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Atlaa 
tebdld 

karşısında 
1ılmı1or 
Yunan ajansının 

"' yan resmı 
tehrlidlere cevabları 

General diyor ki 
Yugoslavyan ın 

vereceiii karar ..• 

\ 
YAZAN: 

Emekli General 

H. Emir Erkilet 
cSOn Posta• nın nslterl 

muha.rrıri 

A, iman orduları Bulgarista-
na girdikten sonra, Yu. 

gosla\-ya yeniden günün en e• 
hemmiyetli meselesi oldu. Çün 
ku, Almanların §imdiki maksa
dı Yunanistana girerek bu mem 
lekeli tehdid etmiye, Yugos-
1~ vyayı ~imal - cenub istikame
tinde kataden Morava ve Var
dar vadileri onlara lazımdır. ı 

'-. (Deva01ı 5 nci sayfada) J 

PAZARTESi tQ MART 1941 idare itleri telefonu ı 20201 

Bir Alman 
Yugoslav 
paktına 
dotra 

Parti Grupunun 
yarınki_ toplantısına 
ehemmiyet veriliyor 

Hükumet Meclisin tatil devresine tesadüf 
eden günlere aid hadiseler hakkında Parti 

Grupunda geniş izahat verecek 
•eclis bugün sa.at 15 te toplanıyor 

Seferberlik vukuunda ordu hizmetine çağırılacak ücretli memurlarla 
bareme tabi müesseselerdeki memurların, diğer memurlar gibi maaş
larının verilmesine dair layihanın encümende tetkikine başlanıyor 

iagUtereıe l · 
malzeme 
akını. 

Yardım layihası 
yarın kanuniyet 

kesbediyor 

Yeniden birçok ltal
yan esirleri alındı 

Kahire, 9 (AA.) - Orta prlr. 
lntriliz umum! karargahının tebliii: 

T nblu• da ve Eritrede kayda de 
i•r bir te:r olmamıtbr. 

Habeptıanda. Burye pnmom.t
(Devamı 3 üncü cayfada) 

Bu sabah gelen 
haberler 3 uncu 

Meclis toplanb halinde 
Ankara, 9 (Hususi) - Büyük IBilıhassa önümüzdeki Salı gü -

Millet Meclisi yarın öğleden son- nü yapılacak toplantıya ehemm.ı -
ra ~aat 15 te toplanacaktır. Bun - yet ~~~ilmektedi: .. Bu tc;ıplantı -
dan sonra her Salı günü Cümhuri- da hukCmıet, Meclısın tatıl devre
yet Halk Partisi Meclis grupu da sine tesadüf eden günlere aid ha
mutad. toplantılarına başlıyacak - diseler hakkında geniş izahat ve-
tır. C Devam• 3 üncü sayfada) 

dün 2 

Arnavudlukta bir 
italyan generali 

esir edildi 

G.Sarayı 
-O mağlôb etti 

Maç çok fena bir şekilde oynandı, 
Beşiktaş ta 1. Sporu 3 .. O yendi 

yf d d 
Galebıııaray _ Fenerbabçe maçından heyecanlı bir safha sa a a ır Dört klüp araeında hususi maçla 1 Bilbaua Galatasarayla . F eneT-

ra dün Şeref aahaımda ba~lanmıttır. bahçe arasında do~s~n da~~ka de-
~ ________ ı1111ı __ il'( Oyunlann kayde deier hiçbir hu vam eden oyunun ıçınde guzel vu-
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2 Sayfa 

Her gün 
iki harb arasındaki 
Karakter farkları 
~---- Muhittin Birreıt 

l"t ihan Haıbi dediğimiz ve 
'U hakikatte cihanın dört Av. 

rupa devletine kartı açmııı olduğu 
ınuharebeden ibaret olan ecçen 
barb ile bugünkü arıınnda benzer 
noktalar bulmak çok güçtür. Hangi 
taraftan bakılsa, arlK!a büyüle bü
yük farklar ~öriilüyor. içinde :>aşa
chğımız ve kim bilir, belki de gü
nün birinde faal uktörü olacağımız 
büyük insanlık bailesinin mana '"C 
mahiyetini aııla ıak :içİD '.bugün 'bu 
farklardan biT kaçına j arct etmek 
istiyorum: 

Mesela, bir buçuk senelik harb
den sonra - ki bunun vukuatı, Av. 
rupnmn içinde rnunzzam değŞncler 
getin:li - şunu 'Kördük iki, Cihan Har 
binde olduğu gıôi bir mücadele 
cephesi ancak Arn:ı.vudhıkta teşek
kül etti. Ancak. ita!yan ve Yunan 
orduları ara&Jndadır ki, bir siper, 
müstahkem cephe nıuharebeııi görü. 
yoruz. Diğer bütün bu muharebeler, 
birer harek"t hıubinden ibaret kal-
dı ve bu hareket harhi içinde, bir 
1.::aç haftalık bir mücadele, dünya-

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Q 

Bir vapurun içindesini~ süratin 
sordunuz. 

. - .İstim bor.usu bazı yerJerinden delinmiş, buhar kaçırıyor, de -
dıler. 

Ne zaman hi~ine _mağlıib olmuş, düşün.celerini açığa vurmuş, 
yapacaklarını soylenuye başlamlj lbir adam karşısında kalırsanız o 
istim kaçıran vapuru düşününüz ve müster'ih olunuz. 

;;;;; / stim kaçıran vapur -

Heyecanına kapılan adam kuvvetini de tamamen kaybetmiş de
m~ir, ve iki noktadan zayıftır. 

Bir defa hislerini ortaya dökerek planlarmı meydana çıkarmış, 
. karşısındakine müdafaa tedbirleri almak imkanını vermiştir, son
ra da sinirleri bozulmuş, d~ce kabiliyeti bulananıştır, bağın,P, 
çağırandan <Ieğil, hiç bir şey söylemiycrck ne yapacağını gizleyen
den korkunuz.. 

nın en büyiik kafn orduları nraSln- ••••••••••••••••••••-·•··-····•-••••••••••••••• ..... ••• .. ••·-··· ... --··•• .............. ~-·-··-.. •••••••• .. ·--··---··••••••••• ... •••..; .. _,,, •••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

da kat•; :rıe:ticelerin alınmasına ki- CGünün ıadamhırı ::J1 
fayet etti. Bu hadise, her 'iki taraf-
tan dır harbe s::vkl"dibıı~ olan .mi]_ 
yonlar arasındaki çarp1smamn, ta
savvur edildiği .dereoeôe kanlı hilan. 
çolar vermesine mani olmuştur. De
mek ki btı harbin insan u5iat1 ba'kı
mından ehemmiyeti, hiç değilse bu
güne kndar, gn~·et basittir. Tar.ihiıı 
en büyük mağ1übi} etini görmüş o-

1 
lan Frnnsanın bil• fo53nca :zayiatı, 
geçen harhdekil kıyas eaileb'ilir 
bir ey değildir. 

Bu bakımdan, göze çarpıı.n ikin-

Bütün Amerikayı 
meşgul eden 
dört sima 

ci bir farlı. ta yenı ve eski harbleri 
birbirınden ayıran iki mühim karak.. 
ter ayrılığını ifade eder: Bir baçuk 
sene içinde kütleler çarpl§DlBsı şek
linde blı muharebe, ancak ilci üç 
hafta esnasında görüldu. Onun ha
ricinde, bilhassa mücadele, ingiltere 
ile Alnu:ıya arasuıa müılh.aııır hl. 
dığı sahal rda harb, övahe devir
lerinin ba•ine benzedi. Filhakika. 
şöı:alyeler d:vrinde-, lharb, !kütleler 
arasında değil, lıer iki tarafın güzi
de muha::ı"bleri olan ve :kendilerini • 
sır.f bu i için yetiştiım.iş lbuhman 
şövalyeler arasında cereyan ederdi. 
Bugün de öyledir: Alman "'e İngiliz 
ordulo.rı oturmakla me§gllldürler. 
1ki memleket araSJnda çarpışan kuv. 
vetler de tayyarecilerle karırrlıklı 
deniz nvcılığı YC4lan gemiciler.dirl 
Tayyo.rcci, denizaltıcı, torpn öökü-
cü gı"bi vahud da, korsnnlık yap
makta, denizlere ağ gem\CK veya. 
den~altı avlamak, muvn!la1a yolla. 
tını beklemek gibi i"lerde mütehas
sıs olanlardtr iki hRibediyorlaT ve 
bunan haricindeki 'ku' vetler, günle
rini 'bc:-!.I ı.ckle meşgul oluyorlar. 

Bundaıı ClolayJdır ilci ordular a. 
rasındn yıpranma 'hadisesi, bu harb
de hesab, ıda ~eQCceıc derecede ya
vaş oluyor; 'her iki taraf ta asıl yıp
ranmayı. <kmşı ka:r:}ıya duran mıl
letler.in bütün .hayatlanndn "'e bil
hassn sinirlerinde ve iktısa.di kun"Ct. 
!erinin inhitata uğramasında arıyor. 

* !la büyıik harb arasındaki :fark-
lan gözden geç.irirken dikkatimizin 
u nokta üzerinde cic durması la
zımdır: Geçen harb de bir ımaheme 
harbi :idi: bilhaua, 9H> dan sonra, 
harbin 'Sonuna J;adnr malu.nıe ınesc
lesi büyük ibir r-ol oynadı. Fakat, bu 
defnki harbde :nnlzemenin rolü her 
seye takaddüm etmiş bulunuyor: 
Hiçbir stok, bu hamin yuttuğu mal
zemeyi gıdnlandırmaya ki.fi değil
di . Bug"n :stokla dl",ğı1, münhasıran 
istih ) i1e harbediliyoT. Büyii:lc or. 
dular, bir taraftan harbedecekler ve 
gerideki fabrikalar da onlara, her
gı.in telı:emmü1 ,etmek istidadını gôs
teren '1ihla:ra ve vaslta1ııra glhe 
mütemadiyen malzeme yetİAtirecek
lerdir. 

A~K..x 1 
<cBirle§ik Amerikanın dörtleri» 

§İmdi bütün dünyayı me~gul etmek. 
tedirlcr.. Bu dörtler, Oimbuneisi 
Ruzvelt ıtanlındnn :tayin edilen tce
lihat lcomisyoııu azalandır. Bütün 
Amerikaıım nazarları ban1arıa ıiize· 
rine çevrilmiştı'". 

IBu dörile:cicn ıikisi :yüzde yüz 
Amerikalı olmıyaa, Amerikaya yir. 
mi ya§ttlda '1k1:n hicret etmiı insan~ 
!ardır. Bunlardan biri tealihat ko
misyonunun rcİ&l Knud.en, ıdiğf'ri 

lkomisy.on azasmdnn Hillmandıı. 
iKnudsen Oanimarknde. doğmuştur. 
IHillman ise Litvanyah bir Yahu(!L 
cfu_ Knud&!n S6. Mi11man ise 5 3 
ya ındadır. 

'Komisyonun ".İçüncü azası bahri
ye müstcş:ın albay Knoxd•ır, nr..ı
maileyh 66 ')'1l!Jl11dadır. 'Oördı.incü 
aza harbiye mÜ'i't'}_şnrı Stimsondur 
Komisyonun eıı yas]: .auısıdn, 7 3 
ynsmdır. Knox ve Stimson 1 914 
Umumi Horbine bizzat i tirak et. 
mişler ve Fransız cephesinde yarar
lıklar ıcöst~nnişlerdir. 

Şimdi Ameribnm !>u «dörb gü
zide §ahsiyetı haitkınde biraz ma. 
Jlımat ve:r:elim: 

1 - Km2t!sem Knu&en eski lbir 
çelik fabrikası amdesidir. F ev'kala
~ oz:ekesı Sl'l}'esinde mühendis ol
rou tur_ Kopcnhagda bir garajcının 
atelyesindc uzun müadet i:!çilik yap. 
"m1Ş, bilahare Amcril."aya bıcret et
miş ve l 9 l2 senesinde me:hur F ord 
ıfabrikasmda imalit rniıdüri! olmuş
tur. Bir müddet burada bulunduk
tan sonra Cenez:al Motora fabrika_ 
.sına geçrnis ve 19 3 7 :senesinde bu 
muazzam ~irl~ctin mcr.lisi idaı~ reisi 
olmu tur. Bu vazifesinden senede 

(Devamı 6 ~ncı sayfada) 

'HAYVANLAR 
ALEMINO[-

Kafes ömrn snrmekten 
hoşlanan kuşlar 

Yazan: Londra hayvanat bahçesi müdürü O. S. Smiıh 

Bir aazJı bnarya Ye aahibe.i 
Hayvanat bahr;eaindeki :kuf}ar onların faaliyetlerini ıt.rlcih ederek 

kısmını zjyaret edenler. burada bu- kuşlara dair olan bilgilerimizi artı
lunan türlü türlü dış ülkeler kuşla. ru1%. 
rının pek güzel ya{adıklannı ve b.iı' Mesela kanaryayı ele alalım, gö
kafes ömrü aürmeltten z:iyadesı1e z:üıniizü .aç.mış, onu nazarlanmızı 
ho§}andı]do.rmı belki de hayretle okşayan tatlı .nn Tenklerile evleri. 
görmiişlerdir. mizde ve daima kafes içinde görmü-

Aldığım mektubların ekserisinde fiizdür. Binaenaleyh, karanya bes
bana sorulan auailerin bir tanefil de lemeği gayet tabü buluyoruz. Hal 
fU: bulıd karanyalar, aslında sarı tüyle-

Bu Afrika, Hindistan veyabud ela ri. ahenkli oakıyııılarile bfcste gör
Avustralyaöan gelen :küçücük fakat düğümüz ku,laı deiildirler. Halcik; 
rengarenk kuşlar :kafeste nnsı1 bes- kanarya, Kanarya aôalannda bulu. 
lcnir? - Burada. kafesten maksadım_. nan tatlı sesli, yeşilimtrak küçümen· 
bi!cliğimiz ufac.ık kafesler dc>Jjlclir. cik bir h~r. Yakalanıp kafeslere 
Daha ziyade klimes kclimesj)e ifade konuldu mu, bıı flayatn dcıl1al intı
edebileceğim büyük, kafes azman- ba1c etmekte, alı§mnktn, yuvasını 
landır. kurup batındnn batına üremektedir. 

Bazı vufkn yüreklilerin, derhal Türlü türlü ıstafalara uğramış olan 
itiraza kalk:şıp: kanaryalan bugün tiiTlü türlü renk, 

- C.nı:n vah,i, onnanlann c:ins ve boydadıriar. 
ıerazad mahluk.arını eııarette tut. Bizim A 7ustralyadan gctfrttiği.. 
mak doğru mu? Bu hangi kanuna miz pa:>ağan cirısi bir yabani kuş 
ıığnr. Zulmün daniskUJdır bu1 •. di- daha vardır kt eh1ileştirilmeden ön
yecekler. Fakat uzun tecrübelerime ce, o kıt' ada siirülcr halinde uçar 
dayanarak ben ac aerim ki: ve çayır, çemem tobum1aıile yaşar. 

.Büyük: l:ümesler.d~ ~eye .alelade Halbuki., şimdi ibu ku lardan biolM"· 
kafes1erde beır1cnen kuşıar 1ayı'ki1e er.si düny nı:ı her medeni köşeııin. 
bakıldığı ve ihtimam ördüğü tak- de yeti tirilmcl:.te :ve onlardan, sarı, 
airde tamamile haJJerinacn memnun mavi. laciverd, firuze renkli cinsler 
ve mes'uddurlıır. Birçok yabancı elde edilmektedir. Kümeslerdt- .kuş 
ülkeler ku~1urı bo 'kümeslerde yu:vıı- yetiştirmek gıÖi bir itiyada düşme-
larını kurar, yavrulat', 'Ve biz1er de (Devamı 6 ncı 6&y!ada) 

Söz Arasında 
İngilizlerle Almanları 

birleştiren bir 
memleket 

Tarih.in en şiddetli mücadelelerin 
den birine giri_şmış bulunan Alman· 
larla İngilizleri bugün yanyana geL 
miş görmek mümkün değı1dir. Fa
kat bugün, imkansız olan bu htıdi-
aeyi, ahvalin bir icabı olaınk 
müstakil İrlanda devleti mümkün 
kılmışhr. Bay dö Valeranın ba§ve. 
kil bulunduvu İrlanda cümhu.d eti 
malum olduğu üzere bu hnrbde bi
taraf kalmı§tır. Fakat arazis.i İngil
tereye pek yakın olduğu için ÜLC
rinde aık sık lngili.z ve Alman tay
yareleri dola makta ve bunlardan 
bazıları da ya bir kaza neticesi vc!'a 
tayyarenin muharebede sakat1an
ma9ile irfanda ~raz:isine inmek mec. 
buriyetinde kalmışlardır. İrlanda, 
her bitaraf memleket ı;ibi, bu tay
yarecilerden firar etmİyeceklerine 

dair söz aldıktan sonra bunları 
Curragh denilen bir kasabada, bir 
kampa yerleştirmiştir. Bu 
kampın bir kısmını İngiliz 
tayyarecileri, diğer bir kıs -
mını da Alman tayarecileri işgal et
mektedirler. Her Pazar kasalianın 
kilisesinde yapılan ayinde bulun-
makta ve hir kısmı kilisenin bir ta. 
rafında, diğer kısmı da öbür tara
fında mevki .almaktadır. İngilizler 
üniformalannı muhafaza etmekte
dirler. Fak.at Almanlar, mahalli Al. 
man konsolDflllnun yardımı ile sivil 
elbise tedarik etmiş bulunmaktadır
lar. Ailderile BCTbestçe muhabere 
edebilmektedirler. Her iki dı.i man 
tarı'areci grup arasında münasebet
lerin son d~r~ce dürüst olduğu bil
dirilmektedir. Bir araya gelemedik-
leri yer, yalnız kampın hamamıdır. 
1-ler nedense lngiliL ve Alman tay-

yarecileri ayni .zam'lnd.a hamama 
girmek :istemedikleri için kampın 
hamamı, haftanın üç v.ünü lngiliz} .. _ 
re. üç günü de Almanlara tahsis e
di1m1ştir. 

Londra itfaiye teşkiJatmm 
mükemmeliyeti · 

Londra itfaiye takımı dür.yanın 
en meşhur itfaiye takımlarından bi
ridir. 

Unutmamak icab ener ki 1666 
senesindenberi yangın Londrnnıı: 

Bu hicli eye iyi dikkat cdilmeue, 
r.ıeseliı, Savyetlerin bu muharebe 
c nasında neden dolayı gayet ihti
yatlı ve gayet ~akin bir siyaset takib 
ettikleri iyi an1asılmaz. Fjlhakika, 
Rusya, sanayi sahasında, son on beş 
sene zarfında çok miıhim işler gör
mü,ş olmakla bcınber, henüz, büyük 
orduları mütcmadİyt:n harb malze
mesılc gıdnlandırabilecch bfr sanayi 
l:udretini U:msil e::mel-ten uzaktır. 
Halbukı, bugünkü h .. ıbler stok mıı1-
zeme ıl~ yap ld•ğı :zaman 1} i n~ · 
ler nlmak, belk.i mık· z 4~il. 1 STER i NAN, i STER iNANMAI 
kat çok miı ltüldur. Stok malzeı 
tip jub n1e gcrid kalmı bi .. m2.l 
medir. H lbuki. bu harh }'<'PY 
en son model , emA il• yapıld -
zamandır ki mu,nffok.iyctli netü: -
l r .., eTebiliyor~ Cihan Harbine! 
ha~e b 0 'yük toJdarb girmic: <"1 

Çarhk Rasy.a , bi h !~ Lehis•an 
mühim bil ikllmım k~bctb'kten "·.e 
Knrpatlardan çekildikten sonra 
malzem ·z kalmı ı. Hatta, 916 .cJa 
cephede aÇJ1aı:ı b~luk.Ian doldur
mak için alelacele cepheye aevıke-

(ıl>evamı :l aci n,.&tdıı) 

kTupada, dünya. dev1etlerini hudud boylarında milyarlar dö
k ibetonlu betonsuz cins cins istifikfun yap.."Tlak masrafından 

racak şekilde yeni bir harb aletinin icad edılmış olduğunu 
eniyoruz. 

Bu ilet tank kolları arnsında ~'iiriflen ve uzaktan ba,ağı bir 
ka ben?J} n bir köprüdür. 

Ta 'kolları dar veya genış bir derenin kenarına gc>lip de karsı-
n geç.mele imkimını bularr::ıdı mı o zaman bu seyıyar köprü ılerli

vor, trpkı ı fnivenin merdiven'ine benziyen uzun kollarını çıkarı -
yor, kar~ s ılc uzanıyor. ve geride kalmış olan tank kolu da bu 

uzun kolların üzerinden rahat rahat geçiyor. 
Zımlı otomobil kıfalarını hareketsiz bıra'.kan sadece dere, nehir 

değildir, ,geçid ndktalıırına dizilenirili. ufaklı beton direkle, demir 
kazı!k ta ~"lli :işi görür, fakat bu vaziyette dahi tank kıfalarının 
imdadına yetişecek olan gene o seyyar köprüdür. hemen duruvor, 
ihtiyaç niSbetinde uzan<'.ln kollarını uzatıyor ve tank bu kollarm 
üz~de manianın öbiır tarafına geçiyor. 

Insan zcltası iQin hudud yoktur. derler. Doğru yalnız kaıdenin 
müstesna noktasını da kaydetmcklizım: Muha~ebcyi gerççkten im
kallSlzlaştıracak tek çareyi bulamıyor ve bulamıyac:ıktır. 

i STER i NA NJ i STER iNANMA! 

Mart 10 

Sözün ıs ası 

Asaletlu Kaşar 
Hazretlerine 
~ 
• J s!anbulun rız&;ını, k~rumak va-

.zile ve mu ulıyetin1 üzerine 
almış bulunan heyetin zatı alileıincı 
teveccüh aöstererek namı devletini
zi_ lük.a ~tia listesine kaydeylediği. 
nı ve yukaek kıymetinizi olsuretle. 
p.n ve te~kctinizle mütenasib bit 
mertebeye çıkardığını memnuniyet
le haber aldım. 

Nasıl memnun olmayım ki efen• 
dimizle a§İnaLğun henilz mekteb aı. 
ralannda bulunduğum zamandan 
bqlar. O vakitler siz de bugünkü 
gibi ikbalde ve ibôarda değildir>Jz. 
Bana, değersiz irfan bamulemin ip
tidai aemıaycsini temin eden E:mir
gan rüıdiyesinde hem bevvap, hem 
de ballal Hacıbabarun ufacık dük
kanında, sağınızda bir miktar tahin 
helvası, solunuzda, tavandan kan
gal halinde sarkan pul mürekkeJ, fi
ı.ıelerinin ara yerinde öyle süklüm 
püldüm oturu§Unuz ''ardı ki her gö. 
rüşümde size acır "e bir parçanızı 
olsun bu bacil mevkiden kurtarmak 
üt erdim. 

O zaman, Hacıbabaya bir bakır 
onluk uzatarak: 

- Beş .. beşi derdik: o da kt-llei 
kerimanelerinden incecik bir dillin 
keser, mis gibi kokan, çöreotulu, 
pamuk gibi bir ekmek par,nsilc be
raber toku'1ururdu. 

O tarihte siz öyle alçak gönüllü, 
öyle demokrat tanınmış idiniz :ki, 
günün birinde size lüks deneceğini, 
böyle bir asalet ünvanının tevcih 
olunacağını hatır ve huyalimizl' ge
tirmiş olsaydık dabi cesaret edip te 
söy lemczdik. 

fbranicede <cmekruh <leğilı ma. 
nasına gelen isminizin de bu paılak 
istikbali mübe;şir hiçbir tamfı yok
tu. Çarçabuk küflenmek, kurdlan
mnk husu la ıdakı müııtcsna isti. 
dadınız ise asaletiniz hnkkında ay
rıca şüphe uyandıreıcak mahiyette 
idi. Sizi daha çok rıaya yapar ve 
cühıit yer diyebilirdik. Mihalıç, kir
lihanım, lor, teleme, dil, kıı~knval, 
tulum, Kargı peynirleri gibi, ağ.z.ının 
tadım bilenlerin kilt-rini ve sofrasını 
.şenlendirenlcrdcn değildiniz. 

E.n büyük ve belki de yegane hu. 
.su!iyetiniz salabetiniuli. Ufalıp Cla
ğılmazdınız. F :ıkir veya orta holli 
md::teb çocuklarının sizi tercih et
mele.ri, fare kapanl nnın tercihan 
sizinle bezenmesi bıındnn ileri geli.. 
yordu. 

Hasılı her ;ey lüks olur, foknt siz 
olamazdınız. Zira bunun için gere
ken evsaf ~n, ~b ô.lilerinde biç biri 
yoktu. 

Celgelclim, i11tc en büyük m<'rtc
beyc ~niz. Mübarek olsun! Harb 
gibi müstesna vaziy,.tl rde bıı vibi 
ııeyler umuru tabiiyedendir: ik
bal ile idbar arallllda her türlü 
budud kalkar; tnkdiri kıy -
met mizanlarının ibresi ~-
far; baş ayak, ayak ta ha§ olur; 
talih kuşu konaca~ yeri tayinden 
iiciz kalır ve tesadüfe uyar. 

Zatı ülyaları bu hakikati bir defa 
teyid etmiı bulunuyorsunuz. Bundan 
böyle hUJ:urunuzda hürmetle eğ.ile. 
cek, etiketinizi huşu ile sel"ml•ya
cak ve sizinle ülfet edebilen bahti
yarlnrı parmakla ı;:östereceğiz. 

Ne diyeyim) Allah sizi dnha ali, 
daha gali etsin, asaletmeabt 

C. Ckt!11m ~alu. 
başına musallat olım en büyük bir 
bela halindedir. 

Londra itfaiye takımının ısmi: 
«London Fire Brigadeıı dir. İtfaiye 
efradı yüks~k tepeii bakırdan miğ
fer tnl'>ırlar. 

Lond:ra itfaiye teşkilatı emrinde 
100 aded oton1obil pompa, 20 met
re frtifaa varnn 1 1 4 otomatilc mer
diven. 30 metre jrtifa.ı varnn 9 :ner 
diven, 100 kilomct'c bonında hor .. 
tumlar; 1 O mil sürntind~ 4 deniz 
motörü bu!unmnktadır. Bu dör t de
niz motöründen ftt'T biri dakikada 
13,500 litre su fışkırtacak kudret -
tedirler. 

London Fire Brignde hnrbden 
(Devamı 4 üncü sa11f ada) ..................... -._. ....... _ ............... . 
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Telgrü~ Tele Ve Telsiz Haber eri 
Maklaeye 1 

nrlllrken 

Almanyaya 
giindtlz 
aJrınları 

Alman ve 
italyan 

tebliğleri 
Berlin 9 (A.A.) _ Alman or - Londra, 9 (AA.) - 1 Mart aa 

ı HA::~ı~~HTE ıeu sabah _Şebzadebaşında 
HARBE. GiRECEK? Ferah sıneması yandı 

duları ba•umandanlıjının tebli - bahı tafak vakti ıona eren hafta 

A •k ~ zarfında lnııiliz hava kuvvetleri Al m arı anın l°i: • 13 menya ile iHalı altındaki arazi üze-
Denizaltı gemileri, cem art d 'k k 

Bir Nevyork gazetesi
nin dikkate şayan 

makalesi 

Yangın altkattan çıktığı için yukarda 
yatanlar alevler içinde kaldılar, itfaiye 

bunları müşkilitla kurtarabildi in 
bin tonluk dilfman vapurlarının rine mahdu mı yasta a ın yapmıı 

nı·ıtereye yapacag'WI 1 tahrib edilmiş oldujunu haber ve- lardır. BombardımAn edilen hedef :1 · l ler araanda Wilhelmahaton de var-
~~ L ~-

d T\."!- a~. Abnan savas ta.yya - dır. Bundan .,....... Baunaven ve Sabah lr. ş L d b d l N mumam Yar im ~ı " tı h d t t ahi Nevyo~ 9 (A.A.) - Nevyork- a arp enza e •tın a ecmi. Mustafa ve Bahadu. Bunla' 
releri Londrt limanının tesia8 • Hiper aven enu mtaa ezs an 1"A vukua gelen bir yangın netice.inde pencerelerden itfaiye merdivenler 

• _ .. ny:,:ı;:!'J~ı:'1 f~:~:~ ;: ;; ~:c~';!;; .. ::•t;eceBuy::n;a~ Su~o~~: t~ı~:~ cel~el~rınin F~rah ainemas3e albndakı iki·dük. vaaıtaaile indirilerek yanmaktaı: 
L-.lt nailli laayetta C<miida• ve birçok küçük y~la lnfi • aonra dahe .. atler~ devam etmit- te$kil ettılı duman peçesının ar- kA:::::n .. ~~n;:~H'Beyazıd ku- kurtarılnutlardır. 
eel otai7«) .....,.. ilin .Jen laklar taarruzun muvaffak oıdu • tir. kasından Buwelt hükfunetinin lesi tarafından' sörülerek lıtanbul Oç •at kadar devam eden biı 
6ir N7Clft'ICllll• nepeJ.ce•, lunu pıemıiıı:tir. _ Kolonya~& rıht•mlar. 11ıne~ te.i- Mihver de\ Jetl~~ne karşı a~ık b ~ itfaiyesine bildirilmittir. d~ .::..t:ı:raitfa~r·yaeyeüc:invearmdakev. 

• • • _a.. Londranın şımalinde, İlkoçya .. t ve fabnkalar bombalen..u.ttT. harbe do~ sunıkl~ruUll gorule Derhal yanaın yerine hareket e- d ..- . .. " _ ~ 
Jn6ifere~ 6ir nail,,arlus nın şarit sahil"nde ve Orkney ada- Mühim olan bu aıcın muvaffakiyet- bilır Hukmnette, ordu. donanma den itfaiye. Şebzadebaıına celdıii aN verm~en ktetı 10ndurmuıtur 

Mscst'IN oerili7or larında tayyare meydanlarına da le neticelenmiştir. Birçok )angınP- ve kongrede yiıksek mevkii-al e vakit, liiratle büyüyen ateşin ıine.. e ıbre e çı tıiı ~en~zaanLq.la. 
tesirli taarruzlar yabılr1tt.ırt ~~~ ı.r çıktığı görulmüştur. Knlonyaya denler pe~ :::~:ı~T:: k~b l ma bina.ile etrafını sardığını ıör- ~!:1asi~ ~i::d'a~e~:~in \f era~ 

Nevyork. 1 O (A.A.) - Royterı gar ve kl4lalar bom a aı a a rı 10nradan yapılan ikinci bir akında den maa ""' r 1 0 - müştür. h 11 . • .. A • _ • 

81 ma 
Nevyorlr. Joumal And American olunmuştur . 'b"lh ua doklara hucum edil- mıyacal'ı ve borç ve ariyet verme Söndürme ameliyelİne baılıyan ~ ebıcı ~~kkana ıle fot.?graf~~ne ve 

tazeteai yazıyora Portsmoutn limanında da mü - ~ . 1 
• kanununun da n!iavet bu .zaruri itfaiye. ilk it olarak, bu binanın üıt bananın dıger ahşab muıtemılatı ta-

8. Ruzvelt, borç ve ariyet verme teaddid hedeflere isabetler kayde- mı~ır. t'd d ltlar bombardıman P neticeye sevkenen \olda basıt b r katında yatan ve atet ıat lası kar11- mamen yanmııtır. 
layihuı imza edilince bir milyar dılmiştir. . dil r:e;. Bur:da H pper 1ınıfından meıtıaleden ba · b rşey olmadı- aında yanma tehlikesine maruz bu. Beyazıd emniyet komiaerliii ya. 
kıymette harb gemili, ,Uep, tayya• Alman ha\'a kuvvetleri Saınt - . ~lf ır. .. . b k' l m neticesine varrr. ardır .. Bu ne- lunanların kurtarılmasile meşgul ol- a•n tahkikatile mefglll bulunmalr.. 
re, tank top, mühimmat ve yi)-ecek Georı,qe kanalında bir kafıleye da- bır hvaz~ke ~·t .v~ 1 R ":t_ut./•- tice ancak. kanun har ~lerı tara - muştur. tadar. 
a.dde~ denetmek •retile JnaiL bil bulunan 10 bin tonluk bir İn- bud a1a~_1• a ke 1 mı 1 '· ... 

0 er am fından karıştırılan bir dünyhda Bunlar bakkal A. Ahmed çırağı Öpendiğimize göre ainema ma-
tıere,.e J'apalacak ,.ardımı tearie •- ~liz vapurunu ·batırmışlardır. limanma mıda ın vapı mı,.ır.d ·ı kahun ve nizam kuV\ etler ne mev Ali maki~iat Mehmed sinem~ kapı- kineleri SOOO bina d~ 1 S 000 lira. 

~ d R · · ·· h d "zind t "lte Hamıtee tayyare mey anı 1 • k 1 • i d etmekten ıbaret ola ' t ' ' · llaade bulunm&P& ır. eıaıcum u- Atlantik enı e ve ngı - . derki ·k· k l erm ıa e - cıaı smail, müstahdemle:rden Halid ya ligortalıdır. 
ıun konpeden bir haha zarfında. 5 renin cenubu ~arki sahili a~kla - Calaıs arınA 1 1 a ın yapı mıt- bilir. . • • ==.:=========='-=========-========!i=-
lllilyar dolar neıkidden baıka 5 mıl- rında 2 vapur kafilesine yapılan tır. . . . Buna bınaen. ko ~re mesele - ıngılterede hava ı·ngı·ıterede 480 
yar dolar kıymetinde mukavelele1' taarruzlarda 2 büyük vapura bom Manf üzennde, ıımalt Fran~d·~ nin Birleşik Amerıkanın harbe gi-
akdi için .. lihiyet iıtiyeceii bildi. balar isabet etmiştir. Bu vapur - Hollandada. ve \lmanyıuun .''mali rip ~rm yece~i ~e~ l hangi tar·h- b b d d • • d h 
rı1mektedir. l ıarın vana yattığı görülmüştür. garbisinde muhtı-lıf yerlere hır çok te harıbe girecdı meselesi olduğu om ar ımanın an harb gemısı a a 

Reilicümhurun, milli müdafaa ve Alman savaş tayyareleri, Lib - gündüz hücumu yapılmıştır. Avcı kanaatine varml$tır . 
lnailterenin müdafauı için olan il· ~a'da Alrn el Gad'ın şarkında tn- tayyarelerimizın duıman hava mey Hıüku"?et n, Miı}we~ devletlerı- bı·r ayda o··ıe ler ı·nşa edı.ldı• 
tibaalitı teari makaadile milli haya.t- giliz zııtılı otomdbillerinı bombar danlanna yaptığı gece hücumlara es n;n mdlub ol~a!arı lu::m Relecf:- n 
ta <müstacel vaziyet•) esasını tatbık dıman etmişlerdir. da birçok Ahnan tayyareal 1 li. ve baska butun mü~ahazaları.n Lo dr 9 (A.A) D h 1 Lo d 9 (AA) Aml Uık 
eden bir beyanname netretmeai ltalyan tebliii nail~ ed'I · tir ikinci derecede ehemmıveti haız 0 a . . · - a ı ı emnı . n. ra . .: · - ra 
ınuht idi 

9 
(AA) _ İtı , ordu tahrıb 1 m!' ·. . k d ta oldu~u hakkındaki sarsılmaz ka _ ~et nezaretının bıldırdı ne gore, daıresı mali musteşarı Warrender. 

eme r. Roma. · · - a.y~n u Bu harekata ı<mra e en ... v~- naatıne varmadan evvel ~eçt ~i 9ubat ayı içınde lngıltere uzer sıe dün söylediği bır nutukta, bahrl-
ları umum:.~ararf(ihının "75 n - relerimizden. y~lnıS ~I tan~ı uı en- muhtelıf merhaleleri kaydeden "a yapılan düşman hava hucumların ye ınşaatı sahasında l~lterenlll 
maralı teb ı,,,..: . _ 1 ne dönmemıftir . ma~ ~~are: zete Büvük Britanyava ardım da 789 sivil ölmüş ve 1068 sıv 1 yapmakta olduğu milli j(ayretlerhi italyan ordusunun 

yaptığı mukabil 
taarruz 

~unan ceptıes~nde :u.şma~ !. .inin tamami!~ tahnb edıldıgı mu- hakkındaki layihan n milyarlarca yara!anmıştır. Ölen 789 kı den buyüklüğünü tebarüz ettırmiş \"e 
incı ordu mınta asın a yap 1 ı bakk.aktır. Dıser 6 Alman tayyare-

1 
al 1 ~ b"ld" d kten 383 u erkek, 312 si kadın, 91 ı de demiştir ki· 

arruzlar muk~bil~~~~ltr~~~a sının de tahrib edilm~ rlma1ı çok ::n~~a v1:zısı:aa:Y;:ıde~ar:ır e~mek 16 yaşından aşa~ ~ktur. En Re<; bu ay nihayetinden n-
sarahaten ıte k bil-"~ m . t · k vvetle muhtemeldir. ted" : Yaralıların 598 i erkek, 365 i vel, on iki aylık devamlı mlW f(&J 
Dü~an oldu ça '... zayıa a u ).t;.,.. 1 ...... ·u revi muharebe kadın. 105 i de 16 yaşından aşalı retlerin neticesi olarak. küçuk ve 
ulramıştır. • •ı• -, • ı• ~.e~ ve • .,..ı e çocuktur. büyük. a&1Rarl 480 harb Remısinin 

Hava biri klerlmiz dQşm:ı~ te - ıngı iZ er vazıye 1 me~unın başınd~ Mih~er devlet- . inşaatı bıtirilmiş olacaktır. Bu ra-
Atina, 1 o (A.A.) _ B. B. C.: si1atını. batarvalannı ve kıt ala • lerının kuvvetlerını akım bırak - kam deniz inşaatı programın n 

Dün aktam remıen bi!~~iiine nnı kesif ve bombardımana. tabi 1 .. Ü 1 " mıs .vazl\.~t:e b~lan her ~n A - Bir İtalyan tatbikına ~lanıl.masındanbcrı 
söre, Cuma ve Cumarte11 sunii vu• tutmU$lar ve mitralyöz ateşı _ al~ı- nası gor yor ar f' merıka hukumetıne şu ikı muaz - herhangi sene içindeki gemi lnp-
luıl;ulan muharebeler eanuında bil.. na almışlardır. Dü~anı~ ~~ım zam vazifenin ifası için munzam k • • atının beş mislidir. 
~ mail6biyete u~ ve 2000 üslerine. isabe.tler kaydedılmı~ır.. (Bqbnfı 1 lDei 1&yfadal bir zaman ka~andırm~ktadır:. . 01SaD gemlSI Bundan başka eski gemiler de 
eten '-la elir •ernut olan ltalyan 1 Şimalı Afrıkada tayyarelerımız ~ 1 - Bırleşık Amerıkanın ıstık- tamir edilmektedir 
bvvetleri, diln takviye kıyalarının Bingazide askeri tesisatı ve Sire- ~ıldıkça tekbuf etmerıe baş- halde Mihver devletlerine yapma- babnldı · 
,.,c1 • . ..,. , ı u•• ndde c1Gtmanın bir ha•• ossnn\l ıamıştır. şu111ıe yok kl Yu • ı• mecbur uıaMteceli her tnrın L ... .ın·- n8rli· Grupunun 
müteaddid .mukaWI ~ ..... bomberdlnran etmif]erdir. nanlılar büyü'k bır tehlike kar- lıtan lilMtla takviye edebilecek Londra, 9 (A.A.) ....- rı 
huamutlar aae de.. biçbır mu.affald- $arld Afrikada bir müfreozemlz "81ftda bulmıuyorlar ve buna ezll- eekllde .stıaıanınak. Bahri)oe NezuedaJa tebliiiı ~ 
yet kaydedememitler YI sene .... Keren mıntakasında bir dilşman mek bilmez bır cesaret. Bilyilk 2 - Etklrı umumlyeyt. mevcu. ' 1 7 milimeb'elik ... topla m&ceh- yarmkı· top antısına 
zayiat vennitlerdir. müfreze& ne hücum ederek dağıt· Britanyamn muavenetine ıae tam diyetinde en mnh m teYln nazilerl bez olup Hind denizinde konanbk 
~ ,....ı ... 

8 
C. mıştır. bir itbnad Ptermek suretile mu- durdurmak olduiu kanaatine var- yapan çok Mri bir İtalyan ticaret h • t ·ı· 

Atina, 10 (A.A.) - B. · 1 - • kabele ediyorlar. Ege denizine kar dınnak semiai, Yeni Zelanda fil09Una men- 8 emmıye verı ıyor 
Dün radyo demo•uileıe yardım Ruzveltin hır Şl olan bir tehlikenin Türkive için Bidee k Amerika hüktımetı bu IUb Leander kruvazörü tarahndan 
llyihaanm Amerikan senatoeu tara- mAn.Ul ne demek olduıutıu pek iki vazifeye bfttiin kuvvetlle 'bal- babnlmıfbr. (~ ı hNıl .,...._, 

lından kabulü netice1;nd~ Yunanlı. h•t b • iyi takdir etmekte olan Türkler i- Janmı.ı r. ftalyan hUkdmetine aid ..... lan bu recek ve dünya vaziyetinin inkişaf 
lann Amerik~dan m~.-ır yardmı 1 a 8SI 84: vaziyeti büyuk bır dikkaUe tet- -- s~in adı Raıab .u~·dur. 36~7 aeyrinin icablanna göre alınrmt 
aörebilecek.lenne emın olduklanm kik etmekte berdevam8Jtlar. Al - Japon Harı·c·ıye tomlltoluktur ve aür ati 19,S mıl- bulunan siyasi. -*eri. iktısadı .,. 
elylemiftir. Vaşi~on 9 (A.A.) - Devlet manlar YUı«Oslavyaya karşı her dir. Leander kruvazirii tarafından alınmakta olan idart tedbırlere 

çiftçileri~e. •'d. l$letme p~ramı· türlü vadlerde bulunmakl• bu Nazırının Avrupa yalr.alandıiı V•~t ticaret bayrai•• d•İI' .ıru1> arkadaşlarını tenvır e _ 

S fy d k• 1 ·ıiz nın yıldönilmü milnasebetıle Cu • memleketi, tamamile ihata ~lu .. • tafıyordu. decektir. 
0 8 8 1 n g 1 ma_rt~i akşamı radyoda i~ad et • narak ümidsiz bir vaziyete d~!' • Ramb Un vapuru uDuu ipreti- Meclis encümenleri de çaı.na-

SPf İri varın ti.ii ~1:1' nutukta Ruzvelt IJC)yle de- C!Ve kada~ sakin tutmak usul~il seyahati ni ahr almaz d~ İtalyan harb 1anna başlayai'ak ellerinde bulu -
ı miştır. J(tltmektedırler. Balkanların eım· bayıqını çekmlf ve toplarile atet nan iileri intaç eciecfsk!erdir :S. 

lstanbnJa ge!iyor Amerikan çiftçisi milli müda - dilci manzarası iste budur. ft'U..- 9 (A.A.) Si d mi açmıttır. Leander kruvazörü hemen arada seferberlik vukuunda ·orc1a 
faa programında kendisine düşen Manchester Guardin ıazetesi ys &~.YV , - ya • mukabele etmiftlr. kruvazör bet Lı-- _ .. - 1 ... tıcreW devlet 

Londra 10 (AA) - B. B. C: rolü oyrııyabilecek bir vuiy• - zıyor: pbidler Matsuoka nm Avrupa ae- ..ıvo attaktaıı eoara Ramb Un bay ~tine ~MAU 
Exctıange Telegraph ajansının dir. Ambarlarımız doludur. 21hl- Alman kuvvetlen ~tiJcçe ar - yllhatıni Japonyanın Sovyetler Bir raiını indinniftir. Bu vapurun 11 memurlarmm ve müeaeaeler ba.· 

Scaryadaki muhabirine J&Öre. ln - re iıbtiyatlanmız gerek bızinı, ge- tarak Bu~ar hududlannda teki - liiile. bır ademi tecavüz paktı at- 1Uba)- ve 89 askeri kruvazar tara- remine tlbf müemese ve bankalar 
lllterenin Sofya elçisi B. Rendeli rek diler memleketlerdeki doetla- süf tttkıçe Al y plav di fQID aarfettlli pyretlerln IDll fandan kurtarılmıt ve harb eairi c:laki memurların, devlet memur
elçitik memurlarile bu lıkte bu nmı~ ihtir-::ını karşılıyab~k yayae ka~ oıa':ar:!:;'ı~ d; art _ ınerbalesi tellkki etmekte miitte- olarak almmtftlr. Bunlan~ ar~n~a lan gibı muameleye _tlbi tutulma
~ Bul«ariatanın merkezinden bir mıktardadır. Bu dostlar bu.gün maktadır. Fakat Almanva Türki. firtirler. , Hindi Cini ile Si- ~ti yarahdıT. Ramb Un da. buyük lanm ve yedek subay olanlara 
latM.buıa müteveccihen ayrılacak- hem kendi mevcvdiyetleri. henı ye ile miiş'kiillta u~amaktan çe - Matsuok~d ahed bir yansın çıkım• ve SO dakıka ka- tam, er olanlara bir kısım maqla-
tlr- de demokrasi prenalplerl için mü- ldnerek kendisine her tdrlü dost- yam arasın ı:ır:ı d ename- dar aonra batmıttır. Leander kru- rmın verihnesini temin edecek J1. 

· -- cadele ediyorlar. Bu mücadele dik luk tem~ t ekt askeri sinin ımza menıs -..:ı~,~~tf: vazöründe ne ha1&r ne de ineanca ylıanm da bötçe encümeninde 

1 • y 11 ! tatörlerin dünyaya h1Jdm olma - ma 1 verm e ve yola çııkacalı zumvuuulllC' r. zayiat yokm. tetkiki ve Meclis umumi heyet r ta yanlar unan 1 ar a sına mini ohnak için yapılmakta- harekltına k~ı bıtaraf 'kalması- Bu imza meruiminin bugün, ya - - - • sevki mukarrerdir. 
.. k " d Cıftçiler cephesi topyelain nı lstemektedır. Almanyanın ta - h!d yarın yapılması muhtemel - Habe~ıstanda - - ----

mutare e yapmagı ı~.dafaa uifunda kendisinden ie- kib ettlli t(aye Tiirkivenfn S?Crek dır. - y At• tehd.d 
redded;yorlarmış 1 :necek her teYi vermeğe hazır - Yuııan~stanla ve rerek B~yük Bri A dl kta b" ltal ı·taıyanların r·ıc'aıı· ına 1 

d tanya ıle olan ba~larını çomıes n- rn&VU U ır JIR 1 
Atina 10 (A.A.) - Yan resmi ırİtuzvelt. harbden sonraki diln- den ibarettir. ı· · d'ldi d ec1· kar~ısında yı mıyor ~an aJanaa, ltaJ,.anın Yunaniltan· anın 1939 Eyltllünde tanımı, ol- Y~lavya hükt\ınet m rkez•n- gH8fl 1 8Slr 8 l evam IJ0f y 

la her türlü mGtareke imkanına reel- ~uJumu .. bu~nkü dünyadan çok de dolqa" bir<'Ok şav·at ra ıöre (lllMJlarafa ı luei .,...., ~ ı 1ae1 .. 71 ... , 
41.tınekte oldujunu ve Yunan - ltal- faritl. ulaC'a~nı söylemiştir. Almanlar Yunanlılar flur;nde mfl Şicld tli çetin bir uba bed ,......,_,. ı iMi .,. ... , cYunanistan hi~ir tehdide al-
hn ihtillfaaın eillhla halleclileceii- -- • essir olmak ~in prens Pol'ün ta - 10ar: ,.;: diifman mS:vzil: .':i na meuub ohap firar etmekte olaa dırıt etmez ve sonuna kadar kuv-
.ı lııildirmiftir. MezkOr ajansa söre Bir Norveç ticaret vassutunu temine çalı.şmakted r • ectil•itrir. Buaün de yeniden ıooo (tal,yan)an Habet Yataapernrleri vetH mü~fiklerinln ve dostlan-
r.._11aaniltıu İtal,aya kar11 yaptaiı • M kova .Ja lar. Almanların kullandıkları de- den fazla eeir aldık. ~k otoma- Pdcletle takilMı cl.vaaa etmektedir- mn yanında iltiklllinl ve tamam-
-.reketlerin cen•nı çekmelidir. heyet OS lil İn-1lterenin vldettili fiili mu- tik lil&hla laavan toplan ve mebzul a... ıııııuu müdafaa edecektir ... 

Bu euretle ltaI,-a ıııütareke fikri. Moskova 9 (AA.) - Ta.: aveneti Yunanistana vapamıyeca- mik•cla cliier Iİlahlar iitinam et- İtalyan SomalWade kıtalarumz D~ taraftan şunu da kayde _ 
.a 7 Martta reddecli.Yor, balbuki Y~ Bir Norveç ticaret heyeti 7 ildır. Ayı:U deliller Türk"yenfn tik. Mocadİ8cio - Hanar ,.ol~da Mab- delim ki Yunanistan hi~ir kima 
Daai.tan 4 a,.dır devam eden ~e~ )(artta Moı*ovaya gelmiştir. k~t'I olan vaziyetini zl~A ulr!tm!k Hava kuvvetlerimiz muharebe .. re o~·>" ilPI ~itlerdir: tarafından karışıklık Amili olarak 
lllez hattı hareketi ve b-....~ • • i~ın Amarada ~a ilerı stirulmtıf- baancla aakert hedefleri muv.ffald- J>iier ~et.de •al ecli18!' mna tavsif edilemez. CünkQ beşert ve 
t Martta yaptıiı beyanatla her tü~ Alman balık sanayıır e t~r. Fakat ~ilrkıye Alınanla~ın ta- yetle bombardıman ·~lerdir. 8G takalar ~natlemekte • ~e yenaden iliıht bütün kanunlar, Yunanlsta
.. mutareke fikrine tenezzül etrm. •t b" .. k Jarl: e kıb ettıklerı ~ave~e tamamıle vdi- tün tayyarelerimiz U.lerine dinmüt bıı:,~eear 91ınm(A.~ta)oır. K h' d nın ancak taarruza ulradılı za • 
hc:ek .,kilde muhalllD olduiunu indİrı en uyu l' kıftır. Ve Yunan stan 'bı o a lerdir ra, · - a ıre e ld ıır lh . . . 
41.a.a evvel kat't 1Urette bilclinnit (A A ) 8 8 c İn.eiltere ile tam bir ıtıllf halin • · t __ oa:_ lla _...., netredilen İngiliz Leblijinde iami ge man ayrk ı ı,.ı su !dealını ve t&· '-'al ak d Stokhobn. 1 O • •. - • • • dedir .....- n çen Mabrodene tehri Habetiıtanın arruz arsısında mılll m(ic:lafaaya 

unm ta ": Norveçİn pmali garb11ınde bul~na~ · -- Atina, 9 (A.A.)- Yunaniatan- 200 kilometre kadar ıçlerinde ve ba~lıdır. Yunanistan en son ço-

H . d • Lofoten adalanna ~~iliz bahnyesı e· Al y 1 daki l~ıiliz hav•. ~uvvetleri umumi Mogadiacio - Hanar yolu üzerinde culunun en son nefeıi!'e kadar 
abeşıstan a vazıyet tarafından bis•Ç sun evve~ l.ap•l- ır man Ut'OS av 1tarargaıunan tebliiiı ki 0urakai şehrinin ıs kilometre ti- bu mmi müdafaa idealine ihanet 

Hartum 10 (A.A.) - Habeşis- mıı olan hiicum baklunt• bır ıv~ Yunan ordıuunun barekltına mü malinde bulunmaktadır. Herrar·a etmivecektir. 

~ı!~!~:ı=· !u~: =~- entere1&n ~~ lt verme~ paktına donru ::d:::n d::~':r:.!~~ !~:?~!»:= o~:.w:= ~ed.!fo. 1 smı .... c r ..... ,.,.... 
.. hareket eden Habee vatanper- Bu mühim balak ıatthu\.merkiL :1 lerinin hamayeai altında, balyan u Kahire 9 (A.A) - Ortaşark Be)«rad 9 (A.A.) - Yunanhlar 
Jtı.t hıllıazırda Adilababanın ~- zinde yapılan haıar Alman ra &i k <-..unh 1 lllel .. ,.. .... ) talannın tecemmulerine ve Tepe- lnaıliz h~va kuvvetl~ri umumi ka- Trakyaıwı tdTil lıallunı eiJDdiden 
~e ıve Tana gölünün şarkın- yoalarca marka malo~~ :\u ~ vasıtalarının çolunun üzermde delen mıntalr.uı ile Alava • Buzi rargahından teblii eclilmittirı tahl ve etın slerf. ve~~·~ pr-

bulunan Gondar havaliıinde istihealile itôtıal •naynnm u a hava kuvvetleri f.earetin n bulun- yolundaki matörlü ~kil vaatalall- l.ibyada, 7 /8 Mart •ecmi. lnsilis bıiııda bir mQdaAa a ıes ey -
.,. bir faaliyet ~rmette - IİMt• tahrib olunmu•7•· it ik ması da bunu ııah etmektedir. Bir na hücum etmitlerdır. Dütman bü- hava kunetleri T......_. Uma-tı.mtflerdir. Yunanistana ka~ır 
flilff. Geçenlerde. Habeş vatan- Almanlar Lofoten en ç~ i ,i. k kamyonların hava bornbardı- ,.. zayiata uiramtftlr. mm bombarchwua ....u.t..clir. De- Pi~ AlmaD ~zu!'un • 
.,..,,...lerl -Gcadar'm ~ gar • tarda Nhk AlmellJ'i7ketle 1'*.:vke. :anıanna arşı ye.fil lekelerle pe- Büdin tan-relerimiz üaleriDe mit;olu B&edladllki ..... ~ • ._.._ n1ıe ':ı!kiı8 ~cumu ile baııla • 
·lf'llllcjle bulunan bir İtalyan askeri tuıda bulunan anem • ~ Qelendill ıeörillmiftiir• cli...ütlerer. n a ~ eclk.... muı n • 
~. .,_rlanb. 



4 Sa1fa SON POSTA Mart 10 

Şehir e - ) ( e 
Bardan ~a~ın 1 Har ciye Vekilimizin kardeşi Bir icadın cebini 22 ~ b t t "hl" 

kaı~rrm:!r~!~yen üştü Saracoğlunun k~~;f ~'r;;k!l~~',z' bilmece~~d~ k~~1an~nlar 
Barın idare memurunu cenaz Sİ merasimle kald1rıld1 Fakat •abıkalının ü:erindf! 1 22 Şaba\ tnlihll bllmeeemla -!numarada Galip T..ınyeri, Bandırma 

ustalı ~akı ile ağır yapılan ara§tırmada kadının d.e kazanan okuyucu!anmızın isimle- orta okul sınıf ltB de 492 Sabahat 
surette yaraladı çantası bulunamadı " aşağıda yazılıdır. lsto.nbwdn. bo • Başak, Ankara. Yenişehir KaranfJ 

___ • Vcfatı.nı teessü:~e ~ay?.ettiği • J V~layct, Parti, Belediye, Devl7t __.... .unan okııyucubrıınmn hediyelerini .ııoko.k Nazmi Teke:- apartımanı 2 nci 

E lk:" B wl d v b" mız Hanciyc Ve.kılı Şukru Sarnc-
1 
Lımanları crk§nı ve kalabalık bır Mahm d d k l Pazanesı, Perşembe güııltrt öğleden katta Perhan. 

vve ·'J g~~e eyog un a ngır ır oğlunun knrôe~i Rüştü Saracoğlu- halk küUesi hazır bulunmuştur. . u paşa a vu ua, ge ~n sonra bizzat. idarehanemizdm nımn • 
yar~la1?1a v~k ası olmuştur. nun cenazesi dün merasimle kal .. ı Asker ve polis kıt'aları da Beyazıd ,gar~b bir ya_nlresiciH~ t~tı.k S.Sl dün lan 1 zımdır. Tılşrada buJunınıları~ Muhtıra defterı 

Katıl suç~nd.an <ıa~ıaklı bulunan dırılmıştır. camisi önünde <:cnazeyi selamla - adlıye~c intık~l etin ş · . hedi)"eeri ndt:asltti:ne posta ile gfüı.. CSon PosL-ı hatıralı) 
Çakır tz.ze~ ısmınde bır ~akıkalı nk• Cenaze öğle üzeri Taksimdeki mıştır. Merhumun mezarına Baş- Mü~crrern ısminôe bır kadın derilir. Birinci ve inei lkramiyeyi ta.. Edirne Karanfil'>f;1n caddesi 40 na· 
ttlmclan ~tıbare~ muhte_lıf meyila- evinden kaldırılarak otomobille vekil Dr. Refik Snydam, Dahiliye yo~uşt n ~>karken bir ar~lık. ce, - mıunaş ofanlar rnze~eye ltmıulmak marnda üstte!:men Lfıtfi kızı Silmer 
nelere ugrayaraıt rakı ıçm1~. ve a- Beyazıd camisine get:irilmiş, bu -1 Vekili Faik Öztrak, Alman büyük 1 ~nın. karıştırıldı.~ını f~ke~ş ~ e iaere iyi çıkmq birer toto:r.ınarını Evcimen. Ad9.pazaı l ort:ı. okulu sınıf 
dnmakıllı sarhoş olmuştur. Bundan r da namazı kılındıktan sonra E.lelçisi Von Papen Vali ve Bel~diy~ ~'?r&lnm adn~?a .. b!r sa kahsı bilelvcnn lidMcr. 1 de 992 Tureud Y zıcıo~lu, is•anbul 

onra Galatasat'ayda Ga;den~ara dirne'kapı Şehidliğine defnedilmiş Reisi Dr. Lfıtfi Kırdar, Limtı.nlar ~nd:; İ~~lst;un~e :(a~ala.mış;ır. Bir hüvük sulu bova btkımı 'fak.sim Bfıyük Duvarcı sokak 82 nu-
iden İzzet buraaa da bır mıktnr tir. Umum Müd,iitü Rauiı Manyas, ne d rk dmın uz~~nd c ~apıl an İStanbuİ 60 ın,., ilkokul .sınıf 5 ta marada Nurettin. 

oturmuş v~ bar kadınlannaan biri-! Cenaze merasiminde dün sabah F'eneı:ıbahıçe spor klübü adına .bi - arama a a ının bccl ın en ça ı " lobesinden 800 ~umnralı Sevinç Çe-
l b' -dd ti · ti S at l nan r>nra çantası u unmnını$tır. ı 1 

- Yuvarlak dünya kalemtraf 
e ır mu et tınscttnış r. a Ankaradan. şe'hrh.~ize ~elı:_n Hari· rerö~ e.nk ~onmuştdu"rl. H . ' İşin ~aribi, mcsruk çanhl bu lik. CSon Posta hntıralı) 

ikiye yatc.la§mıj, bann kapanma sa· d.V: Vekılı Şökru Sa~coglu, Dn.. .ı~ıy~ ra:n1!1et. ı ;r. nrıcıye vak'adan 2 saat sonra Eminönün ·t Bir Şirley albünıii 
ati gelmiıtir. Çakır luet, dansctliği hıhye Vekili Faik öztrak, Örf~ Vckıl~ızle 8:ıle.sı. erkanına samt - de şüphe üzerine yakalanan Ah _ Ankara Onzi terbiye cnst.ıUsü mil- İstanbul kız oıtn okulu sınıf 1-B de 
kadını evine de götürmek isten;1ş, İdare Komutanı Korgeneral Alı mi tazıyetlcrı~ızı t~krnrlarız. mcd isminde dijtcr b ir sabıkaıının zlk .şubesi sınır 6 da 26 numaralı Nigar Altue. ist::.nbul Yeşildirek Rü.s. 
kadının bunu reddetmesi üzenne Rıza Arttınkal. Vali ve Belediye Şükrü Saracoi1u dA bu akşam üstünde zulbtlr etmiştir. Bô;lecc j Dürdane Köprillü tempaşa sokağı ı nıımnrad:ı Nezih 
zorla götürmiye kalkı~mıştır. Ha- Reisi Dr. Lutli Kırdar, İstanbul gidiyor hakiki suçlunun kim oldul'!u tcs _ B" k l l h Erltnl, İstanbul Harbiye Osmanps§n 
dise büyümüş ve b8:rın idar~. mcmu Komutanı General İshak Avni. Ak KardeJi Rüştü Sataco~lunun ce- bit edilemediğinden her ikisi de ır maro en 'a~ ı mu tıra Aret Sarıynn. 
ru Ahmed Ba~ v~k aya mudahale rins"t. Hatib Ak'ad~misi Komutanı naze memsiminde hulunmak üzere! Miidde~umum.liğe sevkedılmişler· . defterı Bova kalemi 
etmek mecb\inyetinde kal:nt§\n. ı Kor,general Ali Füaô Erden, eskt dün sabahki tkspreşle Ankaradan • dir. Kı~klatelı orta <>kul sm_ır 2_A da İ.spart.ıı. ort.ll okul !lnıf :-D de 2'1

8 Bu müdahaleye büsbütün h!Cldet- Da"ıiliye Vekili Şükrü Kaya, Par- ~riınize gelen Hariciye Vekilil Suçluları sorguya çeken Sul • 115 num~:aıı Fnbrc~t&n Cıro. İlhan Kutlu, MalAt:va liSesI sınır O 
lenen İttet, derhal sustalı çakısını ti müfettişi Resad Mimaroğlu, Ar Şükrü Satocoğlu bu akşam Anka- tanahmed 1 inci sulh ceza hal:i _ Murekkeblı kalem d 

934 
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1 çeltetek idate memurunun üstüne navuôluk sefiri, Alman konsolosu, raya dönbcektir. mi ikisinin de tevkiflerine karar <Son Posta tıatırall) Be 'kırkôy ~~: o~~ o:~ıua~ıf 2~~ :e 
hücum etmit ve Ahmed 'Ba§'l ınuh- vermiştir Bartın ort.a okulu sınır 2-A talebe. ü 
telif yerlerinden çok ağır s\lrette Bir tra.: vay bir otobüsle Dahi iye Vekili dü~ _. - sinden 897 Kcmııı Aktan, lıtanbul 378 Aliye KıMyt l"~. 
yarelamııtır. Vak"e yerine retişen ,.. k . •tt • T 1 b Hcı.ydnrpaşa l\set~ talebesinden ısro Album 
:ubıta memurları suçluyu elinde! ç, rplŞİI 8 şam Q I 1 ramvav ar u Ali Srtürtı, İst.:>tıbı;l Emirgün orta (Son Posta hntırnlı) 

1 b . _..,_ k ı ı "'h . . okulu ıunır 1 talebesinden Hakkı k k 1 t d çAkuı e ı?UKte ya e. amış at, .,..,, • Dün Şişlide Halô:skaııgazı cad - Birkaç gündenberı ıehrhnızde b h t k b•ı ti ö An arn Çan. ay:ı tlkoku u Eını 5 e 
mecl Bnşı da cankurtaranla Beyoğ· desinde bir tramvay ve otobüs bulunmakta olan Dahiliye Vekili sa a e ) e e o reı. d 192 S. Okay, .Ispl\rtn Cümhuriveı flıt 
lu belediye har.tanesine kaldırmış- ,.,,.;;.,...deme"·ı olmuştur j F' 'k Ô"'t k d" aks mki ekspresle Kursun olma klllem okulu 5S4 numaralı Perı"'ban, Kırklar. 

•
11

~ "' • aı ... ra un .a • 1 • b 1 1 <Son Posta hatıralı> !ardır. Şoför İsmail '!'ezelin idaresinde Anlı.araya hareket etmiştir. iŞ emıye aş aaı . eli orta okulu sınıf 1-D de 577 Fitr.l,. 
Bir b l lacaklılan ı ki 3115 numaralı Mecidiyeköy -j D hT y k'l" H d _ Adıyaman husus\ muhasebe tahsıl ye Toıar. 

orç u a 0 an C b bft ·· ·ı ç . a Öı ıy~ l e ' 1 ay arpaş_a ga memuru Alftettir kızı Nevin, İstanbul 
iki kardqi yamladı a~am a oto usu ı e, vatman e 1 nnda rfı da re Komutanı Korııe- Tramvay arabalarında bu sa • k ~ l' . t 

1 
he .. d 1'4

43 1 
Ayna 

Cene evvelki akşam Kanıgüm· tin ~ekinin jdartcl:~~ t\~~i • -~I neral Ali Rıza Artunkal, Vali ve bahtan itibnrcn tek bilet usultınün ,.1ilrk:: ts~aenb~;n ş~~i Tera~:ın;~:s: (Son Posta hatıralı) 
tükte e.lacak yüı.ünden kanlı y~zı d ~~~va~! x 1 u1:kı ?d Belediye Reisi Doktor Lutri Kırdar, tatbikına başlanmıştır. yeni tnri·ı &ınıt 3 'talebesinden Fethi Kılıç İstanbul Oöztepe orta okhl talebe 
bit ka\"ga olmu!lt\i'r Karngüm- dnutnl e ır en şl.re d arşı ~"-~f d şı 1 Harb Akademiııi Komutanı Korgc fe ile kıt'a farkı aranmaksızın bi- o· f . sinden 384 MPlek İstanbul Pertevni: 

"' . e e çarpı.:mı ar ır. ınusa eme . . . ?'inci ınevki arabalarda sivi1lc-r 7 ·~ ırçası l" . . 832 
rükte Velinin kahvesi önünde Şük- sonunda nüfusça zaviat olmamışsa neral Atı Fuad Erden, Vatı mua-nn-1 t l b lull 

4 
Y. " . ' <Son Posta hatıralı) yal i.Se.Sı 4.C den Faruk Drnız, 

rü ve Sabahattin i minde iki kardeş 1 d~ !:ere}c tramvayıı~', gerekse oto-
1 
leri A_hmed _!Cmık, R.a?id ~emirteş, ~nectnıe:v;ic ~=balae:da si::ı~iı:r 15

1 
Sivas orta okul sınıf 3.B de 836 nn- Mnçka Çınar aoknk 1131 de Mehmed 

lbrahim adıncJo bir alacaklıya rast- busun on kısımlan hurdanaş hale • Bel~ıye Reıs MuaVlnı Lut6 Ak- kurus. talebe er Vl? ma1(ıllel' 2 maralı Melihat Çankaya, Bolu Ftvzl Kekik. ~. 
lamıştır. Alacnklannı isttmişler bu gelm:.ştir. soy, kaymakamlar ve dostları tara- kuruşla scyah~t edeceklerdir. Cümhuriyet ılkokulu sınıf 3 de 17S Kitab ~ 
yüzden ua1annd:ı iddetli bir kavga fından uğurlanmı§tır. Emniyet Mü- ı Aktarmalı ibilet usulünün tatbi- Özdemi.:' Aydınoğ:u, istanbul Işıt 11· Ankara Mııkaddlm mahalle.~i istas. 
çıkmıştır. Bu kavga 61TRS1nda lbra-ı Ortaokul va liseler~e d~~ ~1uzalfer :.'-k.~1!.n ile. Em,niyct kına 4 Nisanda başlanat'aktır. sest sınıf JO taleb~lnden 257 NeJnd yon caddesi 73 numsrada Ayhan Ar-
him yanında bulunan hir kamayı çe dln!enme tatiH Bınnoı Şube Mudıuu Edıb ) avuz Suner. kan, Kayseri orta okulu aınıf 2.~ d.e 
kerek her ikl ke.nfeşi de n\\ıhtclif Dahiliye Vekiline Perıdiğc kadar re Kadıköy Hakcvinde Diş m,__r.unu 1820 numaralı Ya~uo. Bnndırmn ha.-
yerlerinden ağır tekllcle yanılaınış. j Ortaokul ve liselerde ikinci ka- fakat etmişlerdir. konferans J3ursa H. ıır Ortapnar cadde.si 28 k\\met doktoru ın:ıı Sevgi Arlı:unt. 
tır. naat fü~\'l'l?Si b~n bitm~ktedir. ---· - Kadıköy Hc:ılkeuinden: ~ 1 

Yaralılar Guraba hastanesine kal Öğretmenler bugünden itibaren 5 Bat vekalet Kalemi Malıaua 12/3/g4l Çarşamba a~ı saat y~ ~--'·-~,~~!~~~-~·!.':!!." __ ~_!f1_.~:~_·. dırılarak, suçlu yakslanmıştır. gün zarfında tale~cle~n Uç 3ylık Müdürü Ankaraya gitti ,. 20.30 da Füruzan Tekil tarafmmm 1 • • • 
çalışma vaziyetlerınl gosteren ders (Spor müsahabeleri) mevzulu bir -

k k notları~ı okul Klareleri?e bildire- Şclıriınizde bulunmakta olan konferans verilecektir. Herkes ge- ı - Tnm vagon hamuleli tütün, pamuk. yün. yap:ığı ve tiftft natıı. 
ug~n eı m3 ceklcrdır. Bu ayın 20 .smden SO?· Başvekalet Kalemi Mahsus Mü • lebilir. yatına mahsus ~rife, 1700 den fazla kilometreler i;in ton başına 2,6 ku. 

~a talebelere karneler.ı tew:ı edı - d" .. H Ş"krü Adal tlün ak- -------------- ruş ücret alınmak üzere 1700 ktlometreden fazla memelere teşmil edll· 

12 3 O k leccktir. Okullarda da Marun 20 uru asan u . . s d miştir. . uruş sinden sonra beş günlük bir din - şamki eks,presle Ankaraya gıtmış- ÖZ arasın a 2 - Ecnebi memleketlerde nçılacat.f\.ıar, sergi, panayır. festival ve 
lenme tatili yepılacakltr. tir. kongre. lere i§lirtık edecet yoiculara ma'h.nıs yeni hı)- tarife ihdas edılm\f. 

Ekmek fiatlatında yapılan yeni ==:..::....:.:..:..:.::..::__: _________ ...... __ ...o.:~--------........ - (Ba.ştartıfı 2 nci sayfada) tir. Bu tarifenin hııngt münnsebctlere ne şartlarla tatbik edaeceğt her de• 

ten?. ıatm tat~ikına buBsabahbatahn Sag""" ır dı·ısı· z ve körlerı· n ;:~ns~~~~~ :~::.!La0;~~~k 7000 fasında ayrıca tayin edilecektir. 
itiibaren başlanmıştır. u sa 3 - Haydarpaşa, Aclıı.pa2arı, Siı·kecl, KıtkJareli.Edime ve İzmir-DeniZlt 
butün fırınlarda tek tip ekmek 12 ' Yaba ı kanar-yasanın •Söke, Tire, Ödemiş şubeleri aahih k1smında, 200 kilometreden aı me-
kuru 30 para. ü~rinden satışa ~ı- d t ki t t b" eareıerde fotoğrafla tevsik ednmek kaydı olmaksızın tam ücrete tfibl 
knnlmışt.ır. Beled:ıye reis munvi- nn yap 1 arı op an 1 lr rnar. f8tİ yolculııra gidiş. dönüı bileti satılacaktır. Bu bUetıerln dönüş kısımlarının 
nile ~lediy(? m\ifetttşleri ~nnlar '11 Romnnyanın Tuna nehrine civu mer'iyet müddeti Yedi gündür .. 
dnkı sıkı kontroln devam etmek- bazı köylerinde halkın 'J)ara vererek Bu hu.susa aid tarifeler 15.3 941 tarihinden 11.ibaren tatbik edilecektir. 
tedirlcr. F:ırınlatdnn :ılınan ekmek h terlik satın aldığı ttörülmü' hadise- Fe.rla. taf.sillt için lstnsyonlara müracaat edilmelidir. cl33b «1758• 
ıerın yapılan tahliller sonunda Toplanbtla Cemiyet Reisi işaretlerle mu · !erden değildir. Çünkü bu insanlar * * 
numuneye muvafık olduğu anla- telif mesele~ er hakkında İzahat verdi kendilerine lizı..'Tl olan terlikleri ko- Muhammen l>Meli (9000) lira olan 2000 kilo kösele 09.3.941) Çarşamba 
şılm~ır. }aylıkla ve bedaw.ı tedarik edebilir- ~nü .saaı US> on b~te Haydarp:ışada Gar binası dahUlndeki lromis. 

ler. Şöyle ki: rafından kap:ılı zarf usullle satın alınacaktır. 

Sokak ortasında 
uyuyan sarhoş 

Sağır Dilsiz ve Körler Te~nüd mir cemiyctile bir k.itab teiifi hak 
Cemiyeti mensubları dün öğle- kı yüzünden meydana çıkan bir 
den sonra Eminönü Halkevinde ihtilaftan bahsetmiş, körler orkes
fcvkaltıde bir toplantı yapmışlar- trasının Bursada konserle!" ver -
dır. Bu toplantıda cemiyetin İzmir diği_ni, bu kons;~le_rin ç?k m~v~l-

Cemal \smindc bir kantarcı ev deki Sakır ve Dilsizler Cemiyetnc l fa~ıyetli ~eç~ğını . bıldırmıştır. 
\•elki ıı~m Vefada çok sarhoş birleşmesi hususu görüşülmüştür. ~~tcakılben Cumhur!yet H~l~ Par 
b'r halde evine dönerken uykus\1 . . ~ ı tisi İstanbul merkezınin Dılsız ve 

. Cemiyet reıın ~fehmed Tamturk sa~ırlar Cemiyetine 15 Hra aylık 
J?elmiş ve sok~ın ort~sına boylu ış~retlc. azalara ızahat v~rcrck ~z- taıhsisat verilmesini kararl~tırdı-
bovuncn uzanmıştır. Bu vaziyeti mırdekı Saltır ve Dilsizler Cemı -

1 
kını azalara işaretle anlatılmış, 

g0ren 'kadınlar korkudan yoldan yetile birl~ k husu~nda a.~ıa~~ sağır ve dilsizler Partiye şükran
~ec;emiyerek mnhellenin bekçisi mak mümkün olmadıgını, çun~u larını bildirmişlerdir. 
1smai1e müracan~ etmişlerdir. Bek İzm.irli s~ğır .ve dilsiılerin lzmır:I Toplantı sonunda cemi}·et reisi 
c;i müdah le edıp saıiıoşu kaldır- dekı mnllıllenn çoklu~un~ ilerı I işaretle bir nutuk vermiş ve 5a~ır 
U'lağa ~alışmışsa da Cemal birden- sürerek . İ~irin ~bütün T~rki~e 

1 
ve dilsizler için bir mekteb açıl -

u"re ıhiddellenmiş ve bekçiyi va - Sa~r, Dılsız ve Korler Cemıyetı -, ması hususunda gayretle ı;alışıl -
7.ifesi esnasında ajtır sözlerle tnh- n~n me~k. zi olmasın~. ist~diklerini dı.~nı, bu mektebin gelecek ders 
tl-;ir etmiştir. bildlrmıştır. Bunun U%erıne bazı ı yılı başında açılacağını anlatmış-

Dil dl' .1 Ce 1 mOnaka lar olmuş, dilsiz ve sa .
1 
tır. 

11 n 4 
8 ü ı;:~ye ~erı en 

1 
~ ~ırle.r bunn :razı olmad.ıklaı-ını bil- IBundan sonra cemiyet azasln-

ıs ye ncu ceza a yapı an u • r" "1işler v eskL~i gibi 1suınbul - dan bir uta cemiyetin hak ve hu
ruşması sonunda bu uçundan do d •. :ı cemiyetin ayrı faaliyetine de kukunu müdafaa etmesi ve varidat 
layı 1 ey hapse, 30 lira para ceza-ı vam etmemni korarlnştlrmış1ar - membalan bulması hususunda ~
sına mahkfun edilmiş ve demal tev dır. Uihiyet verilmiş, toplantı da boy-
kif olunmuştur. Ce.miy t reisi bundan başka. fz- lece nihavete ermiştir. · 

P a z a r Ola Hasan Bey Diyor k i : 

- Hasa\\ bey gaze
telerde gördün mü bil
mem? 

\ 

. •• Fiat :Mürakobc 
Komisyouu süt, yo .. 
ğurt .•• 

..• Ve yağa n:ırk 
koymağa karar ver ... 
rni.ş ... 

Hasan bey - Ey -
vah •.. Beyaz peynir 
hikayesi tekrarlanacak 
desene... Bunlar da 
ortadan ka}'bolacak ..• 

Bu nuntakada :pek çok yabani Bu ~c glrmek istiyenlerin C675) liralık ınuvakltat temtncıt, kanunun 
kanary vaı-dır. Bu kuş yuvasını öy- tayin ettiği vesikalarla teklltlerini muhtevi zarflarını nyni gOn saat U4) 
le bir nebattııın y3par ki bu m.bat on dörde tat1ar komlSyon ?eisliğine vermeleri lflzımdır. 
çok sağlamdır. Kolay kolay bozul- Bu ~ aid şartnnıneıer komisyondan para.~nz olarak d:ılttilmokt:ıdır. 
maz. Ayni Eamantla kuşun yl\ptığı (1590) 
yuva da tıpkı Lir tcrfiic şeklindedir. 
Yerli halk için bir terlik ted rik ~t
mek bu yuvayı yerinden ahp ayağt
ırıa geçirmekten ibaret. bir külfete 
inlıisar edeT. 

Uk mekteb çoçuklarma 
tavsİ}'e! er 

Birle~ik Ameıika maarif nl"zare
tinin emri ile 1 Kanunusani 194 1 
tarihinden itibaren, Amerikaclaki 
ilk mekteblere çoculdam nasihatle
ri havi lev!:ular ıı!ılmıştır. Tavsiye
ler şunlardır: 

1 - Bergün rnuhakka!c surette 
dlş fırçalarınızı kulbnınız. 

2 - Hergün m •l>nkkak yemi~ 
yeyiniz. 

.3 - Günde ncıık dört bardıılc 
BU içiniz. 

4 - Çay&ı7., kahveıi:r: olarak 
günde dört bardak aüt ;çiniz. 

5 - l-lergün açık havada oyna -
yınız. 

1 lstanbul Belediyesi lliinları 1 
Ahırknpı ile Yenı'kapı Odun iskelesi arasındaki Devlete nld nraıınin sa

hil kısmından iki sene müddetle .senevi -asgnri (00 ton kum ve 200 ton 
çakıl çıknrılmnsı l§inln resmi nislhsl açık arttırmaya konulmuştur. Ku • 
mun beher tonunun resmi ni.sbisi 7 kuruı ve çakılın 10 kuruş olup ilk 
teminat miktarı 7 lira 20 kur~lur. Şartname zabıt ve muamelnt mü • 
dürlüğü kaleminde görülebı1fr. !hale 20.3.2941 Per~embe günü san~ 14 de 
daimt encümende yapıHlcnktrr. Taliplerin Dk teminat mnkbuz veya .r.ıet.. 
tuplarile ihale günü muayyen snatte dalml encümende bulunmnlacı. (1697) 
• 

~ 

Karanğaç mücsscsatı için alınacak 11 kalem yangından korunma mal
zeme& açık eksiltmeye konulnıuştur. Mecmuunnn tnhmin bedeli 992 llra 
50 turuş ve ilk teminatı 74 lirtı 44 kuruştur. Ş:ı.rtname nbıt ve mua • 
melM müdlirlüğü kaleminde gorüleblllr. İhale 21.3.941 Cuma günü s:ıat 
14 de daimt encümende yapılaC11.ktır. Taliplerm ilk teminat lnakbmı veya 
mel!rtuplan ve 941 yılına aıd ticaret odası "VeSikn1arile ihale gttnn muay. 
yen .saatte daimi encUmende bulunmaları. C17!!7:1 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
DEPO AR ANIYOR 

6 - Hergün pntateıı VC! alata 
yeyiniz. Halicin iki tarafı ile Kadıköybnde, Bo~nzın Rumeli cihetinde Ortaköy 

7 _ Günde bir kere banyo ya- ve Anadolu kısmında Kuzguncu~a kadar <>lan yerlerde denız kenarında. 
pınıt. ve rıhtımı veyd iSkelesi bulunan sağlam, nıtubetstz büyük depo ar.ını • 

8 - C~cclcri pencereleri ne arak. İyaor •.• 2112.ı.ss•N•olİ;ylıa•t•el·e·fo·n·e·d·ilın·es·i· . • • (.18· 1·6·) - ------- --· uyuyunuz. .ııı1 

( T iYAT RO LAR ) 
Şehir t.Jratrosu 

ist.ı"'klll caddesinde 
I<Qmcdi kı.smında 

Ak~am .&aat ~0.30 dr. 
K i RAI.IK ODAl,AR 

- SOX HAFTA-

ANA İZTİRABI 
" Arabacmm ktzı Dunyaşka ,, yı vaz'ı sahne eden 

G US TAV UCI CKY'nin şaheseri 



ıo Mart 

General 
diyor lci 
~ l tnci •J~) 

. . 1 8.ni _.;,or ....-. Mine) 
Tayyörle nütib dairt1811le pder hi:i .eviyor munn > 

Ve çıka.r •. l~e Du Jtadar_I ~)danall Sa G;: kız batını na.a.ı....n om• 
bir gel.in ıçın beyaz elbıaenm laft d or usulca: 
olma:ı1 Bunlan bır~kalım Necdet... zuna ~yı~ ;, Bundan Piı>he etme· 
Yok• .iEe ~ok kınlacaiımt - l~-~-L ız olur> divor. 

O d '- ''- d - 1 . •_ı. ô-L.. i- v _.ı na&.&.ın • 
aırnı;a • oy e 91n1111, Y"" a ce da b " l bir teY sorduiun• 

Lyacakmıt eibi bir !.ali var ki, Nec· . O . oy adeta &zür diliyor. Ba.. 
det •uınıyor l>1le pıtman. 'bi .. w •• 

a • k b. yer a.rar ı• gogsune 
Sade durmadan: n~ac1a •.r ]ısını akı akı kucak-
- Nesi var? Neei var} Sade içi •~u a.n nışan ' 

yaralı .•• Biraz da i>fıtı yerde oldu: lıyor: . • eliğin için öyle mes'u. 
iu için mi söylüyor? Nesi var? Dı - ~elru 1_ı_vl'ceaine melıu:hun lti, 

d - .. .. dum oy e ne ı ı_,ı 
Ye u•unuyor. • d • · mak. caaretini uue 

'- • L 1 \ _n..: buna a etil man Fakat yÜ2:ü 'Jotraz ou ut anrr ~ diyor. 
olunca, hemen :\4\ne ciiliimaıüyol' ve bulaM"?yorud.~:·n·u·yor· 

k W 90& ıne UfU ' •~ulı tatlı, ne cana Y• m M- O Ydia;ınden fiiphe ede-
h.tl~ .~ af di~eyw. O da tabii m~ h:,:. .. Sahiden f(iplıe ebe 
basteltp, pa•tı.aa .kallutıuadan. 1>.ndca tiksinir... Hakikati bil.e, o. 
can ve yürekten affediror. ı~ tbwunı ona ı.;ralan» aöyle-

Bit SÜD e9"17'or: 11u a 1aa 8 ' 

SON PO TA 

[ Hidiaeler KarflSl~ J 

Şundan Bundan 
Bir fırka vvdır: 

cAdaırun bJr.Uw blaNLk bir 
yerde: 

- Sen kimsin) 
.Diye 80rmuıl4r. Kibrine dokun. 

muı: 

- Yahu beni bileme.iiniz mi} 
- Nereden bilelim) .• 

- Yahu. beni talllmaJ'an yok-
tur. Ben meıhur polis hafiyesi fiil· 
nun.» 

Dü&Unlan kontrol. tdıan 'bele
diye :r:abttasile kar11latt1iun zaman 
bu fıkrayı hat;f larım: 

Reamt kıyafetleri ile onlan 'hü. 
tün dükkan ıahibleri tuıyorlar. 
Geldiklerini uwt.n s5rüyorlar. 
Oükklnlarında mUnuebetsiz bir 
feY vana, ortada bırakıp onlara 

diyorlar. Evvelki tün §U tashihi d. 
kuduk: 

«Tonel. dememeli; TUnrl, de
meli?» 

Buna benzer, yanlıt çok. Me8ell 
bir tane-1 de ıu . taahih etmek ica'b 
ederse: 

cc Kurs, dt?memeli; kur, demeli Is 
- Biz on:ı bilıyoruz) 
Diyecekler "hıcalc mıdır).. Pek 

zannetmem. Fakat: 
- Biz onu yapıyoruz. 
Diyeceklere raııtlıyacaiımız ma

hakkaktır. 

* Sıimucaruı holi 
Bir gazeteden: 

1 ıröaterirler mi ki! •• 

«Binalarda sığınak olarak gö•te. 
rilen bodrumlardan başka şekiller• 
de btifade ~dildiği, hunların ambaı 
olarak kullanı!dıı}ı görülmüştür.,, 

Daha yeni rni görülmüş. biz bu,.. 
nun bö) le olduiiu seneler evvd. 
bir •ene evvel, alt ay evvel de yaı. 
mıştık. 

diğimi. niçin ve .... ı aJclattıiun~ j Jlllllan kanttı~~~· ~u~clzlık çe~ 
bilse, henden ii:enirl... Halbuki 

1 
Ter~~. elde ettııım! bılrwyecelt •••• 1 .. 

hail da yalana devanı ec:liyo~ tedııı_ -~adar ~~san. okşasın ~en!.:. 
hakikati ondan ..Jthy0111m, aaıtla. Dıledıııı bu degıl nuL •. Bemm ıçın 
mam lazım ... y okSıt •.• Her ,ey bi- 1 

bu belki, saadet olmıyacalt, hayır ..•• 
teri Babamın yanına dönmek !•te.. ~ma. rahata ka':utınak, tabii ve 
mİyorQm .•• Üvey annaain yerudeD ••kin bır hayata enımek olacak ... ) 
pençe.iae düf11lek kök:. olmak ia- Bu rahat hayab bekliyedururken 
temiyorum r... Ha~ır .istemiyorum h de, Mine boı yere sükun bulmağa, 

Böyle dütünilyor ve dtı,Undü~ 1 &çini ferah ve üzüntüsüz tutmaia 
nü söyliyemediği, hep yalana ve ıki ı ~~alıy.or •• H1tlbukı her geçen glin 
yüzliilüie devam ettiği içfo de aıab ııırurlen b.iraz daha bozuluyor. Ar· 
ve ıztırab çekiyor. bk uyuyamıyor da; bir eczacının 

Sonra birden fikrini deği,tiTiyor, Nilık verdiği kateleri almadıkça u
kendi kendini azarlıyor, rahatnz e. yuyamı1or. 
dici vehimlerini kafa ... dan, içindeD Ne garibi flköncderi babasından 
kovmağa çabalıyor. ~a bir neti- izin gelir gelmez,. rah.ata ~avuşacaiı
ceye varan bamba•a bir mubake- nı umuyordu. Nıtekım oyle de ol
me yolu tu;tunayor: mut. ~ibi idi l_{v~tu~mut ~lmarun 

- Aldatmak ya1an söylemek verdıği kuvvetli hısaı, evvela o ka
rni) Sanki onu ~ldatmı' nu oluyo- dar aevince benzetmişti ki. Nec.dt.t: 
rum) Serbcet bir adam... H""1na t10h çok şükilr Mineciğim ! Yaşa
R"ittim . .. Kan11 olmamı istiyor ... dıkhı diye bağınnca, o da: ııÇok 
Ben de oluyorum ... Muti sadık bir tükür, yapdık Necdeth diye cevab 
zevce ... Ost tanfından ona ne? vermitti. 
Ya1an nu söylüyorum, yoksa doinı $imdi bu ~evinçten. bu fenıhla
mu) Seviyor muyum, aevmİyor mu· vıstan hiçbir Her yok. Y aklasan ni
vum? Ona ne -zaran var) Nf'.cdet kltı gününü titremeden dtlfünmf'k 
hiçbir zaman bu evlenmeyi, biraz: için, a.lı:lına bir bozuşma, bir A)'TJlık 

* 
Metlıur bir aöz vaıdır: 
cı: Y emiyeni,n malını 1erlet. D 

Derler. Meier hu mqhur ıözün 
de nıodHı geçmiı ... 

Gazeteler yazıyorı 
«Gümrüklerde bulunan 22 70 ki

lo sahibsiz kahve satılığa çıkarıla
mıyaea.k. )) 

Y emiyenin malını 1iyemiyoruz 
itte ... 

Kar-K.ıın * 
Bir gazetede: 
Demem.eli, demeli; ,iİ)'e yanht 

diyenLui, yanllf yazanl.n tashih c• 

* Daimi lıontrol 
Bıı da bir gazeteden: 
cıBclediye 1Jıa.kin~ müdürli!ğli. te-

hir içinde ve dı'"nda işliyen otobU.. 
leri daimi surette kontrol ve mua. 
yeneye baelam1~lf.)) 

Gene hu aütunda, kontrola 
bu tarzda yapılmat1 elzem olduP,. 
nu s~bııtblerile iz~h otmittik •• · AlfllA 
ma biz izah edeli ltiı ay IQl oldu d• 
eem, bir sone mi. bet ,ene mi... U. 
n•ttuk aitti. 

r:J .,,,,..,, J.j,J,;U;. 

L Bunları biliyor mu idiniz? :ı 
Aslan şakaya gelirmi? 
Bn mte ulan Ve pa~ bir 

numara yapmaktadırlar. Asla~ 
karşaınna papaian çıkıuılmakta ve 
papaian aslanı görür ıönnez OJlU 

Ae9İnin ayni bir ..ele kükremketedir. 

Su aygırının kaneti 

Arslan, papağamn kartmna çıktılı Su a:nıın , cüsaeai çok büyük ol • 
zaman l\iddetli de olaa papaianın masına nğıuen ıu altında döıtnala 
kendi taklidini yapmaımda.n hoo- ı koşabilecek derecede çok kuvvctD. 
\anmakta ve hiddeti geçmektc:dir. dir. 

korku.u getirmesi, babasının evine 
dönmek tevahhutunu duyması li· 
zım geliyor. 

Kaderi1t çizdiii bqiin yakJqtık· 
ça Mine daha acayiblclıifor. Necdet 
te daha üzgün bir hal ahyordu. 

Biraz: mar edeyim, dedi: fakat 
Mineye m1clhtan 90nra bir eflenti 
yapmaiı, birk~ kimW)i davet et
meli kabul ettiremedt. Ak,am üstü 
nik.lh dalresirtden cıkacaklar, kas 
ltöe evlerine gideceklerdi. 

hace, bulut gı"bi duvak, ne ince oya 
gibi elmas tac, ne gUmfit teller, ne 
daatelll ipek mendi~ ııe de minici1' 
arjante i-karplnler. 

Fakat Mine anca mcs'ud .,,. 
şuç.su:ı aelirılere yakıtaeak bütün b-. 
bembeyaz .tiıleri İpek k.litdlann ~ 
rasına, kutunun içine itti. 

O sabah Nccdetin ab1a!lndan 
tam sününde ye~emiyeceii i(in .. 
eeflerini, ve candan aaadet dilekl• 
rini bildiren ;ızun bir de telcraf seJ. 
mi~. 

Nikah merasiminde, Neededa 
tahidleri, resmi iki iş tloatu. M-.. 
ninkiler de avuht Sekib beyle, ... 
nepe lulıkh Utit>i idl. 

(ArklUI •"") 

Mine bu ıarib karannı bildirince, 
Necdet evvel! ,aşırmış, ıaribsemİf, 
boşnudsuzluğunu biraz belli etmişti. 
Fakat Minenin solgun yüzü, yeni 
bir gülümseyiııle ışıldaırıı diye. lıer 
ıeye razı olmuştu. · --------------:-:-

Nikahtan bir gün evvel, • belki de r .......... ·-·---"~ .. ··--· 
onu bu inadcı ve marazi fikrinden i 30 S808 8VY81 
caydırmak =.imidile olacak • ıaten • • i 
kordelalarla hailı, hareli. beyaz ko- 1 Tobruk, Derne, Bangaz 
caman bir mukavn kutu geldi. f -e-ıkamızı buglln T ıncı 

içinde, genç kız r(lyalaruu aU.li- • ... 11 

yebilecek «Relinlik• lerin en gilzeli, i sayfamızda. bu,lacabmız. 
en harikuladesi vardı. \.,. • "' , 111 ............ J 

HiçWr ı• aautulm.ıa1ttı: Ne 



6 !ay,a 

zmirde 
Yılın fazla gagışlı 
geçmesi dolayısile 

sıtmaya ~karşı 
tedbirler alınıyor 

İzmir (Hususi) - Bu sene hava 
ların mütemadi şekilde çok yağışlı 
reçmesi hasebile ırmakların ve 
derelerin tufiyanı ve bunların hu
sule getird~eri su birikintileri 
muıhW•.lzde geçen sene olduğu si 
bi S't-aMlın fazlshj?ma aebebıyet 
vereceği derpiş olunarak villyet
~e şimdiden gereken tedbirlerin 
ıttıhazına başlarun1'br. 

SıHhat v,,. İçtir.lal M~ 
Müdürlüğü lfadesile vilayetten ha 
:aırlanan ve mü:lıakat ile allkadar 
daırelere gönderilen bir tamim -
de sıtmaya kal'll bütün mevzuat 
hükWTılerinin yalnız nazari bir 
surette değil, fiiliyat ve tatbikata 

SON POSTA 

a ifec· i 
ilm li ir 

Bir zamanlar en yüksek mertebesini bulmuş 
olan bu san'at hergün biraz daha sönüyor 

ve ustalannı da yavaş yavaş kaybediyor 

Yozgad halkının beledi
yesinden bekledikleri 

iyi karar 
Yozgad (Hususi> - . ötrend._ 

ğlme göre burada halktan bir 
QOlt kimseler beleo"~ye müra. -
caat ed~relt 935 senesindenberi 
tahaili yıapılınaml§ 5 aenelik tan
zifat ve tenvirat. b:ı.kayalarmm 
bir taksitte alınmuı yolunda 
tendUerıne bir ihbar yapıldığı
nı bildirmişler, belediye reisliği

nin nazan dilı:katinl çekmişler

dir. Bir~ok mtikell~tıerin iddia
aına göre fimdlye kadar ya.pıla
mıyan bu taM!lAtın hepsinin bir 
araya ·getirilme.oıi kendilerini 
mQ.şkfll nziyete sotaealı:tır. Be
lediyenin bıı yolda kolaylaştırıcı 
bir tarar vermesi beklenmekte

Mart 10 

Hayvanlar aleminde 
(Bııştamfı % nei sayfada) ı risinin üstü - kuşlan hıı.vadan koru. 

I?iş ?1.sa>:dık'. ihtimal ld, bugün e~- mak için .: Jc.apnlıdır. Sundunnayn 
lılC§bnlmışlerını seve seve besledı. bt!llter .. dıgerı de etrafı ve üstü tel. 
ğimiz birçok yahani kuşları bilmi- lerle örtülmii~ açık bir sahadan iba
yccek, tanımayncaktık. rettir. Kuşlar, bilhassa. yabancı ül-

Mademki kanarynların ve diğer keden getirilip te ehlileştirilen ku,_ 
bir tnkım kuşların böyle kafeste ye· lnr sundurmaya girip, tüner, açık ta. 
tiştirilmelerl mümkündür, sonra bu rafta da İttedikleri gibi uçar, hava
hayvanlnr hiç te hallerinden şikB.. lanır ve sekerler. 
yetçi görünmezlt'!r; şu halde neden Londralı bir kuf meraklısı evinin 
daha batka kuşları da ayni l!Ckilde geniş bahçcstnde vücuda getirdi~.i 
beslemeyelim,. böyle muazzam bir ku§hane ilt", yc-

Bazılanmız garih bir fikre 11ap- tiıtiTdiği ve ürettiği kuşlann yuva 
lanmış bulunuyorlar, diyorlar lci: kurmalarını, yavrulamalarını, bu 

Papağan, kanarya gibi kökleri sıradaki faaliyetlerini nokta11 nokt11· 
dıpnda olan hayvanları, kafe11te sına ve en ince tcfcrrüatına knrJıır 
tutalım da kendi kuşlarımızı serbC9t müşahede ve tetkik etmi§tir. Hiç 
bırakalım. Bu, hiç te doğru bir man- fiipbe yoktur iti, her lı:uş ınerak.lısı, 
bit değil, yal'ltZ: bir nokta var. Bun- kufhaneaini bu büyüklükte yapa· 
dan birkaç 'sene evvel, İngilterede maz. Buna ne kesesi. ne de yeri im. 
neşredilen bir kanunla, aİngiliz> ya . kan vermez. Fakat, bütün bunlar:ı 
ni yerli kuşların satılması menedildi. rağmen yapacağınız herhangi hir 
<(Gayri kanun1ı sayıldı. Bu yerinde kuş kümc3i. içt'ruinc girip te ba~ı
bir karardı. Çünkü bu suretle, kuru- mz:ı vurmayacak kadar yüksek ve 
nun yanında yaşın da yanması gibi, }'em verirken kuşları ürl~ütmeyccek 
bir takım çok· faydalı ve güzel ku~ kadar geniı olmalıdır. 

zamanında geçilmek suretile ve 
1 

* 
en başta gelen bir vazife faaliye- Sabanca-Ariflye arasında 

dir, 

larımızın cl.ı toptıı.n tutulmasırun ö- Yabancı ülkderden gelen kuşlar 
nüne geçildi; ve mademki hu gibile- aıc.ak ve 110ğuktıı:ı pek öyle mütc
rin aatılmıısın;o imkanı yoktu. Bina. essir olmaz, ekserisi her mevsimi a.. 
enaleyh alıcı da bulunamayacaktı. çtk havada geçirirler. Küme~lerde 
Biz de böylelildc kafeste kuş yeti:- en dikkat edilecek nokta: fere ve 
tirme i~ini nncaii: clış ;ilkelerden te- ya sansarlı.mı yol alacak delik deşi
darilc edcc.:ğimız bol çeşidli kuşlıırll tin bulunm:ıma111dır, A'c.si takdirde, 
inhisar ettirecektik. Kafeslerden bir aabnh, Üzerlerine titrcr.liğiniz 
maada kuşhaneler veya kuş kümes. ltuşların yerlerinde yeller estiğini 
leri nasıl olmalıdır).. veya boğazl.ınmıı bir haldi'! yerde 

tile .başarılması ve tekmil mahzur ~ 
lann şimdiden izalesine çalJ.itlma ' binlen:e fidan tahrib 
ısı lbildirihniştir. ediliyor 

Vilayet makamı, Sıhhat Veki- Adapazarındnn yazılıyor: Ba-
letinden !Şimdiden kafi miktarda banca ne Arifiye arasında M~şe-
kın.n ve dijter lüzumlu maddeler lılı:: koru civarında binlerce taze T abiatib, reşid çeşid. büyilk kü- yattıklannı v~ bu 1JUretle de bütün 

çük, dahili, h:1rİ;İ kümesler var. Ka- emelderinizin hoşa gittiğini göriir
naatimce kümeslerin en güzeli açık sünüı;, 

istemiştir. Vilayet dahilindeki bil- Bilecik kadifeciliğinin eserlerinden biri fidan çolı:: bakımsız bir haldedir. 
tün ~ediyelerin ve köylerin büt- Bilecfk (Hususi) - Bir memle-l ölmüş olan kıymetli kadifecilik Köylüler bu fidanları serbestçe 
çelenne sıtma~ karşı alınması ketin veya bir kasabanın iktisadi 1 san'atini diriltmiş oluruz. Bir te.smekte, yakacak odun ve çit 
IazLm gcle!l tedbırler karşılı~ı o - yaşa)'lŞl.nı bilmek ona göre tedbir- müddet deva.m edecek bu faaliy et olarak kullanmtııkadırlar. Do~-
l~rak t.ııbsısat koymala:ı te~ın. e- ler almak şüphesiz çok iyi ve gü- zamanla halkın arasına yayılacak rusunu söylemek Hizım gelirse 

havada bah~edeki ilci kısımdan mü- Bu bahse tekrar döneceğim. 
rekkeb olanluıdır. Kısımlardan bi- Nllkleden: lbrahim Hovi 

dılmıştır. Her mahallın mulkıye zel bir şeydir ve boş duran kadın ve erkekleri- bu Mdlse, yürekler acısı bir va.. 
&mırlen bunun takibile mükellef İ 'kl"l S • d 1 B"le- mize bir kazanç membaı temin Ziyetıt.ir, bir an evvel önüne geç Günün adamları tutulmuştur. · stı a avaşın an evve ı mek, bu servet kaynaklarının 

Yakında bütün köylere, sıtma - ei.k iktisadi varlı'kta. ~ursanı~ f~~: edilmi-ş olacaktır. tahrib olunmasına mfmi olmak 
ya karşı ittihazı lazım gelen ted - Jt:in<fe b!'1lu~akta ıdı. ı9ıs ~.. IAzımdır. CBa..,tarafı % nci sayfada> yevmi siyaıi gazetderi, ainema, 
birler hakkında izahatlı bir tebliğ sınde Bılecik mallarının da bırın- Man=sanm Muradiye 303.400 dolar, yam 400.488 lürlc spor, moda, seyahat mecmularını 
~nderilecektir ci derece •i kazandığı kayıdlarla lirası maa§ alıyordu, Bir aylığı bu idare eylemeğe muvaffak olmuştur. 

- • sabittir. Bu itibarla Bilecikte her camii tamir ettiriliyor Dün sabaha karşı veçhile 33.373 Türk lirnsını bul- 1936 senesinde reisicümhur ınuıı· 
Alaşehl·r pazannın ~Ü şey yetiştiği gibi istihsal edilen lzmı•tte bı·r evle makta idi. vinliğine cümhuriyetçiler tarafından gu.4 her ""'Y ı"yı' bı'r şekle 90kularak Manisa (Hususi) - Mimar Sina- ş d L! f d d d ·ı . . 

~ İm i.U vazi esin en &ene e an. namze gösteıı mıtlir. 
d .... · ·ı d' de- kazamn~a ı'dı' . Her vesı'lc nm en aon caeri olan Manisa Mura.. b" d k.... R h egışllrı me 1 • ...._._ lrM ır Ük an yandı CAk «bin dolar Ücret alacaktır. )938 J1enc11inde eiaicÜm UI 

düştükce hatırlattığımız gibi, şim- diye camü emanet .uretik tamir et- Knudsen Birl~ilt Amerik.ada R11ZYeltin iktıaadi programı aleyhin-
Manisa (Hususi) Buraya 

bağlı Ala§Chir k.aza11nın puannt 
«Sah., dan cCumartceiıı ıunune 
tahvil teklifini havi mahaJli belediye 
az:.alaqite.raf1ndan hazırlanan bir 
mazbata vilayetçe tetkik edilmiı, 
bunda isabet olmadığı neticesine 
varılmı~tır. Bu mazbatayı eııaaen A. 
la§ehir kaymakamı lhSAn Ediz de 
taısvib etmemiş ~ bazı mahı::urlar 
ileri ısürmü~tü. 

Hakikatte, Ala§ehir gibi köyleri 
merkezden oh:lukça u.zak buluna• 
bir şehirde pazarı bilhassa Cumarte
siye teaadüf ettirmek köylünün va
%İyctini ~orluğa 9e·rkedebilirdi. Zira 
köylü alacağını, satacağını pazara 
tesadüf ettirdiği gibi hükumteçe gö
rülec::e.k işlcriııi de bu.güne bırakır. 
Cumartesi öğled-en aonra resmi dai
rckrin kapalı bulunması. ltöy3üyG 
bu imltG.ndan mahrum bırakıı-aktı. 
Bu itibarla gerek vilii.y~t ve gerck11c 
kavmakamlık bu mazbatayı tan-ib 
etr •melde cok verinde bir harekeL 
te bulunl"'tı!llardır. 

lzmit Halkevinin 
Kandtiadaki temsili 

İzmit (Husuli) - lzmit Halke
vi temsil kolu bugün Kandıraya gi 
dNek orada bulunan kahraman a .. 
kerlerimize bir mü~amere vermiştir. 
Halkın da i tirak ettiği bu müsame
re çok ııüı:el olmuıtur. 

· GÔZ DOKTORU., 
Nuri Fehmi Ayberk 

H.ıyd~a Nümune buta.ne.,, 
göz müteM.saıs1 

t taahul Belediye kal"l}IS1. s..& 
(S) ten sonra. 'N. UZU 

diki Bilecikliler eSk1 vaziyetini tirilmiye b&4lanmıttır. fzmit (Hınusi) - Dün gece sa- ueri halinde çal'fllla mütehaaaıat- de çok şiddetli bfr kitab neıreylc-
aldırmak için QOk gayret sarf et _ baha ka~ Hacıhızır mahallcai.nde dır. ı. mqtir. 

H d kt tutu 1 lu eaki mütekaidlerden Samı Balkana H Ll ı B '-' b B l L A "k d mişlerse de sennayeodarların .az en e e n ma JSU 2 - Hillmaa: ill"Tlan tvanya. u ıUta • ir e,i11. mert a a 
ohnası ve . bunlaıt:ian da istifade HenJ-L (LL----aı") _ HendeL aid evden yangın çıkmıt, itfaiye ile bir Yahudidir. Birle~ik Amerikaya nr.k büyük bir rağbet kaz.anmıştır. 
edilmemesi yüzünden Bilecik in - .,s;. rtllllU ~ beraber kağıd fabrikası itfaiyesi vo hicret eylediği sırada cebinde bir Aleyhinde mühim bir kitab neşrey-
ki~ntta ....,.k .-ri kalmıştır. inhisarlar ıdarca ambarlan açılmıı polis müfrezeleri de yangını sön- tek meteliği •ro~tu, ~ir kelime ingi. lemiş olmnsına rağmen Ruzvelt ona 
~ "~ ,.,- h 1 ._ '- _ -1 ld dürmiye çahşmı•lardır. Hadise ma- 1 b l :l L • h' b" k 
Bütu"n yam~Ian. ba~larla dolu Te ak tütünP:rini amlMI' ara na e v izce i miyor u. ço11. mü ım ır :ıı.~zaret vemır. ı.-n 

-" .-. halline Vali, Komutan, Emniyet Mü B k l le b" b"I k' · · B .. oldum• halde ne bir şarap fabrika- başlamıılardır. Henllz piyasa açıl - ir teninin yanına çıra o nra ır an ı e çe ınmemıştır. ugun 
,.~ S-"- h l b- dürü. Belediye Reisi de gclmiıler- yazılrnıt ve burada kesicilik öğren· bir hayli yaşlı olmasına rnğmen m :;. Sı, Karasu, cu.arya avza arı se mamı• .. r. d"r At-• e..: yanında'-' '- d raca 

~· 1 
• ..... , •• n ıu .:un u ın.iıtir. Bu 111,yedc hayatım kazanma him bir vazifenin basına getirilmiş 

ze kayna~ı olduğu halde ne bir Bu sene Hendctin tötönlcri çok /\li Vaıfiye aid dilkknnı da yaktık• ğa ba~lamı_ştır. Fevkalade çalıokan bulunuyor. 
kooı;erve fabrikası, külliyetli mik- nefistir. taa sonra aöndürülmüştür. 

ed 1 . ~· bir adam olan Hillnıan itini gitgide 4 - Stimson: Stimson dörtln a-tarda ipek kozası elde i dıf'ı - - - - ------------- f '- d 
ı1 ilerletmif V'e her tanı a ~en İni ta- rasında mevki alan w.-.lne avukat-

hakle ne bir ipek fabrikası ve -~ ( d b h •d ) nıtmııtır. tır. "'""' 
ede de Havran a gaz u ranı gı erildi 

mevzuumuzu teşkil n- ne Bir müddet aonra elbiseciler ıcn- Anıkat olma,tnB rağmen fazla 
bir kadi!e ~ı ~lmayı.şı ikti . - ""'H_a_vra--n-,--(H_u_su ____________________ _,, d.ikasını vücuda getirmiıtir. lı:onuffJlaL Yaln:zlıktıın ho lanır. 
sadt vazıyetı ıtıbanı: QOk acı. bir s!) _ Bazı kimsele Gene bir müddet tJOnra en faal, 73 yaşında hir ihtivP.Tdır, fokat d:nç 
vaziyet 1!U"Zetmektedır. Bilecıkte rin ah al münasebe- en canlı, en müterakki bir amele ve <:ok azim kar bir ihtiyar .•. 
Hami Uwn:zmid.en evvel ipekte~ tile ile;ide gaz bulun • te§CHülünün ve birliğinin ikinci re- Cümhurreisi Taft ve ~enr. Cüm-
"!amul kadife. ~oku~u~du. '!JU ~- mtyacaıtını zannet - • isi olmu,nır. hurreisi Coolid~e·in idarf"leri za-
lavet ~rll_c~nın . Jriilliye~lı mık- meleri yümnden bu- ,,.~ •/ Mumaileyh hararetli bir surette man1annda harbivc mii"t~!!lr11 ı; 1 , 
tarda gehrım teşkil ederdı. rada mevcud bütün çalı,mı§ ve Birleşilt Amerikanın bu.. Filipin adalan um~mi valiliği tr.i~il-

Bu te~lar ~n neden i~~- gaz stoklan satıhnış günkü en ınühün şahsiyetlerinden lu mühim vazifeler ba,ınn getiri1-
rhi-Tor? Ve bunlann çal~mas~ ı~~n ve a deta bir buhran • biri olmu,tur. mistir. 
neden çareler aranmıyor"> Bılecık belinniştl. Kendisi Rm:velt taraftarıdır. 19'H) ve 1932 l'lrnelr.rin,l~ top-
kadifesi eSki bir şöhrete malik ol- B f rk ., 1 '1 1 John Lewiı Ruzvelt taraftarlığını lanmıJ olan muhtt-lif silahlan bırak-
makla. ~raber sa~'at itibari~e de ran ~~~i;e, ~a~ ~~: 1 terkederelt \Villdeye müzaheret ey- ma konferans\,.rın-:la Am~rikan 
değerlıdır. Bu kadıfelerden bıthas- riktirmek istiyen a - .. lemeğe ba1lar baılamu kendlsindcıı murahhu heye~lerHı~ rİya9r.t f!vle. 

od tak 'f -. ı 1 ayrılmııtır. O T sa zaman!ffiıza u~gtın a un- ~zleri bu imkan- ~ 1 3 - Knox: Knox, Birletik Ame- _m_i_ .. m_·_. __________ ·_· 
ları f?V döşemelerı ve her şey ya- dan mahrum bıraka - rikanın en mubafazakar bir şehri o. 
pılır. ca.k tedbirler aldığı lan Bostonda doğmuştur. Yüzde 

Bu-gün kıymetli ve tarihi kadife ~in şimdi bütün ka. • yüz Amerikalıdır. Bugün 66 yaıın-
tezef.ı:hlarını şayed işletmeyi bir sabada buhrandan e- dadır. Meşhur Amerika - İspanya 
kaç sene daha ihmal edecek olur- ser kalmamış ve bil- \ harbi sırasında Teodor Rooseveltin 
sak ustalarının azaldığından dola- ı has.<ra fakir tabaka süvari alayında aıkerlik. etmİ§tir. 
yı bu güzel san'at sönecektir. Bu I bu tedbirden pek Bu harbden sonra gazetecilik 
yüzden hiç olmazsa kıy.metli san- memnun olmuştur. HaY1'l\ll elektrik santrali yapmağa ba~larnıştır. Gazetecilikte 
ati haiz Olan ~ad"fecilifti canlan-, Şm:di hemen her ~akkalda ve her dı bu rakam daha yüksek olabi ·- bilhaaşa röportailardn temayüz ey-
dtrmMt ve faalıY'?te gcçırmek icab tacırd~ mebzul mıktarda gaz bu - lirdi. lemiştir. 
eder. Bu hususta ilk defa bu tez- lunmakta ve herkesin ihtiyacına Havranın elektriği birçok şehir- Misııissipinin kü(:iik gazetelerinde 
g-'.Jılan kullanan ustaları tesbit ~re satış yapılmaktadır. Havran !erimizin bile kav~madı~ı mü - çalıştıktan sonT'a Chicagoya gitmio 
etımck tezgah adedini fazlalaştır - kalabalık bir nahiye oldu/tu ve kemmel teşkilat ve tesisata malik- ve orada büyük bir gazetenin mü
mak, belediye, hususi muhasebe yalnız merkezinde 5 binden fazla tir. Cereyan da ucuz satıldığı için dürlüğünü )apmıştır. 

=======• 
DOVÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şuh~ıi 

Mer'teıtf• Berlin 

Türkiye f'lbeleriı • 

Galata • İ.ltanbul - İmnl.r 

Deposu: iat. Tütün GilmrüP.'11 

* Her türlii banlıa iıi * bütçelerine ımua}"Yen ta-hsisat nüfusu bulundu,tu için buranın halk yavaş yavaş gaz lambası ye- Çalışma tar:zı bütün dikkat na· 
:oymak, es.slı bir bina i~al et - gaz sarfiyatı oldukça dolgun bir rine elektrik almakta ve medeni - zarlarını iizedne cekmiş ve az son .. 
nek ve burada muntazam üçı:etli 1 ratı::am tutuyor. Kasaba merkezi yetin bu son .sistem ışı~ından fay- ra c:ok m .. şhur Hearst matbullt te-

çıraklar yetiştinnek ıuretile bu elektrikle tenvir edilm;iş~o;;Lm:;;;a;;s;;a~y=-=ııd;;a;l=a=n-=m=a=-ğ=a=b=a=ş=la=:m=a=k,,;,ta;;;:d;;;:ı=r,;,. =====~e=k=k=ü=lı='in=iı=' n=b=a=~=ın=a==~=~==mi='t=ir=. =B=i:.::rç=o=k==============::::::ıı 
k.aa boylu ve tişman bir adam d=:;:== Derin bir sessizlik oldu. Tonay ı Berg. Boldiniye dönerek ıözleri-, rekete seçememioti ve yumruğu yer 
ruyordu. V~rity bu odanm vikontun gözlerini başka tarafa çevirdi, fakat ne devam etti: . . . yemez çemenlerin üzerine boylu bo. 
odası olduğunu tahmin etti. PhiJippe, Flora'nın, ıanki lcendiıin. - Nick, 'ize aöyledıklerımı yap- yunca dü~mÜftÜ Bir stçrayışta kalk-

Şato sahibi ~neı M&bnin yanın- den bir 1ey beldiyormu~ ~ibi mağa başla.vınız ve onunla anlatı. p· .. b• d l 
S h b kt ~ .. d" d d" tı ve ıerre ın, urnuna ayamıı o -da luzı Flora ile birlikte ayakta du- tep ene a ıgına gor u. nızl e ı. . . 

nıyordu; ve onların arlc.a1tnda da Berg hiçbir merasim gözetmeden talyan evet der Rİbi baoını sal- duğu tabanca11le lı:artı karpya geldı. 
hürmetkar bir t :wırla ihtiyar Dun.. Garrisona mütecaviL bir ıeıle oun· ladı ve binanın içine doğtu kııybol- Herif bir anda tabancanın emniyeti-
can vardı . Her üçü de yava1 yavaı lan aöylemeğe ba,ladı: du. ni açmı§tı. Yazan: V alentin W iUiams 

Stephen önden yürüyordu ve dar Bahçede çemenlerden mütetek· 
yürüyen Berg· e bakıyorlardı. Berg - Dün akşam, gezmeğe çıktığı- Berg, kısa boylu adan>a dönerek: V erity onların arasına sıçradı ve: 
batt öne doğru eğilmiıs, şatoya doğ- nız: :ı:aman nereye gittiniz} diye ho- - Marcou dedi, olduğuııuz yer- _ Neo ylapıyorsuı'\ Stevel diye 

keçi yolu, golün üzerine doğru u. kil bir muıtatilin ortaııoda taotan 
zano.n ve bugün artık bir harabe mamul bir güneı saati vardı, çc
haline gelmio bulunan bir tahtabo- menlerin etrafını saran yolun ke. 
ıun yanında devam ediyordu. bu 1 nnrı oymalı bir tahta parmaklıkla 
tahtaboıun altındd. bir demir par- çevrilmişti. Eskiden çok işe yarayan 
maklık vardı ki, buradan, üzeıine bu parmaklık bugün harab bir hal
ı.ıatonun muhtelif pencerdcrı açılan 1 de ıdi; gül ağıu.;ları bu parmaklığa 
bir bahçe görünüyordu. dayanını~ardı. Bir başkn yol evin 

Stepnen durdu, geri döndü ve duvanna müva.eı olarak uzanıyordu 
parmağının ucile or yn gidip gl'lcn ve bunun arka~ nda da, taş pencere 
bir takım gölgeleri gösterdi. Phi- d:s~dtlerine knc1ar dcvıı.m eden mc
lipp.... Bt.:r~"in iri vücudunu hemen ytllı çemen tarhları Lulunuyordu. 

Dört parça çemen tarhı vardı ve tanımıotJ . 

Kuru bir sesle: bunlann Üzerine de dört pencere a
- İşte Sherlock. Holmeı 

tinde, dedi, 
av pe- çılıyordu. Pencf"relerden iki i k.apa

Garriıon bu latifeyi'! gülmedi ve. 
!.er ikiai de ....W:e bahçqe Sil'• 
4ikr. 

h idi, yalnız kuleye en yakın olilnı 
aç.ılttı ve buradan içinde büyük. bir 
tallt• karyola bulunan bir oda gö
rünü7orcfo. Bu p.eerenİD cnünde 

ru yaldatıan yolun üzerinde idi: va- nıurdandı. de kalınız ve Nickten batka11nı dı. 
ziyeti bütün dikkati!~ tetkik ediyor ·Amerikalı geri döndü ve denize şan bırakmayınız. haykırarak dostunun koluna yapıttı. 
görünüyordu. Y mağı Pierre, onun doğru uzanan tahta boşu göstererek Ve Mansarda dönerek devam Garriııon onu ~ .. ri doğru itti, fa. 
yanında yürüyor, biraz arkasında sükünetle cevab verdi: etti : , at müsbet ccvab verdi: 
da binbaşı ve Boldini, ,efkıinin ha- - fşte şu küçük çardağa kadaı - Carlos, ,;z de bizimle beıaber - Pek~ peki. 
reketini fevkaliide biivülc bir dile- yürüdüm, dedi. geliniz ; haydi. Carri,on gidelim 1 Yüzünün rengi uçmuştu . 
katle tnkib ediyorlardı. - Şatodan hangi i:apıdan dıoa- Stephen ağır ağır bir sigara yak- Ayni anda Flora ona yakla,tı ve 

V erity bahçedeki bütün küçi.ik n çıktınız:~ mı~tı. Tabakasını hemen kapadı v_e kcs.ik bir sC9le ona sordu: 
volların. tıpkı sahildekine benzer - Size bunu sövlemiştim, aınl ehemmiyet vermiyerek ce~nb verdı: 

k k d T h · d" k" bann ha - Sız' henüz bütün bina-.'1 gez-parlak, beyaz kumlarla örtülü oldu- büyü . apı an. - a mın ~ ıvorum ı - " 
ğunu gördü ve bu kumun, Stephen - Takib etmit olduğunuz yolu zı emirler vermek tasavvurundu.ı- mediniz, değil mi? dedi. Bizim bu-
ile ihtiyar hizmetc;i Dıır.can'in ayak. bana gösteriniz. nız> dedi. rada heykellerimizden bazıları Yu-
ltabılarında gönnü~ olduğ-u kumla- Carri,on omuzlarını kaldırdı: B,.rg :t ... ri doğru yürüdü ve yum. nanistandan setirilmiştir. Bunlan 
rın ayni olduğunu anladı. Diin gece- - Bu, benim için kolay olma· ruğunu dt.:likırnlının burnuna indire- dedelerinden biri almııtı. Onların 
ki ya~mara rağmen keçi yolu kup- yacak . gece hava zifiri karanlılttı. relr. homurdandı: aTasında bir Apollon heykeli vardır 
kuru idi ve vürüdükleri ı:aman a.. - isterseniz gösterebilirsiniz: bu, - Fazla dırlanma dedi. 

S -L • • .ı ~ L•) • ~ misafirlerimize ..nstermekten çok vaklaıının altındaki kumlar çıtırdı- ıirin elinizdedir. Siz bi.iyült ltapuian tepuenın ~erıye ooı.;ru çeıu me• u •-
yordu. Bent onları ifitti ve birden. ç.ıkl'lğınızı söylüyorsunuz; halbuki ve yumruğunun ııkılmuı anide ol- memnllll oluna:ı. (Aftan Tal') 

bire l'eri döadü. oraaa f&tonun öbür tarafında, muştu, fal:at lazım srelen ıürat!e La-
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ltalyan donanmasının Demeye 
lbrac teşebbüsleri 

neden mukmmet görmedi? 
Y aun : Emekli General H. Emir Erldlet 

' ' : .. ' 4 

SOM POSTA 

Bir doktorun gUnlllk 
notlarmdan 

Tanall{Oll 
Y IJkselılill 

ftnaiJODU Jllllek elillldıanll mk 
8* tanıumı tabla ettirmeleri 

. Jfı9mıdıı'. Ta.n81J'Oll Jt,kaekliliUin 
tJir90k sebeblıeri varcl1r. Bu aebeb. 
lelden birili Te belki de en mü -
hlmDti böbrek natama.miyetidir. 
Yani böbreklerin vazifelerini IAyi. 
kile ifa demiyecek derecede bo
pttuiudur. 

Bu, ya müzmln bir böbrek has. 
ıalilı şeklinde tnahilr eder ve -
J&hud böbrelin ~eki IDlicenip 
ye damarla.rın iuallübü. DMiceei 
.,... olar. Bel' iti '8tl)de "8 'b&». 
ret .sfitleÇlik ftliftıliDi JlJidle 
ifa tdr9'inee J&ftf J&ftf ıauı
düi ilN 1Blttarı artar. Ve \elem. 
mftm J'&Di kan zehirleruneat üre-

son Posta 
Dört klüb arasındaki maçlar 

F enerb.ahçe G. Sarayı 
dün 2 - O mağlfib etti 

Maç çok fena bir şekilde oynandı, 
Beşiktaş ta 1. Sporu 3 - O yendi mi Alimet.leri me:rdua .... * 

bu aetMble tanliJOnu Jtt,selmiş 
otanlarm hiç olmama aenede bir (llqtar&fı 1 iJlC!i •:rfadal 1 yapılan bir hücumda Cihad çok tafa, SalMıatthı, Nino, Salim. S.-
def• ıı:anıanndati ike mit.tarmı rut. mikennel bir paıJn....,. gibi ~ vaziyette kaldı,ğı halde rafim. 
taydı ettirmeleri pek muvafıkt.ır. futboliin zevk tarafına tesadüf edi- Sarafim beklemediii topa yavaş !Hakem: Samih ~ulspor) 
B!Rıııelderi oot iJi muhafıuıa et • tememe.i birinci mnıf talı:ımlanmız- vurarak bu mülhim fırsab kliÇır - Beafm 
ırıeu11s. Birçok hutalıklar böb - 1 da futbo.lüa bereüa biraz daJaa n- dı. Bisik'et ha"•r'·'· 

~ kat et~- en ),ü...d. deJildir. 1 '-•-,,ın son on ..._ dakikası iki ' t a.5.1 llll rek1etde ihtllAı. yapar '9e böbreli .......- 7ua. ı-".< uq 

buta eder. Böbrek bualanmca ili takım oyunculanna ·başka 'taraf ~ de bozuk 'Vı.mışlarla geç mUsabakası 
da ricudden çıkmaaı Jeab eden renk forma &"iydinhnit olsa idj bu ti. 

~ D..,ı#• Wr ...... JDaddelel1, wehirleri pbramu. oyuna Galatasaray - Fenerbahçe Bu iki takımın şimdiye k:ıadar İstanbul Bisiklet AjanlJ.lı tara.: 
Mefhur .e.cttlr: deme-it için kimsenin dili varmazdı. hiçbir oyunda bu derece bozukluk fmdan tertib edilen Mecidiyek51J 

- 41 - We bul.a• W. -* içiR. -:;:! Böbreli .-ıı- olanlar thtiYai'. Beşiklat 3 • 1 Spor O görüldü~ viki değildir. ile Hacı~antepesi arasında nıa-: 
Cenk Carbtrablmu ve gerek "7'imt.ll .. ed~et~ : t0yaaı1t ıamazıar. • Gelişi Riizel '\'tlruşlarla tamamla sabaka. dün yapılmıştır. 

Bi.npzi ahilleriae italya...ı.nn. . be- :n,.. u:uz bueketı.cle .... -k t. z. öcet Betatat ile latanbulspor arasın- nan ilk devre O.O berabere bitti. 42 kilometrelik bu yarışa 1B 
moa ı.. 1erde. tara&mmlm. ciddi ls. Dildi daki maçın ilk dakikaları Beşiktaf İkinci deıvrede iki takım da müsa'bdt iştirak etmiştir. 
bir mukavemet~ kolalrbk- ~· J'llZlk ki de•d• ,.._ c..lı llıti)'ell ellu1•ularınwa lehinde obııaida beraber latanbul- tadilit yaptı. Topkap klübünden Sabri 1 -.. 
la ve telefat vemaekm• asker çt~ Feıbıt, .. ~ ,ihncJalo ,.... ..... :reta...ıa.ruu r1ea •. spor onuncu dakikada mutlak bir Galatasaraydan Osman ve Sa- at 23 dakikada birinci. Feneryıl .. 
kar~bilmeleri ve fakat. ond~n ~ p1lan ~ak:• üz ve kızartacak derim. A.bl takdirde lıııeüleft gol kaçırdı. li.lıattin, J'~erbatıçeden Nazifin mazdan Niyazi ikinci. Kale .itli -
içenlere ırilfaz etmek iatecl1klen za- esj'89ın ~·.i. bily olmuftur. Me- n "lıı't± blablllır. Betik~ hüiın oyn.ad.ıiı halde yerlM>ine başka oyuncular geldi. bünden Ohannes üç\ird olınut -
man pddetli ,.e fÜmuÜti 'bir ~a.. :.. veDemeder a:latırlar [*]: 3() netice alacak derecede tazyik ya- 10 uncu dakikada K. Jl'ikrete lardır. 
faa ve !,11uka~el~-: ça~JAnalan dik- EyMI 1911 d~, ltalyanlann Piea pamıyordu. sert çııkış yapan Adnanı takım Müsabakadan sonra derece a .. 
kate. ~eger bır ~a~sechr. zıftıh• Demenin önitne gelerek ora- H Yirminci dakikada latanbula.por kaptanı sahadan çıkardığı ·ç·n lanlara madalyaları verilmişt.tr. 

Bizim o Yakrtkı Osmanlı Olduw- daki .... ietuYonunu topa tutmllfo ergu .. n sol içi Bctiktat miidafaaauıı tıuııar Galatasaray 10 kişi ile oynamağa E . önB Ha... . k 1 
nun, donanma bombar~an.n• o.d- 80llN da zırhlıdan bir ka,..k men atlattıiı halde; Y avuun yap- mecbur kaldı. m•n ndlYI iZ ar 
ve donanmanın top ateıı h~ . . d bir zabitle birkaç aeker U.. {BIMJlluall Z Mi ...ıaaa> bğı fav! ~u büri.ik. tehlike~. ku~u- Oyun hafif bir şekilde Fener _ kO~USI 
da v.ki ilıaraçluı kar11r•• tw ıçm 8yw.pnıflar ve gUya bombar- dihniıı bir kısım askerlerin ellerinde mıy.a ka~ .g~ı. l ~ yarda ~erı~d~ bahçe leihine döndiiğü zaman Ga- T • 
bi~ ~ ~uyduju yve d~layıııile pttr- :=.nıa tcairini görmek iÇ;in n,m-. ailah olarak sopa kuHandıklan bile çekilen bıikik Betiktat mnudafilen latasaray müdafaası fazla iş gör - Eminönü Jlallrevi 
~ı~ aşikardır. Eğer böyle olmasa ade istemitler. Demedeki kıt anın sörülüyordu. Eğer buaün Rusya, tarafından kurtarıldı. mek suretile birbiri üzerme ya - yapılan Jrıalar arasındaki yanşa 
ıdi İtalyan donanmaeı, her ael'~ k andaaı ela iet~dikle.ri müsaade- mavet ih•ivatlı ve aakin bir pontik.a T opyek.Wı oynıyan Betik.tat kar pılan hücumlan bertaraf etti. 85 atlet ~tirak etmiştir. 
imtedi :iee oraya, kan dö~:· yiW:ermiıf. ;~b ecli;ona, bunan sebeb~. yalnız tı~d~ İatuaıh~~ oyun~ .h!b- 19 uneu dakıkada Galatasaray Mesafesi 1000 metre olan bu ko-
uker çıkara."DN'!d_ı. Aczın aı a Bu bikiye ~i miibalaialıclır, mıyetı eld~ etli ~ de ıe\itisu~~ müdafaasını tek başına ReÇen Naci şuda ahnan dereceler şunlardır: 
~-~e kı.ı;':fı ve zıru!:a~~n~: belki de doğrudur: fak.at eier va- ~~~:X~te:dt:ı:;: d~~~~i hareketlen ~ola~e yakaladığı >,yı mutlak bir ~1 vaziyetinde iken Fikret birinci, Güzin ikincı, Bel 
mı- ve u ann kiae hemalde cok ayıb ve f.eci bir 1 hrsatluı mutemadıyen kaçmyoıdu. top aıvaklarına dolaştı ki ·· .. .. M ll"' d"" d'" .. Sa 
karaya çıkacak askere k11.11ı. aok.aan k ltk ·Ju. R l b her kuvveti temsi eden bir •neyi ae- Beşik ld t w bil h\i- ~ · s uıçuncu, ua a or uncu, -
vuıtalarla mukavemetin ve muka- ~ş 1~ esen • duıı.liun ''k. era · · d L--1 d v • • ..l! L1• taşın dao haa~ yapl ıtaı b l ...._ Salimin müdafaaya girmesi Fe batı.at beşind, Mediha altıncı gel-,__1 __ . L--·b d ldugyuna kanaaİ- şımdıden beyan e e m ı, geıte YJYeRn e - unına ıgı ıçmaır .. cumu esnasın a 5.em a an u sp...- . l rd" 
-.-ın ~ u e 0 Deme mevkiinde kıt'a, diğer bir Rusya sakin ve hatt& muhteriz bu. ra penaltı verdi. nerba~errin bilhassa sağdan ya-p- mı~ e ır. 
tir. aün Trablusta göri.ilmeyen bir c:an. lwnuyor. 33 üncü dakikada Yavuzun çek- h}tı h~cumlarm kesilmesinde mü Eminönü Hıalkevi 

Bu.. bir de ııübaym tecrübe!iz- ~ L- bım hır rol oynadı 
~ -.. lııiı "'""i'•rs ..- _.... * tiii .,eMluYı kaiec:ı ayait1e a.vrtaJ"o · • L .... 1 t lili. ~ t~iftir. Şöyle lr.i: leride. sırası C!.-- L· _:_I! d Af....!L-..l .. dL Oyun ta!J\ami}e m6&avt bir ..... asaeıuO urnuasa nun talimG. iterek~ ve ..-e"Wtl- ..-.. vlr _. e ~• goıre. kild ~A~ cbı 35 · ci da 

a1z kalması ve ilb .. gilri •aWer b'- sddiii wl.. izah edeceiimiz biliris. lnsiliz ord.eu timali ~ B~ de.weiÜD ..-rma dol . e c:ere-yan ~yor • ın Embıönü Halkevl tarafıııdan 
ılmca ltaıyanlann Tr..W- ve Bin. ~~e ~ 6 ~iıincit .. rin 19 & 1 ~ da ol-. tarkl Afriltada oban bı• ru nefe9 .WSrnuyan hicamlanm 1rikada 18 yarda civarında Galata· tertib edilen basketbol maçlar.a 

t • lim iskele ..,Wrleriai ne- ftkti, bİllncı halyad me..aun ikın- 'bir Mman .:....:-..1_ h"" .. nL 'feler baıladı ve tamamile müdalaachi ka- saraya hctndbol oldu. dün devam ecfı"bnl..+ir 
saza an ve l ed MI ci fırkuı 09m-.n &nUne sehnişti. k . .....- u,...... m~ .. t lan latanbulapo:r pek trüçlükle atlat ~Ü'k Fikret sıkı bir tüile Fe ..,.., .. _ ~· · v 

den dolayı müşkülatsız işga e ~ Bunun üzerine, her nedense ve her ~t 'Ye gem~ J1ahalar işgal etti. Boy ~ nuya muvaffak olduiu ba bucwn- nedıabıçenin ilk sayısını yaptı. u~ ka~o~~de Beyoğla 
dikleri bir dereceye kadar i.h o&.. na ılıa kasaba halkını temsil eden bir l.ueketi, eier 'bundan eYVelki ların 4.f üncü dakikaıında Betiktat Oyunun Fenerba <.'e tarafmGan spor S.. Çe.ngelkıöy B takUIMM 
aahilir. hir herıt amiral ~8~e • gicle..,k harblerin unll:ri ve ınakemesile aol açıp Şükrinüıı yaptaiı sol ile ~ işaret olan bu sayı 29-25, Çengelkky A. İftan.bu1--

0 .-nanki Osmanlı Otduaaed• aha~nm doetluk hissıyab~n ıfade ,.~ yapmalı: lizun gelseydi, geçecek xa- devreyi O • 1 bitirdi. Ü7.erine Galatasaray lfiıa ~U. l'a hükınen, Galat-.aray taıa.ı 
ve bu orduyu sevk ve idare • e11 temm ettlıten ~onra şebnn b~~r. mam haftalar. aylar ve belki dese- İkinci devrenin üçüncü dakika- bıraktı. A~ıza 42-12 Şimp!k taJd,;., 
Mih.y ve komutanlamı har~ ~~: dAım~l anp be.8!1'gendmes~budd~!~~!' nelerle ölçmek icab edebilirdi. Hal- anda Süleymanın çektiği çok. giızel Son dakikalarda Galatasaray ka mı, Kurtuluş B talmmna t8-3 ,..C: 
ve kudretleri, semt, semt .:!'~ .· mı)ra L...~eal ıtero a.l. elmıu -~- buki, bugünün malzeın"" ve vuıta "1t iki takımı berabere getırecek le.ande dolaşan Fenerbahçeliler 44 lilb ~lmişlerdir. 
Me9ela iitita•lara ve isyan •- man ı &na arının tes nn o ••n k . k d l el k da ,_u:ı.. li b' an geçirtti 1 ..._, V'..Ld 
ma sahne olan yemen, Mak~nya t1artile heyetin ricasını kabul etmiş. . u:VV':_ti arşısın a ne çö ün, .ne e a . r ~· ır. • . . üncü dakikada Yaşar vasrtuHe ı.ıcinci kategoride ROıbert .,_"' 
ve Arnavudluk gibi yerlerdeki ordu Fakat Oamanlı ltıt'aları teslimi red~ 18.tihık~mı~ .. kudre~i kolay. yeoıl".?1:Z llk on bet dakıkalık zaman ıçın- ikim:i AOllerini dıe yaparak wıaçı }ÇurtulUıŞ ta'tımıııa 35-26 galib eel 

,_ u\ rt dettiklerinden amiral da, •ehri mu- hır mutltulu temııl f'!demıyor. Butun de Bet*tat. tıakrmı o kadar fena oy 2-Q kaza'natlar. rniştir. 
lı:ıaQ11lan mütemadi yapt•• uhe .. b 1 1 ı d L! l-·--L ı~r her an 11ayı d ve m a- hafazaya dikkat etmek Sllretile, •- u iş eri girmek için ngiltere, rna • nuyor u u ~u ;a;- Takımlar ıpöyle idi: B &al. -ı--ı lllaat.. ... 
~:b:e~~:dS::':z e;:k pifllÜt ... hildeki "'lha ile kı•la üzerine atew :ıeme stoklarına değil. sanayi ~uv- yapacak ~ete gınp ~ur\13'0.~du. J'enen.hçıe: Cihad - Tacı Mu- ... hlllllf' qynsr r 
yılıl' ve bu sebeble bu ordu kımnla· açtırmuıtır. Ayni Mmanda deniz ila- vetine müracaat etti ve hu lr.uv~et ~dT ~aldd .::: c::~ rad - Na:ıif, ömer, Lebib- X. Yik- Galataarayla l'enıertlahce Jl ta 
nnm eübaylarmda, bir dereceyde ka- Tae bölükleri de karaya çıkmaia eayeaindedir ki F1andrt:11 r..eph•,:ın- lh'Lc· •. . B ~ n bıraktı ret, Naci, Yaşar, Fikret. Bebil. ktmları Şeref aalıaaında ~ 
dar tetebbüs h ... lan bulunur u. hazırlaamakta idil~r. Fakat bu bö- de tanıdığı tanklan bir müddet 80ll- apo~ amıyotı_ ~ .. t~.. 1 1~ Galataaray: 0-..n - Fmuk, lardır. tıii ta1am armındalD m119 

F_L T blaeıak· fukamız he- lük1$ri karaya -.ötürmekte olan fili- ra Afrikada ltaly~lara kartı kul-1 ~~·~l.._~_J&JH ı_~ ucukl a! - .Adnan_. Musa. Envs. _.. - Mus 2-2 'berabere bitmirpir. 
--.at ra ı le ! -=-.le kalar ~nı •~erile lca'ıtılandık- la ' ff ı_ ld tc:tlll"IRZ k.-- a_.nın yo u~ 

men daimi bir eulh ve ata} ~ dan hunlar geri d5ndiler ve nmaya ıauva aııt o ul nu dnnk.i IDllıG ~ok güzel ispat etnut ( 1 •• • • • ' 
yaşamıfb. ~ mkanın. ~!:~~ ~nn hareketi de o da yapd.ma. - il I • • aı .. 1 oldu. Betiktat takı~ının bu dere:ce 1 stanbul gureşçılerı Ankarada gahb 1 
hemen lıtlımilen ya ADCIUDlml1-rı;_: ~ (,,1{,,uh ıtiüt. u.Jt.6~H hozvk ~ meveı~ ~~nda ilk 
sürsün ettiii veyah.-ud ... een ra • l ; pek bM k~ canl*k ~ defa görühnüttür. diyebı~ 
luslu ldlmelerdi. Bir çoklan • haddi ..:.bilirlik bile s&teJiyor ki. }ii,. O,U.ub •Gll on ~~ı dakikuı ~ 
zatmd. lr.ı,rmetli olta da ~ det • Trablustalr.i ulı:ert kuv'vetleJ" e- Betiktafln yap~ -lıuc~~r~~ geçti: 
Trabluaa düttükten sonra . ~urtu ~m. İ9tete idiler ve va:ıifelerini müd. 40 .ancı dakik•~• Ş~runun .~~ 
mak ümidleri kalmıyan zabıt1er Jfıe- ~olta idiler ltalyanlen-, ihraca '.11!U· ii kornerde Sah111 Be~~ ~ 
çen eeneler ..,.mda adeta yer e• vaffak ~. sünlel'le uiı•thra- golü, geııe aol.y~~ Şiikrun~n. P 
şiyoı ve adeta canlar~ bıluYor- b·lecekler ve btt euretle en az iki sükunetle verdıgı bı' pastan .~tif~~ 
)ardı. ~ ehemınifetli netice b~ Saatlarımız Geldi eden Befiktaı merlez mühacmu 

TrabJm hrkıaaının silah, ~ rdı• - Saiın .f3 üncü ~akikada iiçü~cü g~ 
mat ve tecbizatı da ihmal edihnif· la 1 • A.keri ve milli fftefi kurta- Fiyatl 35 Lira lü yapakak Befiktqı rahat bir vazı-
Fakat aleddevam talim ve tecrü e İc Ttabhaeta İtalyan istita.na yete 90 tu. .. . • 
aönniyen, elindekı ailahlarla d.,. rara kaYell\et paro1aaıııı daha Takımlar şoyle ıdı: 
vanılı ve ınuayyen atış yap~a~an, tr• .. d:n ve silah s-:aile il&n f'!tmek. Beşikt .. : ~ed Ali - Y ·~ 
tathikat ve manevralıırla pıpnıy~ f MUa.vemet aayeeinde kazanı~ Hünii - Rifat. Halil, S.-.. - s.bli. 
kıt"alar dünyanan en mük.emınel aa- ak p111an zarfında Tra"Dlus Şt"h. M.nı4Nb, San.. ,S.ef, ~ 
lahlanna malik olular da bunlall ~c yakınlarında. top, silah. lstaaballl>or: Fikret • Hayri. S. 
tam bir muvaf fak.iyetle kullana.. rıot ve melbusat, techizat VI'! har- fer - Mazaffw, RiftÜ, Celal - Feh-
~r. cep ane. da i- yarayahilecel o- Iİ. Sül~ Milllerrem, ~ 1._ 

O . .ı b ·r . L • .. u0 bin devamın .. - _ _. ruunun ~ vazı eaı, oır 5u 'tı tU ın malzeme ,.e eruıkı ae- _ ... 
aehneai muhtemel ve mukadder o· l~n e~l;mek.. f~"'"•e 2 . Sara• O 
len harb için uzun· bari§ ,.ıllaıında nye n ecii ) "~-"\' ı 
bilerek kusursuz hazırlanmaktır. Bu (Devam yor Fenerbahçenin yaJ)bit Wr hücum 
euretle hanzlllnmaya-.ı bir oııclu kör H. E. ErMlet da Uçak~- G.r.ta .. ...,. hemen 
bir lılıca benzer ve b\l. kılıç kulla- nratf61:t -v.ziyete e~acakb. Oıımaa 
!'1.l1Dak icab. ettiği . &iİJl, kesmediii r*l Rn hiJtayenin d~ğrulul_!uıu bu hücumu güçlükle atlatb. Oyu-
IÇID, elde bar demır pıuç .. ohnak- hk'k-;; t~yid edemedım. Böyle nun altıncı dakikasında Faerbahçe 

ta 1 k · · b'I 1 h fı dah k _.ı. tan fazla bir kıymet ifade etmez. lduğunu veya a sın! ı en ~r ve mü im rsat a açıl"QI. 
itte Trablustaki or~u kısmı ."böy.lec~, ~esailde j .. t ve. t~yı~ edebilecek- Fenerbahçenia bu fmatlanna ni 
ihmal edilmiş ve bılepmemış bir sı- I vana lltfen b:ldırınnler. men Galatasaray daha hakim bir te 
Wılan batka bir şey cleiildi. er Jlelll .ııaattir hem de l'utbol igiD ı kilde hücumI.r :rapıyord&, 

Onun için böyle bir MkeıcMn. Kathkfty HalkBYİRİI 45 dakikalık tataimaUJıılır· ı f i~ci dakikada top o kade:1 
kudretli bir düşman deaanmaaınıa ak k UNOBB BA&T MM'XAIN , 8 , güzAel bır . y~de lıendbol oldu ki. 
yapacaiı bombarclımanlua ve .ilı- sek 8ŞllSU ~adduun ~unu m~~ ıol ya-
raclara kartı cürotli ve uetacıa mu~ .. :Halkevıi tarafından ı..a...- l:mfnini Jf~ 1 paca.gı kanaa!1. um!1mı idi: • 
-.em.etler ve mukualeler ıöeterm-. ~ ...,, er Cihadın ürikulade bır plonJO-
heklenemezdi. Üstelik sahil batar- tertib edil':11 sok~ k~u r :W: n-Lı- 1 Zati 0

9 
iMi bu mükemmel tütii korner ile _... t. ı..., 

alaıı ile k ...-. elde Wııçe st$dile Ka Wi · u ar E"" • durdurdu. fBtanbulla Ankara dNI ~ı &dııelııt ~~ llM 
~ .. tea!:lkue !~ _:e atetli o ~· . t H Belediye brpmdaltl muı.rene- Oyun iki taraf için de müsavi lan arumdaki mOaahek.aJar An• bul talwm 4...3 mıJMbM'l'l k ı 
ı-':ka aiır top ı: yok:. Fakat bil- 3500 metteHlialllk ".'.'~~"".'',;.....:ı.; -- lllledoD IOaı& - .bir .. kle gjr4jlind"!1 '•üda:zılaıı:acla~ •~--L .. , ~. ""t!i.. "~ L _,_, al"-

)" . . . bu iil k a- darıpaf&dall uuJıllCl} _, karşılıklı zorluk çekiypr•rdı. Gıeko .. ıtı.-.e :.NW1M1-. _. - .uaa~-.... ·-k; ~~:_blt~.1 81111 ~ XOiltalıfbı ·~. Haye..,_'8(irı 11.nDl ubUl eder. z fDe1 dakikada Fenerbah Uaı •ı,.. ,.ımtet1r~ kara aüret ekiplerini aösteriycıır. 
• • ._ ... &9U, v.a e ve m ft-:• :ı-n ... ...a olm1ı1ıtlarcia 

-idıik kumandanlar Ye .wtler e- .ıwu w;ı.ı-• • 



SON POSTA 

"Yunanistan , TÜ KiYE KÖYLO ve iş i ELBiSELERi--.. 
dunyaya na:ıl TOPTAN SATIŞ YERi: 

O··ımek la" zımgeldig"" ini lıtanbul Sultanhamam lrfaniye çarıısı No. 18/19, Salahaddin K.araka§lı 1/3/941 tari
hinden 10/3/941 tarihine kadar fiat ve çeıid listesi: 

k K~ş 
ög>J ret ece. '7 IE:6ten çuliki İzmir takım Ku:t~ş Fa.sone liciverd ceket K~~ş Fasone Malatya. ta.Jum 515 

(B &--L- 1 • • yf da) D » • çocuk takıın 400 D K.a.yseri takım 475 • • ~cuk takım 380 
at uonuı mcı sa a • • çocuk takım 350 • • ceket 275 

Qa. kalmak için sarfettiği gayretl~ • • • ceket 290 • » ceket !55 • kilot pant:üoıı 
ri ve bitaraflık hususundaki azını- • • • kllot pantalon 155 • o ldlot pantalon 130 • .. • 
ni tebarüz ettirmek maksadile • • • düz • 170 - - du"'z - 145 • • duz 

·ıı · • • • ... e .. -ıı Jas .... ·kareli takım Helli kruvaıJÖrünün torpı enmesı Irep9i 2 nci tıüam 515 Acemsa.kalı ket.en takım 590 n. oc ... ~ 
hidisesini kapattığını hatırlattık - • • çocuk takım 380 • • çocuk takım 435 • • » çocuk takun 
tan sonra Yunanistanın sulh ar - • » ceket 275 • • ceket 310 • • • ceket 300 
zusile İngiliz ve İtalyan temina - • • kilot pantaloa H5 • 1) kilot pantalon 175 • • • kilot pantalon 165 

145 
160 

565 
420 

tını ayni zamanda kabul ettiğini 
11 

• düz • 160 11 11 
düz 

11 190 
• 

11 
• düz o 180 

kaydetmekte ve İtalyanların te- . • • • b akt 1050 Kr. 
cavüz niyetleri karsısında, temi - Korucu elbıses1 kalın boz fayaktan 1100, ınce oz taY an 
natına pekala itimad ettiği halde, ı İ§çİ elbisesi kalın ketenden 450, ince ketenden 300 k1:1ru§tur. 

8 
Pos 

İngiltereye değil, Hitlere ~üra - ı - l\Iiiessemi7.hı sataşa çıkardığı e .bise Çe-jid.lel'inin fiatları her ayın ~irlnde ~urıyet, .on11nda. on -
caat ederek Almanyanın bımaye - ı ta, yirmisinde (Ankaracla) Ulus gazetelerae muntazam.an neşredamektedır. Ta~'b ediniz. 

1 
k k 

sini taleb eylediğini tebarüz ettir- ı - Elbiselere konan malzemeden cebUkletr kalın kaputbezi (Bakırköy ve DetirmenJı marka), kol, ye e '___ e.ı 
mektedir. \ı_. mer &...tarlan kalın çizgili ket.endir. Ceket ve yelek arka astarları kalın st,-ah renkli boyamadı'r. __.,. 

Vlahos. İtalya elçisi Grazzi ta- ____ - -~ 

rafından Yunan ricali şerefine ve- Midyat yakında kaza '"rn g ·ı ıtereye R '9 manya ·ışgal r ilen ziyafetin ertesi günü İtalya- ... 

nın verdiği ültimatomdan bahse - merkezi oımaktan çıkıyor k ordusu ·1 ç·ın 100 
derck yazısına şöyle devam etmek malzeme a 1n1 
~~ va>iyette Yunan;stan kime me~~~·k,~~d:"';~,.~ Yı:;;~.,f,~~~ ma,ta<>f• ı incl ,.ytadal milyon ley veriyor 
müracaat etmeli idi? Torpil p~r - Kırk odalı hükumet ~on~ğl bitiril ~ dolar kryımetindeki miktarını di - • 
çalan elimize geçen ve imzasının miş, yollar tanziın edılmış ve yenı ğer milletlere verebileceğini ve (Ba~ta::-afı ı inci sayfada\ . 
kıvmeti olmıyan Italyaya mı? Fa- binalar yüks~lmiştir. lnşaatı.':1 .ta - muıharib devletlere aid harb ge -1 mareşal Göring tarafından tabıi 
kat İtalya bi.ze harb ilan etmiş bu- mamlanmasını müteakıb hukumet roilerinin Amerikan limanlarında olduğu beyanile tamamen kabul e
lunuvorou. Ydksa ekselansı~ıza devair? buraya ta~maca~. ve t:;stele ! ve fabrikalarında tamir edilmesi- dilmiş olan şu iki ana pren~ipe ri
mı ha9Vllrmalıydık? Fakat 28 Ilk- beş kılometre me,afede;cı l\.lidyat ne müsaade edebileceğini natık bu ayet edilerek aktedilecektır: 
teşrin sabatı siz maalesef Floran- kasabası kaza merkezi olmaktan çı- lunmak:tad.ır. ı -'- Milli servetin zıyaa uğra -
ce'd.a bulunuyordunuz. Acnba Yu- kacaktır. Kanun, mer'iyeti kongre tara - h1ımaması, 
nanistan yalnız mı kalmalıydı? fmdan temdid edilmediği takdirde 2 _ Milli ekonoımiye gerek ya-
Fakat memleketin ne hava kuv - lamıyacak mıdır~ Eğer lta\yanlar 1943 senesi Temmuzuna kadar lbudi veya yabancı sermayenin ye 
vetı, ne harb malzemesi, ne para- kurtulmak istiyorlarsa sizin ltalya- ımer't kalacaktır. Reisicümhur, rine kainı olmak i.çin. gerekse ik- j 
sı, ne de donanması vardı. Bu va- nın haysiyetini kıracak bir şekilde muhadb memle'ketlere giden harb tısadi istiıklalimizi alakadar eden 
ziyet karşısında taahhüdlerini ha- müdahaleniz şart mıdır~ Biz onlan malzemesi kafi.lelerine Amerikan yeni sermayeler yatırmak suretile 
tırlatarak İngilizlere müracaat !lerefli bir surette kurtarabiüri.ı:. Bu- harb gemileri terfik etmek sala - hiçbir nüfuz hükumetin muvafa -
mecburivetinde kaldı. Mans de - ~un için İtalyanlann Arnavudluğu hiyetine malik değildir. Maan;a ,. kati olmadan vukubulamıy~caktı~. 
nf7inde nöbet beklivPn ve mem - tahliye etmeleri kafidir. füz her yer- fi.h ayan meclisi, kaıfileler sıste- Führer, yüıksek yapıcı kiyasetı-
le'ketleri alevler i<;:i'nde yanan İn- de onlann bizi yendiklerini söyle- minin il.f,?asını reddetmiştir. le. şurasını resmen beyan etmiş -
~il'.,.Jer, pek fazla vasıtaları olma- nelerine ve tak.ibden yoruldukları Amerikan kuvvetlerinin garb tir ki Almanya Romanyaya ka-
dı~ halde şartsız, iddiasız ve pa- içi~ çek~!ip gittikler!ni !ddia eh'?~ yarım kürresind!? kullanılması.~ za~ temini maksadile derpı. Ro -
urlıksız imdadımıza koştular. O lerıne musaade ederlZ. Fakat çekılip kanını ortadan kaldırmak ıçın manyanın yeni Avrupa nızamma 
giindenberi neler oldul!unu siz de gitsinler. ı muhalifler tarafından yapılan te - ve bizzat Almanyanın ~konomik 
bilivorsunuz, bütün dünya da bi- <(İngı1izler ne olacak?>' şebbüsler alôım kahnıştır. menfaatlerine faydası. dokunacak 
liydl-. İtalyanları, az ve zayıf o:nn Fakat ekselans belki bize ~unu l..i.yiba kanuniyet "eshediyor olan seri iktısadi inkışafına yar· 
bizler ventlik, İngilizler değil. İn- sorabilirsiniz: 1 Vaşington 9 (A.A.) - Dün a- dım için geJımektedir. . 
gilız askerlerinin Amavudluk top Hepsi iyi, lakin İngilizler ne ola- ı yan meclisinde k~bul olunan harb Rumen devlet~ Alman taliı;n k~t 
rağına ayak basmadığını biliyor - cak} malzemesi kira layihasının Pazar- aları tein 100 mılyon ley tediyesı-
suhuz. Bu mücadele karşısında siz Biz size fU cevabı verebiliriz: tesi veya ·Salı günü }tanuniyet kes ni taaıbftıüd etmiş, bun_a mukabil 
seyirci kaldınız ve bu mesele - İngilizleri Yunanistana biz getir- betmesi mtlll:ıtemeldır. Rumen ordusunun avnt zama~da 
niın sizi alakadar etmediğini söy- medik. İtalyanlar getirdi. Ölülerinin !Bu kanun İngiltereye Amerika- ,tarl~lara i.ş temin e.den .terfu~sıne 
!ediniz ve şöyle dediniz: kanlarıile sulanan topraklardan on- dan hemen hemen sonsuz her çe- i.ımkan vermek suretıle bır mılvar 

cBu, İtalyanlara aid bir işdir. lan nasıl kovabiliriz. şid harb malzemesi almasını te - leyıden fazla tasarruf temin eyle -
Ben aocak mühim İngiliz kU\"Vet- Ekselans bazı çhkin hareketler \min eylemektedir.m ~;;,;i~şt;;i;;,r;;.,. ====""""-======== 
:r~d~~~ik~~:~~~~ildiği zaman vardı~ lci b~nlan biz ya~a.m~yı;ı:. Bu ri ~~~ad~~k~:t.rl~ ~U~u~ ol•mak idn h~vthude uğraştılar. Si-

0 zamandanberi biz size şunu nu bızden ıstemek, sarı.ı. ~ır lbet- .Y b' "stakilden mülekkeb - yasi müşa'hillerin mütalealarma 
sorabilirdik: te şerefsiz h~reke~. ~tm:mızı ta:. e~ ~~/~3 ~!"~at, 11 cümhuriyet~i ~re infiradcıla: ~erikanın har 

.o halde Floransa' da ne işiniz ~ek olur. BıHr_ıe ~~ulen .n~de dmlerı ve bir terakkiperver aleyhte rey be g-ırmİ· esine manı ~~amıka~aklar-
\'ardı),. v ovavmayız.l iÇ bımısedyı k ovmıya~a verımişlerdir. dır. nıfiradıçılar bugubne ~ ar ~ 

Fakat biz si7.e bunu sormadık. gız. e on arın ura a a•mga g - Harbe doğru cak Amerikanın har e gırmesını 
Romanyada tahşidat çip te yeni bir güneşin ilk ışığı ~ö- Nevyorık 9 (A.A.) _ Ne\')'Ork te!hir etrneğe m:-ıvaffak olmuşla_r-

Fakat Almanya ile dostane müna rününciye kadar yanyana duracagı~. Sun ~azetesi yazıyor: dır. Harb aleyfhı~de olan:. Amerı -
sebetlerimize rağmen siz Roman- Fakat siz ne yapacaksmız~ Sizın İnfiradcılar Ruzvelfin Ameri - kalıların sayısı gunden gune azal
yada kıt'alar tahşid etmcğe başla - Yunanistam işgale teşe~büs edeceği kayı harbe sürüklemesine mani mıştı_r_. -----------
dınız. İlk kıt'alar Romanya ordu- niz söyleniyor. Fakat hız saf ve ba-
sunun talim ve terbiyesi için gön- sit ruhumuzla buna inanmıyoruz. 
derihnişti. İkin.ci grup olarak g&.:,- Alman or<lusunun, düşnıanlan tara
teı ilen !kuvvetler petrollerin mu - fından da takdir edilen tarih ve ana 
bafazasına memurdu. Üçüncü de- nesini inkar ederek kendisini. kü
fa olmak üzere yapılan sevkiyata. çük düşürücü bir hareketle kirlet"
gelınıce, bunların Romanya hudud bileceğine inanmak istemiyoruz. Biz 
lar nı cmnın~t altına almak için müthiş derecede silahlanmı' ve di.ın 
gönderildiği söylendi. Dördüncü yada yeni bir nizam kurmıya çalı
grupu teşkil eden kıt'alar ise Ro- şan 65 milyonluk büyük bit rnme
man yadaki Alman kuv\·ctleri mev tin hürriyeti uğurunda 45 milyon
cudtinü 350 b'n kişiye çıkarmış luk bir İmparatorluğuğa karşı müca 
bulunuyordu. İste o sırada ben dele eden küçük bir milleti arkadan 
Bul~aristana gittim ve bugün as-

vuracağına inanam1yoruz. 
kerlcrinizin gcçtiğ'i yollardan geç- Ekselans acaba Yunanistan pi-
tım Memleketime döndüğüm zn - h 
matı sunları ooyledim: yade ve topçu fırkaları yerine u

duda kolsuz ve bacaksız kalmış 20 <Sofyaya giden yolun yanına 
bır vol da!ha vapılmıştır. Ahışab bin harb malulü gönderecek olursa 
koprulcr demir kazıklarla takviye ordunuz ne yapacaktır} Bu hudud 
edılmiştır. Her sey. Bulgarların muhafızlarına silah çekecek bir or 
yolları orduların geçmesi için ha - du tasavvur edilebilir mı) Bittabi 
zırladıgını iSbat etmektedir.> bu böyle olmıyacaktır. Büyük veya 
cr8 m.ilyonlu.k Yunanisana karıııı küçük bir Yunan ordusu emir ala-

6 Mart tarihli resmi tebliğde de cak olursa, Epiri müdafaa etti~i gibi 
tasrih edildiği gibi daha kuvvetli o- Trakyayı da müdafaa edecektır. Ne 
larak mantığın ve aklıselimin de yapabilecek diye sormayınız. Ora
icabettirdiği veçhile ne Yunanista- da da çarpışacak, ölecek ve beş se
nın, ne Türkiyenin, ne Yugoslavya- ne evvel meşalesini Olemp'in nurlu 
nm ve hatta ne de İngilterenin men- ışığında yakan ko~ucunun e1inde 
faali harbi genişletmekte değildir yangın çtkannak için bir gazlı pa
Böyle bir fey ancak ltalyanları Ar- çavra haline soktuğu o meşale bu
navudlukta düştükleri vaziyetten lunduğu halde mesahası küçük fa
ku rtarmak için istenebilir. Fakat kat manevi büyüklüğü ölçülere ~ığ 
İtalyanlara nasıl yardım edilebilir) 
ilk Alman askeri Yunan toprağına maz olan Yunanistanı tutuşturmak 
ayale. bastığı anda bütün dünya 6 maksadile Berlinden dönmesine in
mılyonluk küçü'<; bir millete 45 mil tizar edecektir. Evet, Yuna'listan 
yon nüfusluk fta}yanm tecavüzün- vaktile bütün dünyaya yaşamayı na 
den sonra 85 milyonluk diğer bir !lıl öğretmic;se bugün de nttsıl ölmek 
kütlıenin yardımını isteyişini ayıp- liiı:ım geldiğini öğretecektir. 

Maarif Vekaletinden: 
Ortn okullara matema•ik, tabtiye, Fran.<>ızca, Almanca ve İng l zçe 

dersleri için öğretmen muavini $eÇilmek üzere İstanbulda ytik..e.ı: öğret
men okulunda bir imtihan d.Çılacaktır. İmtihanlar 24;3 ı941 tarih;nde 
başlayacaktır. LiSP. veya öğretmen okulu mezunu olan taliplerin bulun
duldarı mahallin maarif idarelerine miıracaat ederek imtıhanlara girme 
şartlarını öğrendikten sonra 18/3/941 Larihlne kadar ve!cilliğimize miıra-
caııtları ilan olunur. 0137ı <1544> 

Toprak ~llahsu'leri O ıı;1 
Ofı.~ımiz.ce satıl;l.r,ak unların fırınlara gidecek çu·:a!larını toplıy:.ır:ık 

ka.bılı ist1\mal b:r halde diledığimlz fabrikalardan bir .,.ne te.~llmi iş pa
zarlık suret.le i~ie edileceğinden alakadarların M•u·tın 11 inci S:ılı 
gunu saat 15 de ?J-n.111 han dördüncti kattaki ofisimize ır.ür:ıc:ıa U'.lrı. (181 i 

1~. iş Bankası il 

1941 Küçü!< 
Ta~arruf Hesapları 

tt~RAiV ı1VE 
PLANI 

1941 iKRAMiYELERi 
ı ade~ 2000 lıraıu - 2000.- liu 

3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • '150 • - 1500.- • 
4 • 500 • - 2000.- , 
8 • 2alJ • - :.!000.- • 

35 • ıuo • - 3alı0.- • 
80 • bO • - 4000- • 

~i)IJ • 20 • - t'UUO.- • 
h.eı,i.deler: ol Şubat, :! )layıs, 1 "'-
r;usıoı, S iıuucııeşrlo tarıbleruıde 

yap.ur. 

Ptlart 10 

•• •• 

mEVVJl DlU 
INKIBAZI defeder 

iŞT AHSIZLIK 
HAZIMSIZLIK, $1$K1NLIK, 
BULANTI ve GAZ'e Karıı 

Faydası Vardır. 

Her yemekten sonra bir tatlı 
kaıığı yarım bardak ıu içinde 
köpürterek alınabilir. Hasan 
ismine ve markasına dikkat. 

Şişesi 30, iki Misli 50, 
Dört Misli 80 Kuruı 

Her F.czanede Bulunur. 

Ankara Mıntakası Sıtma Mücadele Reis
liğinden: 
sıtma. mücadele sıhhat memuru yeti.Ştirt1mek üzere 17 3.941 tarihinde 

başlamak ve bir a.y müddetle tedrisatta bulunulmak ve tedrisatı mtiteakıb 
on beş gün köylerde tatbikatla iŞtigal olunmak üzere nuntakamız reisli -
ğinde sıtma. mücadele küçük sıhhat memurları yetiştirme kursu açıla -
caktır. Kursa gireceklerin aşağıdaki .şartları ha.iz olmala.rı lü.zımdır. 

ı - Orta mekteb veya eski :.-üşdiye mezunu bulunmak. 
II - .Askerliğini yapmış bulunmak, 
m- Sıhhati tam olmak, 
ıv _ Türk olmak ve iyi ahl!k sahibi bulunmak, 

Kursa. girmek istiyenlerin aşağıdaki veslkalarile birlikte nihayet Mar. 
tın on beşinci gününe kadar reisliğimize müracaat etmeleri ilin olıınur 

ı - Orta mekteb veya eski r~tiye mezunu şehadetnamesi. 
~ - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti 
3 - Askerlik vesikası .sureti cterh.is tezkeresi» 
4 _ Sıhhat raporu cmemurin kanununun 5 inci maddesinin D. fıkra-

sında yazılı olduğu uzere11 
5 - Hüsnühal mazbatası, 
6 - Hali medeni beyannamesi, 
7 - İaşe.sile mükellef olduğu kimaelere aid beyanname, 
8 - 3 Aded 4X6 eb'adındıı. fotoğraf 

9 - Tercümeihal varak.ası. (1157-1586) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KurulUf tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Liralı 
Şube ve ajans adedi: 2~ 

Zira! ve ticari her ne-vi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA lKRAMiVE VER1VJa 

Zirnt. Bankasında kumbaralı ve ibbal'SlZ t.uarrUt he.sahlarında 
ena.z 50 lirası bulunanlara şenede 4 defa çekilecek kur'a ile ILf&il • 

daki plina göre ikramjye datıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,00J Lira 
4 " 500 " 2.000 
4 250 " 1,000 

" 40 " 100 " 4,000 

" 
" 
" 100 " 50 .. 5,000 u 

\20 " 40 " 4,80J 
\tiU " 20 H 3,2JJ " 

H Sablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan_ 1a4atJ Dık.kat· ~ · ıl tar 
.. . enlere ik.ramıye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile ver ecek . •-r.:;:.,., .enede • .defa, ı Eyl1il, ı BltoncikAnun. ı ""'' va 1 Ha~ ~.~ 

C ran tari~e.::_n~ ~k~ı:!k~·- _ ~~ ~~.....,.~~.-r~..-r..-. ..................................................... _.. . ._ ............ __. .... -·····------
Son Posta Matbaam N~yat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİBl..ERİJ S. l~ıp E.rııtf..C. A Ekrem UŞAKLIGiL 


