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r ............................................ " 
Amerika 1 

/ngilterege 

1
neler rJerecek 

1 ilk iş olarak bir 1 
!distroyer grupunun1 

devri muhtemel 

Halta ıonuna doğru tayya
re, top, tanlı, cephane ve 
yiyecek taııyacak vapur 
ltalilelerinin ln•ilterey• 

İDglltere 
zaler 

sevinci 
içinde 

Gazeteler: "Mihver 
büyük bir darbe 
ye~i,, diyorlar 

JM.J-.R ....... iiırfı itırın 
6ir ıniıua.ttarlalı lai...Jiliyor 

idare leleri telefoa11 1 2020J 
6 

Alma11-
Balgar 

dostlala 
katla•ıror 

iki Bulgar 
süvari alayı 

Yugoslavya ya 
iltica etmiş ! 

Alman ve Bulgar 
orduları Bulgaristanda 

müşterek geçid 
resimleri yapblar, 

Yunan bafvelcili Bay Korbiı 

Öl ime 
kadar 

mlcadele 
nutuklar söylendi Yunanlılar " Mukave-
Londra 10 (A.A.) - Müstakil met İmkan}an 

Fnnauı ajansı bildiriyor: b -k .. d• } 
Belgraddan alman ve henüz te • Üyu tur n ıyor ar 

yid edilmayen haberıero göret, 'iki 1 -
Bulgar ıüvari alayı dün cün dojar. ((ltalyanlar Yunanİ•tanın ica • 
len. Yusoslav hududunu .~eçerek banda amit ve vdan doatla -
teslim olmuılardır. Bulaar ıubaylan •• " • • 
Almanyaya satılmıı olan memleket- randan goreceqı miithıı 
lerinde k.almamaia karar verdik.le - yal'dunları rınutuyorlar J) 

rini bildimıiılerdir. 
~ - Bulpr onhalanma 

nıilml pçicli 
Yunal Başvckln;n nutku 

Sofya 1 O (A.A.) - D. N. B. a- . . . 
jana bildiriyor: : Atına 10 <A:A·) -. Atı~a ve. Pı-

Oün Bulgariatanın muhtelif te _ re amele cemıyetlerı mumessıl -
birlerinde Alman - Bulaar kıt' alan lerinin toplantısında dün beyanat 
ıeçid resimleri yaparak Umumi ta buh~~an ba~e~il. Korizis, bıl -
Harbde teessüs etmit olan Al - hassa _şoyle demıştır. , 

_ Bulgar doıtluiu nu tes'id et. I cMuteveffa Metaksas ın en bü-
m~nl d" 1 yük eserlerinden b 'r i olan içti -
mıt er ır _ı 1 y ·11 

Bulgari.standak.i Alman kıt' ala • n;a~ ıı,,,?.h~t ya. nız unan mı e -
n na kumanda eden generaller Bu\- tı~m bu~uk bır 'kısmına kar§~ a
gar harb olulcri lbidelerine ~lcnk- diline bır .ftare~et olmaktan •ba
ler koymuılardır. Bundan 10nra ;ret kalmamıt, mıllete bu çetin fa
k.ıt'alar iki ordunun ~uman4lanlanlk:at mukadd~ milca.deJede bir tek 

tDnuU 7 Del ...,...., ( DeYaım 7 nca IQfacla 
Londra 10 (A.A.) - Mütakil ___ _.:::.:..:::::.:::...--__:-----..;.._---------

Vaıinston 1 O (A.A.) - Ruzvel- fran11z ajana bikliriyor: 

alunı)'G bcqlamaaı 
6elılani~r 

tilı sekreteri Early, buaün sazete - Vaşington 10 (A.A.) - Sa- Amedltadan 8eıen haberler bil -
MM'ııı' Petain cilerle yaptıjı göril1111ede, demolr. • Uıh.iyettar bir mahfelden Ö. - tün İnailiz mahfellerinde büyük bir 

D. N. B. ruilere yardım kanunu projesinin. renildiitine aıöre ödü~ verme °'emnuniyet uyandırmıthr. 
Vidıy 10 (A.A.) - pyri melbuz ihtilltlar vukua sel • ve kiralama projesi kanuni • Tuavvur edildiii veçhile, ödünç 

bildıriyor: . mediii takdirde önümüzdeki Ç-ar • yet kesbeder etmez tn«Utereye verme ve kiralama kanununun kabu 
Devlet reisi mareşal Petaın, ,amba sünü reis tarafından imzala- sü~atle yardım etmek üzere lü bir muzafferiyet haberi gibi kar. -

yanında amiral Darlan ve jaşe dev nacairnı bildirmiıtir. Early, herhan- planlar hazırlanm1'tı.r. Bu a- planllUfhr. Son cünlerde cazetele!'"' 
let sekreteri Acbard olduAu hal - gi bir cayri melhuz hadisenin vukua raıda Alman denizaltı harbine İ sabıraızldt •ö•tcrdikleri ve ~en -
de bugün öğle ür.eri Amerikan ga 1releceiine ihtimal vermemektedir. k&l'1l koymak üzere İngilte .. kan uaullerinin aiırlıiından fiklyet 
zeteleri mümessillerini kabul et- Early, reilİn imza esnasında bir be. r~e cıbi~vit gemisi> ad.~ ve- i ettikleri hisaedihnittir. Maam~filı 
mıştir yanatta bulunrnasının mümkün ol- rılen serı «emilerden INlhim cazeteler Amerika parl&mento s11 • 

A ~ard FransME bükUınetinin, duğunu ve diier taraftan hükUıne • miktarda A()nderıilecektir. teminin icablanndan olarak ekseri-
i«alc altı~da olmıyan mıntakanın tin yardlm prograrnmı tatbik için Bundan bqka torpille mü- yet tarafından gsvib edilen bir ka-
thtiyaçlarını kapatmak uz~re .~ - • fimdiden ihzari tedbirler aldıiım da cehhez tıücumbotlann da se - nunun kabulünü parllmentoda bir 
merıka Birlelik devletlerı hukft- ilave etmittir. ri halinde inşası düşünülmek- ekalliyetin tehk edebihneeinin müm 
met:nden beş milyon k~nta! buğ: MiimeuilMr medi.inde tedir. Maamafih hllen mev· kün olduiunu da kabul ediyorlar. 

ltbalatçılarımızın 
temennileri Ticaret 
Vekaletine bildirildi 

Ankara 1 O (Hu1Ual) - Baılıca 
ithallt sruplannı tem•il eden itha
lat tacirleri seçen Cumarteai sünll 
Batvokil doktor Refik Saydamm 
ıebliii altmda yapbklan toplanb • 

da hül6tnetten bazı temennilerde 
bulunmutlardı. Tacirler bu temen
nilerini bir rapor halinde tamim e. 
derek Tacaret V eltlletnie tevdi et-
miflerdir. • 

day taleb ettiti hakkınaa blr dek Va,ington 1 O (A.A.) ·- Mü - cud pıinlara nazann hiç bir (Denml 7 nci •yfada) 
llrasyon okumuştur. meseiller meclisi. demokrasilere yar torpido muhribi veya diler Dedikodu uyandıran 

çabşmalanna bir spor bidisesi 
AcXıard. Fransanın buğd.iy va- dım kanunu projesi üaerinde yann büyük harb gemiıi gönderil -

-zıyetı hakkında beyanatta bulun.- iki saat müzakereden 10nfa lylnın miyeceli bildirilmektedir. 
tnus ve haı1bin ve yabancı mem- yaptıil tedbirlerin heyeti umumi • (O.. .... 7 nci ~) 
leke•lerle mu'" nakau.t imkanları - ( "--- 7 aci SQfada) \. • 

1 
' 1M. k ~- , ........... --... --····_ ............ --' 

nın azalmasının netice.il olara 

~t~~:=~~~::: Ferah sineması yangınıiun 
Meclis dun 

Aılkara ~ Büyllk ;ı.ıu. Ankara • lstanbul güreş müsabakalann~ 
ıet Meclisi bugün çalışmalarına federasyonun profesyonellerle amatörlerin °Ü· B •lahare amiral Darlan söz a-

larak lnf(friz ablukası aleyhinde ebebı· anlaşılamadı bulunmuştur. Amiral Darlan, a~ S 
tukanan. t~mzlerin daima iddıa 
etıtıkleri ı1t :bi Almanlara kat'iyen 
ıarar vermedjJini tebarüz ettır -
tniştir. (ne.- 7 inci .. yfada) 

,,. ' 
General diyor ki 

Harb vaziyetine 
umumi bir bakış 

YAZAN: 1 
Bm•lıli G.wal 

H. Emir Erkilet 
cSon PGl&a• nm uterl 

müarriri 

.. eni barbin 18 inci ayın· 
A dayız: fakat ortada .... 

Çen Büyük Harbe benzer bir bal 
,._ vaziyet yok. Geçen Büyük 
Harbia 18 inci ayında, Avrupa. 
nan, Aayanuı ve Afrikanın bir. 
çok eemthırinde cepheler tqek
ldil etmit, milyonlarla asker ve 
hinlerle top karfl kupya mevki 
alarak, her tarafta boğu,uluyor· 
du ... insan kanı her tarafta sel 
aibi akıyordu. 

Sinema sahibi: " - Yeni g.etiraiğim makinelere 
ve sinemanın gördüğü rağbete galiba 

nazar değdi 1 ,, diyor 

Sinema binaamm yar ımdan IOIM'Üİ hali . 

bafl&mlftır. a 
Bugünkü celseye Dr. Mazhar reımesine müsaade etmesi hayretle kar11Jand1 

Germen riyaset etmiş. Ankara şeh-
ri su tesisatının hazine uhdesinde
ki mülkiyetinin Ankara belediye -
sine devri, Diyanet İşleri reisHAi 
1939 mail yılı bütçesinde delişik
lik yapılması, belediye kanununun 
ikinci maddesinin tefsiri, Türkiye 
Fransa dostluk muahedesile milf
terek beyanname ve optanlara 
miltedair protokolun tasdikine a
td. kamın llyibalarının geri veril
melerine dair Bqvek&let tezkere
leri -okunduktan sonra ruzname -
de mevcud maddelerin müzakere
sine ıreçilmı.tir. 

Meclis, 1937 mali yılı barine 
hesabı kat'tsile Hudud ve Sahil -
ler Sıbtıat Umum Müdürlü~ 1938 
yıh hesabı kat'lalne atd kanun 16 • 
yllalarını milzakere ve kabul e -
derek Çarşamba günü toplanmak 
O.zere tc;>plantısına son vermiştir. 

Bu sabah gelen 
haber:er 3 üncü 

sayfadadır 

Ankaraclaki kar11latma1ardan bir ıöriiniitı ............ ..._ 111'11 
yere pliyor 

C.üreı federasyonu terafıodan te 4-3 calib selen t.tanbul talumt
hazırlanan Ankara - lstanbul ekip • 1 mn yapuiı her ~ ~üsabak.a IU ..
leri arasındaki müsabakalar latan- kilde n.ihayetlenauftir. 

1 
. 

bul takımının büyük bir muvaffe -
1 

Grekk~lrumlen nbedcldea:n: (Manol) ._. · ·ı · · S6 ı o : atan u 
ıuyeti ı e geçm11tır: Anka dan (Mehmede) tuıle galib. 

Ankara Halkevınde yapılan bu ra 1 b ld ( H ı ·t) A 
·· b-L la d b .. !!L b" ._ ı.L- 1-k 61 ltfto: atan u an al n.. musa ... a r a uyua ır -.a IHIU h d ) ·ı ı·b b l la muntazam bir karadan (A me e 1&yı e ga ı . 

te u e cereyaa ..-• . 
(Dnaml 7 nei aa:rıaaa> 

.... 

Dün sabaha karıı çı~al! ~ir yıP:n- •

1 
yandığını dünkü ıehır tabımızda 

· · ~erah ıinemaıı bı - yazmııtık. 
••n n,ııc~ • ... ._ en (Denmı 7 aoi Affada> ~~""'~ııııı.ııııı~~~~lııııı"I_,..~ 
n.a ~ tunn -m•m 

i uk~nmd uı ve m:.,ı..- , 66 kilo: l.tanbuldan (Bekir) 
Grekorumonde 6-1, ..,rbest güreıl (Devama 7 na sayfada) 

,. 



2 Sayfa 

·Hergün 
Amerikanın 
Yardım kanunu 

SON POSTA Mart l 1 

leı = Tarih aynen tekerrür etmez Sözün kısasr 
Leylekler gelmedi! 

Ru111i ııeno 

ıs:ıs -Şubat 
26 

E. F.krem Ta:a 

MART 

11 Arabi UJ ı.: 

l"6J 
Resmi eeac -Kasım 

1941 124 

f STER i NAN, i STER iNANMAl SALI 

İstanbul Belediyesi bir aralık raystz tramvay kullanmayı dü
şünmüştü, hatırımızda kaldığına .J?Örc bu bir sürü de itirazla kar
şılanmışt1. Şimdi öğreniyoruz ki, İsviçre şehirlerinin bir c;oğu ray
lı tramvayı ıbırakarak nysız tramvay kullanmaya başlamışlnrdır. 
Bunun sebebi: 

Rayınz tTnmvay için lastik bulmanın güç, bulunan lastik de pahalı 
olmasına rağmen ~ni ray ve yeni tekerlek bandajı bulmanın daha 

güç, daha pahalı oluşudur. 1 l..UNEŞ 

""· Q. Demek oluyor ki İstanbul Belediyesi münakale işini halletmenin ı 
doğru yolunu İsvicre belediyelerinden daha evvel duşünmüştür. 7 lJ 

Sefer IMSA ... 

J, ı.>. 

~ 6 40 12 10 ~ 
Buna mıtkabil İsviçre belediyeleri doğru karan daha evvel tatbik 1 
etmişlerdir. Aradaki fark bir.isinin düşünmeyi bılmesınde, öteki - ıı-1_;.+-o_s~-::----:-o;--:-:----::---:-:'---tı 
nin ise düşünülen şeyi tatbık etmenin imkanına malik olmasında - Ol!fo n ilci 1di ft Alt~nı Yat«r 

dır. -'· -"'· ... ~ .":>. J. S. .;. 

1 STER i NAN, i STER INANMAl ı 
v. ,:_, ... ı ... ·-ıı·9 u ıo 41 
C., O l v :> o1l U: _, 1 vlJ 

'-----------------------------------------------------------------------



11 Mart 

Maki eye 
IMIPW 

Verilirken 
YugoslaV 
Başvekili 

Almanyaya 
gidiyor 

Belgrad, 11 (A.A.) - 8 . B. C.: 
<;Qfj ajansı «eski Havas> ın muha· 
birin"' göre, Yugoslav başv~ilıl 
Svetkoviç ile hariciye nazırı Cinçar 
Markovlç Almanya ile bir anla,ma 
imza etmek üzere bir Alman tay
yaresile Alnıany1ı&ya hareket etmek 
üzeredir. Bu anlatmanın imzııı.sını 
mÜ§terek bir beyanname takib ede
cektir. ----------
Arna'Oudlukta 
Elen/erin yeni 
muvaffakigeti 
300 lta~yan esir e~ildi, 

mukabil taarruzllr 
pUskUrtul ~u 

Eıirler araıında büyük f aıiıt 
mecliıi azalı J a var 

' 
Kadın çora arı 
nizamnamesinde 
tadilat yapıldı 

Ankara J O (A.A.) - lktisad 1 zamn~.me ~. Niısan. 1941 . tarihinde 
Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 1 me"·,~ıı mer ıyet.e gırecektır. 

7 A w ustos 19 3 7 ta rıh ve 2 72 1 O ~ı.znmnamenın muvakkat mnd • 

h il V k'll · }-' tı' karan desı ıle 2 9231 ayılı kararname ile 
aayı icra e ı erı -:ıeye 1 d'I · J • • kabu e ı mış o an nızamname hü-
ile mevkii :mer'iyete konulm~'l o_,lup kümlerine göre imal edilmiş bulu _ 
14 Temmuz 1938 .tanh "~ - ~-3.1 nan çorablann bitinciye kadar satıl
sayılı kararname :ıle tad~I edılrmş malıınna müsaade edilmiş ve fahri. 
ol.an İpek ve sun'i ipek kad~n. ço .: kalarla toptan satış yapan ticaret -
rabları standard nizamnamesmın hu hanelerin ellerinde mevcud çorab • 
!tümleri deği~tirilmiş ve yt"nİ nizam (arın nevi ve miktarını 8 Nisan 
name 8 Mart 1941 tarihli Resmi 1941 tarihine kadar birer beyan -
Gazetede ne,redilmiştir. name ile mahalli iktısad müdürlük. 

t Mart 1941 tarih ve 4753, !erine ve iktı!lad ?1üdürlUğü bııh.m. 
2/15260 sayılı icra Vekilleri He - mıyan yerlerde Tıcaret odalarına bil 
yeti lcararı ile kabul edilmi~ olan ni- dinneleri mecburi tutulmuştur. 

"Habeş seferi 1 

uzun sürmiyecek,, 
Göbelsin 
beyanatı 

T isiz Babe 

.. 

Ödünç verme ve 
kiralanıa kanunu 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

Batan İtalyan 
kruvazörü 

5069 tonluk kruvazör bir 
lngiliz denizaltısı tarafından 

torpillendi 
ı ngilterenin harb davası için ha-

yati ehemmiydi hıı.iz bulunduğu Londra 10 (A.A.) - Amirallık 
bizzat lngilizler tarafından da dairesinin tebliği 

Atlantikte büyUk 
bir ınuharebe 

bekltniyor 
Bir İngiliz Nazırının 

söylediği nutuk 
kabul edilen ödünç verme ve lıd -1 Condot errı Aa sınıfından bir 
ralama kanun proje ini Amerikana- İtalyan kruvazörü, denizaltılatımız Londra 10 (A.A.) D<lhriv 
yanı evvelkı gün 31 reye karşı 60 dan .birisi tadafından torpoillenmiş nazırı, inşaat sanayiinde ve gem'
reyle tesdik etmiştır. Bu kanunun tir. Italyan kruvazorüne ıki dıstro lerin tamirinde' el emeğının daha 
şimdi, ayan meclisındc gördüğü ta- yer refakat etmekte idı. Kru\•a • tesirli bir surette kullanılması içm 
dıllere mümessiller meclisinin de vu- zöre isabet vaki olduğu. miıteakı- te.dbirler alınacağını biMirmiştır. 
kuf peyda etmesi iı;ın oraya sev • ben 2 saat, distroverlerın lı:rbiri- Dı,i!er taraftan mühimmat istih -
kedılrniştir. Ca1şambaya kadar mü- ni takiben kruvazör etrafında do- salatını tesri etmek üzere binlerce 
messiller meclisince de tasdika ik - !aştıkları ve herhalde mürettebat I işçi daha kullanılacaktır. 
tiran edi~ .mer'iyet mevkıine girmesi tan kurtulanları almak üzere dur-ı .. N.ewcastle'de bu,ııün b r nu• '· 
beklenebılır. dukları görülmüştür. sovlıven mesai nazırı Bevin 100 

. Ödünç ~erme ve kiralama kanu • Condotierri «A• sınıfına men - bin kadının dC'rhal J?Önüllü yazıl-
nıle Amerıka tarafından İngiltere - sub krU\·azörler 5069 tonilato hac masını taleb etmiştir. 
nin emrine tahsis olunacak para 1 mindedir \'e 6 ~usluk 8 topla ınü-1 Yivecek maddelerinin \'e hn""\ 
n~iktarı ü~ milyar dolar tah~in e - j cehhezdir. Bu sınıftan 4 gemi var- maddelerin naklini temin etmek 
dılmektedır. Bu paranın lngılterece dı. Fakat bunlardan biri Barto • hususunda donanmava alıır bir 
acil harb vesaiti tedarikine aarfolu. ' lomeo Colleoni 19 Tem~uz 1940 vazife tahmil edildiğini sövliv<>n 
nabilmesi için Londranın siparişle - da Sydncv tarafından batırılmış_ Bevin birkaç haftaya kadnr bü _ 
rini doğrudan doğruya Amerikan tı. - yük bir Atlantik mulıarebesi o1a-
~ükumet·i·n~ yapmas~ ~afi g~lecek_ : cağı fikrinde bulunduğunu beyan 
tır. Bu hukun:ıet, bu ıhtıyaç lıstelerını San - F ransisko 1a etmiş ve demiştir ki: 
~erhal kendı hesabına Amerikan • • • • - - Binaena1evtb doklarda. tez -

... . B _ "I• ·ı fırmaların~. devre~ecek ve ~unlar. [ngıltere ıçın ku: u!an giı.hlarda ve bahri sana\·· mues>;"'· 
Cenubı Afrıka aşve ngı tereye taarruz dan ~eveııud e?~b11cc:ek ına~ı küı - 1 ,. hl sel<'nnde caıısanıarın hepsi bir 

kil : beyanatla için havaların düzel- f~tlerı de kendısı ~erme getırecek - ezga ar dak'ka bile ka\•betmemelidirln. 
• • • tır. Beyan olundu~una nazaran bu San-F nı.nsisko, 1 1 (A.A.) _ İstihsnliıt yüzde 30 nisbetm.:ie ar-

buı undu mesını beklıyoruz,, kanunun başlıca faydası, sip~rişleri San.yransiskodıt muazzam deniz i tarsa donanmanın vazifesı kolw
B l' 10 (AA) - B 8 C. vermek ve b.~n.~arı yerıne getırtm~k tezgahları kurulmaktadır. Bu tez- ]aşmış olur. İşçiler koln\•ca bu ne-

Naır. obı' 10 (A.A.) - Şarki Af- l er ın l .t . 'l . • . . . . hususunda buyuk kolaylıklar temın gahlarda lngiltere için 30 geminin ticeve varabilirler Deniz haı b"ı ka 
spanyo gaze ccı erme )' apmıı etmek olacaktır ı · b l k l ı · < 

rikadaki İngiliz kuv\·etleri umu· Jlduğu beyanatta Alman propagan. F k t · · : 1 .1 ıbnşasdına aş .anaca tır. lk kaburga, zanıldığı takdirde binlerce kişi -
. _. a a sıparışı veren ngı tere, a. ura a 1 Nısanda konacaktı · h , t k t 1 h b' 

mi karargahının teblıgı: a nazırı Göbbels Almnnyanın bu lan ve devreden de Amerikan hü-1 T . d'ld·-· .. 1r. nın a\ a 1 tır U mu~ ve ar n 
'LT b ·sı d k" 'l rı· haı·e1·etı' f k - .. \ · ı emın e 1 ıgıne gore. a tı aya somı vı:ıklasmıs olacaktır .aa eşı an n ı ı e r. • sene za ere avuşacagını soy eınış • kumeıi olacag-ına göre istenen malze kadar Sa _ı__• • k t 'hl Al 1 - ~-·-

1• 'b' d t k · N 1 ·ı · · ·ı· k . n rransı;ı o ezgn an _ 
miz p an muc. ınce evam C me tır. azır ngı tereyı ıstı a etme u • menin evsafına uvgun olup olma man den'zalt] t l'd ·-· • ·ıı ·ı J\' 

k ' 1 H b , Al h 1 d " l " • ı ı arının ev ı ettıgı ınaı ftre f e tedir. Dün ıt a arımız a eşıs - zere_ . nıanya.~ı.n .. a~a arın . u~e • dıklarını kim kontrol edecektir? Bu. ka.}•ıblan taınamile kapayacak bir t"; f f I' 
tan !hududundan 200 kilometre me mesını ~ekledıgını sli:lve etmıştır. rası anlaşılmıyor. Fakat teferrüat hızla gemi inşa edecek vaziyete gir-
safede Gabre - Darre cıvarında olarak kabul edebilece~imiz bu ve miş ola~aktır. arasında yanılan 
mü'him bir yol telaki noktasını Alman ve italyan buna benzer noktaları bır tarafa b·-ı --

c işga1 etmişlerdir. rakarak .. asıı. dikkati çeken bir diğer Arnavud'ıuktakı· lta'yan'ar •. •. I 
D Alini\. 11 (A.A.) - B. B. .: Hava faaliyeti " t bl.""I . mesele uzennde durmak muvafık h .. .. . . ' . goruşme er 

Ün ~ .. ,,e Yunıı.n başkumandanlığı Kahire 10 (A.A.) - İngiliz ha- resmı e ıg erı tır. attı ustuva Umformalarıle 
tarafından neşredilen tebliğde §Öyle ,,3 kuvvetleri Ortaşark umumi 
d 1 k d. Ödünç v.erme v.e. kiralama kan .. u- harb ed'ıyorlarn'!IS Kahire 10 (A.A.) - Elahrnm 
enı me te ır: kara ... rra·hının tebliX.i: Berıı·n 10 (A.A.) - Resm·ı teb- u . 

S'dd ...1.! b' h b d ··~ "' nu ancak bırkaç gune kadar mer ı • ı gazetesine beyanatta bulunan Mı-
ı em ır mu are e en sonrıı. Ama\'Udlukta: İncıföz hava kuv lı"ğ·. 

d .. k ı· d~ ·ı · · · ""'f'> yete girecektir. Amerikan sanavii, Londra, 1 1 (A.A.) - Son za. sır ba•ruekili Hüseyı·n Sırrı Pac:~. 
un uvvet 1 uşman mevzı erını 1~ vetlerine mensub bombardıman " v• " 

gal ettik. ltalyanlar ~n. taarruzla. Alman hava kuvvetleri dün bu tari.he kadar, parası ödenmek manlarda şimali lınlynda üç ay kal- Eden'in Kahirede İngiltere ile Mı-
Tlllt her cephede geniııleterek pek tayyareleri, 8-9 Mart gecesi, Draç gündüz ve gece İngiltere üzerin - şartile lngiltere tarafından ne sipariş mış olan bir bitaraf memleket va. sırı alakadar eden siyasi ve iktı -
tiddetli mukabil hücumlarda bulun- limanı tesisatına şiddetli bir hü • deki askeri !hedeflerle İngiliz ada- edilmi;ı ise hepsini vermiştir, ver •

1 
tandaş1, T rieste hastanelerinin, Ar- l sadi meseleler hakkında mütcad

mu~lar ise de, hiçhir muvaffakiyet cum yapmışlardır. Bombardıman- larını ihata eden deniz mıntakası miye çalışmışlır, veremediği şeyler, navudluktan gelen ve soguktan mü- dici görüşmc>lerde bulunduğ"unu 
elde r.dememişler ve ağır zayiat dan sonra ~ıkan birçok bü~·ük yan üzerindeki harekatı muvaffaki- verememi~ olduğu şeylerdir. Yani tevellid yaralardan hasta bulunan söylemi~ir. Bu görüc;ıncler dost -
Yea:,mi.şlerdir. Birkaç sübay dahil ol- ~mı müteaddid infi1ak takib et - yetle devam etmiştir. Amerikan sanayiinin vaziyeti ancak askerlerle dolu olduğunu söylemek. luk ve karşılıklı anlayış havnsı i
cılugu halde .300 kadar eair ahnmıı- m~tir. Yangınlar büyümüş ve 110 MUharebC tayyarelerinden mü- bu kadarına imkan verebilmiştir. tedir. Bu yaralara 11ebeb, sıcak tu-

1 
çinde cerevan etmis olup neticeleri 

tır. kilometre uzaktan görülmüştür. rekkeb kuıvvetli bir fılo. pek fe - Bundan ötesi, bu ııanayiin geniııle - tacak elbise yokluğund.ındır. Bu münac::ib zaman gelince bilciirile -

kürtülmüştür. Bir talynn tankı tah. r;'nin şimalinde, avcılar refairn _ müdafaaya rağmen, Londradaki bir hale getirilmesile alakadardır :ki dare11inin bir hatası yüzünden leva- Eden'in f n~ilterenin Mı:.ırdan 
Düşmanın bir tanlı: hücumu püs- Ufak bir avcı grupumuz, Kelsi- na hava şartlarına ve şiddetli bir tilmesi ve azami randıman verecek yolcunun gğrendiğine göre, faııist i.

1 

cektir. 

rib edilmiştir. tınde seyreden büyük bir düşman mühim askeri tesisata birbirini bu da bir zaman meselesidir. Birçok zım dairesi Arnavudluktaki İtalyan 1?.ördüı'iü yardım için te~ckkü!'le -
Mukabil hücumlar püskiirlüldü ~m?ardıman grupuna hücum ı:-t- takib eden dalgalar halinde mu - mütehassıslar ve iş adamlarının ııim.. kıt'alarına hattı üıtüva memleketle- rini ifade etmesine mukabil Sırrı 
Atina 11 (A.A.) - B. B. C. ın_ıştır. Vukua gelen muh:ır~bede, vaffakiyetli !hücumlar yapmış - diye kadar ileri sürdükleri rey ve rind:ki lta~.yan ca.rn.izonlanna aid Pac:a v da İnO';lterenin müttefikine 
Dün radyo ve Yunan hükfune - duşmanın 6 avcı tayyare.sile bir tır. mütalealara göre Amerikan sanayii 

1 

teçhızatı gondermı,tır. yaptıgı karsılıklı yardımdan do -
tinin sözcüsü. Yunan ordusunun a~ı:. b~.mbardıman tayyaresi dil_ İkinci bir hücum da bu gece ödünç verme ve kiralama kanunu- layı tesrkkür etmistir. 
muvaffakiyetleri hakkında daha şurulmuş, d ğer bir~ok tayyare Portsmoutıh'deki deniz tezgahla - nun bütün icablarını yerine getire - lrıgilizlerin Alman istila 

Ank-ra ra"yo u müdür 
v'ekil';gi 

fazla tafs 'Hit wrmiştir. d~ha ağır hasara uğratılmıştır. rına yapılm~tır. Bu tezgahlarda- bilmek ıçın bir sene kadar bir za- . 
Yunanlılar düşmanın bütün Pılotlarımızdan birisi tayyaresini ki tesisatta büyük yangınlQr çı - mana muhtaçtır. Yani hususi te - lim:nlarma taar;uzlart 

?nukabıl .hücumlarını muvaffaki ~ terk etme~ mecb~riyetin<le kalmış karılmıştır. Bu y;ıngınları. Alman şebbüs sahibleri, bir gelir temin e- Londra, 1 1 ( A.A.) _ İngiliz 
'''"tle pu"sku''rter"k du··şmana çok v.e paraşutle salımcn yere inmi;: - tayyareleri taraf·ndan atılan bü - debilecekleri düoiincesilcdir ki bu - 1 d ı. F ,,... " " k h 1 • k 1 ı tayyare eri ün aKşam ransız sahi- Ankara 1 O (Hususi) _Matbuat 
11.

x..- zayı'at verdı'rmı·.,,.l,•rdir. tır. yük ve orta ~aptaki bombalar çı- gün ü i tiynç ar içın uru muş o an ı· d k" Al 1 1 1 ıı;u '" G 1 5 t b k . 1 • · d 1 · d · 1 ın e ı man isti • imıı.n arına Üç umum müdürlü<Yü ba" mü .... virlerin-
.Bununla beraber 

Yunanlıların enera mu sun cyanatı armıştır. müessese erım a 1a zıya e genış e. d .., ,, v-
Pr•toria 1 O (A A ) C b. Keş;f ta 1 · · ı· k ·a tip büyütmevi "'Öze alabilirler. Şim- ayrı taarruz a hulunmuılardır. Bir den Vedad Nedim Tör mü • 

taarruzll Ve J·ıerleme.~ı· devam et- . ... . . ' • - enu 1 • yyare erunı.z s O\) - " "' l ·ı· t · b h k~ t · l k f hd ., Af k b k J G ı S d ı. d b l 1 ngı ız ayyaresı u nre a tan av. şavır i sı atı u esı'nde kalrnak su· rı a. a.şve .' ı e. nera muta tay nın şark saı'hilı va kınlarında bir iye &.a ar unu yapmamış o ma a-
...,....o.t,..dı'r 1 1 Af k d d " b 1 b' k k 1· 1 d'l" det etmemiştir. retı'le raduo ı'daresı' mu'"du"r ve'-'llı' • 
"Htll'< ... • yare ı e şıma ı rı a an ün Pre- vapur kafilesine hücum ederek 2 rı, öy e ır anunun auu e ı ıp " ıu 

Taarruzun başladığı iki dağ s.il- toriaya dönmüştür. vapuru ağır surette hasara uörat _ edilmiyeceğı hakkındaki teıeddüd- Dün gece de istila limanlarına ğine tayin edilmiotir. Bugüne kadar 
&ilesinde şimdi hemen hemen hıç- General Smuts, Kahircde f ngiliz mışlardır. Plyımouth'un cent7bun- ler idi. hücum edilmiştir, mnamafih bu son mezkur jdarenin müdürlüğünü &fa 
bı·r İtalyan ,n..,·er· oktur Düşman d b Öd" k. l k hücum hakkında tafıilat henüz geL eden Fuad Münir neşn'yat mu"du"'ru·· 

u:m ı Y • hariciye nazın Eden ve General a ir ticaret ıgemisi bombalan - unç verme ve ·ıru ama anu-
bu dai!larda iyice ~izlenmiş ıne\~ Dill'le yaptığı konuşmalardan ge _ rnıştır. nu, Amerikan sanayii için şimdiye !'!!~.~~~!~: ......................................... '?}.!!~!!~ ... ~~~}!.!:!!~~ .. ~~~~!"?. .. ~~~.~~.~.t,i;· 
zilerinden ~eri çekilmiyc ve pe rek Kenyada ve gerek farki Afri _ J1'gilterede ve cenubi İskoçya- kadar mevcud olmıyan böyle bir te
çok miktarda hnrb malzemesi ile kada bütün gördüklerinden tama • da liman tes;satı muvaffakiyetle minatın ta kendisidir. Bundan son
sıhhi malzeme terkctımiyc mecbur mile memnun olduğunu, konuşrııa- bombardıman edilmiştir. ra fabrikalaT çalışacak. yetmiyen -
kalmıştır. !arından çok istiforle ettiğini söyle - Alınan muharebe tayyarelerin- ler büyütülecek ve yardım, gün 

Yunanlılar tarafınnan iğtinam miş ve demiştir ki: den :nürekkeb hafif f }olar Malta- geçtikçe azami haddine yükseltile-
edilen iharb ganairnı nrasında b'r «Vaziyette pek yakında mühim d? hı:. hava meydanına yaptıkları cektir. Almanya için gözönünde tu
çok .havan tapu ile hava dafı top· bir deği,ikliğe enhid olacağız. Ha _ b~~ hucum esnasında yerde üç İn- tulan nokta işte budur ve bu yar-
ları vardır. beşistan ı1rf,.ri tmın siirmiyecektir. gılız .avcı tayyaresi tahrib etmiş - dım azami kesafeti bulmadan in -

Maruf bir (qİst ea.İr edildi hire konferansında Habeş hare- ler ve bir han'{arı yakmı~lardır. giltere ile boy ölçü'jmektedir. Bunu 
Atina, 1 1 (A.A.) - Büyük fa. •.atının l nbıl oktuğıı derecede ça - Uzun menzilli Alman lopları yapamadığı giin, malzeme iistünlii. 

ıist meclisinin aı:ası olan Pellegrino- buklatılmasl meselesi tetkik olun Maı.1ş ?e:'1izinde bir İngiliz vapur ğünü kaybetmesi ihtimalile kar ı -
nun Arnavudluk cephe.cıinde t"sir a· 'T.uştur." kafılesını bombardıman etmiştir. !aşır ki bundan do~abilecek neticeyi 
lındığı dün resmen bildirilmiştir. - -- Alman bataryaları bu gece Manş tafsil etmiye hacet yoktur. Çünkü 

---------- • •
1 

f , ,. 1 sahillerine yaklaşmak istiyen düs- bu cihet bir nıı.vli vazılmış ve pek "Almanl!lr da ·': ... rrı.tereye . r.an :...a man ~cmilerini geri dönıneğe çok da teşrih edilıni'ltir. 
" . ' k } 'Jı ' mecbur etmiştir. <;" / . fi) G ım:ınıarı:Jı J '4~maA İtalyan tebliği .._,,ı ,·mut a91-ıı <.-11ı~ç 

~kd~nı.zd~n imka ' 1 · ı veriniz!,, Roma 10 (A.A.) _ İtalyan or-
I=~ .. - duları umumi karargahının 273 

k 1 k 
Ne,·york l O ( A.A) - lrlanda numaralı tebliği: 

OYU aca '' lından 129 Amerikalıdan mÜrl"k- Yunan cephPsinde: 11 inci or -
~s b bir grup Eire başvekili de dunun muhtel!if mıntakalarında 
v:ıera'ya bir telgraf göndererek pivade ve topçu faaliyeti görül -
1<Büyiik Britan~·aya lkrl~ndk~nın garb müştür. 9 uncu ordu mıntakasın
linıanlarını kulla.,1nıııd' ım anının ve da mevzii mah 'vetteki hare~cat Akdeniztleki İngiliz 

filosu ba;,k umadanının 
beya.atı 

Atina, 11 (A.A.) - B. B. C.: 
Altdenizdeki lngiliz filosunun ba,
ltumandanı amiral Cunninghanı Es
tia gazetesinin muhabirine vermiş 
olduğu bir mülakat esnar.ında ez. 
elimle demi tir ki: 

- Akdenizde artık İtalyanlar 
bulunmadığı gibi Almanlar da Ak
denizden kovulacaktır. ltalyan mağ
Llbiyetlerinin ıısıl ııebebi Yunan ve 
~~tiliz maneviyatının Alman nıane
""Yatından daha yülıek olmasıdır. 

Amiral ltüçük Yunan filosunun 
toe.retinden ~itayişle bahıetmi,tir. 

rilınesiniu istemiş er ır. esnasında es•r aldık ve esliha ;jt -
-- - tirıam ettik. 

Y gosıaVya Bir.çok İtalyan hava filoları. 
U. dfrc:manın topcu mevzilerini. si -

k ? p<>rlerini. rnotörlli vasıtalarını, ne ya aca . b'l!nbard man ctmisler ve mitral-
yöz ates:ne tutmuslardır. 

Nevyorl< 10 (A.A.) - Af~ a - Hava muharebC'l<'rı ('c:,,asında 
düc:manın Glrıc:+nr t:pin~"~i 4 av

Bel cı tavvaresi düsiirülmüstür. 
jansı: . 

Ne\•york T mes gazctes.nın 
1!rad muhabıri •azıvor: 

Yugoslav hüktımetile sıkı mü -
nasebeti olan mahfcllerde b'lciril
diğine göre. YUJ?osl~vyanın Rusv~ 
ile bir dostluk deklarasvonu, aynı 
zamanda Almanva ile d<' b :r ade
mi teca,·üz paktı imza etmesi bek 
lenmektedir. 

~imali Afrikarfa düşmanın z,rh 
lı k·taall, Diar.bnub'a ~·aklaşmak 
trc:Pbbii~ünd" bulunmuc;lar,;o da 
batarvalarırmız•n atesile r:rara. 
icbar edilmislrrd'r. BOTl"bar<lıman 
tav,·arelcrimiz. diic:manın Binrra . 
zideki bava v~ deniz üslerini bom 
bardıman etmişlerdir. 

Sof ya·' aki İngiliz 
elç:si bugün 

lstar.bu1a geliyor 
Sofya l O (.\.A.) - Ö~renildi • 

ğine göre İn,:ılıert·rıİ;ı Sofya elçisi 
Rende! elçilik erkanı ile birlikte bu 
akşam Sofyadan lstanbula hareket 
edecektir. · 

-------~-~-----, . . ' 
1941 IZMIR ı 
Ef~TE NASYOJf AL 

FUABl'na 

1 
şimdıden hazır)anmız. B r mil
yon müşteri, Izmir Entern:ı:;yo_ 

nal Fuarında mallarınızı ~öre -
cek ve satın alacaktır. 

:!t Atustos • !O Ertu IH ı 
- U•ta BoJo• •ende <Balkan ltatarı) 
- Ôyle ( lıarıJılt) ıeyler .atılmama 

etmiyor hayun! 

var mı? 
belediye müaaade 
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"-Baberleri 
Nihayet t~am~y EkmeQin bir miktar daha 

] Deniz nakil vasıtalanJrn seyri 
seferlerinin tertib ve tanzimi • 

1: 
malzamesı getırt- I ,.~ k" I k 
mek kabil olacak ucuz aması .mum un o aca 

- h =tiri , ) • ----

·un un b\igünkü fiattan aıağı mal edilmesi 
için tecrübe~er yapıhyo:-. Şehirde vücude 
g~tirilecek un stoku için faaliyet başladı 

... '\ 
·A.o--~ : 

~-··· 

ucu ~ 
Of( TUPl.ARl\f MEf( _: 

21 Marttan itibaren bu faaliyeti MünakaU 
Vekaleti idare edecek, nakliyat tarifesind 

bazı yeı:ıi esaslar tesbit olundu 
l sveçe Tramvay ve Tünel ma -
:zeme•İ gmal'landı, Romanya -
ya umarlanan banJail~dar. 

illı parti M ay11 ıonlnrına 
doğru gelecek 

Denizyolları Umums 
MüdürlUğUnden 

bir dilek 

Deniz nakil vasıtalarından aza- teşekkül halinde cDeniz -nakl 
mt derecede istifade temini mak- komisyonu> emrinde faaliyeti 
sadile Münakalat Vekaletince ha- ne devam edeceklerdir. 
zırlanan projenin koordina.:;:yon Kömür navlunları hariç ol 
heyeti tarafından tasdik eciildiği üzere, deniz nakil vasıtalar 
ni yazmıştık. memleket dahilinde yapaca 

DUn Cijtleden evıvel, Belediye' karnalık unun f(Ünlük miktarının İaim ve adresinin mahfuz 21 Marttan itibaren, mer'iyete nakliyat için yeni nakliyat taı: 
Elektrik, Tramvay ve Tünel Re:s muavini LOtfi Aksoyun reıs- 1 tesbitini ieı~emi,lerdir. Belediye kalmaamı i&tiyen, Denizyollan girecek olan yeni deniz nakil va- sinde bazı esaslar tesbit edıl 

İşletme İdaresi. İS'\•~le memlek~l liğinde, Toprak Mahsulleri Ofiai iktısad müdürlüğü yaptı~ı te~kik- bmarotlarmdan bir okuyucu - ı;ıtaları tarüesine göre, hakiki ve tir. Ezcümle, yevmiyelerin ted 
timiz arasında in'lzalanan ~on tı -1 umum müdür muavini HAmid Ko-j ler sonunda francalacıların gilnde muı: fU ıikayetto bulunmakta • hükmi şaıhıslara aid Türk bayr:ıRı· s,nde, hat\b tehlikesi bulund 
caret anla'.'l'nasım:!lln J.tifade ede- rav, Toprak Ofisi İstanbul ~ubesi 1 180 • 200, makarnacıların 250 - 300, dır: 'j m taşıyan ve 150 hamule tonıla - komisyonca kabul edilen mın~ 
rek İsveçe tramvay ve tünel .rna•-1 mildürü Va:'hdi ve fırıncılar ceıni-I pastacılımn 100 - 200 ~uval un «Blıırün Denizyolları vapurla- tod:ın yukarı bilumum makineli lar için yaf5'ılacak harb sigort 
zemesi sipar1

.$ etmi$tir. İdare bun yeti reisinin iı.:tirakile b'r toplanftı sarıfettllderlni telf'.ıit ve Toprak nnda, on doku:ı seneye yakın tekneler;n memleket daıhil ve ha- ve meC'buri harb kılavuzl~u · 
dan başka yeni sıpariş imkanları yapılm~tır. Bu toplantıda yenı tip Ofise bildirmiştir. Ofis bu miktar- bir milddettneberi vdifedar bu- rkinde hizmete sevkleri naliyatm retlerile nakliye vergisi,_ yü 
aramaktadır. ekmek kararnamesi mucib'nce vü lara ~öre francala, makarna ve! lunmaktayım. 1-.elerile mükel - lüzum ve t"hemmiyetine ve vesai - me, boşaltma, ambar hııınıe 

İsveçe b r ~ift tilncl kayı~t, cude ~etirilecek un stoku işi görU-ı pastalık un tevziatını yapacaktır. lef olduğum alb nüfustıuı mü - ı tin kabiliyetine göre, tertib ve masrafları dahil değildir. 
tramvay rnv ve bandajları ~!par.iş şülmüş ve tieğit·menler:n ofis eli- Cumartesi ıı;ünü belediye enc,ü rekkeb ailsni, yirmi he1 lira gibi : tanz;mi işlerini Münakalat Veka - Komisyonun Türk limanı 
ed

1

lmiştir. İrıJtilt~rcve yapıl~n t;ü.- ne (t!~mış 'bulurmıası dolayısile meni tarafın'dan ektrne./:!e konulan bir gelirle idare)·e uğnışıycrum. leli yapacaktır. ecnebi~ liman~arı -~~asında .s 
ncl kayışı. rnv ve ba.ı:d~j srpa~ı.r un fiatını te~kil C'dcn ıınsurlar il-l 12.~o kuruş narkın tatbikma dün • Ahiren vukubulan bir tınir üze- Naklivatı idare etmek üzere şe:h yapm:ı.ga tahsıs ettıgı gemıl 
lerinin d~ 1nı;iltere. hukümetın~en zerinde durulmuc;tur. Bundan baş sabahtan itibaren baslanrrııı;tır. rine her ay maa,ımdan be,er IP.a rimi.zdeki Mıntaka Liman Reisli- yapacakları nakliyattan alaca 
thraç müsaadt'Si ~lınarak, yerme ka de~rımencilerle iınncılar ara • Belcd'.ye müfetl'şleri dün bütün depozito tevkif olunm~ğa ba, - iH binasında cDC'niz nakliyat ko - ücretler ayn bir talimatna 
~C'tirilmesi idn alakadarlar nez - sındaki çuval mübadele "E.'kli gö - fırınlarda yeni nar kın tatbikini landı. Bu" yilzden bütçem, eltüst misyonu• namile bir heyet teşek- tabi tutulmuştur. Sarnıçlı gem 
dınde lte~f:t>U~ler Ya~ılm~tır. rüşülmüştür. Çuval i~inln bir mü- kontrol etmişlerdir. oldu. Çok muztar me\'kid>! kal- kül. edecektir. Komisyon genel hususi mahlyetleri it:barilc n 
Tramvay _İdaresı. . ~~md}ı~ tün~l teahhide verill'l'esi düşünülm~~·c- Dejinnenleri tefti, d·m. B"ze aceb11 bir kolay ık • kurmay başkanlığı, Milli Mü da~ - tan 'hariç bır~kılmıştı~. •v. 

seferlerimn tahd1d:nı duşunme - d;r. Toprak Ofisi vücud::! get·rıle- Bi ""dd tt b . h ı • d gö.terilmesi mümkün değil mi - : faa, İktısad, Ticaret, Münakalat Mıntaka Lıman Reıslıgı 
mektedır. ~un u vuıye e .. - cek un stoku ıç n se r1n mu ıte l b 1 T .. k Mah 11 . Of's· » : Vekaletlerile stanbul Ticaret ve nrı na. ıya omısyonu> eş · B ;: k · · tt k" I . 1 h 1 ı·r r mu e en erı se rımız e dir? • ! . kl" t k . t 
yışlar da.lıa ıl ay inkıtasız sefer semtlerinde elver.:Şli dt"'polar ara-1 u unan Ol ~p.a ~ .su .erı. 1 1 Son Posta: - Okuyucumu - ! Sanayi Odası tarafından seçilecek etrafmdaki faaliyetlere ?aşl 
yapma~a anüsaid bulu~m~ktadır. maktadır. Ofis dcğirrn~nleri b:z:zat umu~ .. m~dur :~a~mı,.ttam: ~~- zun bahsettiği vaziyet vakti ka.. i birer daimi murahıhasın iştirakile tır. Korn;syonun muamelat ve 
Gerek !svec. ~erekse l~·lt~reye işletmekte olduğundan un fiatı -ı r~v un era r n. e .. opr?, nunidir. SO lira oluncıya ksdar E vücude gelecektir. Şimdiye kada:· h~beratına. a."?. hizmetler Mı~1 
verilen s"parişlerin ~etir;lm.esi~e nın bu.günkü ni<?betinden daha a- sP;ın !stladnbuOlf:şubcdsı mud?lur~ oldl~n- ~ kat'iyat yapılacaktır. ~ Türk armatörler birliğine dahıl Lıman Reıslıgı kadrosundakı 
.mk. 1 d vl 1 ld ~ı t•kdır ~ d'" .. t . . 1 k u ııa e ,se evre 1 mış o.. y l "d ld - m•• ya • 1 b 1 taraf ndan ı'cra edı"ln1 ı an o ma ı~ an a~ı ı... .. - şa,;ıva uşrnesını em1 n ıçın e 0- . . ft" 1 1 aruz, ı are, :ı ıgı "ı'"'' ve : bulunmıyan gemici er. u ayın mur ar ı 
de tünel seferlerinin tahdidi ci - nomik hareket etmr~c çalışacak-ı' de~ırmcmlerı te ış etm şt r. ~ret cüz't olan memur arandan : 21 ine kadar birliıte girerek tek bir tedir. 
hetine gidilecektir. Bu d3; ev~el!' tır. Değiıımenlcrdc Ofis·n yapaca-

1 
n:~."r taraftan ekmeklik unla- bu parayı daha az, onlan aarı - ~ ------

tünel ~ferlerini halka hıssettır - iı 15-20 ,,gilnlilk bir tecrübe dev -, r·n numuneye uy:ır:ın olup ol~adı- mıyacak kadar keaebilir. Nazarı : Bir deniz kazasmm 
meden Sf'Vrekleştirmek suretıle re~=;i sonunda, ıınun bu'1ünkii fi • ğı !hakkında d.a Ofıs ekspl'rlerı ta- diklc:ati celbederi:ı. E 

yap!ılacaktır. l l . attan daha a"ai'1ıya mal edilmesi 1 Dra.f~dan 1teıftdı~kleire b1 aar~lan;mh:!~1~; '-. ............................................. } m9S'Ull8rİ SUÇU birbİrl8· 
n~iltereve evve ~e verı eh o;ı ·ı imkanı \!Örüldüğü takdirde ckmı::kl e;ırmen .~r .. e .. un 1 1 

• • • v k•ı• • · 1 1 
pari.şler arasında bir kı~ım elek _, f"a.tları veniden bir miktar UCU7. -. b:i1<'.tontrolorlu~ilniln kimvahanc - Harıcıye e 1 1 Briirmmni.ı"düdze~treıvvnlel,alimıyaonrdaaorla" 
trik tnalzeıın8i R~ad yollle lıvacaktır. Francala ve makarna·' sın.:ıe muavcne edilerek ravdar ve " 
memlekete getirilmiştir. Bir kıs. cilar beled"yeye müracaatla Top • bu~av nic-betleri ile diğer meva- An karaya do"" nd·u· feci bir kazanın muhakemesine 2 
mı da "'°lda buhmtnaktadır. rak Ofisi tarafından k"ndiler·ne dın kan<:ık olup olmadıı\tı tetkik nci ağırcezada dün başlanılmış -

Romanvaya mnarlanan bandaj verilecek olan francalalık ve ma-• ed:lrnektedir. 
]ardan i1k part:sin"n Mavıs :t0nla- --- !Kardeşi RUJ•ü Sarac;oğlunun tırSirketi Hayriyenln 74 numara-
rına do~ ~elmeslne jntizar edil- Bir ı1mel8 kamyon- 19 Mayıs Bayramı cenazesinde bulunmak üzere An- ıı vapurile, Hasan kaptanın ida -
mektedir. hazırlıkları karadan 'Şeılırimize ~elmiş bulu - resindeki Sinob motörü köprünün 

dan düc;erek Ö~dü nan Hariciye Vekili Şükrü Saraç- Boğaziçi iskelesi önünde milsade
~ıu dün akşamki. e_kspresle An - me etmişler; motörle vapur ara -lngi:tereden gelen 

te~ekeler 
E·vıvelki «{in. Kürükçckmece 19 Mayıs ıgençlik ve spor bay- karaya avdet etmıştır. smda kalan bir sandal içerisinde -

Y'Qlunda ibir x:şinin ölümile n'.::ti- ramı ~nliklerine aid hazırlıkla. 'Hariciye Vekili istasyonda Va- ki Papadopulo isminde bir yolcu 
eelenen ltir kamyon kazası olmuş 1 

ra !başlanmıştır. Şehrimizdeki or- li ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kır- orada sıkışarak, ölmüştür. Vak'a 
Evvelce İnıiltereden Aelmi, o- tur. taokul ve lise beden terbivesi ö~- dar. Polis Müdürü Muzaffer Ak - etrafında yapılan adli tahkikat ne 

lan l~.000 sandık tenekenin fab - Mfrtelhtıid Ml.ffltafava aid kam- r:tmenleti dün Maarif Müdürlü- alınla birlikte şehrimizdeki meb'- ticesinde Sirket vapuru kaptanı 
rikalara tevzii hakkınd~ Ve~ilete yon, evvelki gün, Şehremininde liin'de bir toplantı .. Y~par~k ha~ır- uslar, dostları ve akrabalan utur· Salih ve motör kaptanı Hasanın 1 
R()nderilen liata t.asdık edilerek ~lc1ır:aeab aahalleainde Gtur&n Uklar etrafında .gr&rtişmüşlerd r. lanuşlardır. vak'ada müştenken mes'uliyetleti 
l{elm~lr:Tevziat mınta~a Ticar~ şoför Niyaıinin idaresinde oldu - Spor ı:;enlikleri geçen yıl oldu- _gıörülmüstür. Her ikisi de tedbir-
müdürlü~ tarafından hsteye ıo- Ju halde. kum yükile Çekme~e • ~u ~bi Beşiktaş ve Fenerbahçe Veni bir Denizciler sizlik ve dikkatsizlikle kazaya vej 
re yaptlaeaktır. Bu tene~elerden 4en ~rimi3e ~l'rken, Viranköp stadyomlarında yapılacaktır. Or - dolayısile vefata sebebiyet suçun-
12 b"ni ıpetrol ve benzin tırk•tl~ • rtt mevkiinde, kamyonun üstün - taokulların kız erkek talebeleri Birlifii kuruluyor dan dırcezaya verilmişlerdir. 
rin~ veril~ktir. Geriye kalan " ~ eturmakta olan Mustafa adın- Besiktas 11tadyomunda, lise, san'at Dün başlanan muhakemede her 
bin ttneke fabrika v.aair müetı • na btr ame1e müvazenesini kay • ve öğretmen okulları kı::.ı: erkek Memleket dahilinde yapılmakta iki suclu da kabahati birblrleı-fne 
aeseJerln Dıtiyaıcına lfİ)re d.a.4ıtı- Mfıer•k ufalt yola düşmüttür. taleıbeleri de Fenerb~.çe stadyo- o.lan kü~k mikyastaki _deniz nak- at:ıru~lar. yekdi~erinin yanlı$ ma-
lacaktır. Kamyon \'Ok 1ıüratle gitmekte munda spor bareketlerı yapacak - lıyatını ıdare ve or~anıze etmek nevra yaptıklarını ileri sürmüş • 

: .. : ) e1d~ndan, l!ıu 8ukut cok siddet1i !ardır. üzere, bazı ,gemiciler tarafından lerdir. 
( KUçuk hnbe~ler elın\.111, Mustafa batından ajır ıu- ıBeden terbiyesi öğretmenleri «Küçük deniz vasıtaları nakliyat Muhakeme. vak'a •ahtdlerlnin 

- - rette yualanmıırtır. ıtimdi~n okullarda ders saatleri birll~h nam.ile yeni bir teşekkül celbi için, talik edilmiştir. e Belediye Florya plij1arını b~- Ttdıwi edilmek il.,ere Cerrah- haricinde talebelere Maarif Vekil vücude ~ettrilmektedir. 
tün müıtemilltile Deraber ~ann lu-

1 

~'8 hastanesine nakledilen kaza- l!ı~nin ~nderdl~ti pr~am dahi- Haber aldı~mıza göre, l5 11A 50 
raya verecektir. Üç yılJık kıra be - Hde 9ir mi.kkiet eonra aldıiı yara- l~nde eb.ersizler yaptırmağa baş.. rüsum tonilAtoya kadar makineli HERGÜN de1i 69 bin lira olarak tahmin &diL ların teııririle tilmüştür. lamışlardır. veva makinesiz her tilrlt1 deniz 
mittir. \ HWise @tnfında, adliye ve za- - • v~sıtal~rın~n sahibl~ri bu teşek - (Bqtarafı 1 ncl •Y'ada) 

• Fatihte Kazın1 v• Pembe iaim bıta ı~. u-·t yan,..,,aktadır. Aktarmah traTvay btlet- kule __ l?!rebılece. klerdır. ıırıemleketin böyle mühim işleri Siki 
lr.' b k r.m.RS:a 1"1'.. K (Ük od t 1 kli t>'ltup ileri götürmesi çok müıkül !erinde bir kan kocanın se ız uçu --- . 1 ; • 1. • u. . . enız vası a arı na - olur. Nitekim, İtalyanın harbe işti • 

aylık bir kız çocuiu dün ani olarak • ... vlndL.!lecek fakı·r yavrular er.nm mer11ez erı yat bırlı~ınin umurnt nizamname- b b 
ölmüttür. Cuedi muayene eden ad- °'"'" ırı , ., , si alAkadarlar tarafından haZlr - raki ile harbi tutu, tarzı unun ir 
tiye tabibi ölümü ıüpheli ı:örınüı •• Y ekaul çoc:ultları himaye hirliği, tesbıl 8 .Jı dı lanmıştır. Birlimn, cemiyetle~ ka- misalidir. Görünüıe bakılarsa Ame-
morga nakline karar vetmiıtir. 23 Niun çocuk lııayramında. falc.ir . nunu a!hkA.mına göre faalıyete rikanın harbe iştirakini istiyenler, bu 

. .. . . cocuklan sevindirmek maksadile Tramvav ar11balarında tek bılet Jıectnesi kin vakında vilayete mü- fikirlerini ileri götürmek için gerile-
~ Belediye ı;nufettışlen son altı J.ir yardım ~roramı h11zırlam19hr. uBUlünün tatblkına dünden itıba - racaat edilecektir. rinde kendilerini tutan bir kuvvet bu 

ay ıçinde rnuhtelıf aemtlerde yaptık- lu arada \taynama yetişmek üzere ren başlanmıştır. Tek bilet usu .. ----- lamıyacaklar. Fakat, bu hal, kanu • 
ları teftişlerde 70 ceza zaptı tut • ı 400 kat koetüm 1mıalranmıştır. lüniln tatl:fkile bilet 1!1Ab$1arında Avakkabı meselesı· mm tatbikine mani olamaz. Kanu. 
muşlardır. sürat temin edilecek ve ufak para nun, hanlP hükümler ve hududlarla 

YARIN Matinclerc1e. 
itibaren 

ALKAZA 
nııem6aında 

Bütün htanbuJu yeriPden orn 
tacak, seyredenleri mera.k 
heıyt>candan titretecek, şimdi 

kadar ıördüiünüz bütün büy· 
macera filmlerini ıölıede baa 

kacak... Senenin en büyiık 
eaaasluk rı1mL 

KARA ÇAYLA 
~ohert Paige • James Gr 

-~Y.#~ ~ 

Her sa!hası, her sahnesi, h 
kısmı 1001 entrika, 1001 heye 
canla dolu, iman lıanala 

eı ışeıniyecell meraklı buy' 
blr mevzu. 

Bütün dünya matbuatını ayl 
ca işgal eden en büyük sine 

....... hidisesL ...... 

lehil' Tqatroau 
Tepebaşında dr 

tıammda 

Akşam saat 20,30 
• D · il k t'f" • d lk 1 k meydana geliyorsa o ölçü icinde tat-enızyo arı •opera ı 1 e - Teşekkür erdi ka mış o aca hr. Ayakkabı fiatları etrafında bı"k edilece~nde •üphe yok\Ur. 

tıelik umumi kongresine• yapmak Aktarma bı"let ve aylık paso u- l kl h .. b" · ~iİlıİİİmİİİ.,.iiiİİİliİ .. iiiıiiiliıiiiiıiiııill••••••••~----~ d ·r h d u yaıpı an tetki er enuz ır netı-lizere dün eaat 1 O a 0 P ane e&.ı a-ı lla.r&fOtlunun ölümü dolayı- guJilniln tatbikına da 4 Ni~ndan b E l 
umum müdürlük binasında bir top- liı. ttc11rıuımize her sureae i§tirlk ceye atıanamaımıttır. vve ce M OHA Ç muharebesinde:ı sonra Tür 

MEŞALBLER 

1antı yapılmıştır. itibarile başlanacaktır. bir firma tarafından yapı1an 460 
H•nl•rt ..,.kktlrler ederiz. Aktaıımalı biletler bir gün için kuruea mal olan ayakkabtnın •• l • A k • d d 

Ekseriyet olmadıiı1'dan toplantı •iUrll Ra ..... 1'11 \'e effi, Hainld muteber olacak ve Üzerlerinde ak nümuneye uygun bulunmadıtı I sÜngu Crl vrupa mer ezıne ayan l 
26 Mart Çarşamba ıününe talik _. laft90tl• w 9'i, merhumun eşi tarma merkezleri ve ıidilecek is- tetkikler neticesinde anlaşılmııtır. T k M d • • T k KUltU O 
dilmiştir. OUet Baraçoilu tuvonlann isimleri ve 1 den 31 • Dijter taraftan Ticaret Odası da ür e enıyetı - Ur r e Almanyaya yapılacak 1 mil- * kadar tarlı bulunacaktır. ibtlıassa halk ti:pt ayakkabı mese-
ton 200 bin liralık tiftik ihracatı • •-bne --~•-- Karakaşın hazin Aktarma merkezleri Taksim, lesini E!lıemm.tyetle ele alarak bu 
nın tevzii •• aynt zamanda füra - - ..... .,.,.._, h t t tk kl akt d 
catçıların el1eri1tdeki •tokların t-. iNÜmil dolayı.ııile eenue meraaimine Beyazıd. Harbiye, Osmanbey, Ka- usus a e ı er yapm a ır. 
lhti m•lt•.Ule dün birlikte hir top- ltisat iştirlk et~k ve1a çel~nk gön. rakıöy, Emioonil, Aksaray, Fatih Oda. halk 'tiıpl ayakkabılarda 
1atı YllJMlmıttır. Almanyaya ilıraç ._ dermek ~tfllnda bulunan sayın •- ıibi hattın iltisak ve başka bir hat Sümerbankın :piyasada tek tip o
cfilecelr lnı malların 200 bin liralıfı Yaıta ve kıymt'1i matb\Jatım:za oan .. tın bafladıiı münteiıa noktaları }arak sattı~ 810 ve 760 kuruşluk 
eerı:...t daYizle yapılacaktır. Ccriy• dan tefeküürlerimizl arsetme!i botc olacaktır. Bu btletler valnız bir ayakkabıları nilmune ittihaz et .
kalan 1 milyon liralık parti de itle- biliriZ. defa ve «idi~ istikametinde kulla- mektedir. Bu ayakkabıların malı
nntf u .. UerUe verilecektir. Karak&flll m.hk arkM18'1an nılabilecektir. yet masraflarlle birlikte kar vüz

deleri Sümerbank YMli Mallar 
Pazarından eôl'ulmuştur. Gelen ce 
vaha ~re halk tipi ayakkabıların 
trnal şekli ve fiatı te!tbit edilecek· 

Pezar Ola Hasan Bey Diyor kl : 

t!T. 
Dijter taraftan .gerek Sümer -

Dahlll lıaırb :ve karpplıkJarla han.beye dönen mepıleketleıi mam 
ye çevlrdL Macaristan Budin (Buıünkü Badapeşte) oenclftll' 
lanmmn bir küçük TillyetL aeri ordulanmızın bir ka:rarlilıı 

En pael l)IU'k aru.&leri &arafından fey~ bir 1anüe 
hazırlanan bu tarihi devrelere aic1 

GÜL BAB 
Türkçe sözlü - Türkçe şarkılı filmi 

lla ıau hakikatleri gösterecektir. 

f:rn~em~;eti~~~e~aeptı;;'~~a~:1 
a: ··~::.P.e•klliıy.ak•'•"•d•a•e•n-b.u11y•ü•k-2-si•n•e•m•a•d•a-b.ir•d•e•n~ yakkabı nümuneleri komisyonu - ..ıııııı 

nun Perşembe günü yapacağı top 
lantıda tetkik eqilerek bir karar 

- Halan bt>y sana 
lairteY .-öyliyeyiaı. 

••• :Kadın çoraplan -
Al iç aDKa ayn'llltflaT. 

• . . Ben bu sınıflar -
.tan 1'i?1eY anlama -
4'1m.. Ne clenıin. sen~ 

Hasan bey - Birin
ci sınıf aldıktan bir 
ıün sonra, ikinci smıf 
on iki saat sonra, t\ -

ç\lndi aınıf da alınır -
ken .. ,... Benim g. 
ladıiım bu! 

'verilecektir. 

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 

Bmaals19 bir mııvaifaklJet ka--ım" olan 
«ARABACININ KIZI DUNY4ŞKA. p.beaeıtnl ..... sallne ede 

GUSTAV uC CKV'nin 
Rejlsörlill ..Usınm en 801l merbalai 

ANA iZTiRABI 
Fatih askerlik tubeaiaden: Ali Annelik şeretıne fe4a olanan bir bclınm ıhayalmı tanlr ed 

Numi oilu Mehmed Muzaffer j son stiper filmi. 

(1936) 315 doiurnlu ecele eubeye 1._ .. __ ........ - .... - ......... - .. --~ müracaati ilan ohınur. "111 
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6 Sayfa .30N POSTA 

(Memleke_t l!abe 
.&.khisa.rda 

Tütün müstahsillerine 
geniş mikyasta 
ikrazat yapıldı 

Orgüb Kızılay Kurumu 
ko.igresi 

Ürgüb (Hususi) - Kızılay Ku
rumu 1enelik kongresini yapmış, Te
ieliğe b~ senedenberi cemiyet reis. 
liğini yapan Mustafa Şüküroğlu, vez 
nedarlığa öğretmen Ü!'lman Elmacı 
aeçilmiş, diğer fızalıkhıra da Saci<i 
Unver, tüccardan Çakır Alcıllı. hu
ausi muhasebe memuru Lutfi Gün_ 
Jör, belediye azalarından Aü 
ibiş, Kemal Sulu, Muhsin Doğan 
gelmişlerdir 

c8on Po.ta11 nm tefrikası: 49 

1 Adıyamanın ihtiyaçları 

Y aan: V alentin William• 

ailuile buradan ayrılmak istjyordu. 
Mis Mac Reay yanındakilere Apol
lon heykelini göstermeğe karar ve
rince hepsi de büyük kulenin önün
de toplandılar. Burası, şatonun ada 
tarafında bulunan büyük kapısına 
doğru açılıyordu. Stephen, Bergin 
kendiaine ıonnalcta olduğu ıuallere 
istihza ile fakat kızmadan ccvab ve-

B.abam bunun on doku- bahçeyi biribiri.nden ayıran çitin ya.. riyordu. Önlerinde, kenarlarında 
ıuncu asırda yapılmış bir kop- n•na yürüdü. çalılıklar bulunan ağaçlıklar bir yol 
ya olduğunu söyler, dedi ve şato Verity onda büyük bir alicenab. uzanıyordu ve yolun sağ kenarını 
sahibine doğru dönerek, hürmetkar lık olduğunu sezmişti. Anlıyordu da bahçenin duvarı teşkil ediyordu. 
bir tavırla gülümseyerek: ki hiçbir şey, Bergi, yapmak istedik- Garrison odasını tam saat bir 

- Öyle değil mi~ dedi. Fakat; !erinden geri çeviremezdi: fakat buçukta terk.ettiğini tekrarladı. Giriş 
ben, bu heykeli. Phidias'ın veya 1 genç kızın, tıpkı kendisi gibi, ara- kapısı sürgü ile sürmeli değildi ve 
Praxitele'in elinden çıkmış fıarzet- daki sakin havayı ne dereceye ka. Bergin hayret etmesine rağmen Tor_ 
mek çok hoşuma gidP.r, dar muhafaza etmek mümkiin oldu- ray bunun eski an" anelere göre ol-

Çok sevimli bir şekilde güldü ve ğunu bildiğini anlıyordu. O da ken-, duğunu söylüyordu, Berge ona ni-
devam ethı disi gibi genç ve tecrübesiz idi. On. çin bahçeye doğru gittiğini sordu. 

- Haydi Mösyö Garrison, on- da ~mdi, zekasızlık ta yoktu. Ve- Stephen de bu yolun, gölün, görmek 
fardan birk.aç tanesinin karanlıkta rity. genç kızın, Stepheni hiddetli 1 istedikleri karşı sahiline kendilerini 
ytkıldı~ını görelim, dedi. Bu r~z- ha~nd~. ~azgeçirip kendine itaat götürdüğünü söyledi. Sağa doğru 
ıarda burada kalmak ivi olacaktır. ettirecegMU ~hm.in etti. Ayni za- dönmüştü. Uzaktan dalgaların gü. 
Bundan başklt, sırtında kaputu olan manda, Bergın de Floranın sükône.. rültüeü geliyordu ve elektrik fene
b.bam müsteına tatoda hepimiz az tite biraz ıtatırmlf olduiunu ve rinin ışığı altında, duvardaki bir ka
giyiniriz. Pierre' e, silahını cebine ko}'ma11 pıyı görebilmifli, Bu kapının bahçe.. 

Bu sözleri söyledikten ıonra, için işaret ettiğim gördO. ye •çıldıiını düşünertJk deniz Mtik.a~ 
d&:lı:..tü bakıtile u.zaklattı ve ilci Ganüoo da ına.kul bir MiM), ve• metine doiru yiiriidü, 

Bahçe işlerile meşgul olmayıt 
kendine zevk edinmiş olan ihtiyar 
Bory kapıyı açtı ve grup bir çeşme
ye doğru ilerliyen ağaçlıklı bir dar 
yola çıktı. 

Garrison: 
- Buraya gelince sağa döndü. 

ğümü hatırlıyorum, sonra da duva
rın dibinden yürümüş olduğumu, 
dedi. Sonra bu meyilin üzerinde, 
yandan görünen bir' çatı gördüm ve 
oraya doğru tıTmandım. 

Tahtaboşa giden yol üzerine gel. 
mişlerdi. 

Berg sordu: 
- O zaman bu pavyona kadar 

çıktınız demek? 
Sonra öne doğru ilerledi, aııka. 

sından binbaşı ve Pierre yürüdü. 
Stephen, mütevekkil bir tavırla par
maklığa doğru eğildi ve P.igara ta
bakasını çıkardı, Floraya ve Ve. 
rity'ye uzattı. Verity reddeder gibi 
bir hardtet yaptı, faltat bir sigara 
aldı. Bu anda Berg ve arkadaşlara 
te.lcrar söründüler. 

Berg: 
- Yukartda sisara içtiniz mil 

diye eordu. 

Çukurovada 

- Bu, mümkün, diye cevab ver
di. Sigara içmediğim yegane zaman 
uyuduğum zamandır. 

Muhatabı geniş elinin avucunu 
kendisine doğru uzatb, ucu iç.ilmi§ 
bir sigara izmariti tutuyordu. 

- Bu sigara sizin mi? dedi. 
Garrison sigara parça"Sını bir is

bat olur diye onun elinden kaptı ve 
parmağile fabrikanın damgasını 
gösterdi, kendi elinde bulunan siga
rasHe mukayese etti. 

Berg sordu: 
- Tahmin ediyorum k.i bu siga· 

ralar sizin için hususi olarak imal 
ediliyor değil mi? dedi. 

- Evet öyle. 
- Bu pavyonda ne kadar kal-

dınız. 
Delikanlı düşündü: 
- Size kat'i olarak bir fey ıöy. 

liyem.iyeceğim. Fırtınanın manzarası 
harikulade güzeldi ve onu ıeyret
mÜ için epey orada kaldım. 

- Oradan çıkarken ne yaptınız) 
- Şatoya döndüm. 
- Ayni yollardan :mı) 
- Tabit. 
- Gül .fidanhitndan reçmediniz 

Mart l 

Ankara borsası 

10-3.1941 açılı.ş - kapanış fiatl 

ÇEKLER 

Tahvilft1ı üzerine muamele 
olmam~tır. 

Yeni neşriyat 

Togo Albümü çıktı 
ıo .senedenberi her sene muva 

ltiyetle karikatür albümünü çı 
makıta olan san'atkar ressam 
bu sene de üç renkli bir kapak içı 
güzel nükt.eli karikatürler, zarif 
Za'hl yazılarla sü:ilediği albüm 
çıkarmıştır. 

Deniz - Her ay Türk Ticaret K 
tan ve Makinistleri Cemiyeti taraf 
dan çıkarılan bu meslek mecmu 
nın Mart sayısı birçok resimler d 
gun yazılarla intişar etm~ir. ' ................................................. 

Gün ün adamları 
{Baş-tarafı 2 nci sayfada) 

ner. Uzun boylu, dinç ve sev· 
çelhreli bir adamdır. 
Yürüyüşü tam manasile 

lroy'lü yürüyüşünü ~ırmakta 
dır. Lüzumsuz yere konuşma 
tan hoşlanmaz. Konuşması b 
köylü konuşmasını andırmakta 

Doktor Hafız Cem 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda l 04 No. da herg 
hasta kabul eder. 

Telefon: 21044-23396 

değil mi? 
- Niçin oradan geçmiyeeek 

fim. 
iri yarı adam gürüldedi: 
- İstihzayı bırakınız da öyle 

vah veriniz. 
Garriıon sigarasınuı 

haVfaya doğru üfledi v~ 
cevab verdi: 

- Size onu bildirmiştim, de 
Ayni yoldan geri döndüm. Size or 
smı göstermemi arzu ediyor mus 
nuz} Bu sabah yapacak hiçbir iş' 
yok ve biraz ekzersiz yapmak sı 
hatimiz için iyidir. 

Berg kımıldanmadan baktı: 
- Dün akpm gül fidanlığın 

biri varmış. Nick ve Boldini o 
görmüşler, dedi. 

Verity alaka ile sordu: 
- Saat kaçta} 
- lıciye çeyrek hla. Saat biı 

doğru bilardo salonundan çıkmııtı 
ve hepimiz de kendi odalarımu 
doğru yürümiittük. o· Areone i.1 
Boldilli bahçe tarafındaki koridoı 
doiru sitmit&"ercli. 



11 Mart SON POSTA 

Fransa ile ingiltere Alman -Bulgar I Oed'kodulu bir spor hadisesi General 
diyor ki 

Ölüme kadar 
mücadele arasında bir hadise dostluğu kutlanıyor <Bat tandı 1 inci sayfada) ketin nnıb~lif yerlerinde güreşen 

(Bae tarafı 
1 

inci .,.fada) cısa.,tantı 1 inci sayfada> Aakaradan (Salime} aayile galib. organizatörler tarafından tertib e- (Ba.şta.;afı 1 ioci saJfad&J (Baştarafı ı inci ııayfada) 
Mareşal Petain bmada söze ka- önün4en g~itlerdir. Bu gcçişleır 72 kilo: Ankaradan tAli), İ&tan- dilen serbest güreşlerde minder üze- Büyük Harbin ilk 18 ayında gar. ruh, bir tek irade ve sarsılmaz bir 

rışarak deınifti:r ki : esn.umda bandolar Alman ve Bul- buklan (Ze)9) ye tu~la ııalib. rinc çıkan. senede bir defa baı peb- b_i Avru.,.da, Şimal denizinde, Bel- a:Zim veren derir. bir basireti siya 
_ Darlan'ın bu 9ÖIZlerinin doğ- ~ar marıffmnı çalmıştır. G~n:eraller 79 kilo: latanbuldan (Harun) livanlık müsabakasına iııtirak eden çıluırun Oaten<ie plijlannın batısın.. sıye mahiyetini iktisab etmiştir. 

ru oklu~na bir delil, Almanh.rın kl9A nutuklar irad ederek ıkı ordı.ı Aııkaradan (Mahmuda) taşla aalih. Babaeskili İbrahim.in amatöl"1erle , d~n ta lsvlçreyc kadar süren öyle Milletimiz, bu sayede mukaddes 
evvelce ınmadere ettikleri iki mil arumdaki dosthağu ve sulh mua 87 kilo: Lıtanbuldan (Adnan) karşılaımasına elimizdeki hiç bir ni- bı~ ~t~ ve ölüm cephesi teessüs et- topraklarından bir metrelik bir 
J'On kental ı.. .. ~dayı iaaal altında 'tedeleriJo 1'apslan ha.bıdığı teb.a- Ankaradan (Muetafaya) tuşla ga - zam müsaade edemez. mkı 1 b~~n bir tBarafl ında Fran - yeri bile düşmana terkctmemiş -

...,_, .._. rÜz ettirmiflerclir. Mckteb talebelıi lib. Babaeakili lbrahimin profesyo - ~z r, ngı er ve e çi.kahlar, di. ~ t• 
ki arazideki Fransızlara iade etm~ de bu g--~.ı resimlerine iftjıak et .. Amr .&kt: İatanbuldan (Ço - nen'Lten amatörlü;;e dönmücı oima- ger tarafında_d-a Almanlar yer ala - ırB. . 
bulunmaktadır. CVA' • ı lk şl .. - m... " .. rak ta d · ı d b u nazik saafü> Atina ve Pire mittir. Halk a*eri kıta arı~• 1 ~- ban) Anlcıaradan (To.ma) tulşa aına da imkan olmadığına göre, gü- ... marn ort yı ve ört ay İr - 1 · · b. b .. 

Amiral Darlan, sözlerine de - mıştrr. Bu m~raıtfrnde a11ken ve .'!1- galib gelmişlerdir. reş federasyonu hangi salahiyetle bmmn başına kı~ı~ ~~mir ':~- lrnı- ame esınm ıze uyük yardımı ol 
vam ederek, insaniyete yapılması vı"l erkaAn ı·ıe papazlar ve prof~~ l h .. 1 b" h k .. d ., fUD attılar ve bırbmnın gogsü11e muştur. Dört ayıdanberi devam e-
. ' ah . d Serbest ıöreı netice eri: oy e ır az. e ete musa_a, e etu_.. 1 •• u·· L -tırma-a alı 1 . :ı_, - den çetin imtihanlardan sonra a-
ıcırb eyliyen vazifeler 0 sın e (er de hazır buluamu~tur. 56 hlo: Anluuadan (İsmail) la- Has-ılat1 hır hayır muessesesıne sung ou g ç şt:ı ar• 1JU tara eJ nıf1 
Almanların İngilizlerden daha ali (F h ) ·ım k.. Ç b Meh dl fın uçakları havadan olüın ve zehir m e sı arının mukavemet hi51;j 
oenab ve daha uzlaşıcı olduklarını Bir Y~· ....... n makalesi tanbuldan e miye sayile galib. Te~. de vlı H.:e . o an d ;e .. e, yağdırmış, top mermileri, ölüm ateş :sf'arsılmaınıştır. Arr:eic, her türlü 
Mu-}emiştir. Belgrad 1 O (AA) - D. N. B. 61 kilo: Ankaradan (Suad) 1... e n ag _use7ın araım a. ı ~u 1- ve gazleri saçmış, birçok siper ve 1 edakarlığa hazır, her tehlıkeye 
~J ı.nbuldan (Çakıra) tuşla galib. re~e elbette.kı mzamname manı o - - '-l .. d k' k l l L' kar:;;ı biamandır 2(\ İlkt · d 

Amiral bunu müteakıb demiş- ajansı bilclitiyM: . · • •v• 66 kilo: Ankaradan (Nurettin) d ~ . . h kl l k . • · sıgınaır. ar, ıçın e ı as er ere ~r - b - · " eşrın e 
tir ki: Vreme gazetesı s~larugm sev~l- İM:a.nbuldan (Panayota) tuıla ,ga- J ıçın a ıko ad~. ~zı·n·v'h11ı~~~ likte, havaya uçurulmuş, tank dal- aşlayan mücadelenin ayni kahra-

- Lüzumu takdirinde, mare - ceyfİ ehemmi_ye~ın ancak ~ulg\ - lib. ~:me:~"YY:~:J:• ha~let~~i~n~h:ı.sı ehi~~ galan asker gkö~deler~ni_ ezBınckh ıçbın ~~~~ ~l:kyni medtan1.etıe devam 
ealdan, yiyecek nakleden Fransl% riııiana Alnan ~ıta.atının ~rmeaı .e 72 k»o: lstanbuldan (Faik) .b kli birbirlerini ta ib etmıştı. u ar • ve a u et kuvvet1e-
gemilerini himaye için Fı ansız fi mil olduiunu kaydederek eliyor ~: k d (Y D garc·· ge f · d b .. ..k d d. de ise bunlardan eser yoktur. rın~n. ızaferile neticeleneceğinden 
!osunu kulJanrnayı istiyeceğim. B1ı1 liman <laha ıimdiden tamamı.. An are an atar oğuya) tuşla urcş e b erasyı°nu uyu b eh - Bu harbde, ne k. rşılıklı Fransız emınız.:t 
Amerika Birleşik devletleri büyük k zararsız bale konmuş bulunhmak. gali;.; kilo: fıtanbuldan (İsmail) kdtd~a":;~.eb ı° ~d~!k olan u a- (Majino) ve Alman lZiğ!rid) müs- A~ener1 a0I (MAetaksas İçin ayin 
elçisini bu vaziyetten haberdar et tadır Halen Balkanlarda mıı l t.e k Ankaradan (Azize) tuşla galib. r e Y ma 

1 .ı 1Ômer Besim tahkenı hatlannda ve ne de arala - bildiı::ıa . .A.) - Atina ajansı 
tim. mel bir cephe için üs limanı o ara 87 kilo: Jstanhuldan {Büyük. I k k kt hl' rındaki sahalarda, 191-1-1918 garb D .. ıyor.bah b" 
Bir F'rwa - daha mled.e yalnız Pire. Türkiye Trakyası ıçı~ Muıtafa) Ankaradan (Babaeskili AÖOÜ tr 0ŞUSUR8 "10 8 1 cephdine benzer bir cephe teşekkül d un sa utün Yunanistan-

.. ~ de İstanbul kalmaktadır. Buna bi- lbrahime) tutla galib. • • • etmedikten başka buralarda 23-27 ~ general Metaksas'ın ruhuna a-
-~ aaendir ki halen Atina · Anka • Ağır siklet: İstanbuldan (Ahmed atletler Ci0 rştırak edecek yıl evvelki garb cephesi savaşlarına yınler yapılmıJtır ... 

Victıy 10 (A.A.) - Ofi __., rada bir diplomatik muh11.rebe ~e • Samsunlu) Ankaradan (Kara Hü _ l rrd l k Türkiye kros benzer kanlı muharebeler de olma- Yunanlılık a]emının daima can 
Havas- ajansı bildiriyoc reyan etm.ektedir. Generaller <i1p. - ııeyine) sayile galib gelmişlerdir. b" . ~l"kle .Y•P\:;aanhul liselerinden mıştu. Biliyoıuz ki yeni Alman harb lı olarak tuttuğu Metaksas'ın bu 

Bir İngiliz kruvazörü Captown lomatlann yaptığı bu muharebemn İstanbul güreş elci.pi, son haftalar .b:~~~td:;akımın da iıtirak etti- ' metodu, malik ~lduğu ve k~llandığı 
1 

zafer babasının ruihu iç_in dün ça-
(!enubunda yenı bir Fransız tica- neticesini be1tlem~te ve işe sonda zarfında yaptığı müsabakalar neti. .1 . karar verilmiştir. 1 vasıtalar sayesmde, Derumarka - lı!'lan .. çanlar Yunan mılleti için 
ret vapuru tevkif etmi::.;tir. Bu ~a- ba.,ka va~ıta\arla devam için hazrr~ cesinde teknik bir iistünlük göster- n mM:kt:bliler muhtelitini ayırmak l N~_rveç seferini b~r ayda ~itirdi, bır _hucum em.ri~!r.A Parolamız şu
pur Dakar'a mmekte olan cVılle lanmaktachrlar. Bu kombinezonlar- miştir. için 23 Martta Siılide beş bin met- mutealaben ~e. Holand~, _B~lçika \C d~. Vatanın _ıstıi<lal Ave hürriyeti 
de Mayunga. dır. da artık Sel&n;k men:uubalııı ?~!- Serbest gfrre~e Büyijk Mustet.fa relik bir seçme mwahakası yapıla _ F~ansayı magl~b etme.sı ıçın ancak u_gn!nd~ ~enı fo?akarlılklan ve 

Ville de Mayunga, aette baı:ın- rtir. Di~er iki bölgenin d: aynı .. ~ı.. tarafından mağlub edilen Babaeski- caktır. birkaç hafta kafı ~ddı. Bu sebeble hatta nıhaı fedakarl.k olan ölümü 
danbcri müsadere edilen Fransız bete uğrayıp uiramıya<:a~ını nadı • li İbrahim ile Ahmed Samsunluya Dört kişiden mürek.keb mekteb bugün, uçak baskın ve taarruzları - d~ seve seve kabul emıek üzere 
vapurlarının 14 üncüsü ve mtlta- ~elerin seyri göaterecekrir. yenilen Kara Hüseyin profeşyonel muhteliti takımını beden terbiyesi nın bilhassa sivjl tesisat ve halk ü .. yureklerimizi. fıkirlerimizi en yük 
rekedenberi müsadre edilen va • güreşç.ilerdir. muallimlerinden f-lamdi Sav' er gö- 1 zerinde §Uıada burada yaptıldan sek derecede tutalım. 
})urların da 108 incisidir. sız matrfeUerini me~gu1 etmekte- Yağlı güreş :ıamanında memle.. türecektir. · tahribat olmasaydı. Avrupanın şi - . Gazetelerin nefl'İyatı 

Yenilen mallıımata göe. Fansa mal batı karalarında harbolduğu - Atma 10 (A.A.) - Atina ajan-
hüklımeti bu hususta cenub Afi- dir. ·ı f •k • ·ı nun farkına bile varılmıycıcaktı. sından: 
kası hükumetine şiddetli bir pro- Diler taraftan Daily Tt"k - -,*ngı tere za er Amerı a ıngı tereye Avrupanın doğuı,unda da, gı çen yradyni ga7.etPsi, Yanlıs hesab 
tcsto notası vererek harekat sah - graçjı'm sabı.:k Par.is muhabiri Al- Büyük Harbde Ruslarla Rumenler ettiler.> ünvanlı uzun bir ~aka _ 
nesinden uzak yerlerde yapılan mantarın İngili:.:: ve Fransız harb • • • • d ı k ? Almanlar ve Avusturyalılar ;ıra - l~. nesrctmiştir. Bu makalede ez-
bu kabil müsaderelerin yerinde ~milerini o<;arpıştırm::ık hususun- sevınc1 ıçın e ne er verece . sında miithiş muharebeler olmus ve cumle şöyle denilıııektcdir: 
olmadıihnı ve harbin neticesi ü - daki ~ayretlerinde. muvaffak 01 - • • bu muharebelere Türklerle Bulgar~/ Yükselen bir tek ses vardır: 
~er"nde' hiç bir tesir.i olamıyaca - malarından 1?ndisc etmektedir.Bu (Baştarafı ı inci sayfada) . (~aı tarafı 1 ~ncı ~avfada) lar karışmıştı. Bu suretle, Baltık de- 1 O da adaletin ve onlann boğmak 
ğını bildirmi,..ir. zata göre amiral Darlan Yalnız yi- Kanunun süratle kabul edilmesi Ingıltereyc se•kedılecek mad- nizile Karadeniz arasında ç.olt bü _ istedikleri kü .. k b" ·ıı . 

~· .J.ı~ı · kledcn vapur irin hiç bir fırsatı kaçırmamıc: olan deler arasında yhecek maddele k k k 1 h ı çu ır mı etın ya-yeeek ma= en na . - ,.-- " . "k' • 
1 

d. . 
1 

kt -
1 
yü ve ço an ı cep c er teessüs şamak azminin sesidir. Bu söz 

lann harb 1?emileri tarafmrl~n .hı- ve geçen Salı günü yaptığı gibi, 280 rı ı ıncı cıerecc c wr ama a - etmiş ve senelerle karşılıklı dövuşül- ricacı değildir n·· b .' 
Vidhry 10 (A.A.) - Ofi ajanj,l m.ave edilmesini kabnl etmıştır. eenedenheri geçırilen en kuvvetli dır. ~iyec~k rnad?clerinın ~' kı -1 mü~tü. Şimdiki harbde ise, bütıin bundan evvel işit::ıi~f;.• lsti~~rd~ 

bi~\~r: ld Jtu _ amiral DaiJy Herald'm sabık "Paris mu buhranın vahameti önünde vatan - ne a. d planlar, z1raat. harbı~:c v7 bunlara mukabil olan ı;ey 18 giin- a a ,. İ i~itecektii:. · 
b t tı~ o u J ~·ger 

3 
habiri ise, yüksek bir mevki isgal daşlarının gözünü açan Ruzvelte ba.hrıye nazırlaıının akdettıklerı Jük bir Alman - Leh seferi :ile bir- Realite, mütearrızlaru t h 

nı~;af'Pııa~o~~~~al u;e~an'd v; eden bir memurun d<: Brir.ıon'.a at karşı Londrada büyült bir minnet • son içtimalar.da kararlaştırılmış - k:ac; aylık. Rus - Fin harbi idi. Bu yul ettiklerinden büsbiı~~ ~;ş = 
general Bergeret arasın<l~ dün ya- !edilen heyanaı:_!~rıf edılmış o- tarlık duyulmaktadır. tır. .. . sebeble bugün buralarda ela ne cep~ kadır. Harb, şiddetlenecektir. Mu 
pılan toplantıda Afrika imparator! !arak tavsif ettıgmı yazmaktadır. Ayni duygu, geçmekte olan heT" Kanunun kalbulunden sonra In- he. ne ateş n ne de muharelıeler kavemet iı:nkanları büvüktür 
luğumuzun hariçten bir taarruza Mandhester Guardian'ın sabık eaatin İngiltere muharebesi üzerin - giliz ve Amerikan harb malzeme- almamışbY; ve sadece bir haıb Bütün bu ku\•Vet binasını~ Y -
karşı müdafaası itinalı bir tetki- Paris mU'habirinjn fikri de şudur de tesirini yapmakta olduğunu söy. si si!>arişlcrinin birb:r·nin 'l~r:i o- hali vardır. . kılacağı zaman gelecektir ve b~ 
ke tabı tutulmuştur. Belki de Darlan, Fransada .~1- }iyen ayandan George'a karşı da laeag-ı ve standard hale getmle - Geçen Büyük Harbde, ltalyanın zaman yakındır.> 

Gene mallım oldvğu ~zere, ma- manyanın iJleyhine d~il. fakat In b:Wedilmektedir. cekleri ta'hmi:rı edilmekt~~iir. takriben şimal ve şimal doğu hu -
1
• Ati.na 1 O .(AA) - Atina ajansı 

resal Petain tarafından mütareke ı.Vlterenin aleyhine harl"ket ede _ Londra 1 O (A.A.) - Amerika Londra 10 (A.A.) - Odünc ve dudlan boyunca, lsvıçredeo Adri -

1 

bildiriyor: 
şartları ~rçevesi dahilinde yapı_ rek sah.si nüfuz kazanmağa azmet 8yinında yar~ım layihasının l a~)ulü kira kanunu l ayfüası Çarşamba gü yatiğe kadar, gene müstahkem ve Roma radyosu, Yunanistanın ken 
lan taa~udlcrc u~un olarak bu mistir. Lakin nilhavet Fransız mil hakkında tefaırlcrde bulunan Tımes nü kanuniyet kcsbedecektir. Haf- kanlı bir cephe kurulmu' ve birkaç dini infirada düşıniiş bir vazjyette 
müdafaanın herhangi bir müte - Jeti, gıda maddelt'rİ azlığından İn şöyle yazmaktadır: tanın sonuna doğru tayyare, tank, yüz metre toprak için boğuşulup dö-1 hissettiğini, Arnavudluk cephesin _ 
nrrıza kar ı yalnız Fransız kuv _ ıtiltercnin mes'ul oldııi!unu iddia Bu Apı:_ojerun tahmin edildiğinden 1 top, cephane ve yiyecek tasıyacak vüşülrnuştü. Elhasıl Balkanlarda, deki vaziyetten ve iikbaharda İtal. 
vetlm tarafından temin edilece- edenleT"e kanmış d~Hdir. Fakat f~~la ayanda ~alması Amerikadan olan vapurlardan mürekkeb ka - Gelibolu yarırnadaı>ında, Anadolu- yanın yapacağı şiddetli taarruzdan 
~· tevid edilmistir. . . İn~lterenin de FraMı:ınm abluka- mlah ve techızat gönd~rilmesi i_çi?, j fileler Amerikadan İnıgilterey~ _ak nun §imal d~ğus~nda, frakta ve Fi- fev~alade endiııe ettiğini söylemek. 

Ville de Mayunga adınd~ tı - en hakttındaki hattı harekMini de- yapı.lan hazırlıklarda bır tıaahhuru mağa ba.şlıyacaktır. Bu kanun ınJ listinde harbm bıdayetınden :;onuna tedır. 
caret va:purumuzun bır Jn~iliz ~istirmi?si daha ivi olacaktır. Me- mucıb .. olm~mıştır .. Ticaret esasları : ! giltereye bedellerini peşinen tedi-j kadar süren cepheler ve müstahk~~ Yunanistanın münferid vaziyette 

d.H ... .:3 na mustenıden hoıgiltere hükumeti 1 ve etmeden istediği kadar J.cr ne- hatlar vücud bulmuş ve Lunların ikı bulunduğu hakkındaki iddiaya su 
kruvazörü tarafından zapte me- seıa, J';l'Ua mad~eri ta~ıvan ~ tara~dan ~tin alın.an silihlann vi harb malzemesi tedarik etmek tarafında milyonlarla ve yüz bi~le_r- cevabı verelim ki, bu iddia İtalya~ 
si üzerine bugün şu cihPt ilave e- milerin. bitaraf ajanların kafi knn serti?de bir ~ecikme ol~mı~T. iımkanını verC'Cektir. Bu kanun sa Je insan vunışmu, ve cenkleşm~tır. lann kendilerini avutmak içı"n bes _ 
dılebılir ki .iımparatorhığun mü=- trolü altıncia bulunan limanlara A k d · "h ı· ·k j 1 d h b b b k ı dilci b 

f 
, men a a 11tı sa at, gün gcçb çe yesinde Amerika cümhurreisi n- Şim iki ar ise, am aş a ce- e eri ir temenniden ibarettir. 

dafaası kelimeleri yalmz ne sı ve mıntaka1ara ~tmesine müsaa- a tm ı._t _ı B "dd d lki ·L~ J k d" B ·· y "-T ~~ auıı~ u ı ia a ncııw.- ~1tcreye derhal 32'5 milyon lira - reyan etmiş ve etme te ır. ugun ur,...nistanın ic.ıbında yakın veya 
irrroaratorluğa değil. ayni zaman- de olunabilir ve bu aianlar avni ~un ıçmde lngi)tere . h~_sabın_a ~e- lık askeri ye bahri malzeme g~n -1 Amavudluktaki ceph!!de yapılmak- uza~ m~~te~ v: dostlarından. gö • 
da Metropolun imparato~lı.:kla. zaımanda ıtı<ia maCMt-lerinin Fran rik~an 41_9 tayyare _gond~n1mış ol- dere'ffiJecektir. Bu kanun m:.ıcı -ı ta ~lan muhar~beler Jtalyanın kud - rebı1ecegı muthış yanlımlan Jtal _ 
ınünakale ~·ollarına da şnrrııldır. sada dağıtılmasını rla kontrol e- d~na daır yapımn ıfpat ıle de sa- hince seYke<lilecek malzemenın be retinden aşın Jşlere karışmasından yanlar unutuyorlar .• 

Marcsalın hükumeti namına ko ı debilirler. Dil!er taraftan. Alınan- bıttu.~ . . . deli hakkında hiçbir had tcsbit e-ı hasıl olma bir galat mahiyetindedir. 
1 

Esasen _Yunanistanın İtalyanlara 
hu.şan amiral Darlan artık. Fran- lardan da Fransadan _gıda mad- DaÜy Maıl dıyor kı: dilmemistir. Almanlar, Avrupada her nerede ve onlann ılkhahar taarruzlarına kar 
stz wıpurlarınm müsadP.1'€~ıne "! deleri müsadere etmemeleri ve sa «Bu k8:1'~m mucibince Amerikayı Yeni kanun mucibince reisicüm harbe lüzum gördüyseler bunu, açık şı koymak için bu müthiş yardım ~ 
Fransızların ac1ıktan Cilm~ıne n;ıu tın almamaları rica edilir. Bu tek- ~emokraı:ınm m~thiş b.ir. eila~ _f~_b - hur Ru zvelt'in her şeyden evvel ve bulutsuz bir havada birdenbire lara ihtiyacı yoktur. Yunanistan İtal-

·saade etmiyere~ni beyar.. etmış- liflerin netiresi her ne olurı:;a ol- rıkası ~a.l_ıne getırmek ıçm reısıcum- yapacaih şev. harekete geccbilmck bastıran bir boıa gjbı patlattılar ve ya ile herhangi bir başbasa çarpı§ _ 
tir. . .... . sun, bun1ar herhalde ,gıda ırıadde- hur, butun aalahiyetlere malik ol - Üzere kongreden 250 ile 500 mih on bir yıldırım hıı:ile bitirdiler. İngiliz- mada muzafferane karşı .koyabile _ 

Protestolarımız boşa gıttı~ı ve leri yokluğundan kimin mes'ul ol- mu~ oluyor. Bu ~azi ve fasiııt ma - lira arasında tahsisat i.ı;terr.ek ola- ler, ~imali Afrikada dyni §e) i !tal - ceğini kafi der-.;ccrl • .sbat etmiştir. 
Büyük Britanva ticaret ·vapurla - du~mı sariı 91.lrette ishat edebi- °:evıyatı için bütün propaganda fab- caktır. yanlara karliı tatbik ettiler. Simdi de Cephede Taziyet 
rımızı tevkif ve müsaıicreyı: de - le<:ektir. nkalannın saklamağa muvaffak ola İn'!iltereve yardım için iki bu- şarki Afrikııda. lngiliz - 1talyan har- . Manastır 1 O (A.A.) - Royter 
vam ettiği takdirde buna nıhayet ..._..... ~ he,ıwh mıy~cakları k:ı-dar ağır bir darbe çuk m;ıvar liralık bir kred!yi ih _ bi müthis bir şümul ve suratle cere- aı_a!"'ııının Aınavudluk muhabiri bil-
\.'ermek için bu vapurlara 'Aarb ge teıtkil .etmektedi.T. tiva edE'n üç bucuk senelik bir yan etmektedir. dınyor: 
mileri'Tlizi refakat ettirmek }azım Vichy 10 (A.A.) - Ofi -f>abık Daıly ~xpreu gazetem şöyle yaz- pro~am hazırlandığı haber ve -1 Eğer lngilteıe. bir knra ?evleti Dünkü ~azar _günü, bilhassa mcr 
gelecPktir. Havas- bildiriyor: maktadır· rilmektedir. Bu itibarla daha olsaydı. bu harbın başındakı ha - kez cephesınde ıııddetli muha,.eheler 

Gazetelerin n~ Amerika Birleşik devletlermin «Bu kanun .. İngilt~renin emrine şimdidr>n 125 milyon İn.gıliz !ıra -1 zırlıksızlıkl_:r; sebebile be~~! ~~~d_iye 

1 

olmuş _ve ':'unaıılılar müteaddid mu-
büyük elçisi amiral Leahy, gaze- derhal_ 25~ mılyon hralık harb mal lık malzemenin vapurlara tahmil kadar maglub olurdu ; çu11ku ılıraf vaffaki~etlı taarruzlardil bulunınuş

Paris 10 (AA.) - D. N. :B. a- ıa}ere a(iağ1daki notu tevdi etmiş- zemesı :venlmesi imkanını temin ~- edilmek üzere bulunduğuna inan- etmelidir ki Alnı.ınlar, dört beş se~e !ardır. ltalyanlardan 100 esir, bir • 
. 1ansı bildirryor: . tir: mekted~~· .. Fak~t bu kanunun bıze . mak için bir çok sebE'hler mevcud müddetle, akılları duTduracak brr · çok otoma_tik silah ve bir top alın-

Oeuvre ~azetesi şunları yan - _ Amerika Birle!;İk devletleri daha buyuk hır faydası da vardır: ı dur. şekilde, hazırlanırken onlar da Fran ~nışhr. lngıli~ ve Yunan tayyareleri 
yor: . hükumeti. İn~iliz htikı"ımetinin ab Bun~ail ·~nra. harb ge_milerimiz'. A- Verilecek yeni harb l'emileri sızlar gibi. ter.ed~ü~le va~t geçir - lt~lyanl:ızın geri hatlarına taarıuz et 

Şimdi İngiltere haberdar edı!- lukava t~bi tutma.mağ'a müsaade ~:rıkan usler~nd~ tamır etmek ım - Vac:in~on ıo (A.A.) R('utcr: I mi!lerdi. Faltat ingıhere ?ır_ ada ol- rnı~lerdır. 
ırniş bulunuvor. Donanmamız tı- tti12-i bir Amerikan kızılhaçı ge- ını bulacaııız.» Ruzvelt'in dPmokras'lcre yar - dugunclan ve _çok kuvve~lı bır don.an 
caret ~emnerimize refakat ede - e isinın cocuklar ve kadınlar icin aıım kanunu projesini imuıaaık_ı maya da matık ı-.u1cndugundan, şım ı Amerika resmen yardıma 
cektir. İn.ı?ilteren in ;.ştihasını ka_ - ~~ine dPrccede lüzumlu madde- Ferah sİ.lema~ı yangmmm tan nek az sonra. veni bir distro- diye kadar Almanlar tar:ı.fından bashyo 
bartan şev vapurların hamulesm l l 1~.n F ansaya ,girme.si için ted - VPr M'llnunun 1n~ltereye d<'Vl"ini ~ağlub edilemedi. ?nu, yalnı~ de- • r 
den zivade biz.ıat vapprlardır. r:ııer almı9tır. sebebi anlaşılan:adı b"l<TI"r:rPesi kuıv·vetlc tahmin edil-, nız ve donanma hımaye etmı~ ve (Ba.!Jtaırafı 1 inoô sa~f:ı.da) 

.. M.ezku; gazete amiral D~rlan,'ııı A:rnerika~ kızılh~ı t•~~fın<l.an Tn4kt"dir kurtarmıştır. Almanların uçakça yesının tasvibi hakkında hir teklifi 
!hukumetın bu kararını Vıdı~ d~: ocukların2. dağıtılacak (Haştara.f• ı iııei sayfllda> . - müthiş olan üstünlüklerine rağm~n, reye koymayı ittifakla kabul etmiş-
ki Birlesik Amerika devletlerı bu F'.7ansi.:n ç in ve ilidarı hamil Yangın dördii 11 geçe Beyazıd de 5000 liraya sigortalı oldukları Büyük Britanya adalıii:ını hali. mu- tir. 
Yiik elçisine tebliğ etti~ni kay - suct..'..

1
d H ambor• ismindeki bu va • ~ulesi gözcüleri tarafndan görülmüş, j anlaşılmııtır. 1 hafaza ediyor ve İngiliz hava filosu Vaşington t O (A.A) _ Mü _ 

detmektedir. Paris siyasi m~f~l- c ı.n Ma:rsı"lyava gelmiş ohna _ lstanbul itfaiye grupuna bildin! _ 1 Ateşin ne sur~'tle çıktığı kat'iyet- ziyadeleftikçe bu adanın kuvveti ar. meMiller meclisinin nafiz azalan 
1e · Fr t" t ·ı innt purun " · mişti.r. le tesbit edilememiş olmasına rağ. tıyor. • borç ve ariyet verme proJ· eırinin bi; 

_n, a~z ı:~re gerr.ı '7 nd n dıolavı çok mı>mnunum. b" l A 'k b' A r k d h 
fümaye. cd.ılece~ı . hakk~.n. dakı ka- sı -'·ıa 

1
• ham· ule ile dolu Rxımouttı.. Ancak, alt kattan çıktıiı anlaşı - men, ına i e ~inema tesisatının si - Birleş.ik men .a. mc t'.~a~ ve a- ere a a ayana gitmesine m:ıhal 

-- f l.. 1 d - 1 d t ..... r"'yn lan yoangın, çok kısa bir zamanda gortalı bulunuşları tahkikatın derin. 1 yan meclisleri de. 1>ıra v_e odunç ver kalmamak üzere auan meclı",..ınden 
.acuın şı auı nota ı e egı e aıı- . ·-.ı k" di:ı.er bir vapur da u~ 1 1 k 1 ı ı y 1 , 
?iri nota ile bildirilmiı; oltnQSJn _ ısrnf ~rıue kı adar.r· .-}mesi beklenmek binanın üst kısmındaki ah~b oda- eştiri mesini icab ettirmşitir. me kanununu a )U eltı er. apı an geldiği şekilde aynen kabul edilme-
daki ehromıiyeti tebarüz etOr _ ha taya .-.~ lar~ sirayet etmiş ve itfaiye yan~ın Diğ~r taraftan Fer~h _sinemasını 

1 
bazı. tadilah~ esas ~_n~k~adı ihlal e- sini istiyeceklerini bildirmişlerdir. 

ın kted" l tedir. . yerme gelinciye kadar, sinema bı - uzun hır zamandanberı kıralamakta dehıleceklerı de duşunulemez. O 
e ır er. rd ı A..mf'ı·ikan mılle- - b 1 E d ·· b h 1 h ld Al h b' b" · k d lar ı_, l · h p . M"d" t . d İ g'lte Bu ya ım ar. . nası tamamen ate§İn istilasına ugr~- 1 .~una~ . · nver un sa a ~un arı a. e man~a. ar ı ıtınne .... ve . ya a & ı 88.Do crınin ariçle irti • 

arı 1 ı 'Raze esı e n ı - . Fr. sız mill •tinı' karşı ·iost- mııtır. Bu vaziyel kan•ısında; itfaı- , soylemıştır: 1 galıb gelmek ıçın accıba nı' duşu - batı kesilerel- bunlar açlıktan ve 
reye sari'h bir i-htarda bulunul - timn an · . •. · birer nic:ane- s ı ı duğunu ve bu tedbirin tam zama- luk ve sempatisının . . " Y.~ her _teyden evvel, ı1inemanm üs~ .. ıt-. on_ günle;.de eiııe~a~ bü : nüyo~? 1 Ama~ aıın f~vrupa ~ara- malzemesizlilttcn acaba teslime ic -
lllnda alınmış olduitunu yazmak _ . · teskil evlemektedn. tundek..i ahşab odalarda yatan, du- yuk bır ragbet gormekte ıdı. Yem larınaa her ~eyı yapnbıleceklen ka- bar olunahüece.kler mi~. 
tadır. Bu ,gaz<'teve _göre F . sıru · · d Alnka dönı:lii man ve ateş İ!'tilıisına u~rıyantaıın getirdiğim 1 O bın lira kıymetinde bul olunabilir. Buna .irimi hayır ve kimi df" evet 

ıans~, 1 General WetJr.aft ya 1 lturtarılmasile meı:gul olmu;jtur. bulunan sec: film makinelerime, baş- Fakat o bir ada olan ve denizlere diyor! Biz iı;e §imdilik kat'i bir şey 
~effi~:ı v:u~~~~~!~in icab e - Vichy I O (A.A.f - Ofi - sabık . B~ k~rtarma ;mdiyesini ?1ü~~a- k_alarının n~Ları değmiş olac~k ki, hakim buluna~ İ~gilıereye nasıl u- diyemiyoru:ı. Su kadar var ki. Al-

İngilız" a-•etel-: dı'v-..ıar ki havas'_ bildiriyor: kıh. ıtfa_ıye yan~ının etraftukı ~h_g~r sıneı:nanın ası~a bu hal gddı. 11 laşacaktır? J Şımdıye kadarki tec _ 'rnanlann Balkanlarda, Akdenizde 
•- ..... "°" l Weygand. bu sabah tay ahşab bınalara snayet etmeme~u ıçın Sınema ve tıyatro olarak kulla - rübeler, yalnız uçakla bu. j,-in görü- \.C Afrikadaki uğr,ışıp dolıışınala -

Londra 10 (A.A.) - Müsıakil C~neraC . dönmüştür. lazım gelen tedbirleri almıstır. nılan mahallerle müştemilatının lenıediğini gösterdi. Yakın bir ı:a- rından lngilizlerle harbi muvıffa -
1"ra . b"ld" re ıle ezavıre d 1· f . . b f l" . .. k k h 1· . ·ı . '-' 1 b" . b·ı k kat'i neticeler llSlZ a3ansı ı ırıvor: ya I W ygaııd hareketin en t aıyenın u aa ıyetıuç scıat a- rnes en a ınc getırı mesı memnu manda pek hızlanacağı ,e artacaiı .Uyet e ıtıre 1 ece. .. .. . : 

Paris radyosu tar-.fmdan hafta Cenyer~ h d:ki ik.ı;·netind en çok dar devanı ettikten sonı a ates ~ön- bulundu~undan, sinemanın üstün _ söylenen yeni uçak taarruzlarile in· çıkmıyacağını pekali du~unebıü -
tatı"lı"nd .l- B . ' 'f d"l v~ evvel ıc y · · d .. ··ı ·· t.. d !·. d 1 k" 1 1 ı h "b 1 z. e uc rınon a ac e ı en ~.- •un olduğunu söylen~ıştır. . uru ~uş u_r. e ~~ o a a_rın ·.ı.r<~. ırn~ı~. o ması cıa giltere bir taraftan ta. rı o u?~r - y<>ru 
anıiral Darlan'm, İngilizletin hü- meınn h··ı,; tinin Afnkarhıkı u- Salah.attın Yılmazın rnut~ııc;.rnfı, tetkıke deger gorulmuştur. ken diğer taraftan. Nısandan ıtıba- %. ~ 
C!Urnu devam ettiği takdirde Fran Fra'?"sdız l u u.nn;~ salahiyetleıi teyid. 1 Eriver adında bir zatın da 'nıüstecir 1 Alakadarlar dün, yangın rnahal- ren ' görülmemiş bir t11.n:d1t iPddetle- 'ti ~· 
llız 1 h b '1 · t mı e egesı ki b · ı• · ı· "d k ı~ ' ' B H" 1 f d 
1
. vapur arına ar ~emı erı er- ın~ ]de kalmaınıs, fakat ayni z .. /bulundu ~rı ". sı.nema • oınas~n~n l ıne gı ere· azım ıcleu keşiflerde neceği bizzat. ay ıt e.r .tara ~n an · _ • 

9 \....~ etme~e karar -wrdiğine dair edı1je enişktil0\İl3tir. 1 15 ,000, içındekı sınema aletlemun ı bulunmuşlardır. l>ildi.rilen dem:zaltı harbınm Bntan - -
.. ~ao be~anat Londra<laki Fran man • g 
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Soğuğa karşı 

tedbir alınız 
Y aln~ mcı Biyinm•lı 
ltali JeiilJir. Cebinid• 

. bir luqe 

GRiPiN 

Otüb.ddm mUtevellit bq, cilt, adale afnlarile kınldaiı 'H emsaline 
kutı en seri, en kafi tesirli iliçtır. 

UiZ?mMrnda cünde 3 aded alımr. Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 
pullu kutulan aararla meyiniz. 

: f' , • • • • • : •• • • ~ j. / 

Telsiz muhabere memuru 
alınacak 

Devlet meteoroloji işleri umum müdür
lüğünden: 

Devlet Meteoroloji İfleri Umum Müdürlü~il meteoroloji ı..tasyonların. 
da çalıftınlmak ve 80-IK> llra. aylık ücret veramek suretüe aşağıda ya. 
ulı pıt1ar dairesinde 6 telaiz muhabere memW'U alınacaktır. 

ı. - TO.rk olmuı. 
1. - Alınacak tel&ls muhabere memurlarının en aı orta veya orta 

mektebe muadil tah.s.ll ıörınllf olma.n. 
s. - Aıııterlilt 71PmL1 olması. 

' · - JDcnebi bir kadınll. Hli oh'llamuı. 
5. - Dakikada 100 teliıne almak Ye ıoo kelime Termeıc, dakikada 15 

ıruPlu bı'r fibe teııratını almak ve ya21mat, beynelmilel muhabere u..ul 
n llidelerlni bı1.melc, telsi.7l cihazlan ve teferrüatı hakkında ameli ve 
nuarl tam bilgiye malik olduiunu lsbat etmeısi. 
ı. - En aon 9&llftıft müessesenin tntiye vara.tuını hamil olması 

p.rttır. 

7. - ~ı!acak lınt.lhanda muvaffak olmıw. 
Mü.racaM J.ttidala.rına bağlanacak TMiltalar ounludır: Nüfu.. hüviyet 

cüzdanı. diploma veya. tasdikname, a.skerlik Tesikası, polisten tasdikli ıyt 
huy Up1ı, aıhhat nı.poru, çiçek aşı kA~ıdı, evli olanlilnn evlenme cüz
danı ve en son çekilmiş 6 aded vesikalık fot.oğ'ra.flarile en son 31 Mart 
Hl te.rllıtne tadar milracaat etmeleri. (1247) (1736) 

Dev:et Demiryollatı işletme U. M. den: 
İlan Tash:hi 

Oazetemain ıo Mart 9t1 tarihli ntiahasinda neşrolunan Devlet De
mtryolları Umum Müdürlültlne aid tarifeler lllnının 3 üncft maddesinde. 
ti ıfebekeleri• kelimesi sehven ııubelerb tarzında. basıldıiı ııörUlmüş
tör. TMh1h olunur, 

Muhammen bedeli 12199 (on iki bin yüz doksan dokuz) lira olan 8 ta. 
lem elektrikli makkab motörleri 28.4.1941 :Pa:rıarte& günU saat 15,30 da 
b,pa.lı sart u.sulU ile Ankarada İdare bina.Sında satın alınacaktır. 

Bu tte ıimlek ~enlerin 914,93 (dokuz yüz on dört lira doksan üç 
kuru.t) liralık muYB.kka.t temina.t ile kanunun tayin ettili ve,,ltaları ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 za kadar Komisyon ReiSlltlne vermeleri 
llzmıdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, :1stan-

bul'da Tesellüm Te Sevk Şefliğinden defltrlacaktır. (1827) 

11 An 
İat.anbul ıaratında oturan m{lfteıilerine bir kolaylık yapmak mabadile 

B. KWAPP 
Boyahane Ye kimyHl temizleme fabrlkuı 

~--• Çemberl1tq ltarıı.aında yeni ~ ıube açtıiını l>ildirir. ••1111' 

Gü. Mh. Gn. K. lst. Lv. Amirliği Satınal
ma Komisyonundan: 

27 Mart 041 Pertembe rnnn saat 1-4 de açı:k eksiltme ile 'f'8 2762 Ura 
50 kuru.t muhammen bedelle 3250 giyim beygir nalı alınacaktır. İlk te
mınatı 307 lira 19 kuru~ur. Nümune ve tartnamesi komisyonda görüle. 
bilir, isteklilerin temina.t makbuzlarile gün Ye sa.atinde Galata Mumhane 
eaddMı İbrahim Rıfat han iklnci tattaki komisyona gelmeleri. d840• 

İstanbul Hava Mıntaka DeF o Amirliğin
den: 
Aşağıda yaıılı ml.kta.rda san'atkAra lhtiya~ vardır. Taı!Lb olanlardan 

bilımtiban alınacaktır. İmtihanda gösterecekleri ehliyetlerine göre 50:85 
lıira ara.aında ücret verilecektir. Talib olanların bir istida ile Eskişehirde 

han komı:ıtanlılına müracaat etmeleri ilA.n olunur. d8:2h 
.Aded 

a Betoniyer 
" Beton karJlf,ı.ıma ma.kLrı!stl 
' Teraa Te tarıttırıcı makini3tl 
-1 Kova ldare~l makinisti 
' Tulmıak uatuı 
8 Silindir matiniırt.i 
s Silindir makinisti mm.Tini 
8 Taş tırma makinl.!ti 
• Taş kırma ç.ekicl ustası 
8 T1L§ kırma çekici u.stası mu:ıvint 

8 Aşçı 

SON POSTA 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Kurul Uf tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt .,, aJt.na adedi: Z6' 

~al ft ticari her Dtl'i banka muamelelııll'i 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zina~ Banuamda tunıbarall ve ihbaraıs tuarru.t hea&blannda 

eııu 50 lirası bulunanlara senede 4 defa oekilecet kur'a il• af&P -

daki plf.na ıöce ikramiye dafıtılacaktır. 

4 Adet 

4 " 
4 " 

1,000 Lirahk 4,000 
2,000 
1,000 

Lira 

40 • 
100 " 
120 " 
\60 " 

• 500 
250 
100 
60 
40 
20 

n 

" 
" • 
" 
" 

4,000 
5,00J 
4,aoa 
3,200 

" 
" 
n 

" .. 
" Dik.kat: H~sa!>larındaki paralar bir ıene içinde 50 liradan atalı 

dii(iniyenlere ikramiye çıkt~ı takdirde "Jlo 20 fazla.sile verılecett&r. 
Kur'alar senede 4 deta. 1 Eylll.1. 1 Blrınciklnuu, 1 Mart ve. 1 Ha. -

ran tarihlerinde çekilecektir. 

Bursa Nafıa Müdürlüğünd~n: 
ı - Bursa • Mudanya asfalt yolunun o + 718 - 2 + 718 kilomet

releri arasındaki bozuk asfalt Ş()8enln 16000 lira keşi! bedeLle .s.andoviç 
sistemi olarak betona tahvill işinin Jcapalı zart usulile yapılan eksiltme. 
sinde taıı'b çıkm&dığı cihetle yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Ek8ııtme 3.4941 Perşembe günil aaat on birde Bursa VHAyeti Dai. 
mı Encümeninde yapılacaktır. 

S - Bu işe ald evrak ~unlardır. 
Vahidi f;yat li.5tesi, keşif, eksiltme Te bayındırlık iflerl genel fa.rtna

melerı ile mukavele proje.cıidır. Taubler bu evrakı Nafia Müdürlüğünde 
görüp tetkik edeceklerdir. Mukavele proJe&nde tadllı\t yapılmıştır. 

4 - Tallblerin münakasaya iŞtirak edebilmeleri için 1200 lira muvak.. 
k:aıt teminat yatırmaları, bu iŞ için yilA.yet makamından Wl.n tarihin
den sonra alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri. 940 senesi için Ticaret 
Odasına. tayıdlı olduklarına dair vesika almış olmaları ve üçüncü mad.. 
dede yazılı münakasa ve tennl evrakını görüp kabul ettikleri:ıe dair 
imzaladıktan sonra 2490 aayılı kanuna uygun olarak: hazırladıkları tek
lif zarflarını 3.4ı 1941 günü saat ona kadar Bursa VilAyeti Daimi Encü. 
mentne maldbm mukabilinde venne:eri H.7lımdır. 

Postada vukubulacak: gecikmeler kabul edilmez. (1822) 

Kocae'i Defter'?arhğı dın: 
Karasu merkez kazuına 22 kilometre mesafede ve sahile 15-20 metre 

yakın bir mahalde bulunan Kuyumcular kôyü civarında batık tahtelba. 
bir entaı:ı 7.3.94.1 tarihinden itıbaren 21 gün müddetle ve muhammen 
1600• lira bedelle ve şartnamesi mut:ibince açık arttırma suretile müza
yedeye çıkanlmı.ş ve 27 3.941 tarihine tesa.düt eden Perşembe günü saat 
H de Kocaeil Defterdarlığında icra kıhrtacaiıtıdan talib olanların % 
7,5 teminat makbuzlarile birJikt.e Kocaeli Detıerdnrlı.ğıııda müt~ekkil 
satı., koıni.,yonuna müra.cııat eylemeleri il.An olunur. c1825• 

A •" Gr. iHSA .• SAMI • 

n! .! ;.ra2 ~-~ı.~r~a~}w· 
• .,.1ı: içlu toairi lr.et'l, 11tu•flyetl 
elı •aala te•• qıdır. Her eeuneJe 

lıaluıı.r, Kutu•• 46 l•ruttur. J 

Zayi - İnebolu askerlik şubeş\nden 
aldığım terhJs tezkeremi :ııa.yi etıttın . 

YenisLrıi çıkaracağımdan eskisi hU -
ltümsilzdür. 316 tevellüdlU. 

inebota kazası Abana nahl)esi 
Kilmaz ~yeslnden Kalalatutıu 

isman Kamil 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank · Şuhe•İ 

Mer'tezi· Be:Un 

Türkiye tubeleri: 

Galata • 1atanbul _ bnıiı' 

Deposu: tat. Tütün Oüınrütil 

* Her türlü banlıa iri * 

, 

J;. OIJll 
SAÇ SABUNU 

Saçl•rınııı mullafaı,. için harllıGl11•e 
t••lrinl ilk kull•nıeta 16receı .. ı"ı1. 

20 ICwrwetur 

,. TORKİYE KÖYLO ve işçi ELBİSELERİ 9" 

1 Serlevhasile dünkü nüshamızın son aahifesinde neşredilen FTat ve Çefit liıteai ilanında: Mcz.lciır ilanının 1 
(10/3/941tarihinden20/3/941 tarihine kadar) muteber olduiu yazılacakken tertib aehvi olarak 

.................................................... 
twn Posta Matbaasa: 

Hqrl7a& Müdiiri: Selim Ra1ıp Zmc!9 
&AllUsLBRİ: S. Raiıp D4BQ 

( l 3 / 941 tarihinden 10/3 / 941 tarihine kadar) ,eklinde dizilısittir. Tavzih ve tashihi keyfiyet olunur. ~ Dıem VfAKUQJle 

Mart 11 

Mükemmel 

İstanbul Hava Mıntaka 
den: 
Bir lnaklnlstle ~bir marangoz 

alınacaktır. 
1 - Depomuzda ücretle çalışmak tizere bir tayyare veya ot.omobil ma.

kinistae bir marangoz ustası alınacaktır. 
2 - Askerlikle allltası olmıyan i!teklilerin imtihan gün ve şeraiti an

lamak llzere en geç 15.3.941 tarihine kadar Ye~ilköy hava mınta.. 
ta depo lmlrliğine müracaaUarı. 

1 - San'at okulu mezunu tercihan alınacaktır. c18Z9ıı 

,, , 
TURI< TICA~~T E?ANJ(ASl"A.~ 
~UPONLU VAD~LI MtVDUAT 

PARAN 1 BURADA -·~LET . 
.~ ~ 

p: A •-r·~· Jt 1 .... 1 1[""11111 1 

DENİZ, KARA ve TUNA VASITALARİLE 

Avrupaya ve Avrupada.n, beynelmilel her nevi nakliyat gllmrük ye 
transit i.Şlert . 

K. A. MÜLLER ve Şki. 
Galata Voyvoda Caddesi Minerva Han Telefon: 40090 

Telgraf: TraMport 

-===========-===-1941 l.{RAMIYELERI 
T. iş Bankası 

1941 Küçük 
Tasarruf Hesaplan 

iKRAMİYE 
PLANI 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lira 
a , 1000 , - 3000.- • 

2 ' 750 ' - 1&00.- • 
' • 500 • - 2000.- • 
• • 250 • - 2000.- • 

u ' 100 ' - 3500.- • 
80 • 60 • - 4000.- • 

soo , JO , - tooo.- • 
K.tıfideler: ' Şubat, 1 Ma1as, 1 A. 
tuat•, 1 tkiııclteıpta &arillleriad• 

yap&lJr, 


