan _...va:rtara 

atlayan 17 lı:ifiden de btttr lira para 
Cezası alınmıttu. 

Merkezile ve karargahile Gıub -
trablusunda bulunan fırka kuman -
danı Net' et bey ve oradaki aakeri 
kuvvetler takriben 40 km. dllha ce
nubdalq Aziziyeye ~~itilmişlerdi. it
te bu kuYVet, bilahare bütun Garb
trablua böle-indeki mukllvemet 
teşkilitına çok bymetli bir çek.ir -
dek tetkil ettiii gibi Azizi) • ~ ı:. bü
tün Garbtrablua mücadelelerınc u
mumi bir merkez ohnuttu. 

Ne yank ki, ftalyanlann Garb -
ttablunna vaki taarnızlarında-: hi
raz eYVel oradaki kuvvetlerin t>ski 
muallem geferleri terhis olunmuş fa
kat onlann yerine yenileri getiril -
meden Osmanlı - ltalyan harbi pat
Jamııh. 

Bu aebeble kıt'ala.rın mevcuclları 
pek azalmıştı . Fakat htına muka -
bil memleketten Trabl:na gönüllü 

bunlara 
sayısı 

ler bı.rtaç tane de oJsa, onJarı bir an 
evvel atalım. 

Dedik. Bu uğurda çalıştık. 
- Nihayet muvaftat olduk 
piyecektik. Diyecelct."k am~a ... 
llte muvaflakıyetimialn m&saı· 

Evvelki güllkü caze~erin birinde~ 
kısa bir havadis aerle"Yhaaını •Jnen 
alıyorum: 

•Üniversitede aüm~ter tatili• 
Ve soruyorum: 

- Bu üç kelimenin hangisi Türkçe? 

•Hava gazinden zehirlenme vak'a. 
larından. sonra belediye, btıtiln ha. 
va gazi borularının esaslı auret&e 
kontrolünü emretmiştjr.a 

Buna ben~ havactı.,Jer çok oku • 
muştulı:: 

Bir misal: 

•Son "'tramvay kazasından .sonra 
tramvay trenıerjnin esaslı aurette 
kontrolu emredilmi§tiı'.)) 

Gene bir misal: 

•Son &unsör kazası illerine aIA • 
Ayni gazetede gördüm; bunlar da kadar makamlar. bütü'n aunsörteri 

havadis .ırerlevhalarıdır: ... a.ı ...,_ 

............. ··································· 
~ı uic kontroıa tlbi t.utmu§lardır.• 

•Ni§antqı kız san'at eMtitüsüı Dıkkat et.tiniz mı huadisler hep: 
•Be§ilı:tq Hallııevinde matematjt •Son kazadan .sonra. 

kursları. 
Kelimelerlle ba§]ar. Çünkü kont.rol 

•ÇanatJı:alede modern hapishane ihtiyacını daima kazadan .sonra aaı 
yapılacak. ederiZ. 

* Krq ne demek? 
Bayfalan çeviraeydim. Yahud da 

serıevhaJar altındaki havadi&lerJ otu 
saydım, lı:.imbilir, daha ne tad~ 
Fran.srrea kelimelere raaUıyacaöım. Bir gazeteden: 
Arabça kelimelerin yerlerine Fransız.. •Belediye SWeymaniyedekl medre • 
ca matabillerini ikame et.met l'-'&nı selerden birini süt çoculı:lan içın bir 
turkçeJ~tirmek oluyor mui' ' Kreş haline ifrat etmıye karar Ter * miftir.> • 

Çaya giJenla . ~~ Jı:elime.sı'nin ttlrtçede muta • 
bilı ne olduğunu anlamak için mu 

Bir hafta evvel baba, oltuna sordu: hakkak lftpte batmak Jlzmı. • 
- Oğlum nereye, ti~versiteye mi? Bu havadisi gazetede okuduk okla. 
- H.a~ baba bugün rektörün ça_ yucularımdan ltipti olmıyanla.rı me,. 

Yına gıdıyorum. rattan, lüptı olanlan zahmetten 
Evvelki gün anne, kızına .sordu: kurtarmak içlh, Şemsettin &min&n 

. -:- Kızım bugün de gene !alı:ülteye Fransızcadan Türkçeye l(ltat.lnı aç. 
gidıyorsun defil mi? tun. Kref .lı:elimesfni buldum. Muka • 

- Hayır anne, bugün rektörün ça. bilini oradan lı:opye ediyorum. 
yına g"diYorunı. •Yemlik, ıstabıl, Hazreti :banm 

Baba ile anne evde yalnız kaldık doğduğu ıstabıl iki vuınd 11o 
ları zam k • • 1 

-1-y- an af&&& 
. ~n onu~tular: fukara çoeuk:larıııın gabdtu.den :llti. 

gitti. Bızım o~an g~n hat~ çaya ca.sına :mabau.s kırathane .• 

- Kız da evvelki gün. 'J .,,,,..-f, .:J.tul."4i. 

1

-[ Bunları biliyor mu idiniz ? :ı 
Dişleri dilinin üzf rinde 

olan balık 
1 

23 Şubatta 4 Hılkewi, 59 
Halk odası açılacak 

Halltevlerinin kurul-.unWl yıl 
dönümü, bu ayın 23 üncü Pazar 
~i.inü bütün yurdda meıuimk lcut
,.nacaktır. 

zabit akını hatlamı~ı. Bu zab!.tler Mfitekeid Ors•end Halilin 19ıı Kia ·..w..cle ertrinı llarlt kol 
k.ısdmen ~ıst}.! kve kfısml enle T.1!~~~ uze- ....... ._ TrabluqarWe yeleni G....ı Nmi taamıfmclan yapdan rami 
rın en, tur u ıya et er , nınu pa • 
aaportlarla ve hin müfkülü yet.erek ı Fethi beyden sonra, Garbtrablua 1 tikten .onra fta}yanlann Homa' dan 
B' · Tra'bluaa kOfUyorlardL auntakaaana Tunus yolile ıelmit o- batıya doiru bir çıkıt yapmak iate-

Eti pek mak
bul olen bula ba 
hiımn diıleri 
dilinin üzerin -
dedir. 

Bir bahk ne kadar 
yumurtlar? 

Kalltan balığı dokuz milyon, mo
rina yirmi alb mi)yoa yumurta ya
parlar. Fakat rekor rineadadır. O • 
tuz altı milyondan Pf&iı yumurtJa • 
maz. 

O gün saat 15 den evvel bütün 
~alkevlerinde topianttlar tertib e
J ılerelt İajiltl'l nuuıı He törene ba~ 
•nacak ve tam saat 15 de Ankara 
Halkevinde Bapeki) doktor Refik 
Saydam tarafından verwecek nutuk 
ra~o ile dinleaecelr.tir. Baıvelr.ilin 
rıutkunu rnütealtib Halltevlerinin ha 
2:ırl_adıltları proa-ramlara şıöre me -
Hatırne devam olunaaktır. Enainönü 
d·~lltevinde yapılacak törende gü~
I uz Parti müfcttiıi R8'1ld Mi.maros
bu Halltevleri hakkında bir hitabede 
d ulunacak, &eee yapılacak topla~tJ-

a Sehir Meclisi auaından Meliha 
~vni Sözen hir ltonferana verecek
hr. 

d 
.. Hallcevlerioin kurufUfUnUn yıl • 
0 nürnü münaMbetilc yut"dun ınuh

tclif Yerlerinde ~ H•lkevleri n 
Ye"i hallı: odaJan eçılacaktrr. 

Kayserinin Pınarbatı kazaaile Ko 
Caelinin Herelte köyünde biTer Halk 
•vi açılacak, KeatamoMUIUll Da -
day v.. Kır~hirin Mucur k ..... rm
dalti halk odalan da HalkeYi11e tah
vil t>d:IAcektir. Aynca yurdun mah
tc]if bölRelerinde 18 kazada, 22 na
hiyede ve 19 köydl! olmalı: üzere 59 
~lı: odHJ acılacakhr. 

Bıngazı ved p ~- ata-tliter o-

1 
lan erkinıharb kolaiası Halil bey, dikleri haber aLndı. Onlar mevzi • 

u meyan a a....... r-""- Azj • ed H L d hw 1 · · -..L.- d ._ ·-ı k · 
lan erltanı1'arb bin batı Fethi bey de _zıy Llıeo. koma,bu ~umanı .J~-~ ııına ~nnıı.~....., c:L ~ilsrud she .. ı.,.betme !)• : ---------------------------------,--------·-------------

.~~ 
Tunuadan Garbtrabluauna gt-Çerelt 1 tayın .ıu nara raya ıe cuKJ za - byor 11UL ~ e ar semı en 
A · · d Ne9 et beyin yani Garb - man mutaaamf Şefik beyin kuman- vardı. 

Wye e um kuvvetlerinin et'kl - dumda 5-6 Türle zabitle 30-40 ça- Fılvalü ltalyanlar bir sün sarhe 
tr~ b u~Jiğirü d ~ruh de etmişti. j vuıtan mürekkeb 12 7 inci alayın bi- doğru yürüdüler ,;e bu taraftaki 
n At k:rtad:ı yalnız askeri bir rinci taburile 300 kadar yerli mii- cepheyi tutan Cebavat kabilesine 
f k r ı ktu Koca bir eyaletin m~ cahid bulmuftu. taarruz ettiler. Halil bey, vuku bu
kr a Y~ t~kil&h vardı. Bu sebeble Şefik beyin karargahı Homs'un )acai> evvel<len sezilen bu Jtalyan 
1 avebİd deierli zabit ve ümera yalnız 3 lan. cenub batıaındaki Mar- taarruzuna ltarıı tertibatını almıt 
stld~k u an mtalr.alara tayin olunu - lteb tepesinde idi 12 7 nci alayın bulunuyordu. Cehavat ltabileai ka

se 
1 

çeb ':tar da 0 mıntakalat'(fa birinci taburunu:.ı yalnız 3 7 lı:.~i bil olabildiği İladar mukavemet e -
~0;._:j u htelit kuvvetler te,ltil e • mevcudunda olmasının aeht>bİ, yu- decekti. fta)yanlan durdurmak ka
d~ 1 •;;u Hattl zal,it ve iimera kanda izah ettiğimiz gibi terhi. ya- bil olmana yavaı vavaı seri çeki -
ı)oredr ı. evvel .ivil Türk veya pılması ve yeni neferler selmedm lecekti. ltalyaaler Homadan sarbe 

se ~ en it v muıa.arnflar harbin çıkması idi. Ufi derecede ilerledikleri münaaib 
yeri~ kaymk ak ndanlığı vazife-! Halil bey Homs mıntak.Mıına ko- bir zamaada iae Homa'un c:enub ba-
da~ı mınta a u;: !yanlara lr.aTJI mandan gelince Şefik bey ona. «fU tıaandaki ( 1.3 7) rakımb Ye daha 
~rınfh yap~or ve t ~ilitı Ytic:ude elimdekilerle Markeb'i lta)yanlara timaldelü tepelerin senaıne, Sidi 
sa~. mu ~veme vermedim ;ı demi9 idi. Filvaki hal • Hacı Şerif kt11Mnd1W1nda yerletti • 
tJetınyorlar 1

1
• ha · hil nokt.eena yanlann bu mıntakada1d *al ve rilmit bulunan Garbtral>lualu ve 

• Bu suret.: ~C"• ~Tnl4 iee 0 ,..._ bikimivetleri Homa ka..baaile bu - M-ratala 100 - 120 kiti düpnanın 
bır ftalyan d uvve çı lannda der _ nun 2800 mette kadar doiu1Nnda 90) YM'I ve seriaine hikum edecek • 
nın k~rşısın ; "e . .Y•d getirilmitti. ve gene deniz kenarında bulunan ti. Halil beyin muharebe planı SÜ -
hal bırer ce Ga vb:u ~'" vhrinin ve Romalılar zamanından kalma zd 'Ye baait idi. 
Bu meyandak ~ki rH kasaba_ Lebda = Magna mevküoe mün - Yalnız Homa'daki ltalyan kuv. 
100 1kj. f&~ 1

• I ~krinde on- hasır kalmlfh. Homs'un d,.ı ve Leh vetleri öyle birkaç yüz kişi değildi. 
sını ta yan M r k~d mektebi ınül- danın 1'urmalıklar1 bizimkilerin e • Onlar toplu ve t6feltli olmak üzeTe 
lara kar... ar e, f a_m. be- linde idi. en az S-6 bin kiti idiler. Bunlara, 
k·ıyeden mezun ~rn ~- 1- L _~ 'L! L .. k' • k . . aiidauada bir cepbe t~- Yeni gelen Halil bey, acemisi o cepneuen, DIU•llÇ. J'l!Z lfı uvvetin-
vın ku"! . duiu vaziyeti bir kaç gün tetln'\ et- (0....-• 7 mn ıoamda) 
ır;;f etmıati. 

Ayrılmanın yolu .. 
Bayan uN. T.:. soruyor: j Tıbbın mevcud olmad w __ ı. d 

K d lm-L • • b ıgı, .J'CUlU 
- ocam an ayn il& latiJ'O • uaünltü !tadar m" ,_ "f b l 

L ___ 1 _ _ı:....,. .1:... ., un11;etı u unma-
rum, en .5ma yo u DCQU"r ...._.,,or. dıiı zamanlarda •--bah t k 

B be · L:- .-..J::.:- ıua a veya u-u, DJ1D ...... MVJD~ --l.!L2_ bir \._L 

b• a).l! L.:-'--•' - bul aur ~ uamn teklinde iki 
IJ' au an. uuııcwunneae ara • ta h da 

mağa çah11nm. y apabilinem znk d ra n arum yuvarlanıp durur -
<luyarrm. Aksi elimden selmez. O • u. .. .. .. • 
zerinde düfijnmeie lüzum dahi aör .. ~un k?k bir muayene, kil -
mem. Mutlak, mücbir, mübrem l>ir ~uk bır tahlıl kusurun kimde oldu
tebeb görmedikçe.. ırıınu anlamaya kifayet ediyor, ek-

Bayan N. T. nin göeterdiii eebeb ııer ahvalde kusuru tamir ebnenin 
zahiren mubiktir: yolunu da buluyor • 

- Sekiz senedir evliyjm, biç ço- Bayan N. T. 7e tavaiyem, evvela 
cuk olmdaı, diyor. bu 11olttayı tenvir ebneie çabıma • 

Çocuk bence de bir yuvanın te- aad1r. Netice menfi ÇJkbfl zaman, 
melidir, söylensin veya söylenme • ortada aık bulunmadığına söre ay
ain hemen daima birletmeden bek- n1mayı düıünmek mümkün olahi • 
lencn başlıca gayedir. lir. Ele alınacak bir Tapor aynlma-

Bu bakımdan genç 'kadının tee>- yı kolaylattırabilir, fakat bu, ikind 
sürü yerinde. Yalnız kabahat kim- bir merhaledir. Evnli kitabın ilk 
dedir, orası belli değil. yaprağım okuyalım. 

sofra ifler•ne 1ard.m ediyorum, o cak bir eıkek bulunacağın.ı inan - tük bir ilci !almdı söyledikleri olur-
vakit görüyorcom .. . latemedea aö mayordu. du. 

miyorum diye bana acıyor 1.. Öte -
kiler gibi oDUn da m.;rhameti kcn • 
dine kalmn, benim kimsenin acınıa
una ihtiyacım yok 1 diye dütündü. 

züme bir;ok teyler çarpwor. . . ~u~la ~raber, vem~k vakti, Mine. ilk önce. bu adamın Fahi-
Mine omuz alkti: ıçme. ıatihza ıl-: kanşık bır w meralt re hanıma göz koyduğunu f anet -

Ve Minenin sözleri. iin~lı, alay
cı bir balatla dolJu. 

N A\(LEDEN: MEl3Rl.IRE r 

- Ne lcadar roman, hayal düt- !e~ı. 'i!;r vakıt yalnız tabagına ve mişti. Fakat sonra gencin halini pek 
künüıünüz siz ... Benee roman okur- onllDe kar,. bqını ltalc!ı'?1.az.~~- O 1 terbiyeli ve tabii buldu. O sünü te-
ken eanerim Bu gibi .-ylere, ne akfam, - Fahıre Hanımın lıtız1ıgı ve d"f"" b" 1 '- . le · -.- h ıuzlu w k d .. .. d ld w sa u un rr oyunu o aca5, yemıı 
kalbimde ne de zihnimde yer yer- h:ld r p~ d ua~uk e o w ugu tatlının gelmeaile, Mine .afradan -3-

d ini ·a-1 ve mana11z... Ben biç bir zı1man 
" Meryem Hanım duıra~~~s > bota eiden, . atizel ve gönül çelen 

atlath, :ı zıcık da luz.a ok ev - kadmlar ~bı olamanı ... Dedım ya, 
- Ben ieııçken, - çok ~ r· ol . bende eksık b•r teY var ... Tekrar 

"elleri - aivab saçlı. kara go:ı. ~ · • acı acı ııüld 'j. 
iea~ıiıma nı: kadar esef etmi\ıUM• _ M!kwt ıeb.detıine ıaatlaaam 

di. "-ı- biJ batı"lı çevirİQ bana bakmaz ... 
ı • • ---1~nm. Q'OU- e, L! 

tinı - ftc onu.ı ~ı!" ~ Y k ok _ Amme biliyor nuaeunıız ıu 
·. hoşun ıu gıdıyor. . • o .Y .• ' ::•z etmeyın 1 . Si7. iyi yürekhsı~ 
. tyern H1tnım, c;.:>k iyi yürek.IW· 
~ı ... Ammll bc:ı kendimi bıl5nm.. 
~kı olduğum 3 ibt görme.ini bıli -
~ · E'Vet bel!ci çirkin değilim! A~· 
Jt ·llı burnum birbirioe uynnı, ... Bd· 
~ 8Yrı ayrı bakılırsa yıizümün hat· 
'bi tına güzel bHe deneb•li.r •• Fakat 

~~ ka~ın.1 ugüzel kadın» de-dirten 
"tttdırbır. p.aı!aklık, öyle bir caz~.e 
141~ lu. ıtte bende, o yok ... Bu· 

-!_,biı .n ıib; yüzüm .W. donuk 

1eY. • • • ı._ - ,_ ı. 
Meryem Ha.um bir an a11r~ 

L! diLr.( tıttamamıf sibi, itSonra aaD&ı 

ccle acek: ela ld siu çok t,. . 
- Bura , ote e . 

biri dedi. 
kan "'" :. .. -::1-..;:.e baf)adı · 

Mine büabüttın s~ . 
. Bir ehode 1DI) 

_ i(irn bu) • ..ı.J.:l t ... ..;_ chzade uqp • . • .lf 
- HaYU:• .• . _ ..ı zen1'İn bi.r 

ıt:-e göTc ıyı ail~en. . . !aei .,.. iz · de Birçok arazt& 
r-ıc·.. (lllf Biliyorsunuz, lwtıc>n 
.rı vaımış ... 

mem ... Onun İ<,..;n heni Sflvtyoraa- e - k~gıkz.kli~'yad o~kagı ol- kalkarken, o da bir iki saniye evvel, M 
nız 'bir daha böyle lakırdılar etme- mı.Uf ~ocu I ur e .dgın en biraz aıy- yerinden aynlmış bulundu. eryem hanım, Mineyi görünce, 

· olmaz mı) n ra5 , ge ene gı ene, yabancılann • ağzını açıp, bir gün evvel yasak e-
ym, . .. .. • • hareket ve sözlerine dikkat eder Yemek salonunun kapısına, ayru dilen mevzua dair tek kelime ııöyle-

Bır gulumMyıtlc ba:~~~: gı'bi oldu. zamanda vardılar. Sanıın genç. medi; Mine de sarışın gençten bah-
nutuk, tebessüm etmiyen Zaten otelde 'birkaç. tane genç Mine geçsin diye çcltildi, yer verdi. aetmedi. Belki de onu unutmuııtu 
ıesle sona erdi. belt'r ~ltelt olmadığı İçin, ihtiyar Kız, gayri ihtiyori .. bir ~areketle ba - bile. 

Öyle yal $u ihtiyar Meryem, Meryemın hayalinde bir roman kah ıını kaldırınca, gozlen çok genç Oldukça , 1cak bir gündü. Mine 
altmlf Yatmda bile hayalden vaz· ramanı teklini alıveren adamın kim ve sahiden çok tatlı iki gözün mavi incir ağaçlarının alundaki gizli yu
geçmiyordu I Belki de aençliiinde oldu~nu anlamakta güçlük çe-k • ummanına daldı. Gençliği İldeta vasından pek memnundu. Df'rdli 
onun da bir romanı olmuftu ... Da· mecb. toy, utangaç bir ifade alan bu ap - ccKül kedisinin» hülya dolu masa -
ha doiruau, gamlı bir roman rii • Bu •• yİrmi yaşlannd• kadar, aa • aydınlık yüzde, keskin bir çizgi ile lından sonra, Robinaon Cruaoe'yi 
yaaı I nşın, • ınce: oldukça İyi ~yinen bir ltav.ialcnen kumral hşların, ciddi tercüme etmeie baılamıftl. Bu ya-

Çünkü bu acayib mahKıka haki- ge.nçti. Mine onun, çolr. 11ddetli bir manasını insan yadırgıyordu. Mine 1 hancı dile yeniden alıııyordu. Ar • 
katin. keder veya neş' c de olsa. pek gnpe tutularak, buray" nekahat za- bu yüzde hürmetkar bir tecasür ve tık zorluk çekmiyor hem de bu i.-
widdetli bir feyio sürünmediği. ~':"ı. ceçirmeie gelmit olduğunu &a.)'lf okudu. o bundan fazla bir den hoılanıyordu. • . 
değmediği belli idi.•• JlllmlftJ. • . feY oltumayı ne bekl::mi,, ae de i9- - lnııilizceyi iyice öirenmek !,._ 

Mme değil Mimoza otelinde, hat- Yemeltlennı, Na:um bey ailemnin temioti. Hatta o gözlerde aldide terdim. ileride itime yarar ... Ki -
&a koca dünyada. ona .evgi ve hay- aofruına yakın bir yerde, küçük bir bir nezaket ifadm görmeyi tercih tablar, makaleler tercüme edebıli -
ranlık duymak ıöyle dunun, hatti masada, tek baıına yerdi. Ara sıra, ediyordu. rim... diye düıünüyordu. 
,e&atli bir alakayla yiizüne baka - Fahire laammlo kocaıının, ona tek - Çocuia benziyor, yemit ye • (Arkası var) 



6 Sayfa 

( emleket lla b erleri) 
:tzmirde l 

f'z18yet daimi encümeni~ 
bütçesi nasıl tevazün ı 

ettirilecek ? 

Çankırı umumi 
meclisi toplandı 

l Gemlikte 
Halk bir ilk o kal için 

büyük yardımda 
bulundu 

iKiMiZ E A'İD 
(BaJtara!ı 2 inci sayfada) ı ettikçe tereddüdler, buhra.nlıı.r ge 

yordun. Kolum bırakmayarak: -Hay çirdim; fakat başka türlü yapmn 
di., seninle Fenere kadar bir yUıilyilş ınümkin değildi. Beni ölüme sevkede 
yapalım; dedm. zllim tali'in zebunu, esiri idım Kendi 

Bu def'G. bir küçük kah.kaha ile mu.. kendme dedim ki: Eğer ölmesem, o 
kabele etdi. Bu blr kahkaha idi, bir Iara öyle bir ezilmiş, kırılmış bir hal 
kahkaha oldu!tmda şllbhe yok, fııka.t de döneceğim ki beni o halde görmek. 
naaıl ifade etmeli, sessiZ... Kahkaha.. o elim manzara karşısında her daki. 

lzmir {Hustıd) - Vilayet Da
imi Encümeni vülyet m~bei 
h\Uu~inin 941 mali :rıh bütçe 
rakamlannı t~bit eylcmİ§tiı. Uzun 
bi1' tetkik devresinden soma bnt -
çenin varidat ktsmı l,263,921 ltta. 
masraf bemı da 2,471.669 lira o
larak teabit edilmiftir. B~ 
207.000 lira bir asık görül~kte -
dlr. 

Ok L!. ı.. • .-uk .. • hn sının se.sini kula.klanmla değil, bir ııl. ka matem tutmak d:ıha. müdhif ola. 
tJDması lJIRf ~ saat suren ıza ame Gemlik (H .) _ G fik tıncı hisle i.,ıdiYordtm: -Bnkınız; &? c:ık. Şimdi, şimdi, ağlayacaklar, ya • 

tasvİb edildi, CDCÜmenlerin seçimi ~ıtch. •ıkmcl okulu içinuroo liralık le::. • ~~ y~e bir saniyelik gaflet içinde hn_ ~~klıır, fakat ne kadar? Her iki -
.J -r mı tedrisiye a _ ati unutdınız. Unutdınız ki ben sının de yanıma gelmek için pe"k: aı 

1941 bütçesi 388.355 lira lımruı, 70<> lira ölüy11m. Sizinle böyle yanyana ıbir vakıtleri var. Onlan 90.lc beklemeye. 
da okulan tami- seyran yaparken, bize tesadüf eden ceğfm ... 

Mailim olduğu üzere Jzmir vil&
yetinin 940 yr:lı bUtçeai, 300,000 li
ralık açığından dolayı Dahiliye Ve
kaletince henüz tasdik edihnem!ş -
tir. Vaziyet böyle iken yeni bütçe • 
nin 207 bin lira bir açık gösterme-
si, rntiteı\kib seneler İçiR de fali ha
yır değJ\dir. 

Jşin halôkati şudur ki, villlyet 
makamt, bütçenin tevzini ip.i meo
liae bınrkmalrtad ıT. Umum1 meclis 
ya hakiki mkamlare. iııônad t'OeD 
ı:ariclat bütçesine müvni bir moe -
raf bütçıesi kabul edecek, ya"od da 
h.yali rakamlarla varidat haıtesiRe 
ilaveler yapaıak biitçeain taedikintl 
isteyecektir. 

I 

rine sarfedilmit- olursa... Bütfln köy benm ölmüş ol. Sonra sağında ve solunda fki boş 
tir. 900 lira Par- dufuma v~kıtt... Buna ne ma'na \·e. Idhdi gö&teriyor znn etdim: -İşte bu. 
ti reisi batta ol- rirler? Haydi beni öpünüz, her vnkıt. rada, yeriniz, birini'z sağımda, diğeri • 
mak ÜZCTe mili) yaptığınız gibi, koklayarak.. ıtendinl. niz solumda, o zaman daha iyi lSına-
tcteklüllere aid zi de bana öpdll.rün, sonra gidip ya • cağım, yalnızlıkda.n kurtularak daha 
reis ve azalaran tağın12a. girerek uykunuza devam e • iyi, daha mes'ud, daha müste;ih u • 

\ fıstiralt.ile teşkil diniz. Ben de biraz dolaşayım, benim yuyacağım ... 
olunan bit' ko • sunset gülftnü (gtı~bı şems) görmek Bunları vı.izuh ile i.Şitdiın, sonra bır. 
misyon tarafından halktan toplan - isteyonm, ondan sonra gün olma • den IJU'urumın altından fışkıran bir 
mıftn'. Bilhassa maarif işlerine aid da.n ben de kendi yerime çekilip de. fikirle: -Vedad, dedim; mademki 
yardımlarda tehalük vösteren Gem- rin uykumun için.~e kendi dlemimde burada ytı.şayorsın. Bu uykunın için. 
lik halkı orta okulun kurnlmasında yaşayayım. İ.şte gorüyorsınız ya, ma_ den bir silkinişle uyansan, evimize, 
ibzal ettiği büyük gayret ve maddi demki ya.şayorun, yalnız sizin icin ya_ o kadar sevdiğin ba~çemize gelsen, 
yardımı bu defa da bilfiil göstermiş şayorun, artık ağlamakda sebeb Yok. yalnız bana mllnhasır bir hayat ile 
bulunmaktad•r. $imdi ikinci okulun Ve silindi. değil, herkes için y~amakda devam 
yanıbaşındaki metruk bma satın a- 'f et.sen ... 
lmarak mekteb bahçesine ılhak e - Diğer bir gece, yine ikinci uykuda... O znmnn acı bir tebcssilmle dudnk-
dilecektlr. Galiba her vakıt oldı~ı gibi ~ütün bi- !arının arasından söyledi: -Ah, ba • 

Bu itlerde büyült çalışmalan mü- rlnci derin uykuda da onınlıı meşgul bacığım; dedi; unutuyorsınız. Beni 
tahede olunan başöğretmen vekili o~m~dım; fakat bu birinci uykudan Tıl'andan buraya kadar göndermek: 
Eni9e Aralı ve her işde olduğu gibi h;ç bir hatıra kalmaYQr. Yalnız ikin. iÇin, blliyorsınız ki, tahnıt eLdiler ve 
hayır iılerinde de daima önde giden el. uyku~ tehattur ediyorım. tahnit etmek için içimde ne varsa bo_ 
C. H. P. baı,ıkanı Kerim Kumlayt I~ boyle, yalnız orunla aramızda §alt.tııar, hattA kalbimi, o tfirlil e • Bütçenin nam& t~v-.ım edüeoe~. 

mecJ&ı Hfllan araeında şimdi mll
k8f8. edilmektedir. Masraf bUtoe -
s1nd etasarnıf imk&Rı g!Srülemcmelc
tedir. Çünkii masraf rakamları maa
şa t ve ücretlerle hM-tnnelerin zaruri 
ve kısaltılmı4 maaoaflırrma tek-ehü! 
etmektedir. Kafaıt ktMmla kanun -
!arla tayin edilen Yergiler ve aidat
lar ö<leneoelı:tir. 

bilhana tebrik e-tmek 15.zımdır. Re- kalan, herkesden saklanan oorar ile lemlerle, hüsranlarla d<>lı kıılbimi de 
Çankm umumi meclW ualan sim c. H. P. sinin faal reisini gös- dolı telfı.kiler, hiç fasıla vermeden de. aldılar, onı orada alıkoydular. Bun _ 

Çankm (Hu.ast) - Vil&yetimiz babı yaddıktan &ODl'll vltiyetin bir teriyOT. vam ediyor. Bunlardan pek çoğı ilk lar olmadan ben nasıl herke.sin ha • 

fakat her fe)'e r"<mren meclis 
bütçeyi tenin mecbur~i hisse -
derse. her dıtffenin moıtt't!flarmclan 
yüzde on beş nisbetinde biT tuaf' -
ruf yapmaaını istl:reccktrr. 

Bona maddt imU.n göriilemcz. 
Çünkii mesel& maarif bff•~smde. 
böy~ bir tasamı/ temini yib. ifk o
kulun kapılannı kapamftlt ve lOO 
muallimi acıkta hırakmnkla mUm -
kündür. Sıhhat blitçeeinden hı.sar -
ruf. ancak mr hMtaneyi kapatmak
la kabil olur. 

Vilbet umumi m'-'ClisindeJri hiç 
bir azanın mekteb ka.,ıttma. hasta
ne kapılarım kanama karanna n -
tiralc etmiyeceiıi hesablanırsa, t~rnir 
vilayeti bütç•sinin ntnınal tedbi,. -
lerle miivaz•ne bulmR ına irn\:.ln 
olmadı:n ırn 11'1 .. ılır. 

Bigattiçte Ktzı'ay ve Cocuk 
Esirgeme Kurumları 

toplantısı 

umtımi mec:liai valimiz Relik Noya- eenelik icraat izahnmnesi okundu. uykunın derinliklerinde bo~ulup gidi. yatına avdet edebilirim. Sonra liyan_ 
nın kısa bir hitabe.ile açslmıttır. Nafıa, maarif, ziraat. veteriner. ınh- K d d b • k •• 1 )'Or, yalnız bunlar<ian sıyrılıp uyan. malt? Bu nasıl milmkin olur, ben u • 

Salonda azalar yerlerini almışlar- hat ve ırnüteferrik itlere aid yapılm)f an ıra a ır oy Ü dıkca, göğsümde küreklerle atılmış yumak için öyle derinlere ındlrn ki 
dı:. .Etrafı eam.ün ~w~~işti. I ve yapılacak işlerle hesa~tı kat'iy&- bir ateşin yangın bakiyyesini, bütiin beni artık uykudan uyandırmak im • 
Kunüye çıkan yafı açıı &0zlennı mü- yi ihtiva eden izahnamenm Okunma- k' ZI n 1 seven b ., r vücudümü kırıp hurduhaş eden bir Unı kalmadı... Haydi, babacığım, 
teekıb: 81 bir buçı:rk saat sürdü. Meclis H harabiyetin te'sirini duyarım. Bu de.jhnydil... Artık yerinize gidiniZ, yata • 

- «Aziz habra&ı milJetimizin izahnameyi olduğu gibi kabul etti. d ı · k f •• , d d rin uykularda ne olur, ne cereyan e. · ğınıza giriniz ... 
kalbinden hiç bir zaman çtkmıya - Bundan sonra ruznamenin diğer e 1 an .1 yı Q • ür Ü der, bunı bilmek mUmkin değa. o zaman müdhi§ hakıkat, su tn -
oak olan, Cümhuriyetim;zin baniai maddelerini te§kil eden mevad icab Ne diYordum; Yalnız ikinci uykuyı bakalarını yırta yırta sırtına nla a 
Ebedt Sef Atatthlcün yük.sel ma - eden encümenlere havale edildi. İzmit (Hu.susJ) - Kandıranın Ha- tehattur ediyorun. Şu anlatmak iste_ la, ağır bir sukutu ile' inen bir kay~ ' 
nevi varlr~nı taziz içiR 2 dakika B ~ .ı ç kı Çocuk Esirge- cımazlı köyünden Dursun oğlu Hii • diğim geceyi bütün taf.ı;aA.tlle, bütün parçası glbi, benliğimi yararak, ti\ nı-

kt GkAt davet •dı·yo ... ·- "' u arlll'Ua an n i kö'yd M tat ·· kil il"' tef ·' til imd' x h d~. a 8 u e ... • .... u.,. me Kurumuna yardım yapılması ve sey:n, ayn .. ten f us a. oğlu Hu- k Ç ... kerr: ~ e, § ı guzlerimi unun a'makına. ko.dar girdi, ve ar • 
HaUcevlerine yardım müzekkereleri seyın ~çı~g?z ara ından tabanca ile ~payara g ruYorun. Bu acı, yakıeı tık kapanan tabutın Ostfine yığılarak: 

Valimizin bu sözlerile berabet- bütçe erıcümenine havale deildi. tat.ıedılma.,t.i.r. bır gece oldı: boğula boğula. ağladun. 
meclis uaları ve M\k>ndakiler ayağa B 1 • lis t klif lu Vak'a.ya sebeb bermutad kız me O Kartaltepe mezarlığında lAhdinin Tam bu sırada bir ses: -Ne olu • 
kal'kara.lt sülcôt vakfesine durdular. ub!tçı amu~dı "'t ec38e8 3e55 l~ra- selesidir: • ve tabutunın içinde idi, ben kenarın. yorsunız? Yine mi ağlayorsınız? dP.ds. 
Bundan aonra vali; Milli $efimiz nan u e van a • 1 • Gözl · · d h' · 

R h l 323. 5 35 lira adi ve 68.820 lira fev- Dur.:;un oğlu Hüseyin Mustafa Hü- da. oturmuşdım, a.~ile tedfin güntt erımı aç .ım ve ıs etdun ki YO.S.. 
eisicüm urumuz nönüne ve kal&de ma•raf olmak üzere seyin Açıkgözün kızına söz atm•a, sık gibi ... Yalnız onı gorüyordım: Sap sn. tığım tama.mi.le ıslanmış ... 

diğer büyülderiınize meclisin derin ° ... d d ki 
baiJıhlt ve tazimlerini bildiren tel- mütevazin bir şekilde umumi heve- sık taei2ıe ba.şlamı.ş, gözleri ve gönltijrı, u .. a _arı b~zülmü:', Aztm liir kah... 
graf çekilmesini teklif etti. Bu teklif te sevkedilmiştir. Umumi me<-lis Pa- yanan A.ş.ık, bundan vazgeçmiyerek rın n;ıohrıle kllidl~n~iŞ, ben ta~ami. 
memt\uniyetle kabul edildi. zartesi ve Perşembe RÜnleri umumi !genç kıza takılmakta devam etmiş • l~ l}U uruma malıkdım, onın olmUş, 

.Bttndan 90flra ruznamenin müza- toplantı yapacaktır. tir. Bu vaziyet karşısında kızın baba.. bar daha uynnmamo.k üzere oraya u. 
keresine geç.ı1di. Ruznıı.me 1 3 rnad- Meclis.in bu yıl mesamni çok kı- Bıle fi.şık arasında kavga başlamış "\"e z~nmı.ş oldı~ına .. :ı-~~ir vuk:~·ı il~; 
deyi ihtiva edtvordu. \kinci Tt'İS ve sa bir zamanda bitireceği tahmin Hilseytn Açııkgöz tabanca ile Dursun e ım ~em e, go erı ona 1 1 miŞ, 
Urtı'hler scçimile. encümenler inti - edilmektedir. oğlu Hüseyini öldürm~ür. inleye ınleye ağlayordım. 

Katil yakalanarak adliyeye tiMlim Bir<ienbire, şu'urumın fevkindeki 

( Borno -ada zeytin bakım kursları ) edılmiştir. kuvvet fa'allyete geçdi. Varhğımda 
yine bif ikiye ayrılış vuku'a geldi. Onı 

Manisa ve Denizlide tabutının içinde uraıt bir tıırey~ıe 1tı. 
pırdanıyor gördüm, başını ?iraz ba _ 

tütün Saflşlarl na çevirdi, kUidlenmiş dudaklarını bir 
tebessüm yırtdı. Gözlerinde sitemkAr 

Baymdırda bir deHka11h 
sev .:iği kızı kaçırdı 

lzmir ( Husuai ) - Bayındınn 
Ergeneli köyünde bir kız kaçırma 
vak'ası olmuştur. Bu köyden Veli 
oğhı Hüseyin Giiler, uzun ınüdd~t
tenberi seviştiği 1 6 yaşlarında Nu
riye isminde bir genç kızı evlenmek 
vadile kandırmış ve kaçırmı~ır. Fa
kat iki aşık bir müddet sonra yaka
lanmışlardır. 

Bigadiç (Hususi) Bigadiç 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurum
ları umumi toplantılarını yaparak 
bir senelik mesai raPOrlan okun -
mus ve tnsvib ediklilcten sonra ye
ni seçim yapılm~hT. Kızılay Kmu
muna Halid Bayındırlı, İ11mail Şen
•>'• Halil Atalay, Mustafa f.,v:.;ren ı 
ve Rasim Tezel. 

Maniaa (Husuai) - Maniııa mer- bir ma'na görfildfı: -Babacığım de. 
kez ve mülhakatı tütün istihsalatı 1 di, yine ağlayorsınız... ' 
y~ktinu olan 1 O milyoo kilo, on altı Sonra iH'ı.ve etdi: -Mademki yaşa. 
gunde tama.men satılmıştır. Ameri-lvonm yalnız sizin için yaşayorun. 
kan kumpanyalarının bu sene pek Artık.' .. 
az mübayaat yapmalarına rağmen ı Ufak bir tevakkufden sonra her 
yerli alıcılarımız, birbirine rekabet zaman telAkki.~ine göre muvafık' gör 
ederek tütünleri iyi fiat)arla tama- mediği şey'ler için mu'tadı olan ta'b~ 
'lıen almışlardır. ri tekrar etdi: -Ma'nası yok. 

Big~diç, Simav r.ayı 

köprüsü ikmal edildi 
Biga (Hususi) - Balıkesir - Bi

gadiç arasında ve Simav çayı üze • 
rindeki köprüyü geçen seneki &C"tler 
tahrib etmişti. Bu yaz yeniden in~ 
('dilen bu köprünün bu defa vukua 
gel«"n seller tekrar bir gözi.inü yık -
mıştı. Bu yüzden münakale aktar -
mıı. quretile ve güçliikle yıı.pıfıyordu. 
Valimizin alakasile köprünün tami
ri pek kısa bir zamanda ikmal e -
dilmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumuna da 
lsmail Hakkı Akyazı. AbduHah r ... 
mur, Cemal Akkaş, Ca)ttd Girrf"l ve 
Mehmed Özulue sedlmişlerdir. 

Baymdırda iki ev yandı 
lzmir (Hususi) - Evvelki giiD 

Bayındır kazaaının Hacaibrahim ma 
hallesinde Ali oğlu Ahmed TunÇ&
rin evinden kendi buhıomadığı hir 
aırada ocaktan sıçrayan kıvıkımla 
yangın çıkmış, etV bütiin etyasiie 
birlikte yanmıştır. 

Dün de Bayındm:ı ayır\ mahal -
lesinde Hüseyin Kurulann evde bu
lunmadıkları bir sırada baca ateş 
almış, kamıştan yapılm~ olan ev 
ec:va•ile birlikte yanını tır. 
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1.zmir (Hususi) - Manisa, Muğ
la, hmir, Antalya, Hatay ve Balı • 
keair vilayetleri zeytin bakım mc -
murlannın i.ştirakile Bornova zeytin 
cilik istasyonunda bir zeytincilik 
kursu aÇ1lmış ve on gün devam et· 
miştir. 

Kursa iştirak eden 2 3 zeytin ba
lcım memuruna zevtincilik müte -
husı~ Nazım Kılıç iııtifadeli konf&
ranılar verm~. fenni zeytin balc.ınu 

işleri gayet vazıh bir şekilde anlatıl
~ış. münakaşa edilmiştir. 

Kurs nihayetinde memurlar, men 
sub oldukları vilayetlere dönmüş -
tür. Bu ay bu vilayetlerde köylüler 
için zeytin budama kursları açılacak 
ve bakım memurları ders verecek· 
tir. 

Fotoğrafta kursa iştirak eden zey 
tin bakım memurları lzmir Valisi 
Fuad Tuksalla birlikte göriiliivor. 

Amerikalı. ıreçen akşam Phyllisin 
bir 4.teherry11 kadehini nasıl enyet 

I~'
.- ~-r.I!::\_ .. ~-~~--11\~- ç~ke~ bir tavırla reddettiğini dü • 
~ - ~-1.:7.; ıündu. Bu genç kızın mens~ oldu-

::-.- - :-- - - iu tabakada:Ci kadınlar için kok -'- B R-O ~ .A-M teylsiz bir ft.ltşam yemeğinin hiç de 
alilta çekici olamıyacf\~nı düşündü. 

Y V l ti W'll' Bunun, Mis1 Oean ic;in gerçekten 

Stephen gömieğİAİn 
iliklerken !ordu: 

düğm,.krini baocı adam olduiiu belli idi ve her mekai.z.in vata gidin kokteyllerin na
~: a en n 1 ıam• 

1 

böyle olduğunu pt:> sahihine töyl~ 

ilc.iei benim Üzerimde Chicago'lu sı) yapıliıidannı araııtnacaktı, bu 
gangsterlerden m\irekkeb bir çete nu v erity'nin söylediği şeyler üze
int.ıbemı bıraktı. :rine aldına koymuştu. A,ağı indiği 

- Bunu nasıl anladın, Dwight'? 
-Bir kadeh içici İçmek ve mem-

leket halkı ile İspirto satmak mÜPaa
desini haiz olan bakkal Mösyö Mac 
Oonalda gitmiştim. Bu bahsettiğim 
iki adam orada idi; ihtiyar Mac 
Donald bana onların Mö.yö Berg 
ile birlikte geldiğini söyledi ve on
ları bana takdim etti. Onlardan biri, 
zaten ben onu aklı 'elimim ile an -
lamıştım, kend~inin, Mösyö Bergin 
hizmetçi11i olt.luğumı bildirdi. 

Owight istihza il: giıldü ve töz
lerine devam etti: 

- Kırık burnu ve lcirli dlerile iti
bar bir u alc. Ôbürö ufnk tefek, es
mer bir adam: o tla l.:endisinin fO • 
fıör olduiunu ıtöyledi: bum.ın bir ya-

Pantalotıuııua düğmelerini illldi- zaman, büyük salonda ıaat •ekizi 
yen Garrison dudu ve tekrarladı: çalıyordu; küçük bir masanın Üze • 

- Gangsterler mi, dedin'? Sat o- rine İçici ııi,eleri 11ralanmıştı; onla -
da onlar da mı var~ nn yanında da bir bol ldist'!4i ve lı:e-

- Dinim hakkı için bir şey bil- silmiş kriıtald,.n yaoılmıf esk1 '8rrt
miyorum, mösyö. Yalnrz onlar bu panva kupalını vardı. 
hususta bir emir beklediklerini &Öy- Stephen, aynada çok parlak bir 
lediler. ışığın aksettiğini gördüğü zaman, bu 

Stephen başile bir işaret yaptı ve: içki mahltllünü hazırlıvordu. Ceri 
- Pek iyi. dedi, kokteylleri aşa- döndü ve karşısında Phyll:.q ~ördü. 

ğı indirebilirsiniz, D>Aight. ihtiyar Genç lc.ız hayr,.t edilecek bir usta -
baı hizmetçiye de aize buz vermesi- lıkla giyinmi,ti, yüzünün ifadesi de 
m ııöyleyiıniz. zaten bunu ~ö~teriyordu. C'ok bij -

Dwight dıı,:ın çıktığı sıralırda o yük bir ihtimamla s.:ıçlannı tara -
diifünceli bir UWıTla iiyiametine mı•: dar eteklikli, düz korsaJı, alnn 
devam etti. parlaklığınd;ı biT rop ~iyıni,ti. 

Denizli (Hususi) - Denizli tü- Bum hafif bir alayla söyledi, her 

-------

tün piyasası dün açıhnış, inhisarlar va.kıt öyle söylerdi; fakat. birden çeh. 
idare.si 72500 kilo, tüccarlar 77.000 resini derin bir elem kaplııdı; gözle _ 
kilo mübayaat yapmışlardır. Fiatler rini kapadı, düşünüyor gibiydi, y<,ks:ı 
35-55 kuruş arasındadır. Miismh • ölüme mi avdet etmişdi. Bu dakikada 
silleT, bu fiatlardan memnundur - utkı yığın yığın kaplayan kara bu • 
lar. !utlar bir şimşek kamçısile yırtılıyor_ 

mu,şcasına şu'urumun bir aydmlığı Kalpazanlığın sonu GeTlik kasabları et 
kesmiyorlar 

vuku'a geldi ve hakıkati gördüm İ . Çatalcada kalp lira basarak, isto.n. 
çimde bir .ses: -Sen delisin! Jedı. İŞ-•bulda sfinneğe kalkışan ve ynkalnna.n 
te o, ölü olarak yatıyor. Sen :.ıe ara. Ahmed Şimşir adında biri ı inci n~ır-

Gemlilc (Hususi) - Gemlikte yorsın?... ceza mahkemesine verUmiştir. Maz • 
bir müddetten beri din kiloıou ( 60) Fakat hakikatin bu sesine karşı o nunun muhakemesine dün de de • 
kuruşa satılmakta idi. Kacıablar bu cevab verdi, gözlerini açmaya • vam olunarak, müddeiumumi müta. 
fiatı kafi görmiyerek (70) kuru, rak: -Ah, babacığım; dedi; ölme - leasını serdetmiş ve suçu sabit olan 
fiat istemişier, belediye de buna den evvel hep sizi, anacığımla bera - Ahmedin tecziyesini istemiştir. 
muvafalcat etmediğinden et kesme- ber sizi dU.,ündüm. Size ne müdhi4 Muhakeme, mfidataa için talık e • 
,.,.., .. ;;,. başlamışlardır. lbir acı vereceğime muhakememi sevk dilm~tir. 

Tebessüm etmeL.::te olan genç kızı 
memnuniyetle seyreden Garr;ıson: 

- Phylliıl diye bağırdı. 
Cenç k1z koket bir tavırla s'.>rdu: 
- İyi olmuıı muyum} 
Elindeki mahlul şişesini ma~anın 

üzerine bırakaralt tekrarladı: 
--Çok iyi. Siz bir milyon dolar

lık bir altın külçesİ.1den daha kıy -
metlisiniz. 

Genç kız gülmer,e başladı ve de
likanlının kendisine hayran hayran 
baktığı sırıtd!\ içki karıştırıcı şişenin 
çarkını çevirmeğ~ başl.tdı. 

- Beni dinleyiniz, cicim, bu cJ -
biıeyi geleceit maskeli baloda tek
rar giyini~; h:ı altın rengi elbise ile 
yeni bir tib temsil edecek ve balo
nlNl kraliçesi olncaks•nız. 

Genç lcız OM yaklaştı, ve küçük 
bir mal sahibi edasile onun kravatını 
tuttu ve: 

- Aziz 5teve, o kndar kH,&ısı -
nız ki ı dedi. 

Delikanlı elini ıtenç kıza uzattı, 
fakat genç kız: 

- Havır, saç tuvaT ... timi boza -
caksınız diyt! ııeriye cckildi: Marie 
1açlarımı büıük güçlüklerle dıılplı 

deniz oeklinde yatırıp tarayabildi, 
bakınız .•• 

Heri doğru eğildi ve kendisini 
hafifce koklamasına müsaade etti. 
Sonra, arlcada~ının omuzu üzerin -
den bakarak bağırdı: 

- 01 Kolcteyllerl Bunlar da ne
reden çıktı'? 

Garrison gülmeğe başladı ve ka
nıtmcı aleti eline aldı, ve kafi bir 
eda ile: 

- Benim na11l bir adam oldu -
ğumu bilmiyor musunuz'/ dedi. 

Sonra iki lcadeh.ı doldurduktan 
sonra bir tanesini genç kıza uzattı 
ve kendi kadehinı ona doğru kal -
dırdı. Kız, ona teıekkür etti ve iç
iciyi tadarak: 

- Mükemmel 1 dedi. 
Sonra bir sandalyeye yaklaşarak 

oturdu. bir !İgara istedi ve teces -
süsle sordu: 

- Niçin herk'!s gelmeden önce 
beni görmek istediniz? Niçin bana 
bu kokteyli takdim ettiniz} 

Genç kıza kibriti uz alacak: 
- Kararla,hrılmıı,ı hiç bir iste -

ğim yok., dedi. Yalnız size birkaç 
töz söylemek wti.yonmı. 

Genç kız onu yanına oturttu ve 
cevab verdi: 

- Evet, bana Vikonttan bahse
deceğinizi biliyorum. Sizin onunla 
Cannel da, çok eskiden bir kadın 
meselesi yüzünden bir münazaa 
yapmış olduğunuzu bana söyledi. 
O gün sarhoş olduğunu bana itiraf 
etti, sizin hala gücenmiş olduğunu· 
zu sanıyor, f ~kat bu, doğru değil, 
değil mi'? 

Garrison omuzl:uını kaldırdı ve 
cevab verdi: 

- Bir gücenme mevzuuhahs d~ 
ğil. Bu adam bir dolandırıcı ve ya• 
nımda bulunan kadının parasını 
çekmeğe çalışan hdbaht bır asil • 
zadedir. İşte benim edindiğim intı· 
ba budur. işte nihayet o ve ben ay• 
ni zamanda bir çatı altındn oturmak 
mecburiyetinde kaldık, fakat ben 
onunla hiçbir münasebet tesisine ta
raf tar değilim, bunun sizin için de 
böyle olmıuını arzu ediyorum. 

(Arkan va.:r) 
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~ nzel yıldız Bette Dayis 
~ ikinci defa evlendı 

Evlendiği gece bol yağmur yağdığı için bu 
def aki izdivacının hayırlı olacağını um uy?~~ 
çünkü do .. duğu ve san'ata intisa~ ettıgı 

' g .. agmın~ günlerde de yağmur yagmış _ve Y 
uğurunu denemış 

SON 

Libyada yeni 
sürprizler 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

mak daha faydalı ve mantıki olur. 
Bingazi ile Trablusgarb arasın -

daki mesafe takriben 800 kilonıet
redir. Bu saha bir çöldü!. 

POSTA 

SPOR 
Mektebler arası 

lig maç~arı 
İngilizlerin Bingazide esir aldık.-

lan İtalyan askerler:nin sayısı kafi- Hayriye li•eBile Darüffalaha, 
yetle tesbi~ ~lrne~i1 olmakla be. - Kabatqla J6 tanbal Lisesi 
raber, 40 ıla 5 O hm kadar tahmın I. ~ b k ld l 
edilmektedir. oera ere a ı ar 

Daha batb sürprizlere doğru 

Fransız Hariciye 
Nazırı istifa etti 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Darlan V:Cby' de 

Amiral Darlan V\chy'ye ı-~llr gel 
mez devlet reisi l\•breşal Petainle u
zun müddet görÜflTlÜŞtür. 

Bir tebliğ nepi muhtemel 
Paris 8 (AA) - D. N. B. bil

diriyor: 

Amiral Darlanın Pariste yaptığı 
müzakerelere dair bugün Vichy0 de 
bir tebliğ neşredilmesi muhtemeldir. Londra 8 (AA.) _ Londrada Mektebler arası futbol lig maçları. 

na du··n Şeı·ef sahasında devam edil Bu müzakerelerin ;ıeticesi ha.1..: -bir askeri m.ütehasst':l• General \Vd.- -
mişt'" Bır· ı'nc· maç Daruşş·· afaka ile kında henüz müsbet bir ses yoktur. 

welin sürpriz uns•nunu kullunarak 1~· . 
1 

• 

Llb d k. 1 k f'f~L· .. Hayrıye LıSesı arasında olmuştur. Binaenaleyh Amiral Darlnnın ri -ya a ı par a muva cı!l(.lyetını . . . 
nasıl kazandığını tahlil etmekte<lir. ıMı:ç. ı_.ı bera~ere bıtmıŞ~ır. r yaseti altında bir hükum~t ~urula -

General Waewelin İtalyanlar .için 1 !kıncı maç Istanbul LıSesL!e Kaba - cağına mükerreren ilen sürülen fo
daha başka sürprizleri mevcud ol _,taş arasında yapılm~tır. Bu m~ç .dn raziye1erin ne dereceye kadar doğru 
duğunu zannettirecek sebebler var- 1 • 1 berabe.re olarak s_onıı .ermış~1:·. olduğunu anlamak İçin biraz bek -
dır. Generalin ve arkadaşları olan Son :ınaç ıSe Pertcvnıyal ıle . ._ışlı lernek lazımdır. 
Wilson ile O'connM'un b k da Terakkı arasında olmuştur. Netıcede Oeuvre gazetesine gör-, Laval 

u a r p .. ı- b' 
dikkate layık hfr meharetle idare et- ertevniyal çok US un ır oyundan noktai nazarını .1lUhafaı.a etmekte -
tikleri harekatın t:kseri!iinde bıı un- sonra 4 - 1 galib gelmiştir. dir. Bu gazete diyo~ k:: 
sur ön safta gelmektedir. Vefah oyunculara ceza İş birliği siyaseti Fransa için za -

Bingaz!ideki sür-pri.ri an' olarak d ruridir. Bu siyailete muhtaç olan ı\l-
yapılan bir mecburi yürüyü<i ve as- Y8rİI İ manya değil Fransadır. Paris ile 
kerlik tarihinde mi~li görülmemiş İst.ıanbul ceza heyeti geçen hafta Vichy arasında bu gidiş gelişler da-
sÜTatte bfr ilerleyiş teşkil eylemiştir. yapılan Vefa • İstanb~por maçın _ ha devam edecek midir? Vichy iki 

Bu suretle General \Vawel Lib- dan sonra hakem tarafından verilen taraflı bir harici siyaset takib edi -
yada bir sıra süroıizlerle ilerlemiş, raporu tetkik ederek bazı cezalar yor. Bundan başka entrika siyaseti 
70() kilometreyi 5 7 günd~ kesmış- vermiştir. de hakiki milli inkılab<l. muhaliftir. 
tir. Ha.kem tarafından sahadan çıkarı- Pa.ris radyogunun tavsiy~ leri 

Royterin askeri muharririne göre lan Vefa müdafii Vahid bir buçuk ay, LondrQ 8 (A.A.) - Alman kontrolü 
.LQ:.ndra 8 (A.A.) - Reuter ajaruıı- hakeme hakaret eden Mustafa <~a iki altında bulunan Paris radyosu, Pa _ 

nm askeri muharıiri general Bir Hu_ ay ce-ıa almışlardır. riste kurulan ve Almanlar tarafın • 

bert OOugh diyor ki: Atış müsabaka,arı dan tutulan Fransız partisınin mu -
Bingazinin düşmesi beklenmekle be ess~erinden F\mtı:rnı>y'nin bir !be. 

Savfa 7 

Bingazi bölgesinde 
temizleme 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
yetle ilerJemiye devam ediyorlar. 

Binlerce eair 
~ah.ire 8 (AA.) - Bu akşam 

f<Sahırede .öğre,nildığine göre, Binga
zıden çekile.n ltalyanların ric'at hat
tını kesen lngiliz zırhlı Kolu simdi 
Soluk ile Acedabyc\ arasındaki sa
hile ulaşmıştır. Bu bölgede temizle
~e İşine tevessül edilmektedir. Şim
dıye kadar toplanan esir adedi bin
lercedir ve diğer birçok esir kollan 
g~lme~te berdevamdH. Bingazide 
esır e<lılen kolordu kumandanı, biz
zat Crazianinin muavını idı. 

İki general esir edildi 
Kahire 8 ( A.A.) __ ln~iliz u • 

mumi karargahının bu sabah erken 
neşr~ttiği hususi resmi tebliğ: 

Bı • · h ngazınm zaptı ile neticelenen 
arek~~ .~nasında, bir İngiliz zırhlı 

tes~kkulu, otuL ~aatt.· 250 kilomet• 
rdık cebri bir. yüriıyü~ yaparak, düş 
manın son ric at hattını kesmek için 
yof üzerindeki mukavemetı bertaraf 
etmişti~. Bingaziden geri çckilmeğe 
teşebbus eden düşman, bu parlak 
hareketin sürati karşııcı.ında gafil av. 
!anarak nihayet muhasara altına a
lınmıştır. Bunun üzerine, piyade ve 
topçunun müz.ıhereti ile hareket e
den ve adedce faik hulunan İtalvan 
zırhlı kuvvetleri, çembcrimizden. dı
şarı ~ı.kabilmek için büyük zayiat 
verdınlmek suretih:: geri püskürtül
müstür. İtalyan tanklarından altmı• 
kadan tahrib edi!dikten sonra, dü~ 
ma.n muharebeye nihayet vermiştir. 

raber tasavvur edildiğinden acele vu_ Anka.ra Atıcılık klübile Yüksek Zi. yanatını neşretmiştir. 

• kubuhnuştur. Trablusgarbdeki İtal - ~aat Enstitüs: ~ındZ:. atış m~~- Fontenoy'nin bu beyanatında, Al_ 
ya.n müdafaasının tamamile yıkılmış ak.alan yap m"'i'"11 • aat Enstıtu_ manlarm Fransız donanması ·ıe Ak
olması gerektir. sü bu müsabakayı 33 puvanla kazan- denizdeki üsleri istediğini yal

1

anla _ 

ltalyanlar şimdi biiyük miktarlar
da teslim olmaktadır. Esirler ara -
sında bir ordu kumandanı general 
bir ko1ordu ku~nandanı general v; 
birçok yüksek rütöeli sübay vardır. 
Büyük miktarda her cim•ten harb 
malzemesi de iğtinam edilmiı:ıtir. 

Bette Davis'iıı en son resimlerinden biri 
Meşhur sinema yıldığı Bette Da- iken bile Bette tiyatro san'atkarı ol

'Vis geçen noel gecesi tam nısfülleyl- mak hevesini taşırdı. Annesi kızının 
de evlenmiştir. Bu haber Holi- bu arzusuna mani olmamıştır. Her 

"U<lda bomba gibi patlamıştır. Kim- türlü zaruretler.ine rağmen annesi o. 
•e bu sinema yıldızının evleneceği nun bir san'at mektebine gitmesi 
ne ihtimal vermiyordu. esbabını temin eylemiştir. Gene ri -
.. Bette Davis, sinema yıldızları vayete göre !:an'Rt h~_?"atına ~tıla • 
lçınde en fazla ail<' ocağını seven cağı gün de bol bir yagmur yagmış .. 
:n'atkardır. Rundan evv~! orkes - San'at hayatınm b~,Şlan~:cın~a 

il şefi Norman Nelson ile evlen - b' ha li müşkülat çekmış, vı aye • 
~ş, kocası ile geçinemediğinden le~dekr tjyatrolard~ küçük roller, al
Bıtbirlerinden süratle ayrılmışlardı. mıştır. Büyük bir Amerik?n sa{d~t
ekarlık hayatı sürmekten hiç bir karı olan Eve le Galiene e t? ım 

~evle du B D . Bos d'I . . _ıe hundan bir netıce el. Ymıyan ette avıs • e ı mış ıse u 
tonlu eski bir aileye mensub bulu - de edememiştir. 
n~n Arthur Fainsworth ile evlen - Birçok tecrübelerden, birçok sı .-
ll'tişt.ir. kıntılardan sonra nihaye~ onu hır 

İ~d· yapıldıgv ı film kumpanyası müdürü görmü~ ve. ıvaç merasımının 
lloel v ştn . tm: •• :r f <ıte o günclenberı Düv .. gecesi bol yağmur yagmı · angaJ-e e ~ . . • 

&un Arizonada yapılmıştır. Bu şansı avdet eylemıfbr. 
ltııntakada yağmur pek nadir biı HoliVlldda p~k kısa süren b~~ .?
k~dir. Bu itibarla o gece yağmur güranlık devresinden s~nrİ b~!kuk 
hgznası bir faü h3.yır ad<iedilmek • bir yıldız mertebesine surat e yu • 
tedir. selmiştir. 

Söylediğine göre dünyaya geliti Jean Gabin Holivuda gitti 
sırasında dahi bol yağmur yağmış
tır. 

Bette Davis1n hayatı hakkında bu 
ltıiinasebetle birkaç söz söy)iyelim: 

Bette Davis mes'ud bir çocukluk 
ftCÇirrnemi~tir. Anası ve babası ara.. 
•ındaki anlal!mamazlık, bilahare vu.. 
~l.ıa gelen boşanma, zaruret, sefalet 
İi~erinde pek büyük bir tesir bırak
mıştır. 

Meşhur Franıı:? san'atkarı J~an 

G b' Holivuda ı;:itıniştir Fox-Fılm 
am b . 1 bu 

kumpanyasına intisa etımıı o an .. 
meşhur san'atkann Ho1ivudada dört 

b film Çevirmeııi kararlaştırılmış -
eş ·1· · · • t 

A ncak filmleri, ingı ızceyı ıyı e.. 
tır. . ~ 

kellüm ettikten sonra· çevınnege 

başlıyacaktır. A 
J ean Gabin ayni zamanda m&-

İtaJ:v.a,nm umumi yıkılışı 'l"rablus mıştır. rnuı ve demiştir ki: 
garbe inhisar etımiyor. Eritredeki iler: Mirli küme maçları Hakikatrte Alman istekıleri, Fran -
leyi.şi.miz de süratle yapılmakt:ı ve . . sanın müstakbel Avrupa siyasi ve 
muvaffakiyetle tetevvüç etmektedir. Ankara, İstanbu~ v~ 17..mırde ya - iktısadi birliğine girmesi ve Frnnsa _ 
İtalyanların Afrikada uzun sürebi - pılmakta olan millı kume maç.Jarı bir :nın, Fransız A!rikasıle birlıkte, derhal 

. _ . ı iki hafta zarfında nıhayete ~recek 
lece~ bır . ~ukave_~~t goste:melerı tir. • ve t~am~n . Al~anyn tar~.fı~dan 
imkan dahilınde gorunmektedır. Ke.I Ü b' d k' ·ır k" tanzını edılmıŞ bir ıktısadi cuzutam 
ren'de veya Asmarada tutunmağa te_ 

1 
ç şe ır1 _ arMasın~·ta bı m1ı ı umek nıaç halindeki Avrupa ile iş birliği yap • 

bb.. etsel d b "h' . . 1 arının :> arv a a~ aması uv • d 
şe us er e u mu ım ıki mev- .,. b. 'ht· 1 d h'l' d d. ması ır. 
iti il ek M .. ı.. .. • ü ve .. , ır ı ıma a ı ın e ır. t __ 

çevr er assa=. uzerıne eri Bir ı.ngİliz ~azeiesİn:? göre 

hareketinin d~aesi kabildir. Kulelı" den 450 ı..oncı.ra s (A.A.> - Afi: 
Muhafazakarların organı olan Spec 

tatar gazetesi, aFransada buhranı> Nevyork 8 (A.A.) - Nevyork He • 
rald Tribune gazetesi, Bingazinin su. 
kutu hakkınd~ yazdığı bir yazıda 

İngiliz imparatorluk kuvvetlerindeın 
adeta mtiteheyyicane bir tarzda sita,. 
yişle bahsetmektedir. 

Mama.lede iiııogrı;z muıvaffakiyetı1.1in 
İtalyanlar için olduğu kadar Alınan_ 
lar için de bir hezimet sayılması la _ 
zım ~diği kaydedilmektedir. 

30 sene evvel 
(n..,,tairafı 5 iftei sayfada) 

deki Cehavat kabilesi ile mukave • 
met edilecek ve ı;:enubdan da ancak 
100-1 2-0 kişi ile taarruz edilecekti. 
Halil beyde, i:op ve makineli tiifek, 
ya hiç yoktu veyahud yok denile -
cek bir halde idi. 

rikada Fransa 
yapacaktır. 

(Devam ediyor) 
H. E. Erkilet 

lehine propaganda 

Diken tarlasına düşea yıldız 
Evlenme havadisini \'ermiş oldu

ğumuz Bette Davis ufak olmakla 
beraber bir hayli üziıntiılü bir kaza 
geçirmiştir. Bir film :;evirmekte o. 
lan bu san'atkar, filmin icabı ola -
rak bir ta;'yare kazasına uğraması, 
kazanın vukuundıı.•1 evvel de tayya
reden atlaması İcab ediyordu. Bette 
Davis de atla:nış, fakat kazaen ~ac .. 
tus denilen bir diken tarlasının içine 
düşmüş ve vi.icudi.ı diken içinde kal-
mıştır. Doktorlar tedavisine başla -
ınışlar ve dikenlerin birçoğunu çı • 
karmışlardır. Bununla beraber Bet
te Davis bir müddet oturamamış -
tır. 

talebe Harb ba.şlığı altında uzun bir etiid neşret. 
mi.ştir. Bunda deni1iyor ki: 

Ok 1 t• Eğer Petain, şeref ve nam\l3u hi. u u 11 a geç 1 lafına hiçbir şey yapmamak taahhü-
düne riayet edecek olursa • ki böy. 

(Baştarafı 1 inci sayfa<h) le yapacağım gösteren birçok esbab 
ye geçen genç KuleliJeri tebrik etmiş vardır _ Fransanın henüz işgal al _ 
ve askerlik hayatlarında takih ede - tında bulunmıyan arazisinin kısmen 
celderi yoJlar hakkında öğüdlerde 
b 1 1 b J • • .. h . t veya tamamen Almanlar tarafından u unmuş, ta e e ennm cum unye . aı· 
ve istiklal uğurunda icab ederse ıŞg ı şeklinde şiddetli mukabele bil. 
canlarını seve seve feda edecekle _ misil tedbirlerine maruz kalınası teh 
rinden emin bulunduğunu söyle _ likesi vardır. Fakat Hıtler, böyle bir 
mift:ir. hareket neticesinde Fransız impara. 

Mekteb müdüründen sonra son torluğunun, artık hiç bir mütareke 
sınıf ve ikinci sınıftan birer talebe ile bağlı olmıyan ve Alınanynya kar
heyecanlı hitahelerdP. bulunarak ken şı açıkça mukavemet saflarında tek. 
dilerini yetiştirenlere teşekkür et - rar yer alacak olan bir Fransız hü_ 
mi91er, mesleltlerinin kudsiyetini hiç kiimetine makar W.,kil etmesi ihtima.. 
bir vakit habrdan çıkarn'ıyarak da!- li kar~ısında bu kozu oynıyabilir mi? 
ma bu yolda azimle çalışacaklarını Laval bir Alman tazyikinin be.siri 
söylemişlerdir. Bundan sonra birkaç altında' zorla v·chy k b' .. 'th 1 1 h K 1 ). l' · · · 1 ı a ınesıne ı a 
ta e e u e.ı ı'leRı ıcın yazı mış edilebilir. Fakat bu, 
manzumelerı okumuşlardır. buradn ınnre. 

N ki d 1 şal Petain'e karşı bir muaheze mev 
ı utu ar an ve manzume er o - . . • 

k d k l b 1 k zuu W.,kıl etmemelı, bir sempati ınev un u tan sonra st:ın u omutanı 
Cenl"Tal İshak Aı.ı ni Akdağ mektebi zuu telAkki edilmelidir. Böyle jjr hal, 
iyi derece ile bitire:ı talebelere mi.i- teslimiyet değildir. Bumm ilerisınde 
kafatlannı tevzi et:niştir. fedakarlıklar yapılmıyacak ıllursa Hıt 

Lise ve olgunluk birincisi olarak ler için zahiri olan bu muvaffa!{ıyct 
Cahid. ikinci Kemal Aksu, üçüncü esaslı bir muvaffakıyetl-.;izlığı gııliye -
Nevzad Ergün, edebiyat grup bi - cektir. Almanyanın adamı olarak 
rinci•i Cahid, tarih. coğrafya ve fi - Vichy'ye dönecek olan Lava! mem 
:rik kimya birin::isi Ihsan, spor birin- leket na.zarında her zamand~n ziya: 
cisi Hayri. fran~ızcn birincisi Faruk. de kredisini kaybedecektir. 
almanca birincisi Biilend, iııgilzice 
birincisi Hüsamettirı muhtelif müka
faLlar almışlardır. 

Merasimden sonra davP-tliler ha
zır bulunan büfede izaz olunmtıf\lar
dır. Kulc1i askeri lisesinden bu dev
rede 450 genç r.tl'7.Un olmu~tur. Ye 
ni mezunlar sınıflhrııı:ı ayrıldıktan 

sonra bir haftaya kadar Ankaraya 
gidecekler ve Harbiy~ okuluna ilti
hak edeceklerdir. 

Bugün de öğleden sonra Ma1tepe 
askeri lisesinde mezunların ayrılma 
ve mükafat tevzi merasimi yapıla _ 
caktır. 

İtalyan tebtiği 
Roma 8 (AA) - İtalyan or -

duları umumi '-:arargahının 246 nu
maralı tebliği: 

Yunan cephesinde on birinci or
dunun bulunduğu mıntakada düs -
manın bir taarruzu püskürtülmüştür. 
Düşman, ağır zayiata uğramışhr. 1 3 
üncü piyade alayı, bilhassa yararlık 
göstermiştir. Hava kuvvetlerimiz -
den bir grup, Prevezenin askeri he
deflerini bombardıman etmistir. 

5 ve 6 Şubat günleri Bingazinin 
cenub rnmtaka!!ında pek şiddetli bir 
muharebe olmuştur, bu muharebe
deki zayiatımız ağırdır. Düsmanın 
insanca ve vesaitçe uğramıc; olduğu 
zayiat da bizimkindeıı a:ıağı değil -
dir. 6 $uhat g~cesi, İtalyı:ın ve ec -
nebi sivil halkın hayatını kurtarmak 
icin kıtaatımız tarafından tahliye e
dilmiş olan Bingazi düşman tarafın
dan işgal edilmiştir. 

Düşman, Keren, Harageissa ve 
Javello üzerine akınlar yapmıştır. 

3 1 Kanunus:mi günü öğle vakti, 
fta]ya donanm~sına mensub olup 
başka bir yer~ naklolunmak üzere 
cekilmekte oları bir köprü dubası, 
bir düşman tahtelbahi!'İnin tanrru -
zuna uğramıştır. Tahtdbı:ıhir, ateş 
açmıstı.r. Dubadan derhal şiddctlı 
mukabele edilmiş ve tahtelbahire 
isabet vaki olmuştur. Muharebe es
nasında kendisine torpil isabet et -
mis olan rornorkHrdP vaıı .... ın çık • 
mış ve romorkör, hir müddet sonra 
batmıştır. 60 k;,.iden ibaret olan mö 
rettebatınclAn 4R i sağ ve salimdir. 

Avlonya ve Draçın 
düşmesi bekleniyor 

( Bıq ta.rafı 1 mr.i sayfada) 
nın sonra da Draçın dü~mcai ümid 
edilebilir. 

ftalyanlann zayiatı 
Atina 8 (AA.) - Atina rad -

yosu. dün -aksam askeri harekat 
hakkınd'a aşağ;daki tafsilatı vermiş
tir: 

~nesi Macar idi. Küçük yaşta 

1 

ne yazmıııtım) 
- Selimin seninle gezmeğe git • 

mek istediğini söyleınif1tin. 

dum mu dünyayı unuturum. O gece 
de arka arkaya b;rkaç parça cal -
dun ve yorgunlu~umu hissettiğim 
zaman Selime konserimi pek uzun 
bulup bulmadığını sordum. Cevab 
veren olmadı. Yerimden kalktım, 

ıztırarında kaldığını anladım. 
Ben getirdiğim da~ çiçek lerin.i 

vazoya yerleştirirken Halide Hanım 
İçeriye girdi. O gün~ kıv:İar odama 
ayak basmadığı cihetle bu saatte 
gelişi bende bü) ük bir endişe uyan
dırdığı halde hi!!lcrimi gizliyerek 
kendisini hürmctlt> kabul ettim. Fa
kat o benim selamıma cevab hile 
vermeden hemen hücuma keçti. E -
sasen bunun için odama gelmişti. 

Arnavı.ıdluk cephesinde iki saat 
süren bir hücum esnasında, çok bü
yük İtalyan piyade kuvvetleri, Yu -
nanlıların öldürücii atesi ile adeta 
biçilmiştir. ltalyanlar, muharebe 
meydanında birçok ölü bırakarak 

Nakleden: ltlııcuuz Tahsin Berkand. 
. , . 'nden maz. Burada, benim. y~v~ımda, sevgı 

b Şttndi, 0 mektub. tarıhl Ji- ve şefkatle ihata edıldıgı~ halde ge-
~ gün sonra Lirdenbırc çıkıp ge ne ayni ıztırahı çekeceksm. 

l'or ve boşanmadan, .~.nutmakt=~~ _ Neler söylüyorsunu~ . a?ne~ 
'-:»fayı çevirmek istedıgmden b B kadar karanlık hır ıstıkbal 
11.w S ana ne b . . 
s~'-1.İY?rsun. İyi düşün y~vrum. e~ tasvir ed.iyorsunuz. Ha:ır, .. ~~ s~n 
.ı lirnı çok sevdin ve sevıyorsun, .on ı.: • den değilim. Sız butun o • 
'-lan 1 b'l ~. . .. 'd ed1yor nesumz h ayrı a ı ecegmı umı .. l d ayni ac:!amın atırasmı 
ll:ı1.ı.-.. ... • • bD mur yo un a k k 
1 • :-"n t Ayrılmak ısteınenın se ~ • dak l t .. ıdınız ve ~ımarı ızı. 
.,itli b'l b .. l sa at e a,,. 
l ı tniyorum, bunu ana soy e, v gençliğinizi feda et -
"etab l' d"' .. nızın uguruna ld" li er rnünakaşa ede ım, uşune- . . 8- h t size kafi ge ı amma 
rn B lk' d · · h :.... tınız u aya · · ·1 d ~lti·.... e ı ~ vazıyet senın ta m... : . ..tmez. lkı nesı rı.rasn a 
gın k d h' d V•td' Çok benı tatmın - b"' ··ı. 

!ıtır a ar va ım egı ır. .. .. .. ve hiıı bakımından ~~'" 
bircı ab çeken kimseler hazan boy le, duşunce ben gençliğimden ıstı • 
ltı\itJ en~ire, sabırsızlsnırlar, taham - farklar vıı.~ • tiyorum ve edeceğbn. 
~l erı sona erer, her şeyi kınp ge- fade e~e d' 1b na Beruttan niçin aY"" 
'~. Fakat, inan bana kızım, in. --:- Sim 1 a 
~ hnereye gitse. acı ve üzüntüsünü rıldl4Jln1 a~lat. Soa mektobantda Iİ29 

e._Lor tafır, onu b~n ata- - Peki.·· 

- Ha. evet. .. Cent• I Ialide HaJ 
nım?a birlikte karı koca Zahleye 
ICadar gittik. Ana oğul arabanın 
içinde oturdular ve ben şoförlük et
tim; fakat kimse ağz:m açıp bir keJ 
lime konuşmadı. Dönüşte nefis bir 
mehtab vardı, otomobili a~ır ağır 
sürerek eve geldik. Üçümüz de ses. 
sizdik. Selim sofrada bi:- şey yeme
di ve derhal taras~yn, ~ezlonguna 
avdet etti. Halide Hanım da neli 
örgü~üne koyuld11. Ben onl:ırdan 
biraz uzakta ay ı~ığilc yıkanan dağJ 
lara ve çamhklar,\ bakıyordum. Bir
denbire Selimin sesini İ<;İtt!ın: 

- Alltıh tı7a>ı Hn bana h:raz 
piyano çaİtnız Nesrin, can sıkıntısın
dan boğulacağım. 

İtaatli bir çocuk uysııllığile yerim
den kalktım. ~alona girdim. Arkam
dan kayınvalidem sivrisineklerin içe 
ri girmemesi için .... alnız bir lamba 
yakmamı seslencü. Ben hiç ışık yak
madan Bethovenio c•Mehtabl> isim
li sonatını çalmağa ba~ladım. Beni 
biliyonunuz anne piyanoya otur -

tarasaya doğru ilerledim, ı1ezlor:gda 
kimse yoktu, tarasamn bir ki:;şesin
den hırçın ve fena bir ses geldi: 

- Sizin çaİgınız en 5ağlam sinir
li insanları bile çileden c:k<mr. Oğ
lum buna tahammül edemedi. oda
sına kaçtı ve kimsenin kend:ı:ıini ra
hatsız etmemesini tenbih etti, yaP
tığınızı beğeıııdiniz mi? 

Onunla ınünaka~a etmek lüzum
suzdu. esa~en cevab vermemeğe a
lışmı~tım, bu defa ela bir şey söy -
lemeden bahçeye indim, ağaçlar a
rasında dola:cıtım. T arasada oturan 
kaynanamın b .. ni tarassud r.ttimni 
görüyordum. Nihayet içim sıkıldı. 
odama çıktım. 

Ertesi gün herrnul:"ld l"tken kalk
tım, <ıabah gezintimi yaptım. Saat 
dokuzda eve döndii~iim vakit dok
torun otomobil:ni 'kapıda 11:ördiim 
ve g.ena zavallı Selimin, annesinin 
icbarile kendisini hekime göstermek 

geri püskürtülmüştür. Bunun iize -
rine süngü hücumuna kalkan Yu • 
nanlılar, ltalyanları kendi hatlarının 
ötesine atmışlardır ve birçok esir 
ve mühim miktarda harb rnalzemeti 
almışlardrr. 

ftalyanlann bu nevmidane hücu
mu, dün hava hata fenft gitmekte 
iken yapılmıştır. 

Küçük pazarda 
şam kanlt bir 

evve'ki ak
arbede oldu 

- Simdi doktor buradan çıktı. 
Anne. hu kelimeleri söylerken 

Halide Hanımın sesindek; öfke ve 
kini tarif edemem. Tüylerim diken 
diken olmuştu. O \•akıe kadın .,na 
acıdığım hakJe, bana kar~ı bütün (~rafı 1 inci sayfada) 
yaptıklannı affotti~im halde ilk dr.- ğın içine gel de, konuşalım > demez
fa olarak on:ı merhamc-t etmedim. ler mi? Hadise, büyüdü, etrafımızı 
Kudurmuı; bir hayva11 gil.i tepiniyor halk çevirdi. Sonra, baktık ki, bek
bağırıyordu. 

1 

çilerden biri yaral.tnmış; amma, kim 
- Dok.tor oğlıımu fevkalade si- yaptı, bilmiyorum.)) 

nirli ve zavıf buldu. Kendisine bü- Diğer suçlular Ömer ve Salih 
yük bir sükunet tavsivı> etti. Artık de vak'ayı ayni şekilde inkar etmifo 
musiki fasılları ve gc~intilcr kat'i - lerdir. 
yen memnu ... Buna scbeb sizsiniz; Hakim, sorguyu miiteakıb llyM 
fakat bundan bö:vle işlerin cereyanı 1 Kaplanın tevkifine karar vermiştir. 
..ı -.::.=~--- •· ı ... ı.-.,.,,.r1i·ı~ nihayet ve- Ötekiler, şimdilik aerbeat bırakıl -
receklİJÜz anlaııldı ını?(Aıkua.., mıtlardır. 



Posta pulunun 
tarihi 

Tepebaşı umhuriyet Bahç i ) salonu -. 

KEMANI NOBAR TEK y AV ;:r~~=~a:~n~~;:u 1 
Solist: Memlekedn sevimli ve hasıı&.1 oktU"'14cua11 

u FFEB E (a..t-afı ı inci sayfada) 
ldk etmeyi mfifettış Rowland Hill'e 
havale ettl 

Bu atm ilk il( Brtatol'e ırttmek ve 
araya ceı111 Londra poAumın mtt • 
wullere temıne nHaret etmek oldu. 
loma, me.atentn uzaklıtından Te 
na.t:n vesıtaıa.rırun ~ulundan do • 
1&71 ebertya hayvanla taaba ~köy. 
lere ııakledilen po&ta Q&ntj&la.nndall 
birinin peşine t.akMı. 

Bugt.inden itibaren ?ier ai§am a•numuzda çok zengin proğramile mufıtereın balkın huzurundadır. 
Saz he:r~: Plyanift Saime Ba1anlar: M&hmnnı Dandan OklQ'u.cula.r: Arta.ki 

Cüm.bİİ.f Dra.müı Ha.san Şükran Ta.hsin Kara.kul 
Mehmed Biplı Cümbüş Şenot Ad'Viye 

Klirnet Ali Bahriye 

Bu çantanın iÇiDde topu topu yir. 
mı nıekt\tb nrdL Mtl.vaıt bu oantayı 
ut yakın kuabaya götttrdtt ve .sonra 

~........ K&nQn tsman 

Askeri 
vaziyet 

trapı kapı mektub Mhiblerini dola.ııı • (~ı l inci sa:rfMta.) 
mıya ba4}adı. MüTeDUn batvurdtıl'u Bu stlOf1e ne aahil aruındat.i mm -
ilk iki mektubun sa.hibleri bunları t&kada, C.i.rene ve Billgaziye doğru 
t·&ddettiler. ti'çUnctt.sü aldı. Fakat i8- baflıca iti 7ol rittfli flbi, dağların ce. 
tenen poata ücreti i9'n gürtllttilü bir nubundan da bir yol \17Amtr. Anlaşıl. 
pazarlı~a giriŞti. Bir difer~ m11vezıi.in d~ımı. göre İngilizler bu yolların 

ıı&Imesinden istifade eder.k onu bir hepBinden iıstifade etrni4]erdir. 
saat kadar yanında. alıkoymak ve aL Fa.kat Binga2inin ııultutu yalnız bu
dıtı mektubun cevabını gene onunla. nunla izah olunmaz. Çünkü bu mev. 
yollamak istiyordu. Yirmi mektub tev. kiitl Deme'den uzaklığı kuş uçuşu 

Devlet Limanları İşletme Umum -Müdür- , 
lüğünden: 
işetme ihtiyacı için muktezi «25001,-aded kok çevalye.ııi ayık eksiltme 

suretile satın alınaeaktır. Muhammen bedeli uısoo» lira ve muvakkat 

teminatı c112» lira cıSO. kuruştur. İhıllesi 12/2/9~1 tarihine ra.'ltJıyan 

Çarşamba günü saat 15 de Galata rıhtımındaki umum müdürlük b:na .. 
sınd.a. toplanacak .satın alma komisyonunda. yapılacaktır. 
Şartnamesi hergün sözü geçen kcunisyonda görülebilir. o.53611 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
ai etmek için müvezzi, i41te böylelikle 275 kilometre kadardır. Bu mesafenin Muhammen bedeli (2940) lira olan muhtelıf eb'atta 1470 Kg. bakır 
,,ütün bir gün kaybetmiŞti. Nihayet 20 günde katedil.erek Bingazinin dü. çıplak tel (17.2.1941) Pazaı·tesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada 
aqam geç vakit bir eve u~radı. Ka. şürlilrne.si için bu hareketi yapan İn- gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme u.sulile satın 
pıyı gt'!nç bir kız açmıştı. Müvezzi bir gilıZ kuvvetlerinin tamamile motör • alınacaktır. 

lnektubu oldu~unu, fakat daha ev- leştirilmiş olmaları iktıza eder. Hal • Bu iŞe girmek i.st.4yenlerin (220) lira (501 <uruşluk muvakkat teminat 
vel üeretinin ödenmesi lazım geldiği.. buki Sidi - Barrani'den Tobruk'a ka. ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kad:ır 
ni söyledi. Genç kız bir an t.ereddüd dar olan harekltı yayan ve İtalyan komisyona müracaatları lazımdır. 
f&çirmi.ş, sonra mektubun hakikaten kalelerini, biri di~erinin ardından Bu ise aid şartnameler komisyondaın parasız olarakdağıtılmalttadır.(706> 
f$endisine aid olup olmadığını anla • zapteden Avustralyalı tümenler pi • :••.••••••••••••••••••&•·•••••' 
tlla.k için görmek istemişti. Müvttıı yade idi. Demek oluyor ki bunlar, 1 .. . . 
keret mektubu göster<ii. Geno 11:.ız da hud yeni tedanlt olunan kamyonlar- • 
~unun za.rtma dikkatli bir göz attık:- lıa, motörl~lrilmi.şlerdil'. Bunlardan . . 

rr=-===-=======1941 iKRAMiYELERi 

fpin yapacak bir '8Y yektu. Omuz .til. belki de İtalyanlardan alınan veya.· ı ŞiRKETi HAYRJYEDEN • 
&e,n 80nra gültlmsiyerek mektubun ba.tka bir İngiliz zırhlı fırka ile bazı Nizamname mucibince 1 Şubat 1941 de aielOsul yapılan 31 11:~ ~eş~. 
,tndlsıne aid olduğunu, fakat yollı. mekanik keş ıt kıt'alan da mevcud dede imha. kur:ası i&abet eden h\Ss~ senedleri numaralar~ B'.cillı Tı.. 
~nı tanımadığı için alamıyacağını ve bulunduğundan, iŞte bu tamam.ile caret gazetesinın 8 Şubat 1941 tarth ve 4252 numaralı nusha.sile neş-
ı!>ittabi teV'l!li ücretini de vermiyeceğini motörlti ordu için, bahusus manevi "'8. redüdiği ilan olunur. , 
~yledl. ltuvvet ve askeri ke.biliyet itibarile pek----------------------------

Bu manevra poata. müfettişi.Hin ga. zayıf olan bir İtalyan ordusu icarşı. İstanbul E . Sandıg"' ı o· kt"• 1 .. 
l'lbine gltmi.lltıi. Bir çare~i bulara.k sında, a.ı1iılc me.satenin bir hllkmü mnıyet ıre Of U• 
'enç kız:la t&ru.ştı, ahbab oldu ve kalmaz. Müteaddid ııulak yollar da .,, •• d 
;1lektub hikAye.sinin kendi.!lnde uyan. mevcud olduktan sonra artık halle • gun en : 
dı.rdıtı garib ta.has.süsü anlattı. Genç dilmiyen bir mesele bulunmaz. Emniyet sandığına. borçlu ölü Yuvan TeodoridiS varislerine il§.n yolile 
kıa ele ve.rtlmiyecetinden emin olarak ingUizler, yeşil dağın •imalindeki Kebliğ; Yuvan Teodoridi.S, Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde ~ki Pa. 
ona. •u hlkA.yeyi nakletti: yoldan bir veya iki kol yiirüterelc, bir patya yeni Santur sokağında e.ski 8 yeni 19 Nolı Ugir bir apartımanın 

- Müvezzie maale.set yalan .söyle- ka<; gün evvel Sirene mevküni alır - tamamını birinci derecede ipotek göstererek 24/ 1/937 tarihinde 24780 he
~fi.m. Mektub 1li4anlımdan gelıyordu . ken onların zırhlı kuvvetleri Binga_ sab No . .sile sandığımızdan aldığı (25001 lira borcu 14/ 9/ 940 tarihine 
jt14anlım deniz ıı..şırı bir memlekette. ıııintn cenubuna. çoktan varmış ve kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber bor<; (258) 
~fr. RaJaunı güoltikle kaıılanı.yor. şehrin Orab Trablusile muvasala yol_ lira (M) kuruşa varmı.'}tır. Bu sebeble 32()2 numaralı kanun mucibince 
&en de ıakirim. Me.ktub parası vere. larını bile kesmi.Ş bulunuyorlardı. Mü- hakkında icra. takibi başlamak üzere tanzim olunan ihbar.name borçlu
oek kadar bi.iıtQe'leri:mi3de ferahlık teakıben motörlü kıt'alar da yetişin. nnn mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu 
yok. ce, şehrin iQindeki ve etrafındaki or. Yuvan Teodoridisin yukarıda. yazılı merbun apartunanda öldüğü anla. 

Bu sebeble ve uzun boylu birbirimi. du teslim olmuştur. 
ze anlatacak bir ~yimiz olmayıp da EAer Bingazi, tahmin olunduğu ü. şılmış ve t.ebliğ yapılamamıştır. Mezkür kanunlm 45 inci maddesi vefat 
aade karşılıklı olarak sıhhat ve afiye. zere, biri ordu ve dlğeri kolordu ku - halinde tebliğatm Uan suretile yapılmasını ı\mirdir; borçlu ölü Yuvan 

Teodoridis mirasçıları işbu üı\n tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde ttmiz haberini birbirimize ulaitırmak. mandam olan generallerüe beraber 
la iktifa etmek istersek zarfın üzeri_ 40 : 50 bin esir vererek te.sllın olmuş. Sandı.ğımıza müracaatla mur.slerinin boreunu ödemeleri veya kanunen 

kabule şayan bir itirazları varsa. bildirmeleri H\zımdır. Mirasçılar ipoteği ne bazı Çizgiler çireriZ ve bir bakışta sa bu vak'a kar.,ı.sında aklın durma-
da bunların delruet ettiği manayı an. ma.sı ~ hayretin fevkallde artma • kurtarmazlar veyahud ba§lıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa. 
tarız. Mektubu reddeder, böylece hem ma.sı mümkün değildir. Çünkü bu jpotekli gayri menkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu ci. 
ıııhhat haberimizi alınış, hem de tevzi kadar büyük bir kuvvetin, bu kadar hetıer alakad.arlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayn 
parası vermemi§ oluruz. büyük ehemmiyette bir şehri, bir il. ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 

Bu Mdise, posta müfettişinde, yol- manı Te bir askeri iJ&!ü, mahza sarıl- olunur. \945) 
lane.n mektublar için pe.şin nakil pa. mış olmak bahanesile, düşmana mu.----------------------------
rıı.sı almak lA.zun geleceği fik.rlnı do • harebesiz teslim etmesi ayannda bir 
ğurdu. Posta pulu, işte bu suretle vak'anın eşine aslterl tarihte rMtlan_ İstanbul Be!e:!iyesinden: 
rcad edilmiş oluyordu ki ilk kullanıl.' rnaz. Fia.t mliraka.be komisyonunun te.sbit ettiği un fiatma. nazaran 9/ 2/ 941 
dı~ı tarih lMl dir. 1 Elha.'11 İngilizler, şu anda, kendi ııabahından itibaren ekmeğin kilosu on dört kuruş yirmi para olduğu il~n 

İ.niçre, bu usulü 1843 de kabul etti. tebliğlerine göre, bütün Sirenaika olunur. 
Fransa.da. kullanılması i.se ancak .se. 

1 
bölgesini, birkaç karakol müstesna, ---------------------------

kiz aene sonradır. Po.sta rnüfettifi zaptetmiş ve Bingaziden de r.enuba. 
Rowland Hill de kraliçe Viktorya ta. dotru ileri gitmiş bulunuyorlar. Ge -~ 
nfından İngiliz milletine · yaptığı hiz. neral Vevel'in iki ayda i8tihsal ettiği . 
metin mtikUatı olarak «Bir• imvsnL bu netice şüphe yok ki pek parlak. S El AN l K 8ANKAS1 
le taJti.f edildi ve adına bir de heykel tır. 
d!lcildi. - S Fakat Vevel bundan sonra ne ya- Tesis tarihi: 1888 

. • Uzunköprü şosesı 
pacaktır? Yani bu kadarla mı iktifa 
edecek veyahud Garb Trablusuna 
doğru harekette devam mı edecek?!. İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA> 

Uzunköprü (Husu el) - Havaa. Bizce, bu meseleyi halletmek hu.su -
Uzunköprü - Keşan - Gelibolu asfalt sunda hftkim olması iktıza eden pı·en. Tiirkiyedeki Şubeleri: 
~osesinin içinden geçen kııımının sip, İtalyanlara, Garb Trablus böl. 
açılmaeı için belediyece yapılmaltta gesinde, Alman yardımile yeniden İSTANBUL, Galata ve Yenicaml 
olan ietimlak i~lerinm tekemmülüne derlenip toplanmak ve Bingaziye. ve MERSİN, ADANA Bürosu 
ba~lanmıııtır. Mısıra tekrar taarruza kalkU}mak 

istimlak muameleai biter bitme7. ilrlk~nlarının bırakılmaması esasıdır. 
şose güzergahı dÇtlnıağa başlana. oarb Trablus harekatına devam iÇin Yunani•tandaki Şubeleri: 
eaktır. general Vevel'i tahrik etmesi memul , "' olan diğer bir sebeb de bu işi seri, mo. 

törlil ve zırhlı olmak üzere nisbeten 

r

az kuvvetlerle ve Trablus ahal isinin 
l=o:::::ıı=-=-='""""==-==ıı::c:11--=======:I de ya.rdımile yapabilmek imkanları. 

Yevmi, Siyasi, Havaduı ve dır. 

Son Posta 
SELANİK _ ATİNA 

• Her nevi banka mmı'!T'"'"'"ri 

Kiralık kasalar servisi 
Halk .~.:zeteal 1 zaten bu kadar bir kuvveti Birena. ~.....,.... 

Yerebatan, çatalçeşme sokak, 2s ; ika'yı Grab Trablusundan gelebile • 
t s TAN R u L cek taarruzlara karşı korumak için-------------

L--------------a orada tutmak mecburiyeti de dikkate 
1 alınırsa bu kuvvetin Grab Trablusu. 
1 nu İtalyanlardan temizlemek husu -
sunda kullanılması bittabi makul o. 
lur. Elhasıl şimdiki halde umulan ııey 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklar1 
mahfuz ve gazetemize aJddi.r. 

ABONE FIATLARI İngilizlerin müna.sib miktarda az, fa. 
kat seri kuvvetlerle Oarb Trablus 

1 6 
Sene Ay 

1 harekatına devam etmeleri ve yerli. -
Kr. leri para ve sil!b vererek İtalyanlar 

Kr. K.r. 
Ay 
Kr. Ay aleyhine harekete getirmeleridir. Mı. 

- ----·ı---11 sır batı çölile Sirenaika'da iki ay:lan. 
1._N ·, i)<J 4.ıv i-'J 

Türkiye 
Yunan 
Ecneti. 

beri cereyan edegelen seri ve parlak 
23~ l~ 710 27LI askeri harekAttan bir tecrube ve bir 
'1.7ıJıJ 14vv ~ l.$l>J ders çıkarmak 18.zım gelirse gene gö-

======:ıi::a=='=ı::::m:=I rürüz ki motörlü ve zırhlı kıt'alara 
k::ar.,ı m~vaffakiyetle harb için en az 
o derecede ve o kuvvette mot.örln ve 
zırhlı vasıtalara malik olmak ve bun. 
ları iyi kullanmak lazımdır. 

Abone bedell ~indir. Adres 
değl.ftirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet ahnn.u. 

cevab i<;in mektublara 10 
kuruşluk Pul Jlhe.sl ıazundır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
Tlgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

.................................................... 

r: Doktor 1. Zati Oget 
Belediye kar,ı.sındakl muayene

aneainde ölleden sonra hasta-
.,.._, ____________ ,..~..ı & ı.anw kabul eder. 

Tek sütun santimi ....................... _. 
Batlık maktu 500 kuruı 
l nci .ahif e 400 >> 

2 nci •ahile 250 » 
3 ncii •ahile 200 » 
4 ncü •ahile 100 » 
iç •ahile 60 » 
Son •ah ·ıe 50 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca. miktarda il~n yaptıra
caklar ayrıca tenztla Uı tarife
mizden istifa.de edeceklerdir. 
Tam, yarun ve çeyrek sayfa 
ilanlar içln ayrı bir tarife der
piş edUmlştlr. 

Son postanın tıcarl JIA.nlarına 
aid i.Şler için şu adrese mü.ra. 
caat edilmelidir. 

tılncılık Kollektlf Şirketi 
K.&hramanzade Han 

An.kara e&dde!l 

SAATiNiZ Niçin 

A~ 
olma.sın? 

OSMAN ŞAKAR 
ve Şki. nde 

6 TAKSiTLE sattlır. 
Galata: Bankalar Cad. 4'1/ 59, 

Tel: 41378, Beyazıd: Üniversite 
Cad . 28, Kadıköy: İskele 

Cad. 33/ 2 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 No. da 
hasta kabul eder. 

Telefon: 21044-23398 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Be:lln 

Türkiye fUbeleriı 

Galata _ İstanbul - İzmir 

Deposu: ist. Tütün Gümrüğll 

* Her türlü banka ifi * 

Za.yi: Askert vesikamı zayi ett;m, 
yeni.Sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktuı·. 317 tevellöd.lü 

Az.iz oğlu Mustafa. Karakazanoğlu . .................................................. . 
boo Posta M.atblUL9ı: 

lıie\rıyat Miıduru: selim Ragıp Eme9 

sABiBLW: B. Ragıp EMSQ 

A. Ekrem UŞAKLIOİL 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

İKRAMİYE 
PLAN 1 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lir 
3 • 1000 • - 3000.- J 

ı J 750 • - 1500.- J 

l J 500 J - 2000.- J 

8 J 250 • - 2000.- J 

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

300 • 20 • - t'OOO.- • 
Keşideler: ' Şubat, Z l\layıs, 1 A. 
(ustos, 3 İkinclteşrln tarihlerind• 

yapur. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
Azamı bir sene müddetle çalışmak ve askerlikle ilişiği olmamak üze 

inşaat işlerinde ihtiSası bulunan resimden anlar san'atkarlar ile levha 
perçinci, kalafatçı, te.sviyeci, elektrik ve oksijen kaynağı ustaları alına 

caktır. 

Nüfus kağıdları, polis vesikaları ve bonserv~erile masarifi kendll.eri 
aid olmak üzere ve imtihan edilerek. muvaffak oldukları takdirde he 
men işe başlatılmak üzere Gölcük deniz fabrikalarına müracaat edilm 

c818t 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kuruluş tarihJ: 1888 

100.000.000 Türk Lira31 
Şubt ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticarl her nevi banka muameleleri 

~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOfl 

Zir~at Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa.blarında 
enaz 5o lira.sı bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ae afaııı -

daki plıina göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 
4 " 500 " 
4 " 250 ,, 

40 " 100 " 
100 " 50 ,, 
120 ., 40 " 160 ,, 20 " 

4,000 
2,000 
1.000 
4,000 
5,000 
4,SOJ 
312~0 

Lira 

" 

" 
" 
" 
" Dikkat: Ht:sablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.şatı 

d ·· miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile veri.leeektır. 
'iul''alar senede 4 defa, ı Eylül, ı Birincikwun, ı Mart ve 1 Haı. -

ran tarihlerinde çekilecektir. 


