
ORHAN URAL 

BABIKATGB ALBblG 
Memlekette bü1ük bir ali.b Le karşıla_ 
na.ıı bu karikatür &lbümüniin mevcudu 

tü.enmek izerecllr.. ,.ı:.rıilı~:l8. 
Renkli bir kapat içinde Jii.zlerce, siyasi 

içtimaı zarif nükteli karikatürler ... 
Bittin ba~rde, mü'f'eı11Zi1erde bulunur.J 

rıatı 30 kıınıştar. _ 

Sene 11 - No. 3805 

Alman 
ordasa 
Bulgar 

arazisinde 
( Alman Tebliği ) 

C<Almcıın orduları tcıelılriillr 
ri Balgcni.tan haltametil• 
mutabık olaralı 2 MCIJ'ttan 

itibaren Balgaridana . , ~ 
girmektedir» 

Kral Boris dün saat 
17 de Alman 

elçisini kabul etti 

Bulgaristanın londra 
elçisi dün 

istıf asını verdi 

Sofya, 2 (A.A.) - D. N. B. a
ianaı bildiriyor= 

lnııilterenin harbi Balkanlara .l. 
rayet ettirmek niyetlerine mani oL 
mak ve bunu önlemek ve ayni za.. 
manda Bulgar menfan.tlerini himaye 
etmek için, Alman kuvvetleri Bul
gar hUklimeti ile mutabık olarak 
Bulgar hududunu geçmi,leTdir 

Alman tebl"gi 
Berlin, 2 ( A.A.) - Alman or

du lan Başkumandanlığı bu akıam 
aıaiıdaki tebliii ne§retmi,tir: 

(Devamı 3 üncu sayfüa) 

FiLOF'UN 
SOBRANYADA 

iZAHATI 
Bulgar Başvekili her 

türlü taarruzdan 
ictinab edilecegini 

dün mecliste söyledi 

((Alınan bükUmeti Türkiye 
ile geçenlerde imza edilen 
beyannameyi ha11aten na

zarı itibare almıtbr» 

y.... itleıi telıefon.11 1 20203 P AZARTESI 3 MART 1941 

Lih yada eeir ~on Alman tanueclleri 

Alrlk•da 
barelı4t 

İngilizler 
ilerliyorlar · 

BAY EDEN 
AT/NADA 

lngifiz Hariciye Nazırı 
Türkiye seyahatinden 

memnun olduğunu söyledi 

Bir Yugoslav gazeteıine wöre 
AnkaTada Suriye meaeleai 

görüıülmüf 

Habeş toprakların· 
·da yeni terakkilar 

kaydedildi Atina 2 (A.A.) - İngiltere haricfn 
nazırı Eden ve imparatorluk genel 

Kahire :.ı CA.A.) - İngiliz umum1 kurmay b~ka.nı generaı Dili, bu -
kararglhınm tebliği: gün öğleden sonra tayyare ae Atina-

Eritrede, §imaldelcl kuvvetıerimi2 ya gelmişlerdir. 
dün Keren civarına hlkim olan mü- Atina 2 (A.A.) _ İngiliz hariciye 
him bir geçidi zapte~lerdir. nazırı Eden'le general Dili ve maiyet-

Habeşistanda, OOndar'e. giden yol lerinin Atinaya gelecekleri saat halita 
üzerinde yeni terakkiler kay<iedll - bildirilmediğinden, muvamlatlarında 
miştir. re.sın! blr kabul yapılmamıştır. 

GoJjam mıntakasında Habeş va - Eden İngiliZ elçililinde elçi Bir Mi-
ta.n;perverlerind~n mütefekkil kuv - chael Palairet ile Yunan ba.şveklli 
vetler süvari ve piyadelerle ~ir çıkış Korlzis tarafından iatikbal edilmi§ -
hareketine teşebbils eden Sure'deki tir. 
İtalyan garntzonuna çok büyük za.. Aqam da İngiliz hariciye nazı.rını 
yiat verdl.rmişlerdir. Bu ml!ntaltada la:e.l Jorj kabul etm~tir. 
İtalyanların başka karakollardan da Eden Türk.iyede yaptığı seyahatten 

(Den.mı a inci sayfada.) (Devamı 8 inci sayfada) 

Yeni vergi kanunları 
haftaya Meclise veriliyor 

Ankara, 2 (Hu.susi) - Hüldinıet gelecek hafta Büyük Millet Meclı..ine 
yen1 vergi kanun projelerini tevdi edecektir. 

Libya da 
Fransızlar 

Hür Fransızlar bin 
italyan esir aldılar 
Kutra HUr Fransız 

kuvvetlerine 
teslim oldu 

Londra, 2 (AA) - Hür Fran
aız karargahının bir tebliğinde cenu 
bt Libyada mühim bir vaha olan 
Kufranın 1 Martta Hür F ranaız kuv
vetlerine teslim olduğu bildirilmek
tedir. 1.000 İtalyan esir alınmış ve 
mühim miktarda harb malzemesi e
le geçmi~tir. 

Bardera ifpl edildi 
Kahire, 2 (A.A.) - Dün akşam 

Cuba ırmağının 150 mil gar~ınd~ 
Barderanın işgal edilmiş oldugu b1I 
dirilmi~tir. 

Maltaya taarruz 
M 1 2 (A A ) - Dün alqamki ata, . . 

resmi teblii: 
Cumartesi ~ünü diişman tayya

releri Malta üzerinde uçmuşlardır. 
Rilahare rwcı tayyarlerinin refa

katinde olan düşman hombardıma:ı 
tayyareleri muhtelif yerlere bomba 
lar atmışlardır. Haııar vukua gelme
rnittir. Tavyare ~afi bataıy.aları ~
tet açmışlardır. Sığınağll gırmemı~ 
olan iki L-iQi yaTBlanmıotu. 

'* . . · :~ . 1Ma.rdinde korkunç b,ir cani 

Sofy .. 5ı'<A~ı "ô.·N. B. bil iki kişiyi boğarak, bir 
dtri~:l~ar Başvekili B. Filof, buııün kı•şı•yı• de yakara.k u-ı1dnren 

inniliz matbuatı 
Bulgaristanı 
itham ediyor 

öilcden sonra Meb"uaan Meclisinin 
(DeftlDl 8 inci ııayfıula) 

General diyor ki 
Bulgaristanın 

mihvere iltihakı 
Yazan : H. Emir Erkilet 

B ulgaristanın üçlü pakta 
~irmeıi bizi hiç de hay• 

rete düıürmedi. Çünkü Bulga. 
ristanın buna çoktan karar ver • 
diğine, ancak icraata geçmek. 
için münaaib zamanı beklediği
ne kani idik. Bir buçuk seneden.. 
beri de, okuyuculanmızı bu hu -
•usta aydınlatmak İçin biç bir 
fırsatı kaçırmadık. 

bir şerir yakalandı 
Şeririn boğarak öldürdüğü ve b!r mağaraya 
gömdüğü son kurbanı 50 yaşında bir kadındır 

"Dostlarımız 
düşmanlarımız,, 

«Tiirkler öyle bir m:llettir ki 
gerek /ngilizler, gerelae 
Almanlar onun kıymetini 

takdir elmek lırıatına 
nail olmuılartlır» 

Londra 2 (AA.) - Mil.stak:il J'ran
~ıız ajansı bildiriyor: 

Sunday T'ımes gazete.si, cdostıarı -
Mardin (Hususi) - Dört gün 1 haber vermek mecburiyetinde kal. mız, diişmanlarıml2• başlığı altında 

evvel güpe gündüz esrarengiz bir mıştır. Bu müracaat üzerine kadım vaziyeti tesbit ve hükOmetin takib 
ıurette ortadan kaybolan hülliy~t aramağa ba~lıyan zabıta kendisini ettiği hattı hareketten bahsetmekte 
aatıcıaı Mansura isminde bir kadın bir türlü bulamnyınc:ı bütün ıüphe- ve hükOmeUn gösterdiği metanet hak 
iple boğul~u' ol~r~k bulunmuştuT. ler meşhur sabıkalı Abdi Şamt üze- kında sitayişli bir lisan kullanarak '.l

B t"'yler ürperticı cınayet hakkında rinde topla.ı-nıştır. Karakola celbe- mumun noktai nazarına terceınan ol
elde uettiğim malumatı bildiriy~rum: dilen Abdi Şamt, her rıe kadar ın- maktadır 

Boğularak. öl~ürülen f;e~cı11 kızı kar yoluna ııapmışsa d:ı kurtulama.. Ga2:ete ·diyor ki: 
Manaura 50 yaıtlııruıd~, b~r,)C:~n~_ır mış, altmlannı "lmak için kadını Şimdi biç kimse İngllterenin gerek 
Mahalle aralarında', bıfez\k, y6~uk iple boğarak bir mağaraya göm- (Devamı 8 inci sayfada) 

· t l ~ ı "a düğünü itiraf etmiş, zabıta ile ge.. - _ ve saire iibi tezyınat !.a Clıcı ~k. '!ü-
.. ı " celeyin •ehirden uzak bulunan nıağa J 

idare ı,leri telefoa• ı 2020J Fiab s kmat 

• 
işçi sigortaları 
devlet idaresi 

lkbsad Vekaleti işçi sigortalan idari teş
kilabna dair bir kanun projesi hazırladı 

Ankara, 2 (Huıuıl) - İk.
tuad V ek.aleti bilfimum it yer 
lerinde çalışan iıçi ve müstah
demlerin •jgorta edilmeleri ve 
bu itin devlet tarafından tan
zim ve jdare edilmesi için iıçi 
sigortalan idari teşkilatına da 
ir bir kanun projeai hazırlamıı 
trr. İş hayatında ve muhtelif 
hallerde cari olmak uzere ya
pılacak aigortalann tatbik su
reti hakkında pTojede hüküm-

ler bulunmakta ve bu itin ted
viri bir devlet idaresine tevdi 
edilmektedir. 

Bu idarenin hattında bir u
mum müdür, biT idare heyeti, 
bir tetkik ve mürakabe heyeti 
.bulunlacaktır. T eşkila.tın vila
yetleTde müdür veya ajanslan 
kurulacaktır. ldarenin ismi 
«İşçi Sigortaları Devlet İdare
•İl> olacaktır. 

Muhtekirlere karşı 
mücadele daha 

ziyade arllrılacak 
iaşe teşkilatı bugünlerde işe başlıyor 

An.karadan şehrimizdeki a!ika. ı 
darlara gelen haberlere göre Tica
ret Vek&letine bağlı olarak kurulan 
İate Müate§arLğı kadroaunun aür' at 
le tamamlanmasına çalı~ılmRktad.::r., 

iaşe teşkilatına memur alınırken 
bilhassa genç ve faal elemanlar ter
cih edilmektedir. !Rşe teşkilatı mem 
leketimizin iktt1adi hayatım yakın
dan alakadar eden :!hemmiyetli ted 
bitler alacaktır. 

Yeni Müsteşarlık umumi iqe 
mevzuuna esash surette müdahale 
edecek Milli Müdafaa ve halkın 
muhtaç olduğll bütün maddeleri 
kendi elile temin ve tevzi huausun
da mühim kararlar verecektir. 

Yeni iaşe te,kilatı herşeyden ev
vel halkın giyecek, yiyecek, yaka. 
cak ve barınacak ihtiyaçlarile esaı 
1ı surette me~ul olacaktır. Bu ihti. 

• • J 

yaçlar için lüzumu kadar stok ha- Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen 
zırlanacaktır. -

İhtikara kart1 dan aldatılma te~ebbüslerine mlni 
iaşe Müateşarlıiı bilhaua ihti- olacak her türlü tedbirler alacak. 

karla mücadele işini ,iddetle takib lardır. 
edecektir. Memleketin her tarafın- Yeni teşkilat memleketin muhtııaç 
da halkm en ufak bir ihtik8.r hadi- olduğu maddelerill stokunu yap.. 
sesini dahi en yakın zabıta merkezi mak sureti)e ayni zamanda ihtiklr
ne haber vermeai için her türlü va. la mücadele işinde de müıpet Te a
sıtadan istifade edilerek geni" biT meli işler görecektir. Bu atok mal
propaganda yapılacaktır. İll~e Müe.. lar o mallar üzerinde ihtiklr yapıl
teşarlığına bağlı olarak kurulan fi- mak iatendiği zaman hükQmet ta.. 
at teshiri Te ihtikarla 1"1Ücadele tu- rafından piyasay:ı çıkanlacak, bu 
heleri halkın muhtekirler tarafın- <DeT&1111 8 inci ~Jfada) 

• 
Beşiktaş lstanbul 

muhtel itile berabere 
Oyun iki tarafın tazyikı altında mütevazin 
geçti, lsta·nbul muhteliti zayıf bir halde idi 

. Beıiktat - Muhtelit maçm dan beyecanh bir aafba 
Istanbul lig şampiyonu dün muh - her zaman bir i!tChar hissesi duya -

telit takımla Şeref sahasında karşı- caklardır. 
laştı ve bu maça. 3-3 berabere bitirdi. Lig şampiyonasını kazanan Beşik -

1940-41 mevsimi lig maçlarında hiç taşa hak etmiş oldulu mükA.tat dün 
mağlüb olmıyan Beşiktaş takımı bır ı verilecekti. . 

Macariıtanla Romanyanın üç. 
IU pakta iltihaklarının, Bulga.. 
rlstanı onıyu doğru sürükleye. 
ceği lşikardı. 

Pan ve her zaman p,zeıın e ı • • .,.. v 

k dı raya giderek cesedi gömdüğü yer
bin liralık hülliy.ıt bul~n~n: . ~~ n, den kendi elile çıkarmıştır. 
geçen gün evincl~11 çı~mış, ~ır. da-

beraberlikle fikstürü çok yü.lı:sek biri İki kupa olan bu mültltat, I.stanbul 
derece ile kapamış oldu. Vali ve Belediye Reisi Dr. LO.tfi Kır -

AA.-.ııı-.ıı.-.ıı.-.ııı11111ıı.-ııııı.-ııııı.-.ıı.-.ıııiıllllll~ Beşiktaşın bu muvaffaldyeti şöyle darın_ elile verildi, . 
böyle bir gözle görülecek bir muvaf- Beşıktaş takımı, lıg esnasında ııa-

(Baştarah 5 inci sayfada} 
ha dönmemiştir. ~aniu~m~ a~- Abdi Şamtı Mardinde tanımıyan 
tam geç vakte kadar evi'! donmedı- yok gibidir. 60 yaşında bulunan bu 
iinden meraklanan kızı, zabıtaya (DeftDlı 1 inci adada) 

fakiyet detildl.r. hada en iyi hareket etmesi dolayısile 
Beşiktaş ta.tımı ve onwı idarecileri cenWmenlik tupa.aını da ta-ıanm14 -

w~wııı..--.--..--.~~Y~W"lllW' ba )'tlaek m11ftftaW,Jei laqillDda tı. (Denma 7 inci sayfada) 
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Hergün 
--···-

Bulgaristan 
Hadiseleri karşısında 

"-~----· Muhittin ISlqen 

akala: es istikbali olan ve olmıyan memleket .. Sözün kısası 
-····---

E. Eltrem Ta.::a 

M :!k:~e;e~~:n~ı:~r: ~~ 
O rdumuz kuvvetli. techizatı • 

nuz tıımam .• Bize durup du
rurken çatacak herhangi bir gafilin 
vay haline! sdhasını da bertı.ber getirdi. hı ı;iin 

eneı Bulgarlstnn Berlin paktına, bir 
rin sonra. da Alman askerleri Bul -
garistana Birdiler. 

Bunu biliyoruz. 
~üklıınetimizin içeride ve dışarı .. 

d.~ s~~aseti miikemmel.. Azami dü _ 
rustJukle ve teenni ile hareket edi
yor. Onun içindir ki dosttan düşman 
dan saygı görüyoruz. 

Bulgari.'ltnn bu pakto. niçin girdi ve 
nasıl girdi? Acaba, Bulgarlar, bu de
fa.ki dünya ~ukuatı arasında ytni
den milli bir spe&fill.!yon tecrübesi 
yapmak için zamanın geldiğine mi 
kani oldular? Belki. Yoksa, Bulgarls.
tan, bu hareketi, tendi arzu ve ira -
desinin haricinde, mıi zaruretin ver
diti emirlere boyun eğerek mi yap -
tı? Bu da mUmkfin. Bu hareket, han
gi sebebin eseri olursa ol.sun, hD.dlse 
budur. Bulgaristan iyi mi yaptı, fena 
mı yapb, m.~e.!ine gelince, onu ta
yin etmek vazifesi de bize düşmez. Bu 
mesele üzerinde düşünmek ve hüküm 
vermek Bulgar milletine aid olduğu 
gıbl , neticenin ıyiliği ve fenalığı hak
kında hüküm verecek olan da. bizzat 
vukuattır. 

--
.... _ --
-
--· 

·, •• . 
' \ 
1 

Bazı memleketlerden bahaediJirken onun ele.im, biçim faaliyetine. Bir memleketin istikbalinin parlak olup olmadığını anlamak iı;in o 
endüstri kabiliyetine, toprak zenginliğine bakarak parlak bi~ jetikbalc memleketin çoeuklanna göstermekte olduğu ihtimamın derecesine ha. 

namzed ol.up olmııd~ğı h~kkı?.d~ hüküm .vennck adet olmuşt~. . kı!Ç~cuk itinaya mazharsa, iyi bakılıp bUyütülüyoua mlitqebbis, atıl~ 
Halbukı daha dogru hır hukum vermıyc yanyan daha dogru bir gan, cesur, memleketinin her i~e alakalı yetiıtiriliyorn o memleket 

Buna da vlkıfız. 
Bu sebeblerdcn dolayıdır ki etra

~mızı kuşatan atq çemberinin. tah. 
nb dairesi İn§a)laJı bizi i~ine alrnı • 
yacalc • 

Buna da kanüz. 
. ~ö?'le bir ı,:-aziyet, miflt-tinüzi ye--' 

dı ıklım dört kösenin gıpta ile u _ 
zaktan seyrettiği mes"ud bir camia 
halinde bulunduruyor. 

Bu suretle ın:zeylcmekte bulun -
duğumuz ahenkli manzaran,n. fakat' 
can sıkan bir ciheti, aksıyan tek bir 
noktası var. Bu noktn da tamamile 
ahlakidir. izah edeyim. 

~astgele bir cazeteyi ele alıp ha
vadıs başlıklcı.rını gözden geçiriniz .•• Bulgar..-ıtan, 915 te de bir spekü

lMyon yapmı~tı. Bundan iyi netice 
almadı . Bunun tcın, zannedilebüirdi 
ki. bu defa, çayı görmeden paçaları 
sıvamar.a teJebbüs etmekten çekine -
cektir. Fakat, bu "görmek» meselesi 
de gb.,.c ve b:ıkı.şa göre değişebılece -
ğıne nazaran, belki bu defa, Bulga -
ristan. r:ıyı örmüş olduğuna emin -
dir. Eıı:er böyle ck:filse, yanı, Bulga
riStan, pakta, sırf kendi kafasile yap
tığı bir spe.k lasyon neticesi olarak 
girmeyip, bir takim mecburiyetlere 
uymak zaruretini hissetmişse, o da 
kendi bileceği 1.ştir. Bu nevi medıurı. 
yetıere b~ aklımız eremez. Temen-
n · edelim ki Bulgaristan yanlış bir iş 
yapmamış olsun. 

• 
Bulgaristnnın Berlln paktına. imza 

koyması, nihayet, sırf siyasi olnn bir 
hldlsedir . Fakat, bir gün sonra, Al -
m n kıt'nlannın Bulgaristana girme
s ve bir yandan da girmekte bulun
ması, siyasi bir vlkıa de~r: Balkan 
ıardaki kuvvet vaf:iyet1nl değiştiren 
bir kuvvet vft!nMıdır. Denildiğine gö
re. Alman kıt'aları Bulgaristana. bu 
memleketi İngiltere tarafından vaki 
olacak herhangi bir taarruza karşı 
müdafaa için ve Bulgar hükfımetinin 
dnvet!le girm;.,tiT. Mukabil taraf dn 
bu f kirde değildir; Almanlar, Bulga
ristana bir müdafaa ve himaye kas -
d le d •ıl, SelAn' •e müteveccih bir ta
arruz hedefile giriyorlar. Fakat, bu 
gibi hıldiselel'de sebeb aramak, bey -
hude zahmet olur: Vukuat kendi ken 
<tisini daha vazıh olarak izah eder. 
Asıl olan sebeb dc~il. vAkiadır. 

Vıikia dn sudurki bugün BulgarlSt.an
da, tıpkl Romanyıı.da olduğu cribi, Al-

ölçü vardır. nikbin olabilir, aksi takdirde aönmiye mahkumdur. 
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H_A'IVANLAR j -L Z 
ALEMiNDE Susam ziraati 

• 
1 RAAT::J 

Dünyanın en . soğuk 
hayvanı: Yılan 

"Şunu da inkar etmemek lazımdır ki yılanlar 
cidden güzel ve merak edilecek hayvanlardır,, 

Yazan: Londra hayvanat bahçesi müdürü O. S. Smith 

, .. -..... -···-··-······-·-.-·-·--···...___-·----··················, 
~ Haziranın on be§İne kadar ekilebilen ıusam, ıeyli.bdan ~ 
E zarar gören yerler için tavsiyeye şayan bir nebattır: Böy- i 
~ le ıudan kurtulan milli topraklarda bereketli bir mah-

1
: 

S mi veTCrek köylünün yüzünü güldürebilir. . 
\ .. ••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••U••q•••••••·•" 

Yazan: Tarımman 
Bu sene aeylüblar yüzünden iÖr-ı Bu ıırada dü ünülccek me!!t-le, 

düğümüz 7.arar. geçen senelerinkini havaların kafi derecede sıcak git -
kat kat geçti. Daha kı§ln bidayetin- 1 mesidir. Havalar sıcak gitmezse, ı-u
de, bütün de.rc1er söz birliği etmiş samın inkişafı aksar ve ekseriya çok 
gibi hep birden azıtarak yurdumu- rutubet yüzünden saranp lriiser. 0-
zun en verimli yerlerindeki yüzlerce nun için yalnız sulatın çekilmesine 
dönüm mezruatı berbad ettiler. bakmıyarak, toprağın ısınıp tav -

istihsali artırmttk azmill! bir ka- !anmasına da İntizar edilmek ve o 
rış ekilmedik yer hırakmıyan köy - yerde kış pek erken ~elmivorsı:ı, e
lümüzün bu ı:lkibet karşısında na~ıl kimi 5-1 O giin daha geriye bırak -
bir acı duyduğımu tahmin etınek mak liizımdır. Bugünlerd" tarlnsını 
kolaydır. Gelen haberlere .göre~ tekrar tekr r sürmenin çok foydasi 
Trakya, Ege ve Hatay köylerindı: olur. Böylelikle, hem toprnk hnvıı .-
:henüz su tehlikesi savuşturulmamış 1 landırılmış ve. ı tılmı • hem de eki
olmakla beraber ıclnşallah, arkası me elverişli bir hale getirilmiş olur. 
gelmezi» duasile. rnevcud sulann Herhalde zeriyatın arifesinde tarla 
çekilmesine heyecnnla intizar edil - kına gibi ufaltılmış ve tatlı bir yu -
mektedir. muşaklık almış olmalıdır. 

Çünkü elden giden ckinlt'rin ye - . Susam Ni an.ın on beşinde:1 I~~ -
rine yazlık bir ey ekebilmek ümidi. uranın on beşme kadar ekılebılır. 
k .. l" ·· h ·· k" {!_ t ıı· · En münasib uırn:ın toprağın 15 de-oy unun ugun u yegı:uıe f'se ısı- d • 1 d T h 
dir. Bununla ber b'!?', tanıdığım bir r:ce 1510 ıg'. sıra nr ;r. 0 umun se-

«Yüzde yüz ihtikar yapan bir ta. 
dr tevkif edildi; knsablann et fint. 
!arını arhnnnk iddiaları kabul edil- ' 
medt: gümrükten mal kaçı:rmak isti
yenlcr yak landılar: bir şarab ka
çakçısı tevkif olundu: hnzı manifn
turacılann banka ardiyelerinde mal 
sıtkladıklnrı m'"ydnna cıktı; bir ka _' 
.!!ahın, terazisinin kefesi altirıa bir 
y.ağ parçası yapıştırmak suretile ek. 
sık et sattığı sabit oldu; 6Ütçülerden · 
sonra berberler de fiatlara zam jg -· 

tiyorlar; İstanbul belediye koopea- 1 
lifinin firmasile satılan mahlut yağ
lar sıhhate muzır imiş .. ilh •• ,)) 

Bu, bir günlük bilançodur. Ve bu 1 
bilanço hergün tekerrür cdivor. San- · 
ki lstanbul pazon bir rB.inbirdirek 
hatnkhanesil dir. Bıı ahlak bozuk • 
luğu ile ticari haysiyet nereye gidi
yor? 

Ayıh değil mi) Günah değil mi?· 
Bizde esnaflığın, tüccarlığın ne ka
dar temiz bir an'aresi vardı! Bu 
an'ane, gayri mesru knznncın nida. 
tıcı. cazihesine frda edilir mn ı 

ister hi.iyük, İster l·üçük ölc;.\ide 
ol•nın, ticaTette es"ls namustuT d ot
rııhıktur. lhtira3 bt•nlan sars~r. öl
diiriir. Ve bunlar öJüp, yok olunca: 
da ııfuneti hüti:n cnmi vı zehirler. ; 

Yazıktır. Rirltnr suursuz Vt> •n . · 
safsız adamın yüzünde.1 o güzel ve 
ah enkli manzaramı;,, bozulmRsın. ~ 

ff. cf.l!e•H. ~a.lu. ' 
····················································} 
Bir inek kuyruksuz bir ı 

yavru doğurdu 

man askerleri bulunuyor. j 
Bu hadise ile, nihayet. Balka.nlann 

sıyasi süküneti ihlfll edllmiŞ bulunu -
yoc. Teessüf edilecek taraf yıılnız 1 .,..,. ___ .. ..,.,.,. 

k .. I" b b lk· l J rın tavlı hır topraga atılmasında 
oyu, nnn u VJ ı BU ann pc: geç k f d ld • · · k' ·r ·ı , ., .•. . .. . ço ay a o ugu ıçın, es ı çı tçı er 

ç~kılecege benzcdı~nı tı<;>V lırerck onu hep ay ışığında ekerlerdi. Böy-
bır §eyler ckememek endışcsınden lelikle harlı rrüne.,in ine tavı kac;ır-
b h . H . b' ., " ' e a set.t.ı: .. « .. er şeyın 1 ~ umanı var- maması gözetilitdi. Bittabi sudan 

Amasya (Hususi) - Bundan 
yirmi gün evvel Hüseyin adında bir • 
bahçıvanın beş yaşındaki ineği ta. 
mamile kuyruksuz bir erkek yavru 
doğurmuştur. Yavru emsali gibi hop 
!ayıp zıplamakta ve· büyümektedir. 

bu taraf olmakla beraber üzerinde 
luzumundnn fazla durma.ya da ma -
ha.J yoktur Ttı.rih, böyle zamanlarda 
bır sel gibi akıp gider; bunun karşı -
sında, anenk sinirleri sağlam ve kn -
faları düzgün işli'yen milletlerdir ki 
kendilerini sel hücumlarına karşı mu 
hnfaza etmeğe muvaffak olurlar. Tür
k ye de böyle bir mmetle meskun -
dur. 

* Yeni B lkan vukuatının blitün Bal-
kanlarda bir sinirlılik ve bu arada 
trurk yede merak yapması mümkün
dür. Fakat, biz, S•l\irleri~i çok ağır 
vukuat kat"Şısındn tecrübeden geçir
miş bır millet olduğumuz için hMise
leri yalnız temkinle, vekıı.rla ve ken
di vıırlığımız:ı kar.şı duyduğumuz kuv 
vetlı imanla karşılıyacağız. B"şımız _ 
da, Türkiyenin selametini emniyeti -
nı, şeref ve istıklfilinl ve muhafaza
dan başka bir düşüncesi bulunrnıyıın 
bır hükiımet var. Bu hükümet, bü -
tün memleketin en kuvvetli itimadı -
na sahtbdtr. Daha sonra, bütün ha -
yatını, Türkiyenin ağır mukadderat 
mücadeleleri içinde didinmekle geçi!"
mlş bir Şefimiz, bütün milletin ken-

( Devanu 7 inci sayfada) ..................................................... 
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n· b dır. Koyumuz oltındakı suların çe - kurtulan yerlerd,. bu derece titizliğe metlerin üçü dördü bir araya cetiri-
ır oanın korkunç hakl§ı kilm~si, Haz~rnnı bulursa biz ne ya- lüzum yoktur. - lip diklemesine çatılarak kümüllcr = 

Soğuk oldvkları iddia edilen bu yırd edebilir, ve bir kertenkelenin, pacagız?n dıyordu. Susnm tohumu, (makine ile de (kümecikler) yapılır ve üç beş gün 
hayvanlardan hoılansak da, ho§lan- kolaylıkla tın tın seğirterek koştuğu Evet, bu nokta mühimdir. Sula - ekilebilir ammn, bizde henüz c;oifol- (kurusun diye) halile b·rakılır. 
rnasak da Londradaki hayvanat bab dört ayakc.ığı; yılanın ise bu nimet- rın tamamen çekilme!li geciktikçe e- madığı için) elle snçılara'k ekilir. Bir iyice kuruyan ausnm demetleri, 
çesinin ayılanlar» kısmı, ne tuhaftır ten mahrum olduğunu, ve karnıııın lcilt"cek şevler d~ a:r.nlmıvn başlar. dekar yere 1 500 gmm tohum yeter gene bir sabah vakti itinn ile topla. 
ki, ziyaterçilerin erı çok uğradıkları üzerine aürünerck kaydığım söyliye_ Allahtan huou:ı aksini dilemekle de artar bile! Ekimi müteakib tarla- nıp harman yerine tapnır ve sopa • 
ve hatta saatlerce durup acyrettildcri ceksiniz. Doğru, fabıt, kör yılan, beraber, köylü do·:tuma bu ihtimal dan bir ıürgü geçirilir ve mümkiinse !arla dövülerek ailkilir. Eberiya bi· 
bir yerdir. 'r'ılanların zehirlileri o! - dediğimiz, ve birçoklarımı.zın haki .. kaTşısında dahi ekilecek bir şeyler biT de meTdane ~kilerek, tohum - rinci dövülmeğe yetilmccHk kalan 
duğu gibi zehirsizleri vardır. Fakat katen yılan sandıklatı, haddi zatın. bulunabilece~ni söyledim ve ona su-ı larlcı. toprağın bağdaşması temin e- kozalann taneleri tamamen ailkile • 
ekserimiz zehirsizleri, z.ehirlılerdcn da ayaksız bir kertenkeleden başka sam ziraııti~- öğüdl;df on: • • dilir. mediğinden, bunlan ikinci mr parti 
ayıramndığımız için, her tüılü yılana bir şey olmıyan minicik mahluka ne Susam: ~ıgcr . .rehştırdıklenmız a- Az evvel -;öyledib'İm gihi havalar halinde bir müddet daha kurumıya 
karşı bir ürkeklik, çekingenlik du - diyeceksiniz) .. Evet, diğer bazı mem 1 r~stndn, e~ılmesı c~. ~ontrıy-:ı kala - sıcak gitmek şaıtile, tohumlar 5-1 O bırakıp sonra tekrar dövmelidir. ı 
yar, selameti uzakta durmakta hu • leketlerde de, ayaksız kertenkele - hılen ve bılhııss:ı hoyle : 11 ha~ITlIŞ gün sonra fışkırır ve kısa bir za - Buradan ötesinı söylemek fazla 
luruz. Bununla beraber şurnaı da ka.. fere rastlanmaktadır. yerlerden çok ho<ıl'lnnn hır nrhat manda tarlayı yeşertirler. olsa gerektir: Tabii çıkan taneler 
bili inkar değildir ki, yılanlar cidden Şu halde, bu ayaksız kertenkele- oklı.~ğu için hu ı:?İhi nhvaldl' .sn~iden Susamı bizd e çnprdamak pek iıdet savrulup kalburlıınır ve çuvallara 
merak edilecek ve güzel hayvanlar. lerle, yılanları n sıl ayırd edecek, htavs1ye~e ;avnı1~lbı~.kHelbo, ekımınddf'rı olmamıştır. Bu yüzde~ alınan mrıh- doldurularak piyaıınyn sürülür. 
dır. Tanıdıkça onlara karşı alaka - aralarındaki farkı nasıl bulacağız~.. emen - ay gı ı ı a ır zaman a ~ul daima olab;J .. ceginden a ağı Bir dekar yerden alınan hasılat 
mız., ve tabiatilc se~gimiz de artar. Söyliyeyim: mahsul verm,..~i. ki.;ylünün k:rık devşirilmektedir. Halbuki coluk ço- vasati J 00-120 kiiodur. Yerine göre 

Dünyadaki yılanlar çok biiyük 1 - Yılanlarda göz kapagı 0 ) _ ne~· esini yerine get,irmekte. pek mi.i- cuğıın bile haıınr?hilı:ceği susam 5a- daha az oldui(u gibi, doh çok da 
gruplara ayrılır. Boylan 1 O metre- maz. Selliloid gibi ıtcffaf bir perde essır olur. Bu kadar kıs:\ hır zaman- pasının mahsul uzerır<le fcvkalôde olur. Beher l:ılosunun 15 ile 30 ku
den dokuz santime kadar deği~ir. ile korunmakla beraber, yılanların da mahsul. veren bask'1 az. ıı~hat ~üfid tC"sİTi vardır. J:f cl: susamlar ruş arasında kıymet bulduğunu dti
Ekserisi sıcak iklim ve memleket - gözleri daima açıktır. vardır. Nlhayet memlı·ketim1zde hır kamı boy alınca, hıc olmazsa el- şünürseniz. en az m:ıhııul alındığı 
!erde yaıar. Bazıları ise mutedil ik - 2 - Yıl nlarda . di~. ku1ak yok - çokça haı:canır ve İyi pıt r:ı edır bir le otlarını almanın, pek sık biteııle- yıllarda hile. dekar haııınıı kii~ük -
limlerden hoşlanır, ve kııları da u. tur. Bununla onların sağır olabile _ mahs~! ?im ! ela hu ~ibi nh,·alde rin~ seyrcltmr.nin mutlak 1,izım ol - senmiyecek bir kazanç getirdiğini 
yu uk bir halde kalarak deliklerin • ceklerine hükmetineyiniz. ileriye k~ndısı~ı ~e~ım.,emcmıze :n:tecek dugunu unutmnnıalıdır".... " kabul edersiniz. .. 
den dı arıya çıkmazlar. İngilterede doğru aranır gibi uzanmış olarak bır mezıyctıdır. Susamın kemale geldıgı, l.:okt nle- Susam, muhtelif şekill,.rde çokça 
zehirli nevinden ya]nız bir cins yı- gördüğünüz çatal dilleri aşırı dere. Su basmış yerler 1r.in, susam z:i - rinin sararmıyn, çnkıldoklarının ha- harcadığımız mahsullerdcndir. Hep 
lan vardır ki, ismine sağır yılan der· cede hassastır. Öyle ki ~n hafif ve raatinde uzun hoylu külfetle' de yok fifçc kızarmıya ha~l~m~sından an- bildiğiniz gibi susamdan yapılan 
ler. Ojğer iki nevi yılanlardan bir ta· bir ses ihtizazını duyar. tur: Tarla kendini çckmiyc başla - ]aşılır. Kemal vaktını dıkkatle kes- <ıtahan helvasın hemen hemen bize 
nesine çayır yılanı, diğerine de qyu. 3 - fJk bakışta nnlıyamadığımız yıncn topra~ı bir iki ker.o si.iriip o- tirmck icab eder', Erk~~. to.pl.anan- mahsus bir tatlıdır. Ve onu köylü • 
muŞ<ık yılanıı diyorlar. en hiiyük fark çene ve avurdların tunu tırmıkbma.k, somn tohumu sa- )arda taneler yetılmedı~ı 7.ıb~.' S(t"Ç müz de şehirlimiz. de seve seve yer. * teşekkül laf'Zlanndachr. Kertenkele- çıp sürgülemek kafidir. B.l~rı,1da toplananlarda da kısmen dokulerek c<Tahnn - pekmez» de yüzde yüz 

Simdi buradu kiiçük bir mukayc- )erin avurd ve çeneleri tıpkı diğer yeteri kadar Tutııbetj hulun'!l.n ve ziyan ohJT. Tam 7.amanındaı. snbah- yerli biT icadımızdır. Susamdan <:ı· 
s~de bulunalım dn, .bir kertenkele ile I hayvanlarmki~i~ a~dırır. Yılanların suların. getirdiği mil ile üdetn ;?iil>- l~~~n he?üz ç~y ~sılk~nd~n s.ıısam k.ar~lan ıı$ırla.V.a:ı~ağ •ı bir~ok k~1ı·!:: 
bır yılan arasındakı farkları ara~ı - avurdu, çenı;sı ıs~ ılk bakışta pek relenm1ş olcın toprrı1..: susam tohum-[ kokenlen yn hır bır koklen~e ~ cılu - rı.mızde zeytınyagına tercıh edıldıgı 
ralım .• Derhc ), canım bunu bilmiye- ı bü~ük görünen. hayvanlan, heyeti larını sürat~c !ışkırtır ve kısn bir •rn.- narak •. ~ahud da orakla hoı::..ı1lann- v.ibi, ba7ı büyiık eh.irlerimizde ona 
cek ne var} .. Pam1nk kadar çocuk aslıyesi ile bir namlede yutabilecek manda geliştırerek tarlR\'t y~myeşıl dan bıc;.ılerek dcmd demet toplanıT. lcarıştınlmak suretıle de çok 
bile bir kertenkclr ile bir yılanı a - (Devamı G nc.ı sayfada) örteT. Sonra birer sn2la bağlanan bu de - il harcanmaktad•r. Ya~ c;ıknrmadnn 
~----------------------------------------------------------------------~--------------~----------------------------------- arta kalan «susam küspesi» hnyvan• r l STER i NAN, 

Tramvaylarda kame usulü ihdu
0 

edilecekmiş, gazetelerin buna 
dair verdikleri tnffillit ~dur: 

cıBir ny müddetle muteber olmak üze.re .ihdas edilecek karnelerin 
fiatları, birinci mevki 840, ikinci mevki 600 ve talebeler için de bi
rinci mevki 480, ikinci me\•ki 240 olacaktır: Aylık knrnden htımil 
olanlar günde istedikleri kadar tramvara bineceklerdir.ıı 
Karne usuHinün halk için hakilcatr.n bir kola~iık old4ğuna inanıyoıu:z. 

STER iNANMA! 
Fakat bu usul ihdas edildiği zaman cebinde karn~ olanlann yüz 
metre ötede bir yere gidecekleri zaman da tramvaylara binmek istİ
yecekleri habra galir ... Böyle olunca, tramvaylarda izdihamın bir 
kat dahn artacağı tabiidir. 

l lar için gayet besleyici bir gıdadu. 
Şimdi, pasta, u•kerleme veııan ~ eT
lerdeki s rfiy tı da havi: çoktur. Kı
sacası susam her 1.nmon için ~c-.er 
bir mal ve ivi par eder bir mah -
suldür. 

Susamın belli ~ şlı nevileri, ta -
nesinin rengi ile ayırd edilmelncdir. 

Bu usulün, tramvaylarda izdihamı a:.caltmak 
ğine biz inanamıyoru7, Sen ey okuy.ucu: 

gayesilc ihdnı edildi. Bizde beyaz ve eıırı renkli t:uııamlar 

1 S T E R N A N, 1 S T E R INANMAI 
yetiştiriliyor. Son istat\1tiklerc <'Öre. 
m,.ınlcketimizd· senevi 5ı;.oo bin 
hekhH !usanı •·kilmr.okte ve b:J sa -
hadan vmıati 25-30 bin ton nı;ıh!ul 
elde edilmektedir. T:ırımm:ın 
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A 

ye 1 s aye 
v-e-r-·ı-ir_k,_e_n kayakçı arı faaliyette 

s· 2 (A A ) - Vilayetimiz içindeki kayakçıla~ şimdi vilaye-

AI 1 ıvas, · • I l devam etmcktcdırler. man ar tin karlı mıntakalsıında _c;a ı~m.o ar!na her Ün 20 kayııkla vr. mü. 
Erzurum kursunda yetı~en bır egıtmen g •• w k d" K"" 1·· 

8 1 Y navebe ile sabah akşam sporcula;a ka~akçılık ogr~tme te ır. oy u-
U gar- unan ıerimiz de bu spor• yakın bir alaka gostennektedır. 

hududuna BALKANLARDA Alman tayyareleri 
yaklaşıyorlar SiNiR HARBi Yugoslavya 

üzerinde Alman Genel 
Kurmayı 

Sofyada! 
Buıgar Kralı ile 
İngiliz elçisi 

arasındaki mülakat 
Sofya 3 (A.A.) - B. 8. C.: 
Dün akpm lngiliz sefiri Randel 

l:ral Boris tarafından kabul edilmi~ 
tir. Her iki tarafça vaziyeti hazıranın 
"-1.ameti takdir edilmektedir. Sa • 
ıtıldığına göre. Bulgariatana Alman 
lot" alannın girmesi dolayısile İngiliz 
hUkumetinin, hattı hareketi hakkın
da sefir kralır l~zım gelen izahatı 
'\>ermiştir. 

Royterin Sofya muhı birinin bil -
dirdiğine naza:an, lngiltere ile Bul
Raristan arasındaki diplomatik mü
naacbat yanndan evvel kesilmiye • 
CCktir. 

Dün Bulgaristandaki Alman or • 
duau .genel kurmay sübayları oto -
ıtıobille Sofyoyıt gelmiıılcrdir. Halen 
Sofyada bulunısn Alman askeılerinin 
ınilctan fazla değildir. 

Henüz teyid edilmiven haberlf're 
nazaran Alman kıtaatı Bulgar - Yu
nan hududuna yaklaşmaktftdır 

Bu gar 
meclisinde 
iti azl 

20 meb'uı Alman ordusunun 
Bıılgariıtana girme.ine mu -
hali! olduklarını bildirdiler, 

lakat aözler.: dinlenmedi 

Londra 3 (A.A.) - B. B. C.: 
Aasociated Pressin Sofya muhabi -
tinin bildirdi~ine ~öre Bulgar meb"u 
aan meclisinin dfinkii fevkalade içti
lnaında ba<ıvekil Filof. RulgarİAtana 
Alrnan kıt'ııla~ırıın girmrııine mii -
•aadc edilmesi hakkırıda Alman hii. 
kurneti tarafmrlnn vaki olan uılebi 
kabul eylemek niyt-tirırte ~lrhıf.unu 
bildirdikten sonra, 2 O m,.b us mu -
fıa)cfetlerini heV"1n etmi~ler ~·e m~
•-1 · ·· ka •cmı btemn•lerdIT. ""'° cnın munıı n • 

F"akat başvl"kilin h•vanatı ekserıyet 
tarafından kabul dilmicı olduiiun -
dan bu meb'usların talehJ .. ri icı'af e· 
dilrneden celseye nihayet veıilmiş -
tir. 

ZP, zeleden sonra 
bombardıman 

ltalyanlar leliıketude 
Lariıayı bombalamaktan 

çekin~diler 

Ati na 3 ( A.A.) - B B. C.: !\1üt. 
hif bir harektei arzdan sonra hıua. 
bt;ye dönen Urisa ııehri dün ltal -
Yan tayyareleri tarafından bir ııaat 
ltıliddetle bombalanmıştır. Hava 
tllarruzu hareketi ıırzdısıı mütees•İr 
olan h"lka yud:m edildi~i mada 
l\o\akubulmu'!tur. HRlen Larisa bir 
cn~az yı~'"' h"linrl~dir. 

Bay Eden Yu an c rkAnile 
gö;Jş i!y ~r 

Atina s (A.A) - B. B. C: 
tden kral tarahndan kabul edil -

d.fkten sonra, B).Şvekil lle görüşmüş
tür. Akşam İngiltere sefarethanesin
de Eden ve maiyeti şerefine bir ziya
fet, v~Umi~tır. 

Yugoslayad=ı mühim 
müfakatlar 

'.Belgrad 3 (AA.) - B. B. C: 
ı.!Gte istirahat etmekte olan BaŞ

t-.ı, dün tnyyıare ile acele olarak 
1le1grada dönmü~tür. 

'l'svetcovich ve Ha.rieiye Nazırı sn -
~,ıı. giderek mı naibi ae görüş -
~erou-. ' 

Londrada Sovyet 
Rusyanın vaziyeti 
etrafınrta tefsirler 

«Boğazların Tiirlıiye ve /ng~l
tere taralından müdafaa edıl

me•in.i Sovyetler memnuni
yetle karfllamaktadır» 

Londra 2 (A.A.) - Sundny Times 
gazetesimn diplomatik muharriri va
zıyor.: 

BulgariStanın "Üçlü pakta iltihakı
na aid protokolun imzası iızerine dün 
Viyanada belki sevinilmiştir. Fakat 
Sofyada sevinç duyulmamıştır. Bul -
garlar mükedder, şaşırmış bir halde 
ve ıztırab içinde ve Mihvere iltihak 
etmekle her şeyi kaybedebileceklerinJ 
fakat hiçbir şey kaznnamıyacakları
nı anlamış gibidirler. 

İngilterenln Bulgari.stana bir ül -
timatom verdiği hakkında İtalyanlar 
ta.rafından yayılan haber doğru de -
ğildir. 

Mihver sinir harbini şiddetlendire
rek Yunnnistanı ürkütmek ve İtalya 
ile sulh müzakeresine icbar etmek 
niyetindedir. 

Londrnda kuvvet.le zannedildiğine 

Ye Türk matbuatının müttefikan i,a
ret et.tiğlne göre, Almanya şııyed Bul 
garlstandan geçerek Yunanistnnı is
ti!~ etmeğe kalkarsa Türkiye mu -
dahale edecektir. 
Başlıca me.<;lelerden biri Türk or

du.sunu uzun bir harbe karşı koya -
cak şek!lde teçhiz etmektir. Ankara
da yapılan son İngiliz - Türk konuş.. 
malannda bu husus hakkında mem 
nunlyet verici neticeler alındığı zan
nedilmektedir. 

Sovyetler Birliği hakkında hiç bır 

endişe varid görülmemektedir. 
Ankarada kunetle zannedildiV.lne 

göre, Sovyetıer Bırlığlnln hiç başını 

ağrıtmak.cıızın Boğazların Türkiye "e 
İngiltert tarafından mildafao. edil -
me.sinl Sovyetler memnuniyetle kar
şılamaktadır. 

J ?tponya, 
İngiltere ile 

h3'rbe m i 
a _,ı~lanıyor 

Tokyo, buhranın harbe 
müncer olacağına hükmede

rek /ngilteredeki Japon 
menlaatlerinin himayeıini 

doıt bir devletten i.temiı 

Londra 3 (A.A.) - En emin 
kaynaklara göre, Japonya, Uz.ak -
J&rktaki buhranın mutlak surette 
harbe müncer olacaKına hükmede • 
rek dost bir Asya devletiuiıı Lon -
dradaki elçiliği nezdınde lngiltere~ 
de Japon menfaatlerinin himayesini 
ueruhde etmesı için iııtimzaçta bu -
lunmuştur. Ancak, şu ciheti kaydet
mek lazımdır ki, Japonya bu te~eb. 

b .. ·· yaptıgıw vakit Fransanın daha 
uau . "h d · ı· bir hattı hareket ıttı llZ e e. 

azım 1 ı k' h ı·r ceğİ sanılıyordu. 1 fa bu ı mu le ı 
1 d alına·ı haberlerde Fronsız-yer er en • , 

ların evvelce sanıldıqı dereceae ~
zimli hareket etmemekte oldugu 
bildirilmektedir. . 

Londranın salahiyetli mahfeli.en, 

V . h hükumeti tarafından verılen 
ıc y h" b" fh 

kararın fevkalade mü ım.. 1 ~. sa a 
açtığı mütalect.sındRdır. Çunku Ja ,~ 
ponya şimd i mütalebatta bul~nma;c 
yoluna girdiği için herhangı bır nok. 
tada taviz koparınca ve!'i tnleble~ -
de bulunacaktı r. Öyle J.:ı, <!! geç ııı .-
1.thlı bir ihtilaf önüne geçı lınez bıı 
hal alacaktır. . . . • 

in iltere ve Am .. •ıka ıçın ıcab e-
den :ey bu sılahlı. ihti~~fı~ a~cak 
k d·ı · irin mü•a•d l'ordukll'rı za-en 1 en " n .. "d 

da paılaınaoııdır. 11 musıu za-
man . - · h d 
manın ne olal>1lec;gı 'kAusdusunB a 

k •· b' sır tutular.ar:ı a<ı fi r ı:. U-
at ı ır . k k"f" 1. ı.· .. rasını sövl•me ·a '' ır ı..ı, U -

gun ~u azı"yet ha'·'<ında Lôndra ile 
mumı v k . 
Va~ington arasındn d.-:vamlı no taı 
nazar teatileri olmaktJ.dır. 

Bir Alman tayyaresi 
inmiye mecbur edildi 

Belgrad, 2 (A.A.) - Cumartesi 
g.ünü iki Alman bombard.~m~~ı t~Y
yaresi Makedonyada Üskup uzuın_ 
den uçmuıtur. Tayyarelerden biri 
Yugoslav avcı tayyareleri !ar~fı?
dan yere inmiye mecbur e~ılmıştır. 

Ornu Severin karşısında funa ü. 
zerinde de yedi Alman tayyaresi 
Yugoslav toprAklanna tecaviiz et
mi tir. Burada Yugoslav tayyaıe 

Ş dw • • b t dafi topu olma ıgı ıçın u ayyare-
lere karşı mitralyöz ateşi açılmı~ v~ 
tayyareler Romen topr.aklarına ge1! 

d .. .. t"u"r Tavynrelerın ha,.ıı.ra ug 
onmuş · . . 

radığı söylenmektedır. 
Yugo~lavyııda Tunad~ s.evkuL 

baklmındıın ehemmıyetı olan 
ceyş . l 1 . 
yerlere tayyare dnfı top arı yer eşti. 
rilmekte<Jir. 

Belgrad, 2 ( A.A.) - Bu}garist:ı
na gitmekte olan bir Alman naklı. 
ye tayyaresi dün öğleden sonıa Yu 
goslavyada Üsküp tayyare meyda
nına mecburi bir inı' yapm.ıştıT": 
Tayyarede pilottan maada ek.iz ki 
şid~n mürekkeb mürettebatı var. 
dır. Pilot, ıolunu şaşırdığını beyan 
etmiştir. 

.;...__~~~~~--

Alman ve 
İtalyan 
tebl.ğ eri 

Berlin, 2 (A.A.) - Resıni teb
liğ: 

Silahlı keşif uçuşu yapmakta olan 
muharebe tayyarelerimiz dün ce
man sekiz bin tonilatoluk iki düş
man ticaret vapuru batırmışlar ve 
diğer üç vapurıJ ağır hasara uğrat. 
mışlardır. 

Uzak mesafe kateden keşif tay. 
yarelerimiz dün obanı lııkoçya sa. 
hilleri önünde iki vapur kafilesine 
hücum ederek 8000 toniliHPluk bir 
vapur batırm!şlıu ve dii(er 5 vapu
ru ağır ha.sara u~ratmışl11rdır. Ha
!lara uğrıyan vapurlara kaybolmuş 
nazarile bakılabilir. 

Muharebe tavyuelerilT'İ1clen mü 
rf'kkeb kuvvetli ha,·a filolarımız 
1 12 Mart gec,.~i Hull de, Cardiff' de 
Southampton'da ve Great Yar
mouthda askeri hedeflere ve f ngil
terenin şarkında ~ece tücumfo.rına 
mahsus tayyar,. meydanları i!e Is. 
koçyanın şimul:nd • ve f nşı;ilterenin 
cenub ve cenubu !'nrki sahillerinde 
müteaddid liman tesisatına hücum 
etmMerdir. 

Alman muh1Hebe tayyareleri MRl 
ta adasında La Valette limanını mu 
vaffakivetle boıl'bardımnn ederek 
n-ıuht~ljf rapta b,..~h;ıla• ııtmııılar
dır. Kalede mevzi almış tayVare da
fi batı>ruaları ii-... .-inı- tllm isa"hetler 
kavd .. rfilmi~tir. ()7erinde iki top bu 
lur"'" bir duha b t••ılmıctır. 

Dü*man diin ~""'"' $?Rrhi Alm~n
va. i.iTerine hüviik ı. .... sı. kuv\•etl,.ri-
1 .. hiir.um etmİ'I vft ("..,J"ı:ınc mınta-
1<a'lma vi.iks,.k infilrlrlı ve van1?ın 
bombaları atmıotır. Birçok vt'rlnde 
•vl<"r tahrib edilıl'i<ıtir. A k .. .-i ve 
a-keri .. tı .. mmivı-ti haiz h~df'fl~de 
vulnra ıı: .. f .. n lıa'lar eht!m.,,iveuizdir. 

Sığınaklar dı~ıl'rla bulunan •ivil 
halk arasınd11 öHiler v• yaralılar 
vardır. 

İtalyan teb~iği 
Roma 2 {A.A,\ - İtalyan orduları 

umumt karargahının 288 numaralı 

tebliği: 

Yunan cephe.sinde mühim hiçbir 
kara fııaliyetl olmamıştır. Hava fi • 
ıotarımız biıyük ve kücük çapta bom 
balarla düşmanın konak yerlerini, 
müdafaa tcsioıntını ve naklıyat yolla. 
rını bombardunnn etml.şlerdlr Düş
manın mühim bır deni?. Ü"5linc mü
essir surette isabetli endahtlar yapıl-
mıştır. 

Alman h!lv:ı kuvvetlerine mensub 
tayyo.reler, Malta. adasında krıın V~
letta limanına hücum etmişler ve ı;oz 
le görünür neticeler elde etmişl_:-r
dir. İki topla te.slih edilmiş olan bu -
yük bı.r cephhane gemisi batırılmış-

tır. 

} Arnavudlukta 1 

harb tekrar 
şiddetlendi 

Bir İtalyan mukabil 
taarruzu püskürtüldü 

Manastır, 2 (A.A.) - Royter 
Ajansının Arnavudluk hududunda 
bulunan hususi m.ıhabiri bildiriyor: 

İngiliz ve Yunan tayyareleri Ar
navudluk cephesinin tıimal kısmı 
üzerinde İtalyan tayyarelerile bir 
hava muharebesi yapmışlardır. 

3 Holanda şehri 
para cezasına 

çarptırıldı 
Londra, 2 (A.A.) - Lonclraya 

gelen haberle.re göre, bazı Alman
ların öldürülmü§ olduğu aon isyan 
hareketleri üzerine, Holandadaki 
Alman işgal maltamlan, üç şehre 
büyük para cezalan kesmiştir. Ams 
terdam §ehri, iki milyon lira, Hil
versum 250 bin lira, diğer bir ehir 
de 75 bin lira vereceklerdir. 

Alman ordusu 
Bulgar arazisinde Yunan ve lngiliz bombardıman 

tayyarelerinin İtalyan mevzilerine 
ve İtalyan hatları gerisindeki nalc. 
liye vasıtalarına hücuın ettikleri bil. (Baştarafı J inci s:ıyfnda) 
dirilmektedir. Hücuma uğnyan yer Alman orduları teşekkiillt:ri, Bul 
ler arasında Berat, Elbasan ve Te. ~aristan hükumetile nıutabık olarak 
pedelenin etrafındaki r1evziler bulun 1 lngilizlerin cenubu şarki Avnıpasın 
maktadır. daki haber alınan tedbirlerine kar-

ltalyan tayyarelerinin de Yunan şı koymak ve bunlan önlemek üze. 
hatları gerisinde Florin,, Cörice ve re 2 Marttan itibaren Bulgaristana 
Moskopolisi bombardıman ettikleri girmektedir. Almnn kıtalnn Bulgar 
öğrenilmiştir. halkı tarafından hararetle k.u~ılanı 

ŞirnaJ cephe$İnde yor. 
Şiddetli bir kar fırtınası yuzun- Kral Boris nezdinde 

den geçirilen kısa bir sükunet dev- Sof.ya, 2 (A.A.) - D. N. B. bil 
resinden sonra bütün şimal cephesi diriyor: 
boyunca muharebe tekrar başlamış Alman elçisi Baron Von Richtho 
tır. Cumartesi günü topçunun bom- fen bugün saat 1 7 de KrRl Boris 
bardımanı bilhn!ıı m,.rkez mıntaka- tarafından kabul rodilmiştir. Kral 
aında şiddetli olmuştur. Develi ır- Bulgaristanın üçlii _!>akta iltihakın. 
mağının geçtiği vadi ve Şkumbi de. dan dolayı elçiye memnuniyetini 
resinin yukarı kısmı boyunca da lop bildirmiştir. 
çu ateşi sureti mahsusadn şiddetli Bunu mütc.-akih Kral. ltnh>nn el. 
olmuştur. çisi Kont Magistratey: kabul eyi~ 

Pogradetin fimalinde de lopç\c miştir. 
düellosu vukubulmu" ve Yunanlı- Bulgaristanın Londro elçisi istifa 

Zelzele Larisada 
müthiş 

tahribat yaptı 
Şehrin evlerinden 

yüzde kırkı harab oldu 

Atina 2 (A.A.) - Dün saat 6 da 
Larisa'da çok şiddetli bır zelzele ol -
muştur, Büyük hasar vukun gelmır 
tir. İnsanca mühim zayıat vardır. 

Atina 2 CA.A.> - ruıuter: 
Buraya gelen yolcuların verdiği mıı 

lWrıata göre, Cumartesi sabahı vu -
kua gelen zelzele, fehrin evlerinden 
yüzde kırkını tahrib etmiştir. Teıern. 
tın miktarı henuz malüm değıldır. 
Fakat şehrin 28 bin kişilik nüfusu -
tıun büyük bır kısmı yurdsuz knlnı.~ 
ve sokaklara çıkm~tır. Larisa post:ı· 

nesi harab olduğundan, şehırlc bü 
tün telgraf muhnberatı durmuştur. 
Fo.kat Volos'a gelen yolcular, Larisa. 
nın büyük meydanında birçok otelle· 
rin harab olduğunu ifade et.m~ler -
dir. 

Atina rasadhanesi, zelzelenin mcr. 
kezinin Larisanın şimali ge.rbisindc 
!bulunduğunu bUdlrmektechr. 

Hü.kümet, zelzele mıntnkasınn der 
hal yardım gönderilmesini emretmir 
tir. 

Mareşal Petenin 
patronlara ve 

işçilere hitabesi 
!arın ateşi dahn şiddetli olmu~tur. etti 

1 d d k 1 Saint Etienne 1 (A.A.) - Havas: Yunan kıta an miitea di no tn ar Londra. 2 (A.A.) _ Bııl"aris.. 
· ) k ı '"' Dün şerefine verilen bir öğle yem& da hücuma ~eçmış er ve sev u ccyt tanın Londra elçisi B. M.?ncikof 

1 d J"d ·1 • ğinden sonra mareşal Peto.in, Saint kıymeti o an müten ı ı mevzı er ış Bulgaristanın mihvere iltihakı üze. 
1 d Et.ienne belediye dairesinin balkonun gal etmiş er ir. rinr i .. tifa etmi .. tir. 

" dan müstakbel içtimai milnn.sebetleı İtalyan mukabil taarruzu iki bucuk •ent·d~nberi Londrada 
hakkında milhim bir nutuk söylemiş. Atina, 2 (A.A.) -- Atina Tad- bulunmakta olan B. Monçik<'f daha tir. 

yosu, harekat hakkında dün nkııam evvel Bulgaristanın Berne f'lçisi idi. Mareşal sınıflar arasındaki m!lcn-
aşağıdaki haberleri vermiştir: Amer&,ııdaki BulJ,Fıın· Rlacak1an deleye ne için nlhnyet vermek lflzım 

Cuma günü, İtalyanlar İçin fena bloke edilecek geldiğini, işsizlik tehlikesini, se!aletl, 
bir gün olmu~hır. lt"lyan başkuman Va .. ington, 2 (A.A.) - Dün, eğlencesiz mesaiyi, işçilerimizin sıhht 
lığı son günlerde merkez mıntaka- Amerika Rirleşik devletleri Horici- hayat şartlarına Ui.bl olmaları zarn
sında Yunan kuvvetleri tarafından ye Nazırı B Cordell Hull. eğ~r Bul- retinl tebarüz ettirmıŞtir. 
zaptedilen mevziiere karşı mukabil gari"tan Alman kıtaları taTafından Mar~al Petain Lşç.ilere hitab ederek 
~ir taarruz, yapılması-ıı emretmi"_tİr joCYal •dilir!!t-. Am .. rika hiikumt-ti- ı şunları söylemiştir : 
Bu mukabil taamız. t"n miirnta7. ltal nin, Amerikad ki alacaklarını bbkc Frnnsız işçileri. 
yan taburları tarafından vapılmış. •t..,.•vi ciclrti ııurrtt• nn7.arı dikkate Hitabımı dinlemenizi ~t.ı'yorum. İç. 
tır. Taarruzun netic~si lıaly:ınlar j "ı.,,.n<!•nı tı<ivl .. mi•tir. tlmat JSl{ih mesai.sine heyecanla il -
için bir f~lakt!t olmu-> ve ftalv~n ~s 5,..ıv" m .. rinrf,. Alman tavyarelt>rİ tihak etmeueniz bu yolda hıç bır şey 
kerleri adeta '~!he.ney~ sevk~dıl'!1~ş- ı Be'grad 2 ( A.A.) - Reuter: yapılması mümkün olamaz. 
tir. lıalyanlar ••~nan ~tomntık !ılah 1 İyi haber alan kaynaklardan bu İşçiler, dostlarım, demagoji yapan-
larının maka_s';'"rı. '1

1
'""'. arasına alın- raya gelen haberlere göre dün glln- ları artık dinlemeyiniz. Onların slzo 

mışlar ve bıçılmıslerdır. Taarruzl\ düz 250 Alman tayyaresi ınüU!madi· çok fenalığı dokundu. Onlar sizi ha. 
geçen lıalyan kıtaatındırn ancak ç~k yen Sofya üzerinde ııçmuştur. Bu tny yalle beslediler, sıae her şeyi vAdetti
a7 bir ~ı .. nıı havatlbrını ;urtar~~~- ı yarelerln çoğu bombardıman tayyare ler. Onların şu düsturunu unutma -
mişlerdır. ltalyan ta uru uman 

1 
Jeridir. Avcı tayyare'eri de bombar - yınız: Ekmek, sulh ve hürriyet. Hal

da ölüler arnsındadıl". 
~ bl"- dıman tayyarelerine refakat etmiş - buki siz seraleUe. harble ve hezimet.le 

Resmı te ıg .• tir. karşılaştınız . 
Atina, 2 (AA) - Dun .~kşı.m Burava gelen haberlere göre ce- BilAhare patronlara hitaben mare-d'I 1 "6 umaralı tcblıg· · • 

neııre 1 en ._ n • k. "f nubi Bulgaristanda bulunan tayya - şal demiştir ki: Zaman zama:ı "ıddetlenen eşı 
- f J" f olmuştur 1 re meydanları Almanların işgali al - Patronlar, 

ve top5ç~ .11
aa ıve 1 

d •• ·at tındadır. Ve bir miktar stuka pike 
ıvı er arasın a :ıay . Sınıflar arasındaki mücadeleden ıı-

Atina 2 (A A ) - Umumi Em. bombardıman tayyaresi şımdiden bu ranızda birçoklarının mes'uliyet hi.s. 
. N. :·.. 1 M t nkgamı tayyare meydanlarında bulunmak - sesi vardır. Hodblnlığlniz ve işçilerın nıyet. , eza.retını.l'l. ar tadır. 

1 bl - hayat şartlarını anlama.maklığına tarih ı resmı te ıg: . . Alman kıt'alannın Sofyaya · 
o··şman tayyarelcn Prevezeyı cırer çıok defa komünizmin en iyi yardım-

bu d t • . , d t lefat girmez Alman elçiliği önünde resmi cısı olmuştur. 1,ınizde çnl~anızın .bom ar ıman e mı3 ıse e e sö . 
h kt Fi · mıntaka geQid yaptıkları ylcnmekt.edır. meşru klrlanndan milstefid olmama ve asarat yo ur. orın • 

sına da bomhalar otılmış iki kadın: YuS?oslavyada akııler nızı sizden tnJeb etmiyorum. Yalnız 
la bir çocuk yaralanmış ve garbı Belgrad 2 <A.A.) - D. N B. nJan- insanlık ve Fransızlık vnzlfelermır.i 
Morada krun Boure mıntakasında sı bildiriyor: herkesten evvel müdrik olmanızı ;,s. 
düşmanın yapmı olduğu tecavüz- Belgradın _salahiyetli mahfellerl Bul tiyorum. 
ler n,.ticesiz kalmıştır. gnri.stanın Üçlü pakta iltihakını s~- Mareşal nutkunu bitırlrken herke. 

29 Kanunusnnidcn 28 Şubata ka kônetle karşılamışlardır. Komşu mil- sin sevgi ve neş'e ile müstekar ve sulh 
dar geçen harbin dördüncü ayı es- !etlerle dostane münasebetlerin mu- perver bir cemiyetin ferdi olmasını 
nasında ftalyanların yapmış olduk., ha faza edileceği hakkında Bulgar taleb etmişt.cr. 
ları tayvare akınları nrticesinde si- ba.şvekni Fi1of t.arafından yapılan be ------
vil ahaliden telef olanlarla vukua yanatın bilhas.o;a memnuniyetle ~ar- Kolonyanın 
gelen hasaratın bilançosu, şudur: . şılandığı söylenmektedir. 

31 i erkelc, 34 ü kadın ve 17 sı Zağreb siyasi mahfellerl Bulgarıs. bombardımanı 
çocuk olmak iizere 82 ki,i ölmiiş.. tanın Üçlü pakta ütihnkını hlidi'!ele-

tür. rİn tabı1 bir inkişafı olarak kabul e

Bulgar matbuatı 
üçlü pakta iltihakı 
nasıl karşı' a iı? 

Sof ya 2 (A.A.) - Havas: 
Gazeteler, Bulgaristanın Üçlü pak

ta iltihakını kısaca bahis mevzuu e
diyorlar. Fakat Viyana mera.simi hak
kında birçok tafsllflt verıyorlar. 

Zora gazete.si diyor ki: 
Bulgaristan, ~lü pakta komşula -

rını tehdıd etmek için değıl. bu pak
tı imza eLm.ş olanlnrm Avrupada a -
dil bir nizam elde etmek için müca -
dele ettıklerınden dolayı iltihak ey -
!emiştir. Bu nizamın kurula.cağına ka 
niiz. 

Utro gazPtesl de şöyle yazıyor: 

Sun'i ~ daracık hududları olan bü 
tün ecnebi memleket4er Üçlü paktı 
tasvlb edıyorlar. Bıılgar'5tnn daracık 

hayat sahasında boğuluyor ve adale
te dayanan ve onun asgari metaliba
tını is'nf eden yeni blr nizam istiyı>r. 

diyorlar. 
Zağreb'dekl İngiliz knn.ı:ıc:ılo~uğu -

nun iktısad icleri şefi Avan.ı;'ın Ytı -
goola vyadakl İngill.,lerin ika met !!Ün
lerinin sayılı olduğunu söylemesi de
rin bir tesir yapmıştır. 
f..,..;1;.. ı1..ti.; Kra1 no.;~ il• eö.-iittü 

Sofya 2 A.A) - İngılterenln Sofyn 
elci.~i Rf'ndel. diin gpce geç vakit kral 
B')risle bir görü me yapmıstır. Oö -
rüqmenln nerede vukua geldigı ııu -
Iüm değildir. 

Viyana dön\i":; 
Viyana 2 ~A.A.) - Bulgar bnı;ve _ 

kili Filof bu sabah tayyare He Viya -
nadan Sotyaya hareket etmiştir. Al
man hariciye nazırı Von Rlbbentrop 

Bulgar baıvelrUini tayyare meyde -
nma kadar tecıvi etmiş ve orı:ıdn ken
dl~ine hararetli bir tarzda veda et
miştir. 

Saat 10,30 da İtalya hariciye Na -
zırı kont Ciano husu.si bir trenle Vıya 
nayı terketmiştir. 

Alman harJciye nazırına harareti~ 

veda ettikten sonra kont Ciano İ -
talyaya avdet etmek üzere gara git-
mişUr. 

Londra 3 (A.A.) - B. B. C.: 
Cumartesi ~ünü İngiliz tayyareleri 
tarafından Kolonya şehri üzerine 
yapılan hücumun Üç saat sürdiiğü 
öğrenilmiştir. Şehrin sınai mıntaka ı 
üzerine büyük miktarda yangın ve 
infilak bombaları atılmıştır. Çıkan 
müteaddid yangınlar.n alevleri sa -
yesinde İngilizler hedeflerini tesbit 
eylemeğe muvaffak olmu•lardır. ln
~iliz tayyarecilerini~ Kolonyadan 
ayrılışları sıra~ında ba tan başa )'ili\ 

maktaydı. 

Erzurum~a zelze1e 
Erzurum 2 (A..A) - Bugün burada 

saat 7,10 da orta şiddette ve 6 snniye 
devam. eden bir zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Şüphe l i bir ölüm 
Bakırköyünd•, l'ltanbul c-ıuidcsin

de 47 numaralı kah\•ehırnrdc y ~ıp 
kalkan 35 yaşlıırındn Rrccb oglu 
Mustafa. dün gece knhvrde ()lü ola
yak bulunmu!ltur. O .::ivardn se\ ynr 
41atıcılık yapan MustAfanın ölümü 
şüpheli görülmüQ, ce!!ed morga kRI· 
dırılmı~tır. Tahkikata devıım edil • 
m'!L:.tcdir. 
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_, 

Şehir llaberleri 
Dört ayrı grupa 

mensub ressamlar 
birleşiyorlar 

1
• sknd ar ve Kadıkoy 

tramvaylarının vaziyeti 
Yeni tip ekmek 

daha ucuza 
satılacak 

1 

15 Subat tarihli • 

bilmecemizde kazananı 
Mevcud san'at grupları dağı -
tılacak ve TeHamlar bir birli1' 

iç:nde toplanacak 

Tramvayların belediyeye devri veyahud 
şimdiki halinde idaresi hakkında 

yakın da karar verilecek 

Belediye yeni ekmekleri ııkı 15 Şub&t tarıb:t bilmecemiz - 1 397 Kemal Köse, Kayseri 
b · k t l t,. b · t t d .. de kazanan okuY'Ucula:rırnmn ISimie.. mahallCSı uı~ sokak 10 numan 
ır on ro a a 1

• u uy?r,. un iri aşatıda yuılıcJır. istıınbulı1a bu • Miıye.sser Çoksatar, İstanbul Ba 

• lırınlar teltıı edıldı .anan okUT11col.anmızm het'tivt"leriru köy Bakızatncı Ka.pamacı Ekrem 

O.. p 1 .. 8 P.:ızarlesJ, Perşembe giihlcrl ö~leden kak t3 nunıarnda Ayla Yılmaz • 
Şehrimizde hulunnn ressamlar O l d' unR ~za~ 1° mas~na L?~ı;neAnk c- sonra bil.zatı ida:rehan"1tl®en alma.. Muhtıra defteri 

dün saat 15,30 da Eminönü Halko- Üıküdar, Kadıköy ve ~avalisi'aitte ödenmesi hususunda ~a. s: .e ıy ~ıs ı~ .ua,,~ıl , uthı. so~ lan lazundır. Taşrada bulunanlann CSoo P03t.a hatıralı) 
vı·nde mühim bir toplantı yapmış. halk tramvaylım idaresinin, 1 Ban küdar Tramvayları ldate11le eakı ıle beledıyc milfettış en ıe nn mu tlediYa.cri •dlı·eıduine posta ile g&ı.. . • 

ı 1
- 'k · k · 1 1 kt •L • k ...: d 0 bı· anla'"""l\ telı'f •emtlerı·ndeki fırınlarda yeni . . . • • . Knyserı Ahmcdpaşa ilkokulu lardır. Bu toplantıya D ıırupu, Gü. kaıı ve e11ki e cdn şır etane o an e e ruı; pr e ... nrasın .. r ,._. . k" k . 1· . f . k 1 dcrillr. Birinci ve ikınCi ikra.mlyeyı ka.. 2 D de 402 Ayşe OözObUyftk i.zmıt 

Zcl San' atlar BirJjXj rcs amlarile, borcu hakkıııda bir müddet evvel elde cdilmi tir. . tıp e mc ıma ını tc tış ve ontro rıa.ruruş lanl ~, k ulmal& - • 
ıı; ] l b l j E k f ld · · O k"dar Tram etmi. lerdir. Bu tefti~ ve kontrollar .. . ,.0 a.r ~ )e C1ll ta okul sınıf 2-A da 503 Suad Ayt müstnkillcr ve serbelt ressamlar i~. birer aft aşma yapı mış ve ıı an 8§ "' a arcsının. s ·u. 1 O .. k d k k h' k'ld nzere •)• çıkmış bırcr fotoğrnJlanru İ,,tanbul Büyükdere Karaorman s 

tirak ctmiılerd.ir. malar tuvib olunmak üzere Şehir vayları ldareıındckı elnçagı hıı~kın gun a ar ço sı ı • ır şe ı c vermel'dı-Jer 
lrti'mada konuşulacak baılıca Mecliaine gönderilmişti. Sehir Mec. dn da bir anl~~ma yapılmı' ve Ev- yapılacak ve muhtelif fırınlardan a- DÖ,RT ·LİRALIK KITAB kak 3 numarada ~lma Sukan. 
~ • !isi bu anla~malan muhtelit bir en. kafın hissesinin satın alının sı hu- 1 nacak nümund•r belediye kimya. Yuvarlnk düny kaJemtra: 

mevzuu bu dört san ttt 41rupunun çümene hav.ıle etmiş, muhtelit en- susunda bir kanun layihaı.ı hazn lan. hanesinde tnhlil olunacnktır. Zonguldak M that paşa ilk okulu (Son Posta hatırall) 
dağıtılması, yerine bütün reasamlan ctimen hu husuııta rne!disini bitire· mııtrr. Bugün öğJ ... d,.n aonrıı. Vali Mua. sınıf 4--A dn 257 Ha.!an Bakallnr. İstanbul Fatih Refah sokak 11 
bir arada taplıyacak umumi bir bir- rek mazbatasını hazırlamıştır. 1 u aklid r ve Kadıköy Tramvay. vini Ahmed Kınığln rivnsetinde ya. Bir büyük su)u boya takımı marada Behcet Ukan, İstnııbu• b 
liğin teşkili idi. Bu hususta içtimada Şehir Mecl inin yarın öğleden lan Hissedarlar Umumi Heyeti .top pılacak olan Fiat ~1ürakabe Komis- İ.st.anbul Moda 8 ine, ılkokul sınıf rinci ilkokul t.nlebcs nden 5-B ta 
hazır bulunanlar söz almışlar, bir sonra yapaca~ı toplantıda mııhtelit lantısı 2 7 Martta yapıl.ıcak ve ıdn- vonu toplantısında ~·eni ekml"k ima- 4-B de 487 Aysen Kutalp. besinden 606 Lcmrn Tıınagiir, İs Çok münakaulıır olmuf, cel!e hara- b 1 k · · · ·· .. ··1 c ktir ı· h ·· d• 1 ·J Ç'-'vda l nun B' ş· J Jb'" ·· b 1 Gel b v orta okul 1 D de y- encümenin maz ata ~rı müzn ere o ren•"ı vıızıyen goru u e e · ıne ma sus yıız ~ .. r ı u ır ır ey a umu u en e ı -
retli aafhalar arzetmi tir. lunacak ve Oııküdar T ramvavl n Üsküdar tramvaylarını b le~iye- fiatı yeniden te~ik olunncakhr. Be Alaşehir ilkokulu sınıf 2-B de 1035 Sedad Erselçuk 

Bu arada D grupu~da~ NUTullah Jdarcııinin yaptığı ıınla~mnlnr kara- ye de~·ri veyııhud fjmcliki .h11lınde h .. r çuval 9 72 kuruıt olarak tf'ııbit BetüI Karadü~en. Bova kalemi 
Berk mevcud teşekk~lenn dağıtıl- ra bağlanacaktır. O~küdar, Kadı. idn•· • "ıRkkındıı yakında bır karar edilen bu un fiatl<\rıoın bir mlktar Mlirekkebli kalem Edincik birinci okul sınıf l de 
rnMı fikrine hir11z • etmt!I, bu gru~l~- ı köy ve Havafün llıılk Tramvaylan veril~cekti~: . . .. ., .. daha ll"n7:i1h• ı:alııılacak, bu takdir <Son Postn hatır h ) Erol Hancı, Malatya Devlet Drmir 
nn kalmasını •an at hayatımız JÇm fçlareşİ yaptığı anlatamalara göre, ) "" -lııa:ım : re • gore ~ akudar de f'kmek fiatlarını biraz daha in- Erzurum llsesi <ıınıf 6-B de 1151 nu- yolları depo nıüdiiril k zı Mru·ke 
favdalı gördüğünü aöyliy\:rd,, ez... iş Banka!!ına olan 325 bin liralık Tramvayları ida.resı son hır . 8 "1!e dirmelc milmkiin olacaktır. maralı Fethi Bur.sa Yenişehir üçfiııcQ de, İskenderun gfimriik mUdilrlil 
cümle demiştir ki: borcunu 1 O senede faizsi~ olarak 1 içın~e 1 O~ bin lıra.v.a vakın .hır kar okul talebesinden 50 numaralı İsmet kfttiblcrlnden Esad kızı Suna. 

- Bugün ck9erivct hası) ol&lmadı- 200 bin lira olnrak ödl)yecdctir. J temm etmıştir. Bı~ ıtıb~rln alııkıı.~ar- Yeniden 3 verem mücadele Mutlu, htanbul Sfileymanlye kız ortıı Albüm 
ğına göre, bu m-.:şel .. yj başka bir top idarenin eski ~tektrik şirketine 0 - lar ld~rl"nin kendı v,.anoahl:-.. gf"~ın_e- d. · I okulu sınıf 2-B de SüheylA En;ılt, <Son Posta hatıralı) 
lantıda konuşnlım. Bugünkü ~tUP lan 250 bin lira borcunun 100 bin cek bır halde oldugunu ~oylemı - ·spanserı r çı ıy1r Şehremini MeleJı:hatun mn.halle.sJ Din İzmir Oöztcpe İnönü caddesi 
lar dağılır, ~~yet arı:u edilen birlik liraya indirilıneın ve bunun üç tak. 

1 
!erdir. Veremle Mücadele Cemiyeti, Ka • gll aokat No 18 Cevdet. numarada Riz:ın Şeny~ü. An 

de kurulmazııe, o vakit çok hazin Ünı·versı·tede açık sunp şa. Üsküdar ve Beykozda yeni Kurşun dolma kalem Onzl Mustafa Kemal ilk'!kulu Sl 
bir vaziyete dü~ülür, Peynir işi yeni..: en birer veremle mücadele dispnruıerı aç. (Son Posta hatıralı) 4 de 188 num ralı Turgud Olcay, 

Demi~tlr. k•k rt•r doçent]ikler mağı kararl~tırmış ve faaliyete geç- Burdur Gazı okulu sınır 4 talebe- tanbul Şchremıni erkek orta ok Toplantı n .. tiee!İnde ressamlar tet 1 e 1 ıyor . mıştir. Yeni dispanserler ya.kında 'ıl'll- sinden Şükran Yalman, lstnnbul er- 299 Salfıhnttin. 
bir birlik kuıulmasını karar altına Fiat Mürakabe Komisy<1nu bu- 'Üniversitenin muhtelif faklilt.ele - lı;a nçılııcattır. kek lisesl sınıf 4.D mle?estnden 17 Ayna 
almıglar, bu cıhet iizf'rinde içtimaa cün öileden onra yapacağı toplan rinde ceza hukuku, medeni hukuk, .................................................... Doğan, İstanbul T~viklye Muradiye (Bon Posta hatıralı) 
gelmiyen diğr.r arkad•ılarının da tıda peynir i ini görü~ecektir. devletler umumi hukuku, devletler hu Şark Sİn8m<;SJOd 3 Bayır sokak 66 numarada Nural İstanbul Bebe~ Yo:urtçu zmtü 
fikirlerini alma\; için t"'krar toplan- Buzhanel~rdekl peynirlcnin mik- ıusi hukuku, umumi fcLsefe ve man. Alpafut. knk a numara& Kdmn Aksüs, İsta 
mak üzere dai'hlmışlardıt. tarı bugünlerd,, tesbit edildikten tık, Türk edebiyatı tal'ıhi, Alman r.. Tu ,~jansky'nin bir Di§ fırçası bul 44 üncn okul sınıf 4-A da 8 

ısonr. icab ettiği takdirde bu stok. loloJl.s1, umumi iktı.sad ve lktısııd te- CSOn Posta hatıralı) Fatma Pamir İstanbul Taksim Sal 
Bir k'" dm e'bise~eri tutu
şarak ağır surette yandı 

lara komisyon tarafından vaz\ved or~. maliye ve maliye k:anunlıuı, tk- e.;eri: Uzaklaşan NJğde Kaleaı•ı Çeşme geçidi 5 llU- Pulcherıe m~kt.ebinden 397 Meral. 
edilecek ve tayin olunan aıami ta- tısad ve iktuadl doktrinler tarihi, f d • maralı nde Halis Yorulmaı, Dörtyol K 0 t b 

E~nönündc Pertcvpaşa yoku. 
tunda 4 7 numaralı evde oturan Ali 
kızı Jamahan dün manıal yakarken 

tış fiatı üııerinden perakendecilere ana~mi, . hayatı ve tıbbl kJmya do - m 9 0 1 varidat memuru oğlı~ M. Emin Yoz- Eski.şehir orta 1 o~ulu sınıf 1-B 
peynir vr.ril_ec_e_k_ti_'r_. ___ çentl~klen açık . bulunmaktadır. ~c: J6 tanbulda beı hafta gö&terilen gıın, İstanbul Kabataş Usesi talebe- 1055 Adnan, Manisa M. Germen ok 

çeııUıklere talıb olanların Y~ Arabacının kızı Dunyaşka, vo halkı sinden 141 numaralı SalA.hatt.\n Uıtur. lu stnıf S-A da 6d7 Hfıserin Emil fk" ocuk zehirlendi dil imtihanları 5 Ntaoda, MM mıtf- • 1 
ç hanl~n da 15 Ni.!anda yapılaca.ktır. zevk ve net' e içbde bırakan Jenny Dıt macunu Nallıhan ilkokulu sınıf 2 de 200 

kazaen eteklerini tutuşturmuştur. 
Alevler birdenbire bütün elbiseyi 
aarmış ve icadın vücudüniln muh. 
telif yerlerinden ~ok ağır eurette 
yanmıştır. 

Dün -tehrimizde iki ıehlrlenme va.k- Yugo'nun oynndığı Nanet'tcn son- Lülebu.rıaa "rta okul sınıf 1-A da ran Özkan. 
ası olmuştur; r ra, sinema müdüriyeti meşhur vnzn' ----------: 

Eyübde oturan Mehmedin 6 aylık 8 r k;lg şarab (Ç. p reza ef sahne Tou~janaky'nin Uzaklaşan 1 
çocutu yedtği çocuk unundan tehir- çıkaran sarhoş Melodi filmini göstermektedir. Si- D~vlet Denizyolları şlelma Umum 
lenmi , d~rhal Oerrahpafa hutane - nema aan'atının yeni bir buluıu olan 1 
&ine kaldırılarak tedavi al!.lna alın- Hayri Ulu isminde hir genç dün Uzaklaşan Melodı mevruu dünyanın MUdUrlUQU IAnları Hidise 7.Bb•taya bildirilerek, İs

mahan derhal Ciilhllne hasta!'lesine 
kaldınlmııı ve tedavi altına alınmış
tır. 

mı,tır. bir kilo ıarab içtikten aonra aokaia 3 kıt'asında: Avrupa, Afrika ve A.. 
Al~mdarda ot.u'ran İ&mail imlinde çıkmış ve Karagümıük sineması merikada ve başından sonuna kadar 3 Marttan 10 Marta kadar muhtelif 

blrınln ıs yaıındnki kw da dün ye. önünde ouna buna çatmıya, rezalet bir saf a§k ''e heyecanlı bir duygu 

diğı yemekten ıehirlenm· tir. çrkarmıya başlamıştır. kadrosu içinde ceçmekt.-dir. Bu. ay. hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
Çocuk hastaneye kaldırılmıştır. Sarhoş, kendişini ır.erhze götür- ni zamanda ç~ heyecanlı bir dram. 

Üniversite hu sabah mek iştiyen memurlann da Ü.terine dır. kalkış gün ve saatleri ve 
hücum ederek, dövrniye kalkışmı1- Tourjan ky, bu fiimi İçin iki bü- k Jk kJ h J 

açıldı tır. yü~ yıldızı: Brigi•tc Horney ile Wmy a aca arı Yl hm ar 
Bir lck'orun g]nlU~< Yakalanarak dün adliveye veri- Birgel'i seçmiştir. Kandeala )laUına - Pe1pnbe ı: de (GUneysu), Pazar 18 da (Anka. 

20 gllndenberi sömeA>tr tatm yap • fi d len maznun 3 üncü Ceza Mo.hkeme.. Filmin Nevyork barhmnda ge- ra). Qıılata nhtunından. 
makta olan Üniversite bu sabah açıl· fi0 artn an sinde muhakeme edildikten sonra çen kJSımlannda Brigit.te Horneyle Not: 4 Mart 941 Salı gOnkü Karadeniz posta.o 
mış, bütün fakiiltelerde tedrisata bıı.ş 1=========;::;:::;;:;:::=:=:::;:=:==1 ı ay 22 gün hapse mahkUnı edil- Willv Birgelin RÖıterdikleri aan"at ynpılmıyacaktır. Bu .sebeble O Marr. 941 Paşem-
l:ınmı tır. Sarı ilk l ar : 2 miş ve derhal tevkif olunmuotur. büyüktür. be günü kalkacak (Güneysu) programına Jlh.,. 

Af rilta çöllerinde geçen kısım. in- ten gidişte T'ırebolu ve d6niışte PD.zar iskelele· Akıl ve sinir doktorlarının Bunun tedavi.:oı ıçir. yapılacak şey- R A D y o 1 sanı hevecanMdım titretmektedir. rlne uarıyccaktır. 
toplantıst ler şunlardır: Uzaklaşan Melodi, sizi bir ean'at, Bartın hattına _ Salı 18 de (Anafarta.), Cumart~ı 18 de (Qa • 

EvveJA. sarnı.yı bau:ıklnra ak - '------------- his vı- heyecdn z .. vki içinde yaııotn. nakkale ) • Sırkeci rıhtımından. Türk Akıl ve 'Sinir Hekımlerı Cc - masını temin etmek, safra yol • PAZUlTESt S 3194.l Nık filmlerrJ,.n birirfir. 
· •· tad a•:l· .. •~p1antıs1"l El.ı'b- ltlh b d k 8 s t 8 03• Ajan• haber M ..___ .. _ ... ~n - pn""rtesl, Çarcınmba ve Ouma 9 da (Mers n ), mıye.ı mu • lA "" ... tarının , a ını g. erme çare- : an ayarı, . • ,.., - Bitirmeden "'Vvcl, bu filmde mev u .. """'la ._.._..... ..- ,.... 

b Od d apm,.,tır k. ıa- d ı a 18 H f'f - 'k (PJ) 8 45' Ev "' Paıar 9.50 de (Sus>. Galata nhtımındo.n. a asın a Y -. • lertni arama ..zını ır. eri, . : a ı muzı , , . cud Hci nefis V·~ unutulmaz şarkıyı: 
Toplantıda profesör Mazhar Os - Bu hususta ilk. yapılacak şey kadını. 12.SO: saa.t ayıırı, 12.33: Hafit «Ancak Seni Seviyorum!\ Ve ('Sen, Not: 3 Mtırt 941 tarihinden itıbnren on gUn ka-

ta ·nı · ı · ·n°"•n - b - ·1 k l 12 so Aj ha ....... rler· ıs 05· dar Mudanya hattında hnftadn dört sefer yapı-man Uzmo.n vı mı erın s nır ...,.,... hastaya dort eş gun sıra 'e ga. şar 1 ar, · : ans uı: 1• • • Arz üzerinde benim saadetimein\> i 
lıklarındaki mevki •.-e ehemmiyetleri- bah erten bır miktar ılık su ile Halk türkfilcıi. ıs 20: Kar111t müzik söylemeden s:eçmiyelim. lacaktır. 
ne dair izahatta bulunmuş, operatör birer çorba kaııftı mlktannda (Pi.), ıs: Saat nyan, 18.03 Ra.dyo caz Bandırma hattına - Pazarte-'İ, Çnrşamba, Cuma 8 15 de <Sus>. Gala. 
Hami Dilek, beylnlerıne nm Jiyat ya. Karlsbad tnzu vermektir. Hastayı orke3trası, 18 tO: Kadın fasıl heyeti, ta rıhtımından. Ayrıca Çarşamba ve OUmartal 

Yağsız bir perhize kormak icab 19.15: Akordeon orkcstra3ı ( Pl. >. ( T 1 YAT R Q LAR "")J 20 de (Saadet>. Tophane nhtımından. parak iyi ett ~i sar•a. felç ve körluk 1 i L c 19 d <se ar> Tophane r htı eder. Yaı.ıı ıı::evler çok yorucudur. 19.30: Saat ayarı, ve ajan,, haber er , ... ____________ .J ..,. __ b'- ba.ttıruı - Salı ve uma a YY • 
1 

• vak'ıılannı t.atdlm etmi.ytir. Mutca :. • "' " - --· ... 
kıben doktor Rahmi Duman, profe _ Bu hastalı~a gelmez buna mukabil 19.45: Radyo ince su hereti, 20.ıs· Şehir Tiyatrosu mından. d (B tı ) T h e ıhtunından 

hn""Y" uo"'urt, BÜt, hoı:ıf. kom- ' Rııdyo gazete.•!, 20 45: Çigan hııv:ıla- 1 1s t-- hattına. - Pazar 9 a ar n . op an r . sör Fahrettin Kerım Gökay, ve do ft _.,.. .. " 
0 tiklM cadde&inde uu..-

1 
d üı 

po.st.a., çay gıbı eyler verillr, bal- rı (Pi.), 21 : Dinleylci iBteklerı, 2UIO: AJ.aldt baUın& _ Çarşambıı 15 de <Bursa), CuınarteJ 15 c < • 
çent İhsan Şükrü Akse! ile taltib ·ıe hnre hastanın umumi vaziyeti dü K.ontifma, 21.45: Radyo orwtrn.cıı, komedi hmıında gen ). Sirkeci rıhtunından. 
tedavi ettikleri ".knnşık sinir felcı gös- 2cldikçe frnncJtla, patate.s, ma - 22.3-0: Saat ayarı, ajans haberleri, Aqam sa.at 20,30 da hmir atirat ba.ttın~ - Paz:ır 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
teren iki hıuıta takdim etmiştir. karna, llpa giOi şerler ilave ~dilir borsa, 22 '*5: C;ızb:ınd <PJ.). M:EŞALDZR bmır an.tık ıtostası - Perşembe 13 de (Tırhan>. Galata rıhtımından. 

Miinnkaş:ı.lara profesör Mazhar Os- ve nihayet idrar tamamen açılmı.. Not· vapur seferleri hakkında her tiirlfi malftmat ~ağıda telefon nu· 
man Uzman, profesor Fahrcttin Ke- ya ba§layıncg, perhiz büsbütün T E Ş E K K Ü R Kadıköy: maral~ yazılı acentelerimizden öğrenllebilir. 
rim Gökay, Hamı Dilek, Hüseyin Ke- kaldırılır, .!arılık hakikaten çok OPE A . Gaı-·- n ..... Acentelltl - oaıato. rıhtımı, Limanlar Umum Mü· 
nan Tunçkan, Rahmi Dl.ıman iftir~ fizficü, sıkıntılı ve hastııları zıı • İ.!tanbul Onnan füdürii Feyzi Ba- t( $1n8maSJnln - "- dürlUğU bınnsı altında 4:.ı362 

,.,~ t 28 M t c yınatan bi.r huLahktn. Maliıın banın aramızdan nagihlni bir 6\lret- B Ü F E S J _ Galata rıhtımı, Mıntnka Liman Reis-etm.şlerdır. ~mıye ar uma te ayrılmaslle dilhun olan talbleri - Gai.a&a Şnbe , 
günfi Bakırkoy Akllye ha.stane_,ınde olan rengi dolayıslle de haat.n~ı ıı~ı binası altında 40133 

22740 
l ktır da etrafını da oldukça endişeye mf-LJ, kıymetli tesellllerüc şifala.ndı - Ki .. alıktır _ Sirkeci, Yolcu Salonu. top anaca __ ._____ ran, gerek cen 7.Uine ıelmelt sureti- " Sirkeci Şube 1 sevkec!er, fak.at tamanıep Jyile§cn Talihlerin müdOriyete n. .. "" k ldı bır hwrt.aııktır. le ve gerek telgraf ve mektubla e -

ır çocugun ayagı ırı leınlerimiıe iftirnk eden muht.ercın müracaatları. 
Beyoğlunda bir kasabın yanında t.ı. ö. dostlarımıo. teessfirümü:ı ayrı nyrı 

(1618) 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden çalı.şan 15 yaşında Yako isminde bir ı--Ce-.,-aı._ıst_ı_ye-n--o-k-u)_ıı_c_ıı_ı.-,-u-l&.A-ı beyanı t~ekküre mfini olduğundıın, 
çocuk, dükklln dahilinde tırmandığı posta pulu 7ol amala.!'ını rka •. gazeteniz l"amtıu;lle minncttarlıfı.m\-
merdivenden d~müş, aya~ı kırllmış- derim. Abt takdirde tstetı:luı zın ilAnını rfcıı. eder'ıZ. 
tır. rmıltabelesb kal:ıblll1'. Biraderi Aziz Biban, 7-evcesf, 

Ynrıılı, Beyoğlu Belediye hastane - hemşireleri 
&ıne kaldırılmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

_ Gazetelerde bir ha. 
vadis ııördüm Hasan 
Bey. 

.•• Haliç vapuYlann• 
raibet o kadar azalrı:ııı 

ki .•• 

, •• Bu vapurlar, ba:ı:ı 
aünler ancak hirbç ki:i 
ile aekr yapıyorlarmıı ... 

Hasaft Bey - Dunda 
şasılacak ne var) O ta .. 
raf ta oturanların ~kıeri
ıi i;lcrine a~le aitmelr. 
bt~iltlerinden yayan ai
diyorlar. 

s Ü 

Gemi in§a&\ işlerinde çnl~11, resimden anlar imtihanla işçi alına • 

caktır. öl -k d · f b ka'-~on mtlracnnt • Taliblerlrı v~alarile bırlıkt.e O cu enız a l'i ~· 
ıarı. (1434) 

DEANNA DURBİN'i halkına takdim 

i NE 
etmiş olan 

AS 1 
İstanbul 

s MER 
YARJN AKŞAM MÜSTESNA GALA SUAR~Sl ~LARAK 

en meşhur sopranolara rekabet eden altın seslı yenı yıldız 

2 N D EANNA DURBIN o. 
G L O R İ A J E A N'ı da 
AÇILMAMIŞ KONCA 

f d S. g-enç en yeni en parlak Ye en filminde takdim etmekle ıere uyar.• . ~n.emanın en al.J : . T i. 4'-851 
farla musikili filmi... Yerlerınızı evvelden .. .ı. ın ı:. e • 



General 
diyor ki 

Taksimde bir Rum lir 
ita ya 11 dem:rıe yaraladı 
Taksimde oturan Alfon:! oilu 

Caynara isminde bir italyanla ayni 
evde oturan Koço arasnda evvelki 
gece bir mesPleden dolayı ınüna
ka .. a etmiştir. 

Bu münııktı<'a r,ür'atle bir kavga 
halini almıs, Koço · PlinP. geçirdiği 
lıir demirle Cayna\ayı başından ya 
ralamıştır. Caynara tedavi altına alı 
nanık. hadise etrafınd<t zabıta<"a 
tahkikata başlanmıştır. 

Karaııümrük Yoksulları Ko
ruma Kurumu toplantısı 

Karar:ümrük Yoksulları Koruına 
Kurumµ ,yıllık kongresi 9 Mart Pa -
zar günii saat 15 te Karagi.imrük na
~lye Parti salonunda yapılacaktır. 

Hac,. iseler Karşısında J ~ 

J; ' 
Şundan Bundan 

ihtikar htıtHUlislel'i: 

Güzel bir manto 
1 

Geno kız Altalta konulmu~ dört havadisin 
terlevha'larııu kopya edcceiim: 

•Kaşar peynirinde :.:ıtikar.» 

c-nune v.~tiriyor, ~ kendi kendimet 
- Oç•:ncü, hatta ikind su•fah 

kaphmdığı ?:aman acaba birind U.. 

falt n1!! hale g-elnıi1 olacaktır~ .. di • 

modası 

YALA 
N. A\<.LEDEN : .ME.13Rl.IRE 

Y yorum. 
« oğurt ihtikarı yapıldığı iddia 

ediliynr». 
«Bir muhtem d.ha tevkif edUdi» 
«Gene peynir ihtikarı mı>» 
lhtilı:ihsız tarafından bir gıda 

maddeşi bulamadığımıza yanmam· 
bundan böyle ihbkaraaı: hmıfında~ 
bir havadis okumak da kıımet ol • 
mıyacak .•• 

Kahve: * 
c. •• Bu variyete göre ıchirdeki 

hafif kahve sıkıntısı bir aya bda. 
tamamen bertaraf edilmiv lacnl:. -
br.ıt 

Havaditıi oJcuduktııın ıonra: 
- O muhakkak. 
Dedim, bir arkada~m ıordu: 
- Yani kahve boIJanRcak mı) 
- Ya bollanacak, yahud da hiç 

bulunmıyacak. 
- Hiç bulunmusd .• 
- O zaman" kadar kahve yerine 

nolıud, arpa. fındık kabuğu içmiye 
o kadar alışmış olacawız ki kahve7i 
arannyacağız bile .•• 

A•lalt: * 
crÜsküdar - Boğaziçi asfalt yolu. 

hun ikinci asfalt lcaplaması hu sıme 
yapılacaktır. Gelecek yıl üçüncü as.. 
fah kaplanacaktır.> 

Şehirdeki asfa1t yolları gö:tümün 

* Kitttlılı. odalM: 

,Şehir Tiyatrom komedi kııımınm 
önünden geçiyorJum. Tanımadığ
biri yolumu kesti: 

- l3ay, dedi, iki aydır lxı lev -
havı gorüyorum. Okumam ;yok. o • 
kuye.mıyorum; sen okusl\na .•• 

Okudum: 
- <<'Kiralık odalar 1) 

- Biliyor n.usunuz knç kuru tur) 
- Elli kuruı. 
- Bir ı:-eyc benzemi,yor. clcil 

mi~ 

- NPreden hükmetıiıüz~ 
- Bir !<Cye bem;esevdi, kirası da 

elli kuru .. olduktan ıımıra iki l!lydan
beri muhakkak tutulurdu. 

* Kömür rorab: 

- Kömürden kadın çorabı yl\pıt. 
lıyorrnuş. 

- Kömürden kadın çorabı )'apıL 
dığını bilirim. 

- 'Bu yl!ni bir icad de-ği) ~emei.• 
- İabii değil. •• Çorabsı7lık m~ 

dası eıkttktan sonta Kuruçt-l>mrdC!i 
~eçenlere dikh.t etmedin mi, he)'
sinin bataklatııid:ı könıtırc!en çorllh. 
lar \tar~ır. 

rJ 11m~t J..lulaı1t 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Cüce fitler Verginin tarihi 

Fil, denilince., insanın ozunun Vergi ilk de!a Mısır İiravunları ta., 
öniiae karanın en büyük haTVanı rafından diişünü.lmil§ ve mevkii ~ 
~clir. Fakat bu ba1nrun da cüce -ibik ıw ulm ~ Zile t1 t4h 
leri mevc:uddur. Nevyork hayvanat a n uş ur. ra IW iS • 

bahçe.indelci cüce filin yükaekl:ii 1 aaller1n!n l:>e.şte biri ıüuurdı. ~• 
1 metre 1 O santimdir. · Yunanlılarda SoJan, gelir llü.r'ınt! blP 

lakoc;yalı ~yyah Çiimn"4'1\an va• vergi ihdas etmişti. ~ki İW.mada isi 
aati AhikoCla boyları bir mf'tre ge - -awh amanlannda Ve.rcf pe.t aıg ~ 
len filler bulund\liunu 'L.'"4fetmi1,tfr. n lrarb Zl.Al&.td d t ınbır 
l 912 ek Belçika kongosunda teaa .. ~· &.rul a. a.r t 
düf edilen bir fil, en küçük fü Te - 10 u. 
!torunu kırmış oluyor. Yü.ltst"kliji .. 
ancak 8 7 ıran timdi. .... Adam başma on hek'ar 

En büyük kilisefer 
İşte bu mühim aualln tecrübe Te !Jfuıyanın en b11)1iıt t.lliseleri ~ı.ın.. 

Dünya üzerinde bulunan insan • 
lara klfi gelecek. kadar b~tüa; 
Eğer meveud toprakl•r, mcvcud i 
.anlara mliteeav1yen lakıılm. t-dil 
adam başına on hektar araz:i ÔÜ~!\ 
Fakat şuhu d~ heaak katmak ica11ıı 
eder ki •.. Dlinyaiun pek aız ye 
mea.k.ıindur. V~ p&lt az yerinde toıp.4 
rağm bir kıymeti v•rdtt. 

bilg ye dayanan cevabları: lardıt: 
Ab;ne elbiıaelerde kumaşları ba~ . Romt.daki Ben. J>;er ~ getıe . .Ro: 

tan~a "t"erev kesilen ve vücudü mada.k\ Bent...Pol 37000, M:illn kıl~ 
topuklara kadar adeta saran model- 25000, Paristekt Notr-dam 21000, 'PıZa 

kilisesi 13000, \tetıedlkteti Ben.Mark 
lerin son derece uzatan ve ınceıten 7000 kişi lstiab etmekt.ed.lrler. 
ba.ssaları Tardır. 

Okuyucularıma cevablarım 
1 



SON POSTA 

-~ikte 

Halkevinfn altı aylık 
çalışmaları çok 

semereli 
~mlit CHvatı.'1) - Halkelimlz g&

tıı=n yıl~ara nazaran bu sene mesaisi
ni daha fazla artırm14 bulunmakta
dır. Hergiln okuyuculara açık bulun
durulan Haltevi tüttıpha~e ra~
bet artm~tır. Bilhassa birkaç yevmi 
gazete ve yurdda çıkan mnht&if 
mecmualardan tstffade etmek ~ -
yenler kahvelerin pis han& yerine 
Hnlkevi okuma salonunu tercih et -
~ktedirler, buradan radyo nqriyatı 
da kahvelerden daha tabii tartlar 
dahıllnde taklb oluna.bilmekte, ninde 
radyosu olmıyanlar bilhassa aqam
ları HaltHi salonunu doldunnakta -
dırlar. 

Evimizin muhtelif kollarına ak! attı 
aylık mesa~ını 1.4ağıda kısaca ıınla.
t:alun : 

t abe 
dıra a dokumacılık ı 

ursu açıldı 
Kursu müteakıb bütün talebeler kendi 

tezgahlannda dış ve iç giyeceklerini 
mükemmel bir surette dokuyabileceklerdir 

Köyefilük kolu, on köy gezdi yap
~tır, doktor, mualll:n \'e şehrin bfi
tün mllnevverierlnin iştirak ettiği bu 
geziler pek ~ttfade.li olmuş. :rlyaret -
çller gftUkleri köylerde ayrı ayn grup 
lnr teşkil ederek evleri gezmişler, ha.s
to..ıara lltıç tevzi etmi,lerdir. Bundan 
l>a k her köyün tctima.l durumu tet
kik edilmiş, yaşa~ vaılyeti, g~ 
hali, köylerin külttir 'Te tarih bakı - Kandıra (Husus!) - İkb.s&d VekA.... teqAh ve çıknt ~erinde pek tul 

• mından ehemmiyetleri araştmlmış - letı taralında Türkiye aantlTi mınta- hassasiyet gö3tennektedlrler. Bum.~1 
tır. Bilhassa bazı köylerdeki ~rı kalanna. verilen )'iizlerce dokuma için bu kabiliyetli ve mU.steid halk.tan. 
tarihiye tetkik edilerek resimleri çe- tezgdhl meyanmda, ketenin siklet bllha.Mo. kıymeW eıemanlar1a bir ko
kilmişti~. ~erkezt olan Koeaeli7e de bu mllna.. operaııt tunıımaaı. 90k imıbetJi ve 

o&tertt kolu, altı ay zarfında :ııe- ~btkı 200 dokuma teqlhı tefrik edil ,.erinde bir teşet>bttt olae&ktlr. 
t1z temsil vermişttr. Bütün Gemlik mişti; 2{)() tezgA.htan bu kere vüı\yete 1 Halkın serek ham maddeleri te. 
halkının derin bir tehaHikle tak:ib gönderilen 40 te:r.gfıhtan SO u Kandı- I min ve gerek iŞlenm~ malları satış 
ettıklerf temsiller pek .>!tifadeli oı. - raya dokuma. muallimi ile beraber ciheUn<len pek çok. kolaylıklar bula. 
muştur, burada bir noktayı tesblt göndrilmiştir. Kasabada bu hayırlı iş bileceği muhakkaktır. Çünkü o za
etmek isterim: H~men bfttfin yurd için Hıılkevi salonu teMib edilerek do ma.n müstahsil fljlediği keteni ve imal 
köşelerinde olduğu gibi tem.sil!erde kumacılık kurmı açılmıştır. ettiği keten be-zlertni, mamulAtını 
bayan temin etmek gtıç ve hattA. fın- Kaymakamın teşvik edlcl veetz sin do~udan do~ruya kooperat&t TMıta
tdnsızdır, merkr.zde iltl bllyülc tam lerinden sonra. dokumacılık mualli- alle ya.pılacakt.ır. 

leri) 
Dilekler 

ihtiyaçlar 
Kqta «Kuaha» köyünün 
nahiye haline getirilmeai 

bekleniyor 
Ka, (husuıi) - 2'4 bin )di -

wr nüfuslu olan Kaıın sahası 
ço.lc ıreııi§tir. Hudud noktalan 
18 saatten apğı bulunmamakta.. 
dır. Demre ve Kale nahiyelerin
den maada merkeze bağlı 1 8 
ıaat mesafede daha birç.olt köy. 
ler vardır. Bu kısma Kuaba kö
yü merkebi vaziyettedir. Eaaıen 
Kasaba köyü vaktile kaza mer -
kezi idi. Halk kuabanın ııahi -
yeye kalbini Parti vasıtuile rica 
ettiği zaman 94 1 senesinin gel • 

mesi vadile talik olunmu~hı. Bu 
nahiyeye 1 O bine yalcın köylü 
bağlanacak, hunların ve hüku _ 
metin İşi bittabi lcolaylapcalchT. 

Kasaba.nın iktıaadt ve idart 
bak.undan nahiyeye kalbi zaruri.. 
dir. Kaşlılann da resmen arzet
tikleri bu dileklerinin yerine ıre. 
tirilmesini çok faydalı görmek 
lazımdır. Hükumetten bu huauı 

edilmektedir. 

M. Kema!paşada kır 
koşulan 

Mart 3 

Hayvan ar aleminde 
(Baştaıııtı 2 nci sayfada) yıllardır bir arada yaşadıkları için 

bit- §~ide vücuda gelmiftir. Me - birbirkrilc de dost idiler. Haftada 
ıel~, bır çayır yılanının o küçücük bir gün taze tııze kesilen ördek ve 
baş~eİd.bliJük. .~r kuJbağa ~eya fa - ı güvercin He oolan besliyorduk. HaL 
r:11 ~ ~gu 81 nası yfuttugudnıı, ve_ buki hadisenin geçtiği gün, bu itiya.. 
Y u _ ı.. a avın~n etra ına olanıp dımızı bozarak, kendi kendilerino 
onu aı..ıt.arak bogan boanın bütün bir o"lm"• 1 'ki .. ..ı ... '- f k d k. d ,_ . . .. . . u,.. o an ı oroegı ıı.a eae oy u 

omuz veya ~eçıyı govdeye ındır _ B 1 d b" ...... 
dl'gın"" e ,..,.,.r v ·· J • • b' t"' 1.. oa ar an uyugu payını yuttu. An.. ...-..- , e goz ~nnu:e ır uru 1 I d ) . 
• le • • • F k b h• aşı an oymamış o malı lı arkada-
ınanma ıııtemez11nız... a at u ır k d" •. .. . ·· 
ha.lcikattir. Ve OU aebeblerden ileri şı~ın enkı ordegıb" d~a henu7 
gelmektedir· agzına BO muş, ve ır ~ı,mının da 

Y 1 1 • . di§indf" sallandığını görünce saldır· 
1 an ann çeneaı teker teker ite • d ö 1 ._. "k• 1 d .. w• . 

miklerd ••t kk'I d "')d' \k ı. Y e ıu, ı ı YI an a ordegın Jn
sine ilcry" en b~ı~· eşe.. 1 egı 1~· 'h - rer ucundan yakalamışlardı. Tabia-

e o unmuş, Ve çenenır. er . . . . . . 
kısmı, elastiki kıkırdak ile birbirine ble, her ıkı yılanın çenesı mıhanı _ 
vaslolmuş olmakla beraber tl:k ba- ki ~ir ıurwette işÜyerek açılmıya ve 
§lna müstaldllen hareket etmekte ve genışlemege başladı ve sonunda bu. 
icabında bağlı bulunduğu kafat~ın. runlan birbirine yapıştı. Bunların 
dan aynlmaktadır. tuttuklal'J.nl bıra.kmıyan, koparan 

Yılanların dişleri pek keskin ve cinsten ol~uklamı bilirsiniz. Bura • 
g eny· e _ıog" u b"'-··ı .. k l da da aynı "tey oldu. Yılanların ne 

o r uırn mu,. ıvrı mış • b" ··k · d k " "'k · d 
hr. Bu yüzden de bit yılan dişlerini uyku :çesı, dn~ e b·.':'ç~\_ çesıl pea e-

. . . me ısteme ı, ve uyu~ yı anın öte-
avına geçırdı mı kolay kolay bırak- kind d h b" "le l • 
maz. Biraz evvel dediğim gibi çene- d ekn da a uldyu ok~~ .~;~esıbar -

· . ._. h h ına a ar açı ı ,.e uçugun ur 
nın ııu tara ayrı ayn areket eder, nunu kaptı v b 

1 
fnCJ·a ··d -· ı İlle •· b" ·· e ı ya mu a _ 

ış er. once ır taraf yukanya h 1 d k d k" b 1 
doğru kalkar, t-:>nra aşağıya iner, ve a de eÇc~ k ?.rth. dl\' ıbsh u ~nmku. 
avı yakalar. Arkasından öbür tnraf yor u, un._~ 11 ıkse a lçc!'ınb ka-

. w panma saatıııue vu ua ge mı~. e -
t. !rıye dogru hareket eder, bu ader · d · 't · ~ !:" t · b h · · 
d • b f k lı: çı e evıne gı mı, ... r~r eın sa a ıoa-

e ç·nenın u tara ı avı sımsı ı av- · b 1 b k · b ı k B" . . . , nın aşına ge en c çı, oa arın a. 
rar. oylelıkle çenenın ilci tarafı, av, fesind~ iki yılan yerİnt' ancak bir ta· 
aşın derecede elastikiyetli ve dola - ·· ·· k ld H k ') . I ne gorunce $Aşa a ı, i\yvanın aç_ 
yısı e gwenış ~e~. i.~k~nına malik o- masına maddeten imkan yoktu. Fa -
lan bogaza gomuluncıye kadar de • kat biraz sonra bijyük boanın li.deta 
rece derece i,ler. · 1 b.. .. .. d ..ı 

'1~man amı , ve utun vucu uncıa 

• Bu hu~u~ta ~ir misal vernıek için bir takım girintiler, çıkıntılar oldu -
ıı:ze §U hadıseyı anlatayım: ğunu görünce meseleyı dehşetle an-

Bizim hayvanat ~ahçesinio yı - ladı, büyük yılan ördekle beraber 
lanlar kı:nnında ayn; kafeste bulun. aşağı yukarı kendi boyundaki yılan 
durduğumuz hiri üç buçuk metre, arkadaşını yutmuştu. 
biraz daha uzunlukta iki boa yı - Ve bu yılan aylarca süren sıkı bir 
lanı vardı. Bilirsiniz ki, boa yılan - tedaviden ve perhizde:ı sonra hu •ı. 
lan kuvvetlerinin müthişlib-i ve ya - kıntısından kurtuldu ve yeniden ye
lcaladıldan avt sıkıp boğarak öldür. meğe ba~ladı. 
melde meşhurdurlar. Bu ik.i yılan Nakleden: lbrahim Hoyi 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli 53500 elli üç bln be.şyüz lira olan muhtelif elektrik 

li saaUer ve teferruatı 15/ 4/ 1941 Salı günü saat 15.30 da kapalı zart u
lü ile Ankanda İdare binasında .satın alınacaktır. 

~kilatJı ilk okul bir tam teşklllitlı mi Abdullah kctenciHk sa.nayilnin Bu :te;kllA.tın ya.pılma.sı Jı:öyHi'ye 
orta okul olduğu holde maolesef ge- Kandıra Be feTkaldde nlA.~ bulun- yardımcı olması: töylününiln tendi 
ne Anadolunun her yerinde olduğu du~u, ilerde de keten f.pl~inin pek giyeceği lç çamapn '9'e dış giyim eı_ 
gtbl mualllmle:rıe Halkevi mahall! çok rolı aynıya.bileceğini, şiındiki is- biseliğini ziraat.le m~gul olmadığı bir 
gençleri tam bir kaynaşma yapama- tfhsal~tın ham ve burma lınlinde za.manda dokuyabilmeai için dokwna 
maktadırlar. Bu knynıurm.a husnle dun fıaUa .ı:atı1mamasının temini i~n kurslan bu mev8im<le açılmıştır. 
gdse bayan temini işi tablatıte halledi modern çı~nldıır külliyetli miktarda Ötedenberl iptidal şekilde l.8timal e 
ceğl gibi, muhakkak yalnız çoout o - keten bükiılebllece.ğini söylernlştiı". dilen merkez 'kazanın %90 nı doku.. 
tutmaktan ibuet olmıyan va7.ifelerini Kasabada dolrnmacı1ık tursunun macılık ile meşgul ol P cedaddan 
muallim arkadaşlar biraz daha pek aç~ışı alaka uyan~ırmakla .;eraber gördüğü lptidal v~"31tli! uiş.Jerin.i gören 
yerinde oıarak tevsi etmiş olacaklar- müdavı.m taJeb<"Jerın çalışnuıları da 

Bu işe girmek lstiyenlerln (3925) l i ralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalan ve fe tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 

M. Kemalpaşadan yazılıyor: Bu Komisyon Reisliğine vermeleri ldzımdır. 
rada yapılan 2500 metrelik kır ko Şartnameler (268) kuru~a Ankara ve Hayda.rp~a vemelerıhde satıl.. 

dır. memnuniyet verici görülmektedir. halk bu fl1'3&ttan istifade ebnezlerse 

A k 1 Bumin pamuk ipli'"lnd"'n ı~uhteı· r ne yazık ki memleket böyle bir var-
şuaunda orta okuldan Hasan birin- maktadır. (1507) 

ci, Turgut ikinci, Fevzi üçüncü ol--------------~----------------
r o u resim sergisi açmıştır bu " 6 '" " • -

f>'ergide rn~htelif amatör ressıt~lar dokumalar ve çar~anar imaline baş_ Ilık kaynağını körletmiş Qlacaktır; BI 
resimlerini teşhir ttmişler, bllhasııa lanacak, a.yrıca elbiselik dokun:alt l ruı.enaleyh haltmuzın bu fırsatı. ka.. 
hükümet doıttoru cidden derin blr l~in de yalnız ~eten ve pamuk ipli- çırmıyarak isttfade et~esi. llzımdır. 
zevk mahsulü olan yirmi kadar tab- 1 ğınden olmak üzere malzeme tedarik ı Bu kursta her usul gooterilmekte ve 
losunu göstermiştir. Resim .serg~,in;n ~ilecektir. Kadın ve ku talebeler ! öğrenilmektedir. Kurstln hitamında 
reıecek seneye daha iyi netice vere- gundüz, erkek talebeler de gece ol- talebeler kendi tezg!lannda blitün 
ceği muhakkaktır. mak. üzere üç posta hesabüc derse 

1 
dı.ş ve iç giyeceklerini mök.emmel bir 

muftur. Resim ortıı okul atletlerini 
gösteriyor. Devlet Limanlan işletme Umum Müdür

lüğünden 

Evimizde, bu altı ay içinde rnuhte- devam edilmektedir. Kız 90iuklar1 suret.te d<>kuyabileceklerdir. 
lif mevzularda on konferans verilm iş
t.ir. Bu konferanslar büyük bir kala
balık tara!ından aHl.ka fle takıb edil
miştir. 

f:ncıyal yıırdtm kolu, ask~r atlelerine 
yar<iımda bulunmuş halkımızın çok 
büyük bir tehalfikle kahrnman asker 
lerimlze yaptıkları kıııhk çamaşır te
berrülerini toplamakta ön ayak ol -
muştur. 

Son ay iQfnde e'rlmizde çaylı bir aile 
.tıoplııntısı yapıl:nış ıımuml fMlyaclar 
görüşülmüştür. Halkevlerinin yıldö -
nümü dolayıııile de iki temsı1 ve bir 
konferans verilmiştir. 

Halkevı çalışmalarındn ibzal ettik
lerı mesaiden dolayı C. H. P. b::ı!Jkanı 
Kerim Kumla'yı, ve reis Reşid Sakızı 
tebrik eder, ~:nlik gençliğınin Hnlk 
evill{' karşı izhar ettikleri candan al!. 
kayı da tak'dlr ederiz. 

Kara~u köprüsünü sel aldı 
lzmit (Hususi) - Kara~u ile 

Feniıli ara~ındaki 2,50 metre uzun 
luğunda bulunan köprüyü sel ala
rak yıkmıştır. 

.. son Pos!&• nua tefrikua: 4 1 

• Pembe renkli pijaması üzerine 
bir empermeabl giymiış olan Boldi
ni, T orray' ın anlattıklarını tasdik 
etti ve onun, bilardo salonuna gi
rer girmez. doğrudan doğruya Vi
kontun yanına gittiğini ve ondan. 
hançerini ne yapmış olduğunu sor
duğunu bildirdi. D'Arenne ona, 
ha!lçeri holde gibi masanın üzerin
de bıraktığını <Jöylemiııti. 

İtalyan sözlerini bir neticeye bağ 
lııdı: 

- Anlattıkları doğrudur, dedi. 
Biz. bilardo oynamıya giderlten ka
mayı masanın üzerinde 1rörmüo
tiim. 

O zaman Berg: 
- Güzel, fakat o zaman saat he. 

nüz on yedi idi, dedi ve Vcrity'ye 
bakarak ilave etti: Eier sizin dedi • 

~ursa valisinin Gemlikte tetkikleri 

m ·ııuqıı~ 

Gemlik (Hususi) Valimiz tema.alar yaptıktan ıonra ıun·i ipek 
Refik Koraltan berayı tefti~ G~m- 1 fabrikasını gezmiştir. 
)iğe gelmiş, hükiimeti, partiyi ve 1 Resim Valiyi refakatlerindeki ze-
belediyeyi ıdtiş ettikten ve halkla vat ile bir arada gösteriyor. 

Yazan: V alentin W illiama 
iinize bakılırsa, bir ıaat aonra da 
hançer gene orada bulunuyordu. 
Gece yansında ise o • elile fato aa. 
hibini İşaret ederek ilıh·e etti - sil~
bın kaybolmuş olduğunu aöylüyor. 

Sonra Philip~· e doKru dönerek 
şunları söyledi: 

- Siz. saat on birde }lanc;eri gör
düğünüz zaman Garri~on'un da ya. 
nınızda olduğunu ııöylüyoraunuz: o 
sırada baıkası da orada bulunuyor 
mu idi) 

- Hayır. 

söylüyor. Holden beraber mi çıktı • 
ruz) 

- Ben. Möıüö Garriıon'un uzun 
galeri üzerinde bulunan odasına ıri
dip eVTa.lcı alacaktım. 

- O halde holde kimse yoktu) 
-Öyle. 
- Siz yatmaia giderken bolden 

telı:rar geçtiniz, hançer hlla orada 
duruyor mu idi) 

- Bilmiyorum, holden bir daha 
geçmedim. Miaa Dean'in bahaetmiı 
olduğu tahtaperde üzerindeki ka -
pıyı gördüm, oradan şark tarafta • 
iti birinci kata daha çabuk inilece -
ğini anladım ve o yoldan yiirüdüm. 

Berg·in iri dudakları istihza ile ve 
hoşnudsuzlukla dolu bir tekilde ha. 
re ket ettiler: 

- Ne yazık 1 dedi. 
Verity doğruldu. 
- Ne demek istediğinizi •nlamı -

yorum, dedi. 
- Siz yatmağa ~ttiğinir zaman - Sahi nıi söylüyorau'luz) Hiç 

doıtunuz holde mi kaldı) bir feY dostunuzu aonradan tekrar 
- Hayır, bilardo aalonuna -ti; hole ırelmekten ve ırizin ayrılmanız-

Mi11 Dean'i arıyordu. dan aonra hançeri almaktan alak.o. 
- Misa Dean, ~rk taraftaki ko. yamaz. 

ridorda ikin~ beraber ııördüiün~ Philippe'in sevimli yüzü tuğla kw. 

---~~~---~~~-

7 ayhk bir yavru 
feci şekilde 

yanarak öldü 
lzmit (Hususi) - Karaau kaza

sına bağlı. Yalpankaya köyünde 
Şükrü kızı 7 aylık Nezaket isminde 
bir yavrucağı, annesi kundağına 
sararak evde bırakmış Ve çe§tneye 
ıru doldunnıya gitmiştir. Ocaktan 
sıçrayan bir kıvılcım ~avallı çocu
ğun kundağına isabet etmit ve ço. 
cuk diri diri yanarak kül ohnu$tur. 
Bu dik.katsiz ana hakkında kanunt 
takibat yapılmaktadır. 

Keşif bedeli c1657:t lira ı5b kuruştan ibaret Seddlllbahir helaa ·renert
nln tamirat.ı açık eksilt.meye konulmuştur. Muvakkat teminatı cl24ı 
lira c32:t kuruştur. İhalesi 10/3/ 941 tarihine rastlayan Pazartesi gilnQ 
saat on befte Oa)ata nhtımındaki umum müdürlük binasında toplana
cak olan aat.ın alrua komisyonunda yapıl.aca.ttır. 
Şartname ve teferrüatı bergün sözü geçen kom~onda görOJebllir. cl29h 

1 İstanbul Belediyesi ilanları ı 
Tahmin hk 
btdell teminatı 

192,00 
43,75 

H,4-0 Kapalıçarııda Takkecller sokağında 2".ııl No. lı dük.kln. 
S,28 Ak.saray yangın yerinde MimAr Kem~lettın mahallesi

nln Mesihpa~ sokağında 11 inci adada 12,5() metre 
murabbaı sahalı anıa . Amasyada bir arabacı 

dereye düşerek boğuldu 
Amasya (Hususi) - Kevork 

oğlu Ohannik adında on sekiz yat
larında bir çocuk geçen akoam kıs
men odun yüklü arabasile evine 
giderken henüz kotııya alışmamıt 
bulunan at önünde!'i gölgesinden 
ürkerek birdenbire parlamıt ve ma 
halle aralıklarından yıldırım sür' a
t ile ırıaeerdı: rıH:ldeye çıkmıştır. Hı
zını alamıyan hayvan caddede elek 
trik direğine çarpmı'I Vf' genç sahi
bini irmağa yuvarlamışhr. Yiizme 
bilmiyen Ohannık lahzada boğul. 
mu~tur. Cesed kayıptır. 

mızı!lı rengi oldu v~ c!udaklannın 
köşeleri kıvrıldı. 

Berg daha yükıdt bir ae.le tek • 
rarladı: 

- itte böy)e, ı·z buna ne dersi
niz~ 

Verity tek gözlüğünü siliyor ve 
soğukkanlılığını muhafazaya c;aıltı • 
yordu. Gözlüğü gözüne taktı ve 
muhatabının yüzüne dikkatle bakb 
ve cevab verdi: 

- Hic; bir 1ey sizin böyle gülünç 
ithamlarınızı tasdik ettinner., dedi. 

Berg mütecaviz bir tavırla. 
- Görürüz., dedi. 
Sonra Torray'ye dönerek devam 

etti: 
- Siz, Nick'in sizi holde aramağa 

geldiği zaman hançerin artık oradll 
olmadığını söylüyordunuz. O zaman 
saat gece varısınıı yaklaşıyordu. Siz 
hole girdiğiniz zaman saat kaçtı) 

Şato sahibi dü~ürdü: 
- Jameson çalışma odamda 

b~nrmle ıaat on bir buçuğ:ı kadar 
kaldı: ona ıoğult bir içici teklif et
tim: reddetti. O gittikten aonıa ben 
evraltımı tanTim ettim. Sonr11. ken • 
dime bir viık.i haz:rladım: o zaman 

Tahmin bed~lleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı dükkD.n ve 
arsa ayrı ayrı satılmak tizere açık artırına,ya ·k-:>nulmu.ştur. Şartname
leri za.bıt ve .nuamelft.t müdürlüğü kaleminde görüleb.Jlr. İhale 1713/ 941 
Pazartesi @nü saat 14 de daımt encümende yapılacaktır. Taliplerin ük 
teminat makbuz veya mektuplarlle ihale günü muayyen saatte daimi 
encümende bulunmaları. (1479) 

Kult:li Askeri Lisesi Müdürlüğü ;den: 
Kuleli A.5kerl L!Se.s!ne g!rmeıte istekli olub da taşralarda şubelere, 

İstanbulda da doğruca. mektebe müracaat etmiŞ olanlardan sınıf!arn. 
da dönekliği olaınıyan bütün glrme şartJannı haiz bulunan ve ayni za
manda giriş evrakını tekemmül ettırmLş olan ıstekl !erin lmtthanları 
yapılmak üzere 7/ Mart/ 941 Cuma ıriinü saat 9 da Kuleli Lisesinde bulun
maları ve bu tarihte mek.tebde bulunnnyanla.ruı haklarını kaybedecek-
leri ilA.n olunur. 0443) 

gece yanıma yirmi dakika kaJar 
vardı. 

- Siz girdiğiniz zaman holde 
kimse var mı idi'> 

- Evet, Mösyö Carriaon vardı. 
-Yalnız mı idi? 
- Evet, ocaibn önürde pıpo5unu 

iç.iyordu. Möıyö Boldini beni ara • 
maİ{a gelincive kadar bt!raber lı:o -
Duttuk. Ben Boldini ile çıktım, Möa 
yö Garrison da vatmai{a Kitti. 

- Siz odaya geldiğiniz zaman 
saat ltaçh) 

Stephen ciddi bir tavırla onun 
sözü-nü lceıti: 

- Bu suale bizzat ben cevab ve
receğim, dedi. Ben V crity' den ay -
rıldığım zamım, Miss Dean'i ara • 
mak için bilardo 11alonuna ~ittim. 
Fakat yolda, sizin de bildiği"iz ıribi, 
O' Arenne' e rasladım, bana Phylli!in 
yatmağa gittiğini aöyledi. Hnle dön. 
düm ve orada kimseyi ~öremtyince, 
odama gitmeden ör-cc-: bir punç iç
mek ve orada bir pipo daha tüttür. 
mek istedim. O zaman l!aat on biri 
yirmi geeiyordu. Saate baktığımı 
hatırlıvonım. Sllto ııahihi ~elincive 
kadar hemen bir çeyrek saat orada 

hldım. Bir müddet beraber konut
tuk, sonra Mö'lyÖ Boldini ko§a kooa 
hole geldi, ben d4$ odama çıktım. 
Sonra kuvvetli bir sesle ilave etti: 
Siz de görüyorııunuz ki ben hançeri 
görmedim, ono elımi bile sürmedim 
ve nihayet bu cinayet l>akkında hiç 
bir fey bilmiyorum. 

Torray ~iddetle cevnb verdi: 
- Ben de benim görrlüklerimi 

söylemek ;ıtiyorum, dedi. 
Berg kur..ı bir sesle ıordu: 
- Ya, demek her ikiniz de eo -

yunmadan yattınız~ 
Ev sahibi kızarmıl! v:özlerile ona 

mütecaviz bir lıwırl..ı balı:t: ve he -
men cevab verdi: 

- Benim için bunu izah etme~ 
pek kolay: Ben akşam geç vakit ÇL 

lışırım, zira z:hnim o zamanlar pek 
açık olur. Bu gece, bilardo 81\lonunu 
terkettiğimiz zaman çalışma odama 
döndüm, ve kızım orada, yatmağa 
gitmek için kalktığım zamana ka • 
dar lı:aldığımı ıize bildirecektir. 

(Arkası var) 
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• ltalgan deniz kıwvetleri 
tarafından Tra/Jlasun işgali 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

son rosıa 
Beşiktaş İstanbul muhte 

litile berabere kaldı 
Oyun iki tarafın tazyikı albnda mütevazin geçti, 

lstanbul muhteliti zayıf bir halde idi 
ile Galat.p.çler ar lla yapJl.t 
~ Sitili - Gine, 7 ... gtlib ...... 
•ır. 

B talumlan maça 
Şeref saha3ında kar41Jqan G. Sa 

ray -F~ 8 IMnlan mL 
.. hakuını 2 - 1 Fener~ knaa. 
mııtır. 

lstanbul serbest gllrlf 
birincilikleri 

{llaşt&rafı Z nci aadaclaJ 
di&Ui tt.mn bir baba ve J(ik.aek '* 
tudn!t olarak tanıdıtı RNl!nız ftr 
Ttırtiye CümhUl'iyeti, bu glbl vubat 

İatanbal Bisiklet A'anlıiı tarafın karşısında, memleketin .sellmet JQl
dan tertib edilen biliklet Y811f1 dün larını arayıp bulmaya ve milletin tra.. 

Bır aralık Muhtelıt ao?dan bır k~ Mecidiyeköyüncle yapıhruıbr. desıru hAdislerl radesıoe taqı koJ 
1nı" yaptı, topun gidÜJı hıçbır zaman Fealıaneden Mehmed birinci, ma~a kadir cihazlarla. da milcehhft.. 

tenen ahen&i b111am dıAı Çın hep Tapkaptan Halid ikinci. Beyoilu- dir. Bızım ıçın, ferd olarak. bu hAd 
yarı yoldan geri ıttl, apordan Kirkor üçünca ohiauılar. aelere .silk8netJe batmattan batta 

hı'net devrede iki taraf müdafaa- dır. btrşey yoktur Tam bir diliplin, bir 
sı. sarı 1ın1cınını ~rmedil• ~n. 0u iki c· kO , Ttirt dı.s pıın. ç nde hA.dilelerı aeJtr 
samıml ma~ da 3-3 berabere bı'tti. R 1 m8 maç iri ve t.at b edebilltiz. Mahlllln ... 

Beş.ıctaş: M Ali - Hüsnü. Yavua- İkinci küme lig mllÇ}ann.sı din 
Feyzi Halil, Rlfat - Sabri, Hakkı, Şa- Kachköyüncle devam edihnittir. BL ,-..-...~--.~...._.._._._.,._....._....~~~ 
kır, Şeref, Ştb'tl. rinci maçta Feneryılmazla F.-ik~ Tarı·femı·z 

Muhtelit tatmı: Cıh d (J'enerbab. ltarp)qmlf Ye O - O beral>eN k.1-
çe), Blı•et' <Vefa), Hırısto (Beyotı .. mıflanhr. tkinci maç Sitli • Gi-. 

(Matbuat - Hakemler maçı berabere bitti) 
TM atıan l&DUml -...... 500 ...... 

nai aalti#e "°" ,. 
2 rtei wılrife ıso ,, 
3 nci IGlaile 200 » 
4 neti •itil• J '° . 
I~ _.,. • » 
Soıa lllllüfa IO » 
1ı1uanen bir mlddel arflDdr. 

ıuıaca m.lkiarda ili'\ ,...... 
C'.akllır aınca '9M1!Wı ı.nı.. 
...... llUtMe edwldadlL 
Tam. r"llll " OQnk •>"• 
ut.nıar ı.;a aın bir -* -. 
pl ...... tfr. 

80D .-.o• tlel.ı1 Jllaluıaa 
ald illılr Oin • adıeae müra • 
.at eclll••Hdlr. 

llboM s·· tt11 lllWt 
~ ... 
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tfirdi~de korkunç Filof'un Sobranyada 
hır canı izahatı 

Muhtekirlere karşı mücadele 
daha ziyade artmlacak (llaştarafı ı inci ayfad&> 

lııa boylu sabıkalı, 20 sene içinde 
muhtelif cinayetler yapmlJ, Hayro 
Hakim adlı bir kadının üzerine sal
dırarak boynundan hülliyat gasbet
cniı. Sürdli Sadun'un 30 alhnınl al 
aıak için. zavallıyı boğarak kuyu. 
ya atmıt. Olürükçü Hl,llil Bakiyi bo. 
iarak cesedini yakmış ve paraları
m alml§. Hatiçe ile gelini Behiyenin 
geceleyin evlerini baeuak kendile
rini boimc isterken feryatlan üze
rine boyunhmndan 11 00 liralık al 
blllannı alap kaçmJJ Ye yakalanmıf 
bir canidir. 

Abdi Şarmt. hu defa artık yakayı 
klırtaram17'.eak bir şekilde adaletin 
pençesine l•Üm edilmiıtir. Herkes 
bu canirıill muhnkl"mesini sabırsız. 
lılı:ta beldeme1ttedir. 

Bay Eden Atinada 
(~a.·afı 1 ln('i p.yfada\ 

eon de~ memnun oldufnnu söy -

~"tir. 
Bir Y..-lav guetesine ı8re 

Belgrad 2 'AA.) - D. N. B . ajımsı 
bildiriyor: 

Büyük Brt&anya hariciye na2ın E
den·-.n Ankaraya yaptıfı seyahat bak 
tında Vrem. gazetesi diyor ki: 

İyi haber &lan bir kaynaktan öğ
re 1Jıt.i1ğlne göre, Eaen'ln Ankaraya 
:raptıtı s~atin hakikl hedefi, Mı
sırla Türkiye arasında karadan irti -
batı ~ etmek için Buriyenin İngl
ltz kuvvetleri tarafından işgaline mü 
safd siyasi bir zemin hazırlamak -
tır. 

Fılhaltlka, İngiltere böyle bir ha • 
reketln tahakkukundan evvel Türkl
renin muvafakatini almak lüzumunu 
hiMetmlşt.lr. İngll~re, Suriyeyi kur
tarmak ve M.rbden sonra da Türk!. 
yeye vermeli vA.dederek bu muvafa
lı:a., l.<ıtihaal etmek iAtemettedlr. Bu 
hu.susta.ki nılşkfilAtın henfüı halle -
dilememe.sine sebeb müukereler es
nuında 'I'Oftlerin İngiltereden tah
rir! tat1 b!r taahhOd ~me& Te hA
~nin l"rAMada dofuracatı altlslerl 
hesaba katan İngilterenin ifıe bu tan 
da blr taahhfidden çekinmesidir. 

Afrikada harekat 
(9-ştarafı 1 inci sayfada) 

çekileceklerine delllet eden allmet
ler görtllmettedir. 

İtalyan Somalisinde, hareklt bü -
tün mıntalcalarda memnuniyet "Yeri
ci bir tarzda inkişaf etmektedir. 

4 Alman tayyaresi dütürüldü 
Londra, 2 (A.A.) - Hava Ne

zaretinin bir tebliğine göre, bir lngi. 
liz avcı tayyaresi tl"sekkülü. ş;maH 
Fransa üzerine yaptığı bir akında 
dört Alman a\•cı tayyaresini düşür
müştür. Bilahare-, hir kc~if uçu~u t'a 
nasında da. bir Alman bombardı. 
rnan tayyaresi denize düıürülmü1-
tür. 

Cece, f agiliz hava kuvvl"tleri, 
Cal8is üzeri.ne muvaffakiyetli bir hü 
cum vRpmı!!lardır. Ru hücUTr., f nr.i~ 
liz eahilinden büvük bir alaka ile 
ı~yredilmiNir. 

fogiliz matbuatı Bufgaris
tam ithım ed·yor 

<Bastarafı I inci 5ayfads) 
diploma.side, gerek harbdeki harekl
tını zayıf Ye mütereddid diye tenkid 
edemez. 

Haricl vaziyeti mütslea eden ayni 
ıazete ba.şmakalMinde diyor ki: 

Eden heyetinin Yakın.şarkta yap -
tıtı seyahatin iki hedefı Tardır: Bun
lardan birl. general Wavell ile daha 
yakından görüştllmesi ve zayıf ol -
duğumuz anlarda yaptığı hizmetler -
den sonra lı:azandıihmız muzarterl -
yetlerin gözden geçirilmeıf, dileri de 
bu mıntakada bulunan dost ve müt
tefiklerlmizi :ziyaret ederek taklb e _ 
dilecek askerl, bahrt ve hava Alya
aet.i hakkında kendilerine daha tyl 
anl~maktır. 

Ankarada hüktımetin ,matbuatın. 
ordunun ve halkın hattı hareketi faz 
lasile cesaret verici olmuştur. 

Türkler 
Türkler öyle bir maıettır ki, gerek 

İngilizler, gerekse Alınanlar onun kıy 
metini takdir etmek fırsatına nail ol
mutlardır. Bilmukabele Türkler de 
İngilizler ve Almanlar hakkında hü
tilm verecolı: va:ılyettedirler. Türltle -
rtn İngiliZ zaferine kani olmalan yal
nız bir nezatet eseri de!ll, ayni ta _ 

manda kanaatlerinin bir ifadesidir. 
Balsariataıu itham 

Bütün pzeteler Bulgar~tanın al -
dığı vaziyetle Tarklyenln g&ıterdili 
cesareti makaye.se ediyorlar. Bitaraf 
ta.imalı: huıını.sunda kralın .ıııar~ttlfi 
gayretleri zikretmekle beraber gu:e _ 
teler lı:ayıd.nz olaral: BulgaNtanı tt.. 
ham ediyorlar. 

Sunday Times diyor ki: 
Avrupa, Balkanlar sulhünün, .sev

kulceyş batımından ehemmiyeti olan 
bir topratı Loınal ~en küçük bir dev
letin tekrarlanan lhanetlerile tehll -

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
fevkalade toplanbsında hükumet 
namına apğıdnki beyanatta bulun. 
muıturı 

Alman hükumeti Bulgar hükfıme 
tinden Bulgaristana Alman ltıtalan 
göndermek ıçın müsaade aa. 
temiıtir. Alman hükumeti bu 
müsaadeyi isterken bu kıta. 
lann vazifesi zamanla mu kay 
yed bulunduğunu ve hedefin de Bal 
kanlarda sulh ve nizamın muhafa
zası olduğunu beyan etmiştir. 

Türkiye - Bularariatan 
Alman hükumetı Bulgaristanın 

sulh siyasetine ve komıulanna kar
ii olan ahdi •ıecibell'!rine mugayir 
hiçbir talebd.., bulunmamıttır. Bila
küı Alman hük•imeti komşularımızlR 
mer'iyette olan dostluk muahede
Jerini ve ayni zamanda kom~muz 
Türkiye ile geçende imza edilen ve 
Bulgar hükumetinin eiyaıetini bir 
kere daha ehemmiyetle kaydeyli
yen beyannameyi hassatan nazarı 
itibara almııtır. 

teminat 
Bu vaziyet dahilinde ve bütün 

hadiseleri tartt•ktan aonra Bulgar 
hükumeti memleketimizin ve mille
timizin yaşa'Tiaık haklarını korumak 
ve muhafaza f tmek arzusu ile ve 
Almanya ile Bulgaristan arasında 
mevcud dostluğu nazarı itibara ala
rak ve Bulgur devletinde me,·cud 
kanun ve nh:amatın muhafaza edil
leceğini ve Bulgar menfaatlerine ri
ayet olunacağı teminatını aldıktan 
aonn, Alman hükumetinin talt:bini 
kabule karar vermiıtir. 

Sulb •İyueti 
Bulgar hükumeti ltendi hesabına 

tunu beyan etmeyi bir vazife hilir 
ki. Bulıı:aristanda Alman kıtalarının 
mevcudiyeti, Bulgariatanın sulh ıiya 
setini hiçbir v~hile değiştirmemek. 
tedir. Bulgaristan girlıtiği taahhüd. 
)ere sadık kalmaktadır ve yu1tarıki 
sulh hflttı hareketinden şıı~mamağa 
ve binaenaleyh her türlü tuırru7dan 
ve herhangi birinin menfaatledni 
tehdid edebilecek her türlil tedbir
den içtinab eylemiye karar vermit
tir. Bu karan verirken Bulgar hülta. 
meti, bununla Bulgaristana bugtin 
ve İstikbalde ve keza Balkanlarda 
ıulha en iyi bir tarzda hizmet ettiği 
mütaleasındadır. Bulgar hülc:Gmeti 
vuivetinin hf'r tarafta iyice anlaıt· 
lacağını ve Bul1?ar milleti tarafından 
taıwib edileceğini ürnid eder. 

Başvekilin bu beyanahn1 M.,cti.s 
ayakta dinlemiş ve uzun alkıılarla 

(Başt.a:rafı 1 inci sayflllla> da ıerbestçe faaliyette bulunabile-
ıuretle fiatlar normal bir hadde in- ceklerdir. 
dirilmiı olacaktır. Ticaret Ofisi de ıthala ve ihracat 

İaşe Müıtefarlığına bağlı olarak işlerile meıgul olacak, memleketin 
vücuda getirlien Milli Müdafaa, Ti.. muhtaç olduğu bütün maddeleri 
caret, Münakalat, İktısad ve Ziraat devlet heeabına ithal l'!decektir. Bu 
Veltaletleri mümeaaillerinden müıek Merde tüc~ra geniş bir faaliyet aa
keb İaıe 1, Birliği Heyeti. iaıe iıle- haaı hua-kılmışbr. Tjcaret Ofisi it
rinde bu vekaletleri alakadar eden halatı temin için tüccara azami lto
cihetleri ıür' atle tetlcilt etmek ıure- laylıklar gösterecektir. 
tile vekaletler araıında kararların -------------
tatbikatını geciktirici it' ar ve istiıa
relerin önüne geçect:ktir. 

Bundan baıka iaıe tekilatında 
vücuda getirilen Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Petrol Ofuri v~ Ticaret Ofisi 
memlelc.ette bir inhiıar vaziyeti ya. 
ratmıyacaktır. 

Memleketteki mevcud petrol tir 
ketleri hükumetin mürakaheai altm. 

>GÖZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydarpaşa Nümune hasta.ne.al 
göz müteha.sSısı 

i.stanbal Belediye ka1'1t!11. Sa:ıt 
(3) ten sonra. TeL 23212 

Boy atan soluk kı,zlar ! 
kansız ınt>h·tt>pliler ! 

8Gkı0- h Mallı ve lllllhlM tlewrtnd9 eıuneı 

H kudret luıJ-tı otan ~ muhteçtırter t • , • 
DE$YEH'm ken luıvvet •urubtl ile !Hlnv luıH,... • 

l'ek. aolulı çehr~e cenlt bit pe"Mtllı we tello , 

..... wGeua tan ..., Nttar llnd•lıtttM ... mut • 
cnllhMılıetıa. 

ı.yıt " '°"* MlllıJI fOOUldera O EŞ Y ! N'ıa 
ilan lwwet turu._ 

ka•Ptlamışhr. T k • 
Mecli .. Rei!li Logofedof, Meclisin, 8 Sltle 58tl$ ------.. 

Ba~ekilin beyanatını ekseriveti 1 
mutlaka ile tıı.wih ve kabul ettiğini .... ARV:I: L u x o R 
sövJ:...,.,.,.,.k ta"'hi Cf'lseyi kapamıııtır. .u& H 

Meclis daitılmRdan evv,.l hiikO- 15 til• J. • 
mete ve bilhasıta Baş,•ekil Filofa sene. garan 1 v~çre 
hara• .. tli tezahüratta bulunmuştur. Preaı.zyon aaatlerı 

Radyoları 

F"ılofun ViyanAdaki beyanah S:::::::::::::::_ __ ::::::::::::I 
AEG Fınn-Süpürge ve her 

tlirlil elektrik aletleri 
ZET Havagazi 

Ocaklan 
Sofya, 2 (A.A.) - Havas: 
Viyanada BuJgilT gazete:ilerini 

lcabul eden Bulgar Batvekili B. Fi-lof, Hitler ve Von' RibentTopla yap_, .. __________________ .. ._ _______ .,.. 

tığı konuflTlalarda Alman devlet o 111 A N ' A K " B ve -
adamlarrının Bulg:ır milletinin men- Galata, Bankalar Ca. 47-59. Telefoa: 41-l78 
faatlerini tamnmile anladıklarını 
mütahede etmekle bahtiyar olduğu- '9 Beyazıt: Üniveraite Cad. 28-Kadıköy, iskele cad. 33-2 ~ 
nu söylemiı ve demiştir ki: 

VİYANA SERGİSİ 
9 -16 MART ~1941 
MÜMESSiL : K. A. MOLLER ve ŞERiKi 

Minerva Han Galata. Tel: 40090 

Biz üçlü paktı, Avnıpada adil ve 
devamlı yeni bir nizamı tt'min ede
cek ıulh vasıtHı olarak telakki edL 
yoruz. Bizim kanaatimiz şudur ki, 
üçlü pakta iltihak etmf'klc komşu. 
!arımızla imzalarlığımız dostluk mu 
ahedclerini ihlal etmiyoru.: ve Rus.. 
ya ile ananevi do~tlulc siyasetine de 
vam edeceğiz. Gene şuna kaniim ki 
Bulgaristanın iiç)ü oakta iltihakı 

Bulgar milletinin menfaatlerine uy- ~-·•••••••••••••••••••••••••-.. 
gundur ve Bulgariıtanın istikbali 
bakımından mühim olacaktır. 

Fi1of Kral Boriale göriiftü 
Sofva. 2 (A.A.) - D. N. B. a-

jansı bildiriyor: ı 
Bulgar Başvekili Pr. Filof vanın

da Almanvanın ııofya elçisi Baron 
Von Richthof,.n ve maiyetindeki ı 
Bulgar ricalile bugün öğlevin tayva
re ile buraya gelmiştir. Bulgar kıı- 1 

bineıi aHlarından bir çoğu Meb'u
aan Meclisi Rei~i B. Logofetof, Bul
gar hava kuvvr.tlcri kumar.dnnı ~e
neral Boçef, Saray mümessilt,.ri ve 
birçok %evat Baıvekili karşılamıs 
lardır. 

B. Filof Sofyay" mııva•lııt t:ttik_ 
tl"n ıonra Kral tarafından kabul edil 
miıttir. Sobranyadaki h:ilOmet t'1ct1r. 

riyetine memuh azanın bircoğu B~· 
vekilin izahatını dinlemek Ü7erc hu
susi bir toplantı yllpmı~lardır. Bu 
toplantıdan evvel kabine bir İçtima 
akdetmi,.tir. 

Sovyetlerin vaziyeti 
Moskova, 2 (A.A.) -- HavM: 
Rus radyosu ancek hu ıab'fthtır 

ki BuJ~aristanın üçlü pakts il•iha. 
kın1 bildiTen Alman resmi tebliğ.ini. 
tefsirlerde buh1nma1t•1zın vermi~th·. 

Cazetl"l,.r, Alman kıtalannın Bu1 
<rl\rİ!lt1lnda bulundui!11rH\ cfair ht"ntİ7 
bir h11 bt"r ne~retm..,mMr.rdir. .................................................... 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye c;ımhuriyeti ile münakit m·Lkııveienameıl 

2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştif' 
(24/li/193a tarihli 2435 Numaralı Re.mıi Gazete) 

Sermayesi: 
lbt:yat akçeıi : 

10.000.000 İngiliz Liraıı 
1.250.000 lnS?iliz Lirası 

Türlıiyenin baılıca Şehirlerinde 
PARlS. MARSILYA v·e NIS'cle 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANlSTAN. IRAN. lRAK. FiLiSTİN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RUMANYA. YUNANiSTAN. SlJRIYE. LÜBNAN 

Filyalleri •e bütün ::>ün:rada Acenta •e Muhabirleri nrdD'. 

Hesabı cart ve mevduat hesapları t:üşadL 
Ticari krediler ve ve.saikli krediler ıtfi.şadı. 
Türkiye ve F.cnebı memleketler üzerine kefide aenedat 1.atontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvlllı, altın ve emtaa üzerine avana. 
Benedat tah.silltı ve satre. 

En yiik•ek emniyet f""tlarmı haiz lıiTalılı 
Kasalar Serviai vard:ır. 

keye girme.alne müsaade edemez =-======--== 
Şimdiki halde, kendimizi ve mQtte

tlklerimlzln mukadderatını mftdafaa 
etmesini bildllimizi ~recettz. 

Piyasanın en müıait ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbaruız) tasarruf hesaplan açılır. Netri1a& Miidüril: Belim Ratıp mmet 

&Aat•n.t: 8. ıtacıp DOO 
A. Rı'9ID Ui"n ıog. 

Mart 3 

ı- Şarktan - Garbden Seçm~ Eserler 
Ahmed lla1ld Kitabevi, ba 'başiılı: altında bir tercüme külliyatı ha

. nl"lamı.ştır. Der cadı 51 kuruş olı&P 15 günde bir kitab çıkacaktır. 

ŞlmcU,e lı:adaır çlkaınlar tu.nlsrd ır: 

ADSIZ KÖŞK 
Fransız mu.b.a{rriıi: A~aln Fournier. Tercüme eden: NURULLA ATAÇ 

VESTA RAHiBESİ 
Macar mubarrirt Liza.r 1-han, Tercilme eden: NECMİ SEREN. 

BALIK TUTAN KEDi SOKAGI 
Mac&r kadın muharriri: Földes Jolaa. Tercüme eden: Nuuhi Baydar 

BiZiM ve AŞKIM 
Mac&r muha.nir: Miklotl Dona. Tercüme eden: Necmi Seren 

KARAMAZOF KARDEŞLER 
Do8toyewlr.l'den tercüme: Hakkı Saba Geqin iki büyük clld Hl kurut 

OKUL ve AiLE 
ANSiKLOPEDiSi 

Her alleoin, her okulun kltab dolabında bulun.a.calı: en miihlm eserdir. 
Baya.t bilPıioe ve ilimlere dair bir çocu,tun .on.bllecetl her sualin ce
n.bı bu Mel'de ;ya.aı.ıdır. 500 büyük .u.hlleye 7akın Ye nef'ıS cildli 251 
kanış. 

EV KADINI BiLGiLERİ 
Bir eT ka•IDIDID bilmesi Wun olan her feJ' ba Jdtabda t&plaruruştır. 
İçinde 500 resim va:rdır. Mes'ud olmak i.'tteyeo her aile bir tane edin
melidir. Yazan: CEVAD Yi}CESOY. Ta.nesi cildli olarak 100 kuruştur. 

SESSİZ KADIN MEYHANESi 
Macera. n polis l'6b1an1an ••lslnin birinei kitabını teşkD eden •a eser 
İnıiJiz P4l.Js haflyeal Sekston Bleyk'lıı maceralarındandır. ZO kunıştur 

~-ABMED BALID KiTABEVi-" 

inşaat ilanı 
Sümerbank pamuk ipliği ve dokuma fabri

kaları müessesesi müdürlüğünden 
1 - Na1.iUı basma fabrikuı amele pavyonu tadilltı i.nŞaatı vahidi fı

at esasile ve kapalı zarf usulile eksUtmeye konulmuştur. 
İşbu inşaatın muhammen keşlt bedeli 29.000 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı 2 lira muubUinde Stlmerbank binasında. pamut 

ipl1fJ ve dokuma fabrikaları mbes&aseai müdürlüğünden alınablllr. 

3 - Eksiltme 11/31941 tarihine milsadif Salı güntl saat lG da Anlı:arada 
Bümerbank P. i ve D. F. müe.saesegi müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 2,175 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış olduk -

lan bu kabil iflere, bunların bede\\erine ve hangi bankalarla muamele
de bulunduklarına dair vesikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektublarını hut ıarnar kapalı olarak ihale gün{l saat 
15 şe kadar makbuz mukabilinde Ankara.da Sümerbank P. İ. ve o. P'. 
müessesesi müdürlütü muhaberaı şefiitine teslim edilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifi.er nihayet ihale saatinden bir saat ev
'leline kadar ~elml§ ve zarfın kanuni tekilde kapatılmış olması lA.mn
dlr. Postada v~k.i olabilecek gecikmeler nazarı ıtrbare aJınmıyacaktır. 

8 - Müessese bu ihaleyi !crada aerbe&ttir. c1056.t cl:S93.t 

1941 iKRAMiYELERi 
• T. iş Bankası 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lı.M 

1 • 10<!0 • - 3000.- • 

1941 Küçük 
2 • '150 • - 1500.- • 
4 • 500 • - 2000.- • 
1 • 250 • - 2000.- • 

Tasarruf Hesapları Si • 100 • - 3500.- • 
81 • 60 • - 6000.- • 

İKRAMiYE 
soo • 20 • - t'OOO.- • 
K.fJtideler: 4 Şubat, ! l\la71s, l A. 

PLANI t--. 1 *hinn•tetna Wibleftnde• 
,.~. 

.. 


