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s ek ·ı Un Parti Amerikan 
rardımı 

lstanbnlda paraşntçolere 
. karşı mocadele için 

kurulan teşkilat 
' .A 

rupunda ha~ic~ Demokrasilere 
yardım projesi 

kanuniyet kesbetti 
vaziyeti anlattı IS güne kadar aJWn menzilli 

bombardıman tayyareleri de 
gönderilecek 

Kaza ve köylerde yüzlerce genç vatandaştan 
teşekkül eden müdafaa ekipleri, melhuz 

düşman paraşütçiilerine karşı hazırlanıyorlar 

Refik Saydam ve Vekiller 
Grup azasının sordukları 

suallere cevablar verdiler 

ilk tecrübe Pazar gUnU Sarıyerde yapılacak Vafington 11 (A.A.) - Mü • 
meaailler meclisi, demokrasHere yar- Vilayet seferberlik müdürlüğü, ı 
dım kanu:ıu projesini ayanın tadil- İstanbul vilayet mıntakası dahilinde 
leri ile beı·abcr, 71 reye karşı 31 İ melhuz düşman paraşütçilerile mü- 1 
rey ile taıvib ebniııtir. cadele etmek üzere bir müdafaa tcş. 

Va,fington 11 (A.A.) Ruzvelt, kilatı vücuda getirmiştir. 
bu akpm, . d~~?kraailere yardım Kaza ve köylerdeki yüzlerce genç 
kanunu prOJCSllU ımzalamııtır. . vatandatlardan mürekkeb olan bu 

Londra 11 (A.A.) - Va~ng • 'teşkilata aid bütün hazırlıklar ikmal 
tonun muhtelif membalarından ge • edilmiştir 
len telgraflara göre, Ruzveltin ta- p . .' .. 1 le. .• d ] 

Ankara, 11 (A.A.) - C. H. ----~___._.....,..,..,,.....-r-~T~i 
Pa.rtısi Meclis grupu bugün 11/3! 
1941 Salı günü saat 15 de reis ve
kili Tra.tnon mab'usu Hasan Sa • 
kn'nın reisliğinde toplanmıştır. 
Ceüıe ~ılır açılmaz ilk defa söz 
alan muhterem Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam Büyük Millet Mec
lf5inin kı.ş tatiline karar verdili 
tarihtenberi geçen 2 aydan fazla 
rmiddE't zarfında memleketi ala -
kadar eden bütün harici hadisat 
ve mesaile dair mufassal izahatt a 

· d"I 4c. tor ' d h ·b· ·ı araşutçu ere arşı muca e e <et· nur e ı en J pı o mu rı ı ı e kilA d 'f .. it dd l 
birkaç kruvazörün lngiltereye dev-

1 
.. atın1 a va~ı. e gorec~ Y~~I ~ara 

bulunmuştur. 

Başvekili müteakıb söz alan 
bizwk hahbler tarafından bu ha • 
dısat ve mesaile dair serdedilen 
fikirlere ve bu izahat arasında 
hükümete tevcih ettikleri sualle. 
re alakadar Vekiller ve bizzat Baş· 

redileceğini ödünç verme ve kira. d~zB u t~~ ıda~ tek.mi e. 1 mı·· te • 
lama kanun projesin.in bu hafta im. ır, d u 1~h kc ıİ e ıp kerıne,t·h~u İ 
zaıından sonra derhal bildırcceği :run a.ı81 \ u a~m~.1 _ıa a 1~~~ 
zannedilmektedir. Kruvazörlerin 34 e ;eriliİce k .ve B en 1 crl~c sı p 
mil ıUrati olan Omaha sınıfından tcvzı ~ .. e~e ti~ •• b u ayın.1 A nck 8 

olduğu ıöylenmektedir. zar guknu
1 

n cdn ıtlb aren kv_ı1:yet a::a 
Hafif Amerikan harb gemileri ile mıınta a arın ~. ..u teş 1 at rn~n .. • 

<Devamı 7 nci şayfada) sublan, paraşutçulere karıı buyuk 
müdafaa tecrübeleri yapacaklardır. 

Belgradın 
vaziretl 

ilk tecrübe önümüzdeki Pazar 
günü Sanycrde yapılacaktır. Tecrit- ft...c 
benin aaati gizli tutulacak ve cana- 11['_....___~_._~.,..:...;....;...:.__ ......... ...j 
var dildüklerilc civara paraşütçüle-
rin inmiı olduğu ekiplere bildirile • '\hndan taldb olunacak n tec • 
cektir. Bunun üzerine ekipler derhal nibe sonunda icab ettili takdirde 
düııman paraşütçüsü kıyafetine gir- yeni tedbirler alınacaktır. 
miı olan kimselerin üzerine hücum 
edecek ve kendilerini zararsız bir Bu aabah ~elen haberla 
hale koya~ldardır_. . ' linci aayladadır 

Hkil tara~ından i~ab ed~n ~evab - B vekili.miz Millet Meclisiniıı evvelki günkü içtinwnda 
lar ver.lmış ve mütemınım ızahat- af 

10 
ıs · 

Yugoslavya 
mukavemet 
edecek mi? 

Bu tecrubeler hır hakem heyd1 ~_..~ 

Ferah sineması yangınına ta bulunulmuştur. ! dilecek madde olmadığından Baş-ırak saat 1~ u. geçe ce eye nı • 
Ruznam e b ka müzakere e- vekilimizin izahatı tasvih oluna • haıyet verılmiştir. 

Amerika da 
Fransa aleyhine 

cereyan 
başgösterdi -

Fransa - Amerika mü
nasebatı kesiliyor mu? 

Amiral Darlanm beyanatı 
Amerikada şiddetli bir 

aksUIAmel hasıl etti 

Matsuoka Martın İngiliz Hava !='İTü.t~;: Belf:;,,:ı!:ft..~~ itf aiveOİO geç geldig~ i 
17 sinde Moskova Nazırının yapacağı beyanatı J bk.k J 

yolileBerlinegidiyor beyanab ıar~~~;y:~:.~:.:: ::!~,~iddiaları ta l 0 llDUJOf 
Tokyo 11 (A.A.) _ Hariciye Londra 11 (A.A.) - Avam Ka- dildkat nazarlarını çekmekte ber • Evıvelki gün, Şc'hzadeba§ında -ı zin yazdığı gibi, yangının kontak-

nazırı Matıuoka bugün imparatoT marasında havacılık bütçesinin devamdır. ki Ferah sineması binasile müşte- tan mütevellid olmadığını göster-
ve imparatoriçe tarafından kabul e- müzakere.si mUnasobetile hava na Times diyor ki : . milatının tamamen yanmasile ne - mektedir. 
dilmitt!r· !3u .k~bul._ bugün imzala • zırı Sinclair bir nutWk sö~J~miş ve Yuıgoslavyanın şer~fıne v~ 0~= ı ticelenen yangın hadisesi tahkika- Tahkikatı idare eden müddeiu-
nan Hındı Çını - Sıyam •ulh mua - geçen sene içinde İngıhz hava dusunun cesaret ve ınadcılı ş tile adliye ve zabıta dün de meş- mumi muavtinlerinden Ortıan .Kö
hedesi ve Matıuokanın Avrupa se. kuV\·etlerinin faaliyeti hakkında! ret:ine sıkı bir surette ~~ğlı kala- 1 gul olmuşlardır. ni, evıve1ki gün ve drün beraberin
Y!'hati ile alak~dard~r. Ja~~n hari-j tafsilAt verdikten sonra, önü~üz- cağını ve Yunanista!1a hucum et ·ı Ya~ının devamı müddetince, de ıfen heyeti olduğu halde ŞeMa
cıye nazır.1 ~erime ş:"ıtm~k uzere 1~1 deki senenin .ihtimal ve .imkfın!a- (Devamı 1 ncı sayfada bina dahilintdeki elektriklerin yan debaşına giderek yangın sahasın-
Martta Sıbırya ekspresın~ Mançuli 1 nnı bahis mevzuu ederek demı.ş- .,... ............................................ , 1 makta oluşu dün bazı refiklerimi- (Devamı 7 nci ıayf.da) 
istasyonundan binecek ve Mosko - tir ki· t • 

vadan g~çe~ektir. Bi~ b ir değil fakat iki hava kuv J tngilizler 1 • ı• • 1 • 
Domeı aıansı, Matsuokanın Ber- etile çarpıştık ve baı.ı nisbetlcr da ı S f d k 

lin v_e Romn.dıın~.b?şk~ Moııkova.yı hilinde hala da çarpışıyoruz. Or- ! vazi ve ti o ya a 1 ngı iZ 
da zıyaret edecegını bıldırmektedır. taşarkı takviye ettiğimiz nisbette i J 

Ç .. ·ı . l Dar/ana . ikinci dt!fa Almanlara karşı kuvvetimiz azal- i nasıl 1 . . ı· b ld OrÇl amıra Tokyo 11 (A.A.) - Stefani: mı tır. 1 t 
cevab verecek Matsuokanın &eynhati hakkında ~tiyatları !hesaba kntmadan. ! go··ru·· yorlar ~ e ÇiSi s an u a 

_ mütalealarını yazan gazeteler, ya -1 Almanların harbe _girdiği zaman l • 
. l I (AA ) _ Fransız .)lanet devI:tlerin . zimamdarlar.' _ile • ellerinde mcvcud iki saf !..ava kuv İ 

1 Vaşıngton · · 1 ak örüşmek uzere bır Japon harıcıye vetlcrinin ~·arısını tahrib ettik. : - Almanlar Türkleri oh- 1 
ticaret va~url_a~ına mfh~emel d:Creği ~azırının ikinci defa olarak ecnebi İtalyan fstihsaH\tı, tamamile ııesa- j •nmak, Yunanlıların 1ı harb gemılerınm te a at eh d (Devamı 7 nci aayfııda) (Dnamı '7 nci sayfada> r-
hakkında Amiral Darlan tara n an azmini kırmak ve Yu-
yapılan beyanat Birlcıik Amerik.ada 1 ı· d d k goılavyayı tazyik et • I 

wcrn ı.1' • ..... ~aylart:u Perapa a~ ote ın e ün geceki infila mekle mefg"'· : 

General diyor ki 
1941 harb yıhnda neler 

olması muhtemel? 
--YAZAN: ----. 

Emekli General 

H. Emir Erkilet 
eSon Postat nın nskerl 

mııharriri 

ngiltcre ile olan harbi bu 
sene bitirmek baılıca Al .. 

man hedefidir. Çünkü bu yılda 
Alman hıırb kudreti en yiikıek 
ınok.tıııma çıkmıı. lngiltere iae 
en son kuvvetini henüz kazan • 
mamı~ olacak.tır. 

Almanya, bu ıene İngiltere
yi mağlub edebiJdiği t8'dirde 
harbin dııhn çok uzamamaaı 
muhtemd olabilir, fakat bu yıl 
mağlüb edilemiyccek olan İngil. 
terenin harbi uzatarak ve git .. 
tikçe daha fazla kuvvetlenerek 
neticeöe ~alib gelmeai de pek 
muhtemeldir. l 

(Devamı 8 üncü sayfada) 

\.. ) 

• ,. '""' ~ 
tnf&kırtfuı~eib • ota.Uiu hisarı eöıterir bir resim 

... . (Yazısını 1 inc1. sayte.ml7Xla bulacauınız> 
'( .. , 

.. · ,,. 

2 • Türk ve Yunan hu - 11 
dudlarına doğru ilerli
yen ileri Alman maki- ! 
neli kolları vardır, ga- ! 
zetcler: uBunları bom- •

1
: 

balamak lazımdır» di
yorlar. 

3 • Balkanlarda lngiliz 
hükumeti tarafından 
fU günlerde mühim 
teJ~irler alınacaktır, 
L "fıi de alınmııtır. 

Londra 1 1 (A.A.) - Tay
mia gazetesinin diplomatik mu• 
habiri Balkanlardaki vaziyet 
hakkında ıunları yazmaktadır: • 

Hafta sonunda alınan haber. 
ler. beklendiği gibi, Almanların 
Balkanlardaki pli.nlannı tatbi • 
ka devam ettiklerini isbat et -
mektedir. 

Bir taraftan Alman askerleri 
Bulgari&tanda vaziyetlerini tak
viye ederken diğer taraftan Nazi 

1 
diplomasisi Bulgaristana komşu 
memleketlerde entrikalar çe -
vinnektedir. 

(Devamı 7 ne& sayfada) 

'-··········-························ ... ··-·-' 

Elçi ile beraber elçilik erkanı ve Sofyadaki 
İngiliz tebaasından 70 kişi de geldiler 

Bay Rendell'in beyanatı 

Bay Rendeli ve ail~ıi e(ra dı Sirkeci prıada 
İngiltere ile Bulgaristan arasın ' B. Rendell, S~rkeci. ~stasyonun -

daki diplomatik rnünasebatın ke - da, şehr~izdekı .tngıhz kol!solos
silmesinden sonra daha bir müd - luğu erkanı, yerh ve ecnelü mat
det So!yada knlarak sefarethane buat ımümessilleri tarafından kar-
'\şlıerini tasfiye eden l~ilterenın şılanmıştır. . . .. _ 
Sofya elçisi B. George Rendell. Re~de.11, kendis!le goruşen ~a -
beralberinde ailesi ve elçilik crka- zetecı!_erın ~u~llerıne cevaben şun 
nı olduğu halde, dün gece saat 9 ' ları soylemıştır: 
da hususi trenle şehrimize gelmiş-! - Yolculuğumuz çok rahat geç 
tir. {Devamı 7 nci aayfada) 



2 Sayfa 
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Hergün 
Fransanın 
İaşe meselesi 
~----· Muhittin Birıen 
F ransada son zaınanlatda 

geni§ bir siyasi hDTeket vu
kun geldi. Bu hareket, Fransa He 
Almanya arasındaki münasebetle
rin ıalabı ve evvelce Bay Hitlerle 
Mar~al arasMıda kararlaşurılmış o
lan iş birliği prensipinin latbikah 
bakımından yapılan bir hareketti. 
Şimdiki halde, kat'i şekiini almı§ 
görünen bu hareket tamamlanır ta
mamlanmaz general \\' eigand Afri.. 
kadan Vicruye geldi ve orada biT 
takım müzakerelerde bulundu. Bu 
muzakerelerin neticesinde de Marc. 
şal ve muavini mcvkiine geçen a· 
miral Darlan Amerika gazetecileri
ni toplıyarak onlara beyanatta bu
lundular. Bu Leyanattan anlıyoruz 
ki Fransa, bir yandan imparatorlu. 
ğun müdafaası davasını fiili suret
te ele alacak ve diğer taraftan da 
açlığa karşı mücadele için, bundan 
böyle, müıtemlekeletle ana vatan 
arasındaki münaknleyi, Fransız do •. 
nanmasının himayesine verecektir . 
Hatta, Fransa hükumeti, bu kara
rını Amerika hükumetine yazı iJc de 
tebliğ etmiştir. 

* 

Resimli Dlakale ı Kzrzlmıyan 
. . 

zıncır 

Sağlam bir iple mukayese dahi edilemez, .zincirden de kuvvetli Çabuk utanan, her şeyden çekinen, sesını yükseltmekten ürken 
ö~le bağlar vardır ki, göze görünmezler, elle tutulmalan kabil değil. adam maddi, manevi ne kadar büyük bir kıymete sahih olursa. olsun 
dir, fa.kat ellerimizi kollanmızı bağlıırlar, bizi hareket edemez bir cisim pratik sahada bir sıfır olarak kalmıya mahkumdur, ellerini, kollarını 
haline getirirler. Bunlardan bir tanesinin adı utangaçlık, çekingenlik, bağlıyan zinciri kınp atması güçtür, hastalığın ilacı güç bulunur. Me • 

• ürkekliktir. sele ona tutulmamaktadır. ................................ -........................................ -....................... ______ ........................... ············-·· ······--··---

c z Ü R A ~ T::; 1 ~«ıl~ 'Yeni:~ .. -
Hor örü meme i lazım ESIF,ICAT veTE K ER 

it ~ ;;;ec;;:;;;; ; ?& • =:s = ; j 

Sözün 
Memu,:-;ihniyeti 
!Vlantıka aykırı 

l Olmama~:;., Ta'a _J 
«Her yiğitin gönlünde bir a slan 

yatarn derler a? Benim de içim, ta
şı.?a toprağına kurban olduğum §U 

guzel yurdda her §eyin - am,nn en 
ufağına kadar • yolunda gittiğini, 
her işte aklın, mııntıkın hakim oldu
ğunu, cümhuriyet yurddaşının , her 
yerde saltanatın kölü müşkülat 
an'anesinden kurtıı l l'T' vl"pyeni bir 
memur zihniyeti ile kar11landığıııı 
görmek ister. 

Bu masum emelin birçok yerde 
tahakkuk ettiğini zevk jJe, hnmd ile 
ikrar ederim. Ancak hazan da öyle 
vaziyetlerle karşılaşıyorum ki bun
lardan elemlenmcınck mümkim ol
muyor. 

Mesela, geçen gün, lsviçrede bu
lunan dost!L.~ımdan hiri bana, hu kış 
öksürükten pek bizar olduğumu 
kendisine yazdığım için, - s•rf hatı
rımı okşamak maksadile - ufncık 
bir kutu öksürük şekeri göndermiş. 

Ankara postahanesinin <ıGclen» 
gişesine müracaat etmemi bildiren 
1 7 1/ 31 O num!ırnlı "c: 7 Mart ta
rihli ihbarnamesini alıp oraya var
dım. Alelusul hüviyetimi isbnt et
tikten sonra da, içinde ne olduğunu 
henüz bilmediğim paketi istedim. 

Terbiyeli, anlnyıılı ve yakasında 
hukuk mezunlarının rozetini taı<ıyan 
aydın yüzlü bir genç, nazikane bir 
ifade ile : 

- Efendimi dedi; paketin için. 
de ilaç varmış, onun için gümrük 
memurlarının tembihi var: Bir he

Kurşun geçmez benzin depoları, pilot otomat- kim rnporu olmadıkça size bunu ve-

ele iki ma e: O un Miknatıslı bombalar 
kn ü ve nznm cibresi 

Güzel ııulh senelerinde, ağustos 
böceği gibi, vaktini ötmekle geçir
miş olan F ran sanın mağlubiyetten 
sonra nasıl feci bir iaşe vaziyetine 
dlişmüş olduğu ınnliimdur. Bu vazi
yetin içinden çıkmak için, Fransa, 
mağlubiyettenberi haylı çarelere 
baş vurdu. Bunlardan birincisi, 
111emleket dahilinde bulunup ia§e 
bakımından istifade edilmem müm
kün bütün unsurları bu gaye ıçın 
kullanmak tedbiri idi. Bu sahada 
Fransızlar her şeyi yaptılar; hatta 
at kestanelerine varıncaya kadar her 
maddeden istifade ettiler. Fakat, 
bütün ga}"J'ete rtığmen Fransa, ken. 
di nüfusuna kafi bir gıda vermeği 
tf'min edemedi. 

1 
rcmiyeceğiz. , ....................................................... .-............................................ \ ar ve buharla müteharrik tayyare motörleri Hiçbir yerden jJaç beklemediğim 

lıe yararlıkta adını bile anmadığımız kül, ihtiva ettiği po- • cihetle: 

ikinci tedbir, Almanyanın yardı
mından istifade etmek idi. Alman. 
ya bazı yardımlar yaptı; mesela, 
yiyecek ve tohumluk patates verdi; 
biraz şeker verdi; evvelce Fransada 
müsadere etmi, olduğu buğdayı ia
deye razı oldu. Fokat, ihtiyaç o ka
dar büyüktü ki bu yardımlar da 
yangına su serpmekten başka bir 
mana ifade edemezdi. 

Üçüncü tedbir olmak üzere, Fran
sa sabık müttefikinin yüksek duy
gusuna müracaat etti. Sırf Fransa. 
nın iaşcsine tnhssi edilmek üzere 
hnüstemlckelerden yiyecek getiril

mesine mümanaat edilmemesini is. 
tedi. Bu işin bir Amerikan heyeti 
tarafından idııre edilmesini, Alman
yaya hiçbir ey verilmemesinin te
minini taahhüd etti. Nitekmi, Al
manya da hiçbir şey nlmamayı ta
ahhüd ve yiyeceğin Amerika kon. 
trolu altında tevzi edilmesini kabul 
edjyordu. Bu tedbirde.o hiçbir neti
ce alınmadı; çünkü, lngiltere, en 
büyük siliı.hı olan oblukadan vaz
geçmiyordu. Bu bahiste Fransanın 
ricasına Amerika <la müzaheret et
tiği halde gene lngiltere bildiğinden 
vazgeçmedi. 

Sonuncu bir tedbir olmak üzere, 
Fransa, müstemlekelerinden bir ta. 
kım yiyecek maddelerile yüklü olan 
Fransız gemilerini Fransayn müte
veccihen yola çıkardı. Fakat, bunla. 
nn çoğu lngiltere tarafından yakala
nıp ıgötüri.ılmüşler. Bu arada, galiba, 
yiyecek. ancak, Ceznyır sahilerinden 
kalkıp gizlice Fransaya gelebilen 
küçük motörler ile nakledilebildi. 
Bu da, çok basit bir kaçakçılık yar. 
dımından baııkn bir ~ey değildi. 

Bütün bu mücudele arasında, 
Fransa fenn bir kış Geçirdi. likba
har, kışa nisbetle daha fena şartlar 
içinde açılıyor. 

* Bir taraftan açlık müeadelesile 
uğraşan Fransa, bütün kış esnasın· 
da, bir de harici Eiyaset ve Alman
ya ile iş birliği politikası meselesile 
meşgul oluyordu. Fransa bu iş bir
Üğini, ancak Almanyanın muzaffc. 
riyeti şartile kabul etmiş gibi görü
nüyor, Almnnya da mütemadiyen 
Hya onunla, yahud bcnimleıı diye. 
tek onu sıkıştırıyordu. Son hafta
l~rın siyasi hareketlerinin aldığı ne
tıcelerden anlıyoruz ki nihayet, iki 
t~mpon araaınd:ı kendisini ezilmiı 
hısseden Fransa, Almanya ile iş bir
liği yoluna doğru meyletmiştir. 

ı Meyletmiş11 diyoruz; bu yola 
kat'i surette ve sonuna kadar yürü
mek üzere girmiş midir? Hiç olmaz. 
sa bugÜn için, bunu böyle :zannet
miyoruz. Fnk-ıt. tahmin ediyoruz ki, 
Fransız gemilcrıni Fransız donan
masının himayesi altına koymak 
kararı, hem bir taraftan memleke
tin fa esini temin etmek, hem de 
Fransayı Alman politikasına yakın 
ve müvazi bir yoldan gidiyor gibi 
göstermek i~in nlınmış bir tedbirdir. 

Fransız donırnması, ~imdiye ka
dar bir hayli giizel kuvvetini kaybet
tnioŞ olmakla bnaber, bugün Akde
niz için iyi bir kuvvettir. Bir büyük 

(Devamı 6 ncı scıyfacla) 

tas maddesile, toprakta mükemmel bir gübre yerine ge. : Bu .h.arbin en mühim keşiflerin., bulunuyor. lııte ayni derdle malul .-.-.ilaç mı? diye sordum .. Emin 
• den bm de, kurşun geçmez benzin olan Danimarkada tamnmı..ş alim- mısınız? 

çer. Ayıklanan üzüm cibrcainden de hem yağ çıkarmakta, : depolarının icadıdır. Bu çeı.ıid de- 1 ferden ve mucidlerden birisi. uzun Gümri.ıKçüler muayen_ et-
hem hayuan yemi yapmakta istifade olunuyor. " poların icadına kadar, tayyareler ı zamandanberi ağaç yaprnklanndan 1 mişler, kaydına da o yolda işaret 

: için en büyük tehlike benzin depo- kömür istihsal etmek mesclesile uğ- düşmüşler .. 
""-.................................................................................................. .,,/ lannın makinelitüfek mermilcrile raııyormuş. Bütün dünyada, bilhas- Su halde? 

('·Son Posta" mn ziraat mütehassısı yazıyor) delinmesi idi. Fakat «kurşun geç- sa şehirlerde, yüz binlerce ton ağaç Rapor getireceksiniz, efen
mez benzin depolan» nın icadından yaprağının heder olup gittiğini gö. dim. 

Hnç ehemmiyet verilmiyen dö. kısım .3 1 .305 kilo mahsul verdiği 
küntü ve artıkların bilhassa ziraat halde, küllenen kısım 3 7. 70-0 kilo 
alemindeki faydaları, bazan akılla- mahsul vermi§tir. 
ra hay~et verecek bir mahiyet ar. Kül, ekimden evvel hektarına 
zeder. Jleri metnleketlerde bu ar- 500 kilo hesabile, serpilmek sure. 
tıklardan, hep ikinci bir defa daha tile kullanılır. Azot ilavesi arzula
istifnde etmenin kolnyı arqtırılır ve nıyorsa, on .lcilo küle, üç kilo sülfat 
böylelikle istihsalin kiymeti artırılır. damonyak hesab edilmelidir. 

Geçen bir yazımda, soba kuru. * 
mundan bahsetıni§tim. Bugün de, Üzüm cihresinden mısıl istifade 
en &§ağı onun kadar hor gördüğü- ediliyor~. 
müz odun külünden bahsedeceğim. Sırası gelmi ken çokça üzüm ye. 

Evlerimizden tu en büyük fahri- tiştiren ve bunu şarab yapmak sure
kalara kadar adı bile anılmıyan bu tile işleyen memleketlerin bir artı
artık, ziraat sahasında iyi bir gübre ğından da bahsedelim. 8u artık, ü
ı?'ibi kullanılabilir. Muhtelif nebat. züm ta.nelerinin kabuk ve çekirdek 
ların yakılmasından arta kalan kül- !erinden ibaret olan cibre' dir. Her 
de, bilhassa potas maddesi azım- yıl yığın yığın öteye beriye atılan 
sanmıyacak derecede bulunur. Top. bu maddeden bakınız nasıl istifade 
raktaki mevnddı gıdaiyenin azot- ediliyor: 
tan sonra en çok arananı potas ol - Harb dolaysile Fransanın bilhas. 
duğundan. kül bu ihtiyacı karınla. sa yiyecek bakımından büyük bir 
maktn çok faydalı olur. Hele hün- darlık içinde bulunduğu malumdur. 
yesinde §e'ker ve ni asta yapan, ü- Gazetelerin yazdığına göre, harb
züm, pancar, mısır ve patates gibi den önce nüfus başına 17 kilo yağ 
mahsullerin potas ihtiyacı, diğerle. harcayan bu memlekette, şimdi ve
rinden fazla olduğundan bunlann sika ile verilen cüz'i miktnr, yılda 5 
tarlalannda kül, sahiden yararlı bir kiloyu bile bulmuyor! ıcFransa hü. 
gübre rolünü oynar. Hem de beda- L:umeti, memlektteki yağ kifayetsiz
vadan... Külün temin ettiği potas fiğinin önüne geçmek ıçın nebati 
derecesinde cevheri bulumın kim- yağ istihsalini çoğaltabilecek tedbir 
yevi bir gübre istimaline kalkışılsa, ! lere baş vurmaktadır. Bu arada ü
muhakkak ki kat kat fazla bir para züm çekirdeklerinden mecburi ola. 
vermek ltız.ımgelir. rak yağ istihsalini istihdaf eden bir 

Külün terkibindeki potns, (kar. kanun da neııredilmıştir. Yapılan 
boniyet.i potas) şeklinde. yani suda hesablnra nazaran yalnız Fransanın 
erir bir halde bulunduğundan, bü- Akdeniz kıyılarından yılda 180 bin 
tün nebatlar ondan kolaylıkla isti- ton üzüm çekirdeği elde etmek ka
fade ederler. Hele, küle az.ot nok. bildir. Bu miktarın 100 hin tonu 
sanını tamnlamak için, şimdi Kara- yağ istihsaline elverişlidir. Bundan 
bük fabrikamızın çıkardığı (Sülfat 1 10-12 milyon galon nebati yağ is
damonyak) elenilen kimyevi gübre tihsal edilebilecektir. Gene bu ka
den bir miktar katılırsa, toprağa nuna nazaran, asgari 50 galon alkol 
d~kunacak faydası katmerleııtiril- ; istihsal eden müesseseler, mutlaka 
mış olur. 1 üzüm çekirdeği toplamak mecburi • 

Külün terkibi hasıl olduğu odu. ı yetindedirlern ( HAE). 
na göre değişirse de, vasati bir be-: F'ransad'a üzüm çekirdeğinden 
sabla % 10-20 potası, C:C 6.1 O fos yağ çıkarmak hususuna Ött'denberi 
foru, % 4-5 kadar da kireci ihtiva çalışılmakta idi. Her vıl ehemmiyet 
eder. Az evvel dediğim gibi, bu a. li bir yekuna hali~ ol~n hu (Artık) 
yarda kimyevi bir gübre satın alın- ın heder olup gitmesini istemiyen 
mıya kalkışılsa her halde bunun iktısad erbabı, evvela çekirdeği cib
kıymeti külünkünden pek üstün o- reden kolaylıkla ayırnC'ak bir vası
lur. ta bulmavı düşünmüşlt'rdir. Uzun 

Meraklı bir tanmman, yan ynna çalışmalardan sonra 933 de üzüm 
bulunan birer hektar genişliğindeki cibresinin çekirdeğini ayıracak bir 
iki tarlaya pntııtes ekerek külün 1 makine imnline muvaffak olundu. 
faydasını denemiştir: Küllenmiyen (Devamı 6 ncı sayfada) 

sonra hu tehlike kalmamış gibidir. ren bu alim, bu yapraklardan kö. Ne diye? 
((Kurşun geçmez benzin depola- mür olarak istifape edilebileceğine - Sizin hasta olduğunuza ve 

rrn kalınca bir tabaka kauçukla hi~ ' kanaat getirmiş. Uzun tecrübeler- I bu ilacın da o hAcıtalı ·-,;.mızın tedavi.. 
maye edilmektedir. Bir makinelitü. den sonra, nihayet ağaç yaprağın- tine yarar oJ,.J •. v .... J, : . 
fek mermisile delinen bu kauçuk, dan yapılmış kömür briketleri yap- 1 Ve, durakladığımı gören genç 
derhal kendi kendin kapanmakta, mağa muvaffak olmuş.. ı memur, ilave etli: 
bu suretle de benzinin dı§Clrı nkma-' Şimdi Danimarkndn mebzul mik- - Müsaade •diniz de. gümrük 
sına imkan kalmamaktadır. tarda ağaç yaprnğı briketleri kulla.. memurunu çağırayım, s.ize izahat 

ıı Kurşun geçmez benzin depola- nılmaktadır. Bu çeşid kömür büyük versin. 
rı» nı ilkönee Almanlar icad etmiş- bir rağbet görm~ktedir. Allah razı olsun 1 Dediği gibi yap
ler .. fakat bu işin farkına varan in- Ağaç yaprağı briketlerinin bir tı ve bir dakika sonra pencerenin 
giliz ve Amerikalılar, bu icadı sa- ba~ka hususiyetleri de. harareti tec. öte tarafında gözüken - gilmrük 
dece benimsemekle kalmamışlar, rid etme kabiliyetleridir, memuru demiye dilim varmıyor -
bunu tayyaren'n diğer aksamına da y · t' b" t . riisumat emaneti celilesi mütehay-
tatbi~ etmi lerdir. Kur§Un geçmez 1 enı ıp ır ayyare canıı l yizanı hü~efasından rifatlu efendi ile 
benzın depolarının yegane mahzu. A 'k d b'ld' 'ld·v· konuşmaga basladık. 

• w v merı ·a an ı ırı ıgıne naza- 0 d k 1 · · 
ru, tayyarenm agırlıgını artırmak, p· tb d k" P'tsb I t esna a pa et te açı mış, Jçın. 
manevra kabiliyetini azaltmaktır. r~n, K ıs ur~ a dl << 

1 u(.8 ey 1 den çıkan miniminicik teneke kutu 
Fakat bu keyfiyet ağır bombardı- gt as 0

1mp~~rn ha 1 ~am hı!matt81' ı bir istihza tavrile yüzümüze bakı-
l • . . k ayyare er ıçm, ususı ma ıye e, 'b' d d 

m~n tl~yyal~ekkf'!'rı ıdç~nl o ~ı~ard~hem- ve otomobil camlarından on misli yorR~fı ıı- uruyor uf. d' k . 
mıyet ı te a 1 e ı memeKte ır. vl . b' "d' ı at u memur e en ı no taı na• 

P
• sag am yeru ır cam çeşı ı vapmı§ l d b 1 1 
ılot otomat bulunmaktadır. . 7.ar arı~ a musır U un~yo~ ~r . VO 

kanunı mevzuatın kutsıyetmı ıııper 

Amerikanın tanınmış teknisyen- Sesle hareket eden ye .İ olarak kullanıyorlardı: 
lerinden doktor Barbuleskonun, A- "d b' b - Har.icden gelecek ilaçlar hak-
merika mühendisler enstitüsünde çesı ır omba kında, kanon böyle emrediyor. 
yaptığı beyanata nazaran son za- Amerı'k,anı tan .dl . - Öksürük şekeri ilaç mıdır? 

l d A .k k A n ınmı§ mucı e:ın- s· b'I . B k man ar a men anın as erı tavya. den Fiş y . t" t t - ız onu ı meyız. u utu-
re mütehassıslan fevkalade enlere- b' b 'b e!1ı jP e, gayeftf k e{esan daki şeyin mahiyeti bizce me~hul. 
san bir meselenin tecrübelerile meş- 1 t ır Mm -:rıma ı~el d~~a a 0 mu§- dür. Arzu ederseniz, ücretini siz 
gul bulunuyorlarmış. bur. ~CJ 1~d1 bsoybe ~g!nde bnalzaran ı vermek şartile kiymahaneye yollar, 

B 
L' I k A u yeru çeşı om a ıçın e u unan hl 'I ... 

arus mevzuu o an şey, as en b' . k ti'k ( ) k t ta ı ettınrız. 
1 

. • . ır nevı a ·us ses ve mı na ıs Ş ~ 
tayyare erın otomat1k pılotlarla sevk 'h l · d k d' k d' 1 uncngız.ı mı? · "d .d. .. cı az arı sayesın e, en ı en ıne E b 
ve ı aresı ır. Barbuli!skonun sozle- d" t t.. .. •. · 't ı - vet, unu. 
rine nazaran, tayyareler, otomatik uşkmtadn' ayByarbe mbo oru u~erıt~e 9s0ı 0- - Değmez ki-

.1 I . d l .1 l me e ır. u om anın sura ı, I D v d v 
?hı ?t ar ksa1yesıkn e, can ıd pı ot ara mil olup, müthiı,ı bir eürat demektir. . 'b- e

1 
ger, cgmez.. onu nazan 

1 tıyaç a ma sızın, yer en kalka- B b b . r t "b l . A ıtı ara a mayız. 
bilir, tayin edilen hedefe kadar gi- .ku omh 'lalnı? dgız 1b elcru e en, mb~- - Başka yolu yok mu) 

rı a sa ı erın e u unan ıssız ır V · ı~r · d 
der, bombalarını atar ve geri dö. d d 1 •. b t tı' ) - ardır. -.ıekım en rapor ge• bT l . H • a a a yapı mış ve mus e ne ce er .. 1 K b'" l 1 n~k ı ıhr .~rmmlı~. atta bu tayyareler alınmıştır. Bu bombalar, Almanla. tınn[B anudn oyk~I • 
pı ~. lucu ar, kuyruk. kayıı,ıları ya- rın mıknatıslı maynlcrini andırmak- •V~ an a,kcs ı erın: <ıS:r;atin 
pabılır er, tekrar üslerınc dönerek, I b b I d d h '"t kA kestıgı parma acımaz> vecı:Lesıru 

d . k d'l . a era er, on ar an a a mu e n- h l d ll . l d l D ken ı en ı erıne yere iner ve mo- 'ld' I d f ki b l 1 atır a ım ve e enm sız a ı.. e-
.. .. · . d d bT I . mı ır ve on ar an ar arı, una- d' ki 
torA~:~fk:l:ıa:~ b:a :c::d~rm~ütün rın bilhassa tayyare motörünün se- ın~--- Kanun bunun bu kadarcığın 
d d d b 1 k sine doğru yıldmm süratile gitme- zannetmem ki hükümlerinde kastet 

ünya a erin ir a a a uyandırmış !eridir. 
bulunuyor. Çiinkü bugün tayyareci- Yann tatbikat sahasına geçebile. miş olsun. Şu kutuda olsa olsa yet 
likte en mühim nokta. canlı insan cek olan bu bombalar, cidden kor- miş, seksen gramlık bir meta ''Br 
kadrosunu tas rruf etmektir. Oto- Üzerinde sarahatle Pastilles T erpi 
matik pilotlar, bilhassa bu noktayı kunç bir silah demektir. nol mentholee yazılı. Öksürük 1çin 
temin etmektedirler. Buharla müteharrik olduğu da ayrıca işaret edilmiş. Aç 

A
.., " k 1 • tığınız vakit basbayağı, bildiğimiz 
Q8Ç yapragı ÖmÜrÜ tayyare moför Orl nane kokuyor. Bizzat takdire zcka-

lhtiyaç ve zaruretlerin birçok ke- Nevyorktan bildirildiğine göre ........ ~!?.~.~~~.· .. ~ .. 1.~~.~.~.~r,~~.~) ........ 
şiflere ve icadlara yol açtığı malum. son zamanlarda Amerikada yeniden 
dur. Abluka ve harb dolayıısile Av- buharla müteharrik tayyare motör
rupanın birçok taraflarında şiddetli )erine karşı büyük bir alaka uyan-
bir mahrukat ihtiyacı ha~ göstermiş (Devamı 6 ncı sayfada) 

TAKViM 

MART 
Rumi 1eno Arabi SJ ıe 12 la!>:) 1.IJ6) - -Şubat Reııml sene Kıuım 

1 STER i STER INANMAl i NAN, 
Ferah tiyatrosu şimdi bir yığın kül halindedır, ve gazetlere bakarsa

nız bu bir yığın kül ile birİikte yarım asırlık tiyatro hayatının hatırn. 
ları da gömülmüştür. Evet, bu doğrudur. Mano.kyan orada oynamıştı, 

Üstnd F<ıhım ilk müstakil sahnesini orada kurmuştu, Darülbedayi ilk 
temi llcrının bir .kl!.s:nıını orada v.crm~ti. Fnko.t bu satırları okurken 
'bizim bir başka hatıramız canlandı: 
Kırk sene evvel Şehzndebaşının pek canlı oldu~u zamanlarda arsası 

bulunan bir z..-ıt bir tiyatro binası yaptırmak ister, önüne bu ışten anla
yan: Avrupanın hemen her tiyatrosunu görmüş bir zat Qlkn..r, kendisini 
bir ıtalyan mimarı ile tanıştırır, pl~n çizilır, tıpkı İtalyanın kUçük tiyat_ 

rolarından birinin modeli yapılacaktır. Fiat üzerinde de mutabık kalınır. 
Fakat iŞin bir aksi tarafı var. O sırada ortaya bir akıllı çıkar, der ki: 

- - Bu işten Avrupalılar anlamazlar, anlasalar do. ynnlış yaparlar. 
Hem çok para alırlar, sen biZim kalfalardan şaşma. 

Bu akıllı birken iki, ikiyken üç olur ve nihayet arsa sahibi İtalyan 
mimarından vazgeçerek blzim kalfalardan birine yanaşır ve ortaya gü
zel bir tiyatro yerine ynn nhşab, yarı kA.rgir bir bina çıkar. 

Yanan bina o mıydı, değil miydi, yanındaki veya karşısındaki miydi 
pak hatınnunızdn kalmadı, yalnız hikeyenin dotrru olduğunu bıllyoruz, 

faka ey okuyucu sen: 

1 STER NAN, i STER INANMAI 

'-----------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------' 
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Telgraı-·, Tele~ .• ~e Telsiz aberler· J 
~~ı::;a:e ı Ha::ıi~'~~~~ ıkı ı~~~e:' Satı.o _alına~ak vapurlar Makineye 

Verilirken 
Belgradda 
mlbimbir 
toplantı 

Saltanat meclisi 
bugün fevkalade 

olarak içtima ediyor 
• 

Toplantıda, bütün 
siyasi liderler, kara, 
bahriye, hava erkanı 

hazu bulunacak 

Be!~~(~jA~ı~~!ı teb- zaptedildi • ::~~:eb:Fe~7:~zdair ıçın tayın edilen 
IiğAlman hava kuvvetleri her ta - Habeş vatanperverleri Yazan: Selim Ragıp Emeç JaŞ haddi• kaJdJf JIIYOf 
rafta İngi.lizlere karşı ınüc:ıd.elesine 6 f b · k h b l B irbirine karşı soğuk bir a- · 
muvaffakıyetle devam etmıştır. op, ırço ar ma - lakasızlık göster . h - ----------

D"" t 1 · ' n • • meyı a A k 1 1 
.. uknk gbecke sava

1
? ahyyare efr~ınr zemesz zğlina m etti/er lin iabı telakki den İngiltere ile n ara (Hususi) -- Türk 1 h · .. mure e uvvet ı ava. ı o ar~ __ Vişi Fransası münasebetlerini bu- bayrağı altına girecek va l h k yaş ~dd1 dahılınde vapur alınması 

Portsmouthda doklara ve lıman tesı landır ak . t. d d .. t b kındaki nizaınnamt·nin 3 ~~r ~r a r:l - ı e~as ruzamnamenın birinci mnddc: -
satına saatlerce süren bir hücum . Kahire 11 (A.A.) - Ortaşaık ha·d· ml ısfı kat ıntı g<>?. ren t azkı <lesinde yazılı A fıkrasınuancu mha • ı sbmdeki vesik'ilLuın tetkiki ile bera-

t d B 
.... k h k ı ·ü k tl · • k .h ıse erın u u a ressum e me 2 nıa sus er g · . 1 yapmış ar ır. •ıyu asar vu ua ngı z uvve erı umumı ararga 1_ t ld • .. numaralı bendin sonuna a<:ağ d k. 

1 ıaıı· eı:ıının muame e esnasında sa. gelmiştir. Limanda v~ tezgahlarda nın bugünkü tebliği: e .. o ~gunu }m~şahede. etmem:k fıkranın eklenmesi kararlas'tırılm~ ~ da ıyetlı ve fo~n.i bir ~erci tarafın
büyük yangınlar çıkmıştır. Libya ve E.ritrede kayda değer ~umJQun degıldır. Malum _ 0!dugu tır: • ş 1 n ~uayenesı ıcra oıunarak sağ _ 

Hava kuvvetlerimiz lngilterenin mühim bir şey olmamıştır. uzere Fransa or~uları maglub .o- «Memleket içinde ve dışında amlı~ı ve seyrü>ıdcr kabiliyeti hır 
cenubu şarki sahilleri açıklaıında ve Habeşistal"da imparatorluk kuv - lu.:ıca ~u devletın . A!manya ıle harb, seferberlik, ve seferberliğe ha rapor~a tesbit edildil..tP.n sonra Mü
Bristol kanalı önünde müteaddid ti- vetleri Afoduyu almışlardır. Bu kuv ~~~are ~ ~k~etmesı bır:_ zaruret zırlık ve iktısadi buhranlar gibi fev- nakalat Vekilinın kararile bu had -
caret vapurlarını bombardıman et - vetler şimdı Asosa ya doğru ilerle • a 1~ ge 1 ıştı. Daha dogrusu Ma- kalade hallerden dolayı tayin edilen ::bi~~karı vapurlar dahi satın alı _ 
mişler ve ik işilebi hasara uğratmış~ mektedirler. Düşman çekilirken dört ~eşa Jetcnlc Fransız Başk~man- ---lardır. Hawkings tayyate meydanı~ top ve bir zırhlı otomobille başka ant eneral :vey,gand ve bır kı- Aınerı·k-a mu""dafaa H F 

l 
. sım Fransız r ar b .. ·l d.. .. •• 1 

na karşı yapılan bir hücum esnasın. techızat bıuk.mıştır. .. 1 . . _ıc 1 
o:y e uşun- ur ransız ar 

da hangarlar ve sığınaklar tahnb e- Daha ~arkta Haheş vatanperver- rı;uş erdı. Ingılte~·e.. Fransanm si-dilmiştir. Yerde bulunan müteaddid )erinden nıüt~şek.kil kuvvetler Dam- Jah tes] m .et_mesı~ı bazı ~arflar]a şebekesı"nı· Tunus hududuna 
dü,man tayyarelerine de tahrib e - ı başa şehrini zaptetmişlerdir. Bu kabul etmıştı. Fla.ı:der harbinin 
dilmiş nazarile bak•hbilir. kuvvetler D~b~:ı Markosa doğru çe- ı sop .safihalarında goze çarpan ba~ı • 1 • 

Alman hava filoları Maltada La kilmekte olan ftalyan kııllarını taki. had _se~:~ .Fransı:ların, rnemnunı- genış etıyor dofiru ı"lerlı"yorlar 
Valetta limanına ve Lucc'I. tayyare be devam etmektedirler. Burada da 1 yetsı~h.gını mı:cı? oımuş ve bu ~ 
meydanına hücum etmişlerdir. Atı- iki top ve başka harb malzemesi iğ- hal: ıkı taraf hıssıy.atına bazı şüp Vaşington 11 (A.A.) _ Avan l~n orta ve büyük çapta bomba.lar tin~m edilmi.7tir... heli uns.ur!arın. hulul e .. tmesini in- rn.ec.lisi Amerika müdaf .. a <:ebe.ke- F Londra l I (A.A) -- Müstakil - l S ı d H tac etmıştı F k k " ransız ajansının Kahire muhabı·n· 
agır. has~ra ı<e.bebiyet vermiş_leıd_ır. l~a .ya~ oma ı~ın e, abeşis.tan: · . 

1 
:.nsa mutare e e - ısının Atlan tikten Pasifik"e ve At- yazıyor: 

Şımalı Afrıkada A~edobıa cıva- dakı_ ıleı:ı hareketımı.z "Ilemnunıyetı teder .. ı:~~ez In~!lterc bu sebPble.:- l~an Panamaya kadar genişle _ H rındaki İngiliz kıtaat tahşidatı ~e ~ucıb bı.r ıı1.1rct_te de,·am. etmekte -1 d.~n °~ı;u e~dı el ere ka~~ldı. Bu-, tılmesi için yapılacak mas.rafı ka- h d ür Fransız kıt° alarmın Tunus 
motörlü kollan bombardıman edıl. dır. Yemden yuzhrce _esır. alınmış.'t~n bırlıklerı tam ve m.ık<>mm~l bul etmıştir. Mcb'usan meclisi ta- ~e;;a:ndaınk~dar .giderek Ge~eral miş ve mitralyöz ateşine tutulmuş - tır. Bunlar cırasında bır lr\'a ku - b r halde bulunan Fransız donan- rafından daha evvel knl>Ul d·ı k 1 . il .uı:nandası altındakı as
tur. mandanı !le bir v:ıli v~ maiyetlerin- masından Almanvarıın istifa-ip et bu masraf 1533 567 lQ? • l e. \en d~ erın e erını sıkacaklarını ümid 

Düşman dün gece garbi Alman- deki kimseler de mevcuddur. m·ve krılkışması ihtimalini düsün- 1 liğ olmaktadır ·• · -
00 

ara a-, e ılıoru~· 1 • 
yada bir şehir i.izerin::: bombalar at· dü. Her ne kadar Fransa chn:m- - -- . u qoz en Yakınşarktaki lıur 

Londra. 12 (A.A.) - B. B. C.: mıştır. Askeri hedeflere isabet vaki ArnavudlLıkta masını kill"'-'>e.ve teslim elmiyccı?ği- General Frantız kuvvetleri kumandanı c .. -
Belg<addan ve.ilen habe>len gö". olmam"'" da evl"de vo bfr b.,ta_ ni Wvlcdi ve mü1a,ckc şadlmnm ne.a Ca!rnux M""dn "kan A.ab 
saltanat naibi Prens Pol bugün için nede a~ır hasar vukubulmuştur. Si. ·ı 1 k 1 • hiitün bu imkanları menfi ı>lank ~aze_t~lerın.?en ~lb_ellağ gazetesi mu 
saltanat meclisini tevkalade bir top- viller arasında birkaç ölü ve yaralı l a yan as er erı deııpilş eylediğini ileri sürdü ise dı·yor kı· arcrıne s,oyblemıştır. 

içtimada, !tlihfJere iltihak 
meaeleai hakkında bir karar 

r)eril~cek 

ı Vardır. de harb ha. linin sii rprizlor ·nı· tanır_ c~era cyanatı arasında Erit -

anlıya çaiırnuilır. Bütün siyasi li- ~ ~ d K k derler, ordu, bahriye ve hava erka. İtalyım tebliği "Ç kalıyo 1 dir eden Ingiltere, dd ver;ncı CBa~ıa rafı ı ·uc· "llYf d \ re e •. eren mınta ·asındd hür Fran-nı bu toplantıda hazır bulunacak. Roma 11 {AA.) - İtalyan or- Cl r ar ~!.Ii Şt~m·~~t ;i~:y~ mu~:afık gör- ~l~anya bu yıl i~gi;t~rey: ~ter ~= s~!ı:~~:~;; 
4

00 esir aldıklnrım 
lardır. Bu toplantıya büyük bir e- duları umumi k:uaıgahının 2 7 7 nu- b~·d ımda ı . 1. rı ba 1a Murselülke- mag ub1 etsin ve ister edeme:,,in, en · ' ·------
hemmiyet verilmektedir. Zannedil- maralı tebliği: Atina 11 (A.A.) - Atina a • •r e emır 1 u unan bir kı - geç ge ecek senenin ilkbaharında Al T h d 2 k• • diğine gÖ<e, toplant•da Yugo•l•v- Yunan eeph .. inde 9 uncu mdu jan'> bildiriyo" ınm Fram>Z donanmasım •eslim man o<dula<ile A'Yamn en b• ük op ane e IŞ1 yanın Mihver.e ~ltih:ıkı meselesi 1 mıntakasında keııif kollarının faali- Resmen tahldk edilen haberlere olmıva davet etti. Red cevnbı a- devletinin askeri kuvvetlen arası~da hakkında bir karar rllmacaktır. yeti görülmüştür. l J inci ordu mın- gör İtalyan ?rdusu harb ıstememek. lınca bu donanmanın mühirn müthiş Ve kat'İ bir muharebenin ag~ır yaral d 

-- · 1 takasında topçu faaliyeti ve mev • tedir .. İtal>·:ı~ askerler~ harb•n yakın. , cü_~leri~i b.atır~ı .. Dekarda buna baş!am_ası şimdiki harbın en tabii bir . an 1 

A 
•k d ·ık ı· ı r.ii niyade harckf.ttı olmuştur da bıtmesını lemennı etmekte ve mumasıl hır ha<lıse muvaffak ol- netıcesı olacaktır. Bunun sebebi şu- b• k• • ld ' merı a an 1 par 1 . Tayyarelerimiz, Maltad~ kain işlerine güçlerine dönmek istemek. madı. B;ımukaı'blc İskenderivede- dur: Almanya lngiltereye galib ı:ı:e - ır fŞf Ö Ü 

Valetla deniz üssünü bombardıman tedirler. Aıskerler taınamile haksız 1 ki Fransız gemileri tngiliz1eı~e tes lirse, cihangirliğini hem tamamla -malzeme· ıngı·ıtere ve etmişlerdir. olarak Yunan!stand açılan harbe fa- ı lim oldular. Bu suretle dimva de- mak ve hem de emniyde almak is - .. 1?ün gece Tophanede sarhoşluk Şimali Afrikada Diaraboub'da şist zimamdarlarının ihtirası sebeb nizciliği.nde dördüneıü m~vkide ter; bunun için de Almanyanın, ö. yuztinden üç kişi ağır surette yara • 

V 
• t düşmanın veni bir taarruzu püskür- olduğunu söylemektedirler. İtalyan ı gelen Fransa altıncı dereceye nüne çıkacak ve onu tehdid edebile.. \ lanmıştır. l~adise ~f ophanedc Ber • 

unanıs ana tülmüotü<. o,du•u başkumandanhğı takviye k~ düştü. • . . . ..• • eek .. ol.•n yegône kuvveti yok etme.i ~:d:' •okagond~ .... numa>~h kahv~ 
•• • • Şarki Afrikada şimal cephesinde taatına mensub efrad ıle cephede 1 Bu hadıseler Vışı hu,Kumetin- tabııdır. Almanya bu yıl İnşrilte _ · ere~an etnııştır. Sabıkalılardan 

g 
0 n der Ih yor tayYmle<in:iz, lng;Jizle.in motödü bulunan efrad a mmd a bi' tema• 1 de derin tesir !er bırakh. B i, lu- ,.,.; mağlfıb ed •meme.i halind, d•, !netle K•mal •a;h "' olduklan hal-nakıl vasıtaıaı ına çok yakından ta- olmamaıwtna çalışmaktadır. Fakat sım Fransızlar, müşterek İngiliz- gelecek yıllarda ona kar"ı şiddetli de ~ahveyı; gır~ışler ve garsona te

arruz ederek bunlardan 30 kada - bu tedbire rağmen memnuniyetsiz- ı' Frarusız davası uğurunda bütün bir mücadele ve muhareb~ye devam kvuhz et~ı~lerd.rr. Bunun üzerine 
rında isabetli endahtlar neticesinde. lik devam etmekte ve cesaretsizlik Fransız donanmasının batması edebilmek için, gene arkasını temin b a vk }8hıbı A!ı müdahaleye mec -Vaşington, 12 (A.A.) - B. B. 

C.: Dün, demokrasilere yardtm la.. 
yihasının imzasını müteakıb Ruz.. 
velt, ilk parti malzemenin ihracı~a 
müsaade etmiştir. Bu malzemenın 
bir kısmı lngiltereye, diğer bir kıs
mı da Yune.ni:;tana mahsustur. 

rangınlar çıkarmışlardır. her tarafa qjnyet eylemektedır. I icab evlesc buna seve seve mtn•a- etmesi ve ayni zamanda Avrupanın urk ~ mış: ~utaarrızları teskin et. 

H
• -d-.-ç·- Cephede bulunan İtalyan ordu _ fakat ~östereceklerini söyledik- en zengin buğday, ham madde ve Ke İstemı:;;tı~. Bu sıra~a sabıkab 
1 n ,· 1 n ,· s ,·yam sunun iaşe vaziyeti pek fenadır. U- leri halde Maresal Peten hüku- petrol sahalarını ele geçirmek is - Af-ma • kol~~gu al.tındak• kama ile 

• • - mumiyetle aok.,lm üç gi>nde bfr meli. harb vaziyetinin bir zaru- tem~i .~~.mi bi< ihtiy•ç halini alu. >fe teoavuz ~tm•o ve ağ" •U<ette 

ht l
"f h il d•ıd• bisküi ile küçük bir et kutusu veril- reti olarak ihtiyar edilen bu hattı Goruluyor ki Almanya, lngilte. yara~amıştır. "k'aralı Ali de hamil 1 1 a 1 a e 1 1 mektedir. A.skerler, bunları bir gün. hareketi bir türLü hazmetmek is- reyi bu sene m ~ğlub ett:ğj takdirde oldugu kaması:ıı çekerek mütecavizi 

Arna vudluk 
cephesintle 

de yemekte ve diğer iki gün aç kal- temedi. dahi harbin bitm,..si mutlak İcab et- yaralamıştır. Hadise bununla kal _ 
maktadır. Açlık bir disiplinsizlik Derken işp,al altında buhınmı- mez; fakat mağlub edemediği hali. mamış, araya giren ocakçı Meh 
doğurmakta ve zabitlr.r ıPddetle ha- yan Fransadaki halkın i~esi me- ne göre harbin çok uzaması mu _ med de yaralanmıştır. 
reket etmek mecburiyetinde kal - selesi ba:s g'ÖSterdi Herkesin bil- hakkaktır, Çünkü fngiltere bir uzlns- Yaralılar tedavi edilmek üzere 
maktadırlar. eliği veçıhile bu mıntakaya eşya ma sulhuna yanaşmıyacak ve harbi Beyoğlu zükı'.ir hastarıeıı;ne kaldırıl .: 

nakli işgal altmdaki topraklardan uzatarak kazanmak istiyecektir. mı .. Jardır. 

Elenler ye.1iden 450 
esir aldılar 

Almanlar hu sene geçmek gerektir. Almanya, bu Bu büyük ihtimal V"- nıoticelere Yaralılardan Mehmed, akşam 

Jn.nı•[tereyı• istı•/a... nakliyata serbest olarak müsaade intizaren bu sene tali hadiselere geç vakit ölmüştür. Cinayet etra _ 
n etmemektedir Çünkü Fransanın de şahid olmamız mümkijndür: fında adliye ve zabıta tahkikat yap-

Edem ez/erse... kafi derecede kendis:ne ram ol- Almanların Yugoslavyayı ittifak- maktadır. 
Atina, 12 (AA.) - B. B. c.: Neler olacak? matlığı kanaatindedir. Bn sartlar larına alarak ve Yunanlıları, sulhu 

Re•mi tebliğ, altında Vi$i Fransasının gözü bir kabul otmedikleri takdi,de. cenubi Harar şı.ddetle 
Düşman mukabil taarruzlarına Nevyork 11 (A.A.) _ Nevyork taraftan Amerikanın yardımına Yunanistanda f ermopil geçidine 

fiddetle devam etmiştir. Bütün bu Post. gazet~si şunları yazıyor: diğer taraftan da Amerikadan 'Y'Cya Peloponez yarımadasına süre- b b 1 d 
taa"uzlac lıalyanlaca ağ" zayiat fütler Iı,giltereyi ha'b harici naklMebileceği eruka d;kilmiş- ,.k Balkan yanmad.,md• oiya.t ve om a an 1 
verdirilerek püskürtülmüştür. Aldı- etmek kararını vermiştir Bu se- tir. Inıgiltere, Amerikadan Fran- askeri tam bir hakimiyet tesis et -
iımız 450 esir arasında yüksek rüt. beble bugün bulunduğu ~aziyette saya erzak nakline muhalefet et- mek istemeleri mümkündür. Kezalik. 
beli üç sübay vardır. kalabilmesine imkan yokt Hit- mektedir. Sebeb olarak da bu :~- Garbtrablusuna çıkaracakl.ın yar • 

Yunan hava kuvvetleri, harb sa· ler, en ~~aslı addettiği işfrbaşar- ~ın .A~anların. elin.e. ~eçecegı- dımcı kuvvetl~rle, İngilizlere ke.~şı 
haıındak.i düşman hedeflerini mu.

1 
madan once Avrupada zaptettiği ~ ılerı surmek~e?ır .. Vışı Fransas! bazı m~vaffa.lu>:etler elde etmek ıs.. 

vaffakiyetle bombardıman etmişler- Tokyo 11 (A.A.) - D. N. B. : yerlerde vaziyetini takviye etmek ıse bunun aksı ıddıadadır. Hatta temelen kabıldir. Yalnız unutma -
dir ..... tün tayyareler salimen üsle- Japonya. Fransa ve Siyam ta- zarur~tindedir. Eğer Almanlar bu Ame~kadan gelecek er:uıkm ~ey- malıdır k.i ~azın chennem kadar sı-
rin ıt:t etmişlerdir. rafından neşredilen müşterek bir sene Ingiltereyi istilaya muvaffak nelmıle bir komisyon nezaretı al- cak olan Lıb)'ada büyük ölçülerde 

'" taarru;ıda alınan esirler tebliğde, Fransız Hindi ç;nisile olamazlarsa Nazilerin i~li alt _ tında Fransız halkına tevzi olu- askeri harekat yapmak mevsimi geç 
Atina, 12 ( A.A.) _ B. B. C.: Siyam arasındaki hudud ihtilafı - da bulunan yerler ahalisi me~ 1 naıbileceğini bikiirmektedir. Vi~i mcktedir. 

Dün resmen bildirildiğine göre, son nın halli i~in Jap?nyanı_n. muta - muk~vıemeti daha ziyade şiddet _ Fransasının k~~?i vesai~i ile Afr~- Bu eanada. lngilizlerin bütün So
günler zarfında Yunan taarruzunu 

1 
vassıt olara~ V~,?.t~ t~k.Iıfin kab?l len~1rerek açıktan açığa isyan e • kadarı naklettı~. ~ya ıse, gemı-- mali ey.aletlenle Habeşistanı ve E -

müteakıb alınırn İtalyan esirlerinin [ve imza edıldıgı bıldınlmektedır. d~ılecekleri güne intizaren sabo_ lerle beraber Inılız donanması ta ritreyi ltalyanlardan temzilemeleri 
aayısı 3000 den fazladır. Yuninlılar Bu tebliğe göre, Fransız Hindi ta1 hareketlerini artıracaklardır. rafından müsadere olunmaktadır. pek mümkün ve muhtemddir. Ora. 
merkez cephesinde ic:gal ettııderi Çinisi, Paclay mınt~as~le Ca~ - -- .:Simdi Fransa ile İngilteren.in dak.i harekat timdi bu neticeye doğ-
yerleri tahkim etmektedirler. ı bodge'un gaı1b ve şımalı ga~bı ve Leh B k·ı· • munasebatını bulutlandınnak ıs- ru hızla gitmektedir. 

İtalya sübayları. harbden kaçı- cenubuodaki toprakları Sıyama aşve 1 ının tidadını gösteren mesele, asıl bu· Doğu Afrikanın yakın bir zaman-
nan İtalyan r.skerlerini mitr.ılyöz a- terkPtmektedir. Bu topraklar vak G".bb 1 1 dur da ltalyanla·dan temizlenmesi bura-
teşine tutmaktadırlar. İtalyan esirle- tile Siyama aid bulunuyo_rdu. Bü- Q e S e cevabı Viışi hükumeti, badema, bu gi- lardalı:i fazla kuvvetlerle hem Ya • 
rinin üstünde bulunan vesikalardan tün 'bu mıntakalar askerlıkten tec bi nakliye gemilerine harb sefi- kındoğu İngiliz ordusunun ve hem 
anlafııldığına \(Öre, askerlı:re esir al~ rid olunacaktır. Mekong nehrin • Londra 11 (A.A.) - Pat ajansı nelerini terıfik edeceğini bildir· de cenub bah Pasifikteki fngiliz us dıklım takdirde mükafat verileceği deki iki ada Kong ve Kone adalan bil1iriyor: mekte ve herhangi bir müsadere miistemleke ve dominyonlarını~ 
vad!'dilmektedir. da Siyama geçn_ıe~tedir .. Fakat bu ng~lte~ kral ve kraliçesi lskoç- t~ellbi!~.n~~ silahla mu.kabPle, takviyesi ~anlan hasıl olabileceği 

Atina, 12 (A.A.} _ B. B. C.: iki ada Hindi Çını ve Sıyam tara- yada~ı Wındıwept Moor'da bulu • ~:ecegını ılan eylemektedır. Bu, ~ibi Yunarustana da yardım kabil 
Em.niyet nezaretinin tebliği: fından müştereken idare edilecek- n~n. olonya kıt' alanm ziyaret et • muhim. ll>ir vaziyet doğurabilir. oluT. 

lıalyan tayyareleri, harb saha- tir. mışbr. Ve iki eski müttefik arasında mev Balkanlarda, Akdenizde ve Afri-
ıından çok uzak bulunan iki kasa- Jaıponya bu anlaşmanın kat'i Polonya başvekili <?eneral Si • C\J'd oll:'p esase~ hoş bir manzar~ \rada her ne kadar ve her ne çı-ııid 
bayı hombardıman etmişlerdir. Ne 1 maıhi:vette olduQ:unu garanti etmek ~~;~ki Sükü~.?alı ~.elam lamı~ . ve a:.zet.:n:.ven munase-betler, belkı muhar"be faaliy"tleri gösterilirs 
hasaT ı• de inıJanca zayiat vardır.1 tedir. Diğer taraftan Fransa ve G~be~ ez~uı;nle ıoyle deı~ı~tır: . b.~s.?u.~un bozulabilir. Bundan ö- gÖ!ltf'ri)sin ve bunlar ne netice ve • 

- - Sivaım da, Japonyanın sulhun mu T . l . . ıt a anınızı <ıSıkonıltı türudur ki meşgul olmıyan Fran- rir- versin bu sene b ... ··L _..ı { tt·-· urıstenu dıye d B b ilci d v ıı. Ik . • · en ııvıı._, en 

6Joo it 1 k 
• hafazası emriırue ~ar e ıgı gay - Tudur Ma1·e·te Çau.?n~u:. Aulme - .o~- shaal'llda ~dndı~ iaşesi m~~leds~, bekr kat'i ve en heyecanlı muharebe ve 

a yan as erı rPtlerİ VC Japonyanm dÜrÜSt ha- ~ • a; anya IÇlO e Cl 1 tl t 1 lrn çok tehlikeli turistler olmak ·u·z·re ı vn b'r 'L.-,'!me ,.:_.1ee1mmku ~ 1 
e mü~ademelerin gene Bii.., iik Britan-

Habeşislanda rı·c·at hal nde ı re-ketin~ tesı:.:;ı evlemektedir. , ı ~ " . ~~ ., eıııu. e omısyonun cı 1 n ı ·ı ı d )U ~nulCruz.. 1 H ~zarPt i :,Jtırı:ı knnr.~~k suretile ya a a arı l a~l~:ırı e, sıİ arık. a le-
Hartum 12 (A.A.) - B. B. c. Sovyet komiseri ri arasmda d ATa 'uknnın~ y 1 idden mode-lin- hallerlilrrıPk rnuvafı!.: olur. Aksi ryan ~u;ıe en h n~~. gk t'Cf' khT. Dk 
Dambacha, Haıbeş ve Sudanlı be 1 merı al n ptopl arı kullarıma~a hal. öv le bir durumu int::ı~ ede- g-ı ız - ff•ıHk ar·ıtı . ısa b ,..,.h 

kuvvetleri tarafından işgal edil - Mosko~a 11 <.A.A ). -. ~ava aq kamlış o.an o ~ln~a topçusunun 1 bilir ki buna, Fransa da İngilte- ve~al udatacd v"mı k.er ı~te u mu a-miştir. 6000 İtalyan askeri Debra- aenerallenndırn Rışat?OV la r,ı\·ası k.o mas e enmış :nevzı erıne alaka gös.. re de ebed·y .. t ü' k 1 b' re e er en ogaca tır. . ,., 11 d f k t . t" K 1· A .k ı 1· 1 ı. en mu ~ess a a 1- Amerikanın yardımlarının 91..-c:k. 
Marıkos isti-kametinde ric'at et _ miser Zaporojetz mi 1 mü a ca o- ermış ır. ra ıçe gene men an • ır er. . it k . d ti 

1 
· ı ·ı ınektedir. Düşm"n ag-ır zayiataj' miser muavinlijiine tayin edilmişler. mamulabndan olan mitralyözleri iti-! 5 & e mıye~~ va .. "!~ c yt~I. !!TOi f'af'krtıır "ll:o' -,.. ' l ·1 _ L "k l • • [ • tere ıçın pe.w> a;ıyme 1 o ac • -

ınaruz kalnuitu'. dir. Her ikiti de niıblten gençtir er. na uc tets.ı ey em&.,tar. • llH -0'}'-t' """' nun Pındi en çok muhtaç olduğu iki 

Nairobi 11 (A.A.) - Cenubt 
Afrika kuvvetleri umumi karart;a -
hının tebliği: 

Cenubi Afrika kuvvetlerine men.. 
sub bombardım,an tayyarelerinden 
mürekkeb filolar 8 Martta Harar 
Üzerine l!iddetli bir akın yapmışlar
dır. Kışlalara. müte-ıddirl bara\;a _ 
lara ve büyük hir binaya tam isa
betler vaki olduğu kaydedilmiştir. 
iki tayyare dafi topu me\•ziine isa. 
betler kaydedilmı~ ınüteaddid bom 
balar da üçüncü bir mevzi üzerine 
düşmüştür. Pilotlar, C'allafo rrıınta
kaııında beyaz bayrakların sallan • 
dı~mı görmü~lerdir. 

şey vardır: Uçak ve dietrover. 
Uçak, yalnız lngiltereyi korumak 

için değil, mukabil taarruıa geçmelt 
için de lizımdır. Distroyere olan 
şiddetli ihtiyaç ise, Alman denizalt
larile girişilen hayati mücadeleden 
ileri gelir. Uçakla distroyerin her iki
sini, Amen"'ka lrıtilte«.ye verebilir: 
belki Amerika, yenicten vereceği 
70-SO distroyer ve to:'pic.lobotlaıa 
mukabil ln~ilt,.,,•de'l v~J.I• iııtiye • 
cektir. F~kat bu miib,.dpl.._~. "l (., -

ırilt ...... e hir zh•;ın ı.:3r.nİ} e<" ... l.,•;r. Clia
kü onun ştmd:lti fov1·n1nc!e ihtiyacı 
daha çok kür.iik drr.:z h:ırb g~....U • 
lerin,.dfr. Ciinlcii hııolar~ı.r ln~ılte -
rf'nİn v::ı•arnııı"I "'" h,. r h ... ,.,..~•İ ;ı-:in 
Jaz•m ,,l:tn irhnlaı ,.,. ih·"'' ... v .. rur 
kıtfilıol.-rini, Alrnıoıı .ı ... i ,Jı larma 
karşı korumak kahil d,.v,l:;fr 



4 S&Jla SON POSTA 

( 
Vali Prostla 
beraber Fatih 

n1edresesini gezdi 
Liıtli Kırdar, içinde yüksek 
tahsil talebesinin banndığı bu 
medre•eye elektrik, ıu veril • 
meıini emretti. Ferah ıinema-

auıın enkazı aiiratle 
kaldırılacak 

1 Vilayet masraf bütçesi 
don kabul edildi 

Bu sene vilayet dahilinde 15 köy ağaçlan
dırılacak, ayrıca şehrin ağaçlandınl ması 
için bir program hazırlan•h, fevkalade 

bütçe yekunu 1.026.697 lira tutuyor 

• er:a J 
t'' ... ,, 
~R-~~: 

ucv i 
J'J'KTUPIARI'~ 

ikinci derece = 

malullerin iktnci 
dilekleri 

Okuyuculanmtz.dan ikinci de
recede nıa'ıll, emekli binbaıı 

Vali ve Belediye Reisi doktor Şehir Meclisi, dün öğleden son- fmiye ve Moda mıntakasımn teş - Kizım Alt:ıuy, yazdıiı bir md..-
Lutfi Kırdar dün sehircilik mü- ra Vali ve Belediye Reisi doktor çir edileceğini bildirmiştir. Do tubla, tramvay idaresinden pa 
tehassısı Pro~t ve >beled,ye fen iş- Lfıtfi Kırdarın riyasetinde toplan- muz mücadele işi için de bütçeye dilekte bulunuyor: 
len müdürü Nuri ile birlikte Fa- mı.ş1ır. Ruznamedeki muhtelif konulan 2500 lira tahsisatın Avcı- • ((Muhterem gazetcahin 9/3/ 
tfil te talebelerin barındı~ı medre- maddeler alakalı encümenlere ha- lar Cemiyetine verilerek. müca - 941 tarihli sayısının dördiirıcü 
6enin vaziyetini tetkik etmiştir. vale «:~ildikten sonra 19-11 mali delenin daha kuvvetlendirilmesi sayfasında ağır malw arkadaş- : 
Şethırcilik müte!hassısı Prost, med yılı vıl~yet ma.sra~ ~ütçesinin mü- bir aza tarafından teklif edilmiş - lanmızdan biri:ıin tramvaylarda 
resen~n etrafını tanzim i~in hazır- zakeresıne geç lmıştır. tir Vali cbu hususta ziraat mü - evvelce olduğu gibi m~ccani se.. 
ladığı proje etrafında Valiye iza- Nafıa masraf bütçesi görüşülür- dürünün avcılar cemfyetile tema - yaha.tten istifade ettiril.memiz 
hat vermiştir. Vali medresenin e- k_en ~zadan Abdülkadir Karamür- sa geçeceğinh söylem :ştir. yolunda yaptığı Jilek intişar etti. 
l~ktrik, su vesair ihtiyaçlarının sel ?oz a~a:ak bunların müt~madi Müzakereler sonunda vilayet Bu dileğe ıütununuzd11 yer 
a<:ılen teminini alakadarlara em - tamıratı~ ıı;ın ay::;lan ~20~ !ıranın masraf bütçesi aynen kabul {!dil- venn~ olrnanız, bu mukaddes 
retmiştir. az .. o_l_d~gunu ~oylemıştir.. Nafıa miştir. Vilayetin adi ve fevkalci _ topraklar üzerinde kanlarını fe-

Lutfi Kırdar müteakıben Fe - muduf1:1,. bu mıktarın basıt ı::as - ı de umumi masraf muhassasatı da etmekten çekinmiyen ve ha-
rah sil'l.emas1 yangın yerini ve Şch rafl~r ıçın. ayrıldı~ını esas mute - 4516618 lira 88 kuruş olarak kabul len ko' ve 11.yaktan mahrum bu. • 
uıdebaşında , apılacak park saha- 'ı r:ıadı taı:ıırat t~ sa~ın~n 47,000 edilmiştir. lunan lbiı harb mRlutlerini cid -
ı;ını tetkik etmiş yangın enkazı _ lıra oldugunu bıld .rmıştır. M f b"" +... • •1• 1 dP.n müt<'luusis etmişti:-. Bu iti.. ·· ı k ld, · ı l.k Bütçenin ziraat masr f k asra u""'esme vı avet yo - bar1a gaıeteaiz~ minnel v~ şiik-

dnın] sudrat e. ta .ırtı. masını a a- a - nın müzakeresi esnasın:a daısmzıı· = ları ve köprüleri iç:n 105339 lira, ranlanmm arzedcriz. 
ar ar an ıs emış ır. · if · ı · · · 2 '>57 3·''' l" · Vali ve Beledive Reisi müte - raat müdürü söz alarak bu sene maar ış ~rı ıçın_ ~ . '. ~ ıra, zı- Bu dilek vfltani ve his~i ba _ 

akıben aksim kışlası sahası. Tak - vila-yet da'!ıi1indeki 15 köyün nü- r.aat veterm~r _ış:e.rı ıçın 170 ~92 kundan bi.r hak olm<>khtn zi"ade 
s ·m bahcesi. Tepebac;ı meydanının mune olacak şek!lde ağaçlandırı _ 1 lıra, stı:ha.t ışlerı ıçın 144,609 lıra, bir de ınhhi zaruretlerin doğnr-
tanzimi io:ini ve ş· şhane _ Tozko _ lacağını ve hunun bir plan dahi - muhtelif ışler ve masraflar ıçın duğu mühim ve m<tddi bir nok-
paran asfalt- yolunu tetkik etmiş- !inde bütün köylere teşmil etli - ı 811,339 lira 80 kuruş tahsisat kon- sa?l."mlZJ ifade etmektedir. Şöy. 
tır. lece~ini söylemiştir. Vali ve Bele- mustur. Vili.yet adi bütçe yekunu le ki: 

diye Reisi Dr. LUtfi Kırdar da, r 3,488,921, fevkalade bütçe yekunu "-5 ki~iyi ~ecmiycn biz nirr 

Duvardan atlayarak 
genç kıza tecavüz 

etmek istemiş 

şehrin teşciri i~in ayrı b ir. prog -ı da 1,025,697 lira olarak tesbit 0 - malu1lerin hi
1
aistisna h"'riPnHn 

r~m ihazırland_:gını, 25~0 lıra tah- lunmuştur. Şehir Meclisi bütçe kol ve bacak1arımız yok~ur. P,u 
~~~ konuldu~nu. agaçl~ndırma encümeni masarif bütçes"nde tek_ itibu1a başka!arımn muavene -
ışının semt ~emt yapılacag• nı. ilk lif edilen nisbetten 40.475 lira ka- tine h<>r an muhtaç ve ıuüftekir 
olarak~ sene Haydarpaşa, Seli-1 dar bir fazlalık kabul etmiştir.. halumnaktayu. · 

Dün. adliyeve Kumkapıda ce - Bu bedeni noksanunız dolayı-
reyan eaen garib bir tecavüz ha - yeni ekmeğin nü mu- Mısırçarşısı istimla" ki sile tranıvayluda para çıkarma. 
disesi intikal etmiştir. İddiaya.. gö- mız, bilet a.lınarmz hemen he-
re vak'anın mahiyeti şudur: neye muvafık için bir milyon lira men imkansızdır. Diğer Avrupa • 
Kumkapıda oturan Saadet a - meml::ketlerindo malôUer bütün 

dında 15 yaşlarında güzel bir kı- çıkarıldığı anlaşı 'dı sarf edilmiş nakil vasttalannda meccanen 
za o civ_ar. sa __ kinlerinden Enver a- Tek tip ekme~n ım· aline baş- B 1 seyahat ettikleri gibi bunların ra. 

d d 
1...;- k b l k ,.,. e cdiye, Mısırçarşısının istim- hat etmf'leri ve izdihamdan mü-

ın a uuı goz ovmuş u u~ma - lanmasından dü~e kadar belediye la.k muamelesine devam etmekte- !. ta?ır. Fakat ~enç ~ız, Enverın bu müfettişleri muhtelif Iırınlardan dir. I teessir olmam.alan için de hu -
alakasına karşı lakayd kalmakta .. . susi yerler tefrik edilmiştir. 
ve bu sebeble de delikanlıya yüı.: 1 941 ~~mek numunesı almış~ar?ır. iMı~nt1Cars.ısın;n istimlaki işine ! Bu cihetleri tebarüz ettirme • 
vermemektedir Bu numunele~den . 33~ tanesı kım- başlanıııken alakadarlar tara'fm _ 1 niai bilhassa ıpuhlert"m Son 

Dün Saadet evlerinin bahcesin- yahanede tahlıl edılmış, bunlardan dan yapılan keşiflerde çarşının is- ! Postadan tekr3r rica ederiz. 
de camaşır asarken. Enver duvar- pek azını~ -~ün_:un_eye muvafık ol- timl~~i için 300 bin liranın kafi ~e~ ~ lurk idar~sinc geçen tramvay 
dan ba.l)çeye atl~m~ş. _genç kıza te- madığı ı;to~ulmuştur. Bu fırıncılar lccegı . ~el~d.i::y-ey: . bildirilmişti. I itletmesi. Belçikat.lar kadar ol -
cavüz etmek istem;ştır. Neye u~ - hakkında ıcab eden cezalar veril- Haibukı ıstımlak ışıne başlanma- : sun bu noktalan düşünemez mi? 
radığ.nı şa şıran Saadetin feryad- miştir. sından şimdiye kadar 1 milyon li- i Yukarıda arzeUiğim gibi bu de. 
!arın~. );etiş!n ev ~alkı. ve komşu- Belediye iktısad müdürlüğü bu radan ~azl~ ?ar~ s~rfe~ildi~i hal- ı fa meccaru seyıılıat imkanından 
lar cur etkar genem elınden kız - günlerde yeniden kendi memurla- de henuz ıstımlak ışlerı bitirile _ mahrum bıraldan 2 nci derece 
c~ğızı ~~lükle kurtarabilm:şler - rı nezareti altında ekmek çıkar _ n;.emiştir. ağır malullerin mildan 45 ki~i -dır 

1 

t - b · k b' dir. Bu miktar tramvay idare -M , 11" b t t 1" dil ma ecru esı yapaca ' ve ır çu - f' l Ü k b k . sine hiç bir zaman bir bar teşkil 
Enve~-ı~ü~ z:a~l~ı~~:kie~~~~ m~~ val und~ ne kadar ~kmek çık~- ta m ra a 8 OmlSJOnU etmez. Alikadarlann derhal ba-
hud zaptHe M'üddeiumumiliğe ğmı katı olarak teSbıt edecektır. bugün ayakkabı İS, İRİ rdrete ır,eçerek. eski tramvay 

S ko
l m tu idaresinin yaplıx.. •ibi gene va ~ 

e\~ un u r. Kahva bollanıyor tetkik erlecek tan fedailerine hiç. oımu•a bu 

T tııcc" 'a a . suretle bir sempati duymalarmı : 
[ Ş "1 u r. ,.tnlR m 11· Yarın. .gümrüklerde bulunan Fiat Mürakabe Komisyonu bu- bekleriz..>> : 
f a'ura FS. y~sı bu'ması 749 çuval kshve piyasaya çıkan - günkü toplantısında ayakıkabı me \.. : !acaktır. Bu 'kahvenin 349 çuvalı selesile m~şgul olacaktır. Sümer- __ •• _ •• _ •• _._ ... _ •• _ •• _ •• _ .. _.m_._ •• _ .... _.-_._ .. _ .. _._ .. _··_··-·-"_ 

temin ef ldİ Istanbulo.a tevzi edilecek ve diğer hank Yerlı Mallar Pazarile Ayak- Mektebi erde 
dinlenm3 tatili 

Muhtcl"f zamanlaTda, manifa - 400 çuvalı da Anadolu ve Trakya- ka.bıcılar Cemiyeti.ve diğer bir fir 
tura temıni için taşradan vaki ta- ya sevkolunacaktır. ma tarafından yapılan nümuneler 
lehleri karŞ1lamak ve bu tacirlere Bu kahvelerden başka, güm ,. k~is~na verilmiştir. Bunlar ko 
mal bulabilmek maksadile Fiat rükte 1470 çuval kahve aaha nıev- mısyonda tetkik edilecektir. Okulların üç aylık yazılı im -
Mürakabe Bürosu şehrimizdeki cuddur. Bunlar da gelecek hafta Di~er taraftan Yerli Mallar Pa- tihan devrelerini müteakıb tale -
bütün manifatura stokunu tesbit çıkarılacaktır. zarları ayakkabılarının bu kadar beye verilmekte olan bil" haftalık 
etmistir. Bu suretle tesbit olunan r . .. ) ucuza satılmasının diğer ayakka- dinlenme tatilinin bu sene de ya -
miktar komisvona vaki bir müra- \ Küçuk hao rler bı esnafı tarafından itirazlara uğ- pılması. Maarü Vekill iği tarafın -
caat üzerine derhal alakadar tile· - raması da muhtemeldir. Bunu na- dan alakadarlara tebliğ edilmiş -
cara adrcs"lc birlikte bildirilerek 8 Ankara dil, tarih, coğrafya z~rı itibara alan koonisyon, bugün tir. . 
malı alabilmesi temin edilmekte - faltültea)nin coğrafya şubesinden kil toplantısına Yerli Mallar Pa _ Şehrımizde bulunan bütün lise
dir. Bu suretle herhan~i bir şekil- Mart devresi imtihanlarında altı zarlarından ve di~er iki mües- ler~e Sanat okulları bu ayın 21 
de manifatura toptancılarının. taş- genç mezun olmuştuY. Yeni me - seseden birer mümessili davet et- incı Cuma sabahından 27 nci Per
ra tüccarlarına mal satmamaları _ zunlar, Ekrem Öıkurt, Abdullah mi$tir. Görüşmelerde Yerli Mal _ şembe sabaıhına kadar, ilkokullar-
nın önüne ~eçilmiş olmaktadır. Do2-ancı, Veli Akay, Hakkı Berk • ların imal vesair masrafları na _ la öğretmen okulları da 1 Nisan 

- men, Saadet Yıldıftm ve Sadettın ~rı itJbara alınmakla beraber bir Salı gününden '1 Nisan Pazartesi 
Şapkqhofi'unun müşterilere Topçudur. d:.vlet müessesesi de olduğu f!'ÖZÖ- sa.bahı?a kadar devam etmek Ü -

· d""'" ·hf"k"' k 1 e Birinci sınıf ıinema ıqhibleri nunde tutularak diğer avakkabı zere bırer haftalık dinlenme tatili 
geçır ıgı 1 1 "r u ahı bugün vilayette bir toplantı yapa - fiatlannın yakında bazı değişik • yapacaklardır. 
Ma111>uççularda, :Alacahamam rak verem mücadele cemiyeti pul - likler yapılacaktır. Yabancı ve azlık okulları ayrı 

kaIŞıSında, İzrail Şapkalıoğlu is - knnM'I biletlere yapr,tırıhııatı iti et.. bir talimatnameye t~bi bulundllk-
mindeki blr tüccar, ma'kara satı- rafında aörüımelerde bulunacaklar- Eminönü HalkeTi lanndan bu tatili yapmıyacaklar -
~mda kanunt teldllere riayet et - dır. konferanstan dır. 
medi~nden haJı:ık~a takibata e H11.de perakendeci ve top - Eminönü Halkevinden: 725 ilkokul ö"'g. retmen"ıne 
baş]arunı.ştır. İzrael Şapkalıoğlu, tancılarla hll idareai arasında bir J 3/3/ 19'41 PHşembe günü aaat 
bir tüccardan alıdığı makaralan yer ihtil&fı çıkmıttır. Bu ihtilihn ( J 7,30) da Evimiz aalonunda 0. zam yapıhyor 
Samsuna perakende flatına. fakat aaUi için bir bakem heyeti teşkil o- nivenite lktısad Fakültesi doçent -
toptan olarak satmaktan suçludur. lumm&f ve düa hel.dlye lktıt.;d mü- lerinden Refi Şükrü tarafından İlkokdl Öğretmenlerinin . maaş -
Sm:J.u, hakkında yapılan tahkikat dürünün de j§'tirakile halcem heyeti (Harh iktısadiyatı) mevzuunda bir larına tahsis edilmek üzere vilayet 
ikmal edilir edilmez Müddeiumu· ihtlllfı tetkik etmiştir. Bu toplantıda konferanı verilecektir. 941 bütçesine 137.500 llia tahsisat 
mılie:e verilecektir. ihtilaf ha11olunnuu~tur. Herkes gelebilir. konmuştur. Bu para ile, şehrimizde bulu -

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Has<!n bey tuhaf 
şey doğrusu ..• 

. • . Denizyolla.rı 1 -
daresi Haliç npurla • 
rını •atın aldıktan sun-
ra ..• 

- ..: -

.•. Bunlardan bazı -
larmı Adalara illete -
cıeknıfe. •• 

Hasan bey - Ak.il 
tesadüf .•. Belediye de 
bu yaz Adalara rağbeti 
oekmek i~in bir prog -
ram hazırlıyordu!. 

nan 1088 öğretmenden çok kıdem
li ·olduğu halde az maaş alan 725 
öğretmenin maaşına birer derece 
zam yapılacaktır. . 

İlk öğretim kadra&unda inhilal 
vukubuldukça diğer öğretmenle -
rin vaziyetleri de na.zarı itibara 
alınacaktır. 

Macarlarla yapılan 
müzakereler 

Macarlarla yapılan ticari görü, -
melere Ankarada devam edileceği 
haber alınmıfbr. Bu mak~&dla bir 
Maclll" ticaret heyeti yakında ~hri • 
mize gelecektir. 

Diğer taraftan Macarlar 12,000 
aded koyun ve kuzu derisi almak 
jçin teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

Mart 12 

Ankara Mıntakası Sıtma l\.'lücadele Reis
liğinden: 
Sıtma mücadele sıhhat memuru yetiştirilmek üzere 17.3.941 tar;hinde 

başlamak ve bir ay müddetle tedrisatta bulunulmak ve tedrisatı mütP.akıb 
on beş gün köylerde tatbikatla iştigal olunmak üzere mmtakamız reisli _ 
ğinde sı"tma mücadele küçük sıhhat memurları yetiştirme kursu açıla 

caktır. Kursa gireceklerin aşağıdaki şartları haiz olmaları llzımdır.. 
I - Orta m.ckteb veya eski rüşdiye mezunu bulunmak • 
II - A.skerL~inl yapmış bulunmat, 
m- Sıhhati tam olmak, 
IV - Türk olmak ve iyi ahlak sahibi: bulunmak. 

Kursa girmek isti7enlerin aşağıdaki veslialarile birlikte nihayet Mar-
tın on beşinci gününe kadar re:s!ilimize müracaa~ etmeleri ili..n olunur. 

ı - Orta mekteb veya esti rüştiye mezunu şehadetnamesi. 
2 - Nü.fus hüviyet cüzdanı sureti 
3 - Askerlik vesikası sureti c.terbis tezkeresi• 
f - Sıhhat n.poru •IIWnuti.n kanununun 5 inci maddesinin D fıkra-

.sında ya.zıh olduğu üzere. · 

-

S - Hüsnühal mazba.ta.sı 
S - Hali medeni beyan~meai, 
'1 - İa~e.r;ile mükeııer olduğu kimselere aid beyanname, 
8 - 3 Aded 4X6 el>'adınds fototrar 
9 - Tercümeihal varakası. (1157-1586) 

YARIN AKŞAM 

İPEK 
sinemasında 

A,k n ihtirasla. dolu heyecanlı 

bir macera 

.G 
Büyiik Fransız filmi, baş rollerde : 

Büyük Vals rılminln. unatulnıu artisti 

FERi AND GRA'IEV 
Ve Günahkaz Knlar filmini yaratan 

COR:t."iNB LUCDAİRE 

Güzellikle san•at kadretinl bir a.raya toplayan şaheser -

Yaıın akşam LAL ye şeref verecek 
Ma.carisb.nın gioellik kraliçesi: Mili Tiyıı.tronun büyük yıldızı 

SZELECZKY ZITA MARGIT MAKAY ın 
l\Iacar Çiı; an ork.egha.slle 

Göz kamaştıran bir ihtişam içinde yar:ıttıklan 

HUSAR AŞKI 
Macar musikisinin nağmderinaen .•• Rüya doiu serenadlaruıdan kor • 

kunç yarışların heyecanından neş'e 'fe hayat toplayan. hakiki bir 
aşk romanıdır. 

Sevenler! Sevişenler! il MARMARADA: ~ 
Baya.tl:ırmda aşk. heyecanı 

duymamış olanla~ ı Bütün Türkiyede llk defa 

Bu hafta. 

1 

gösterilen 

1Alemdar1 ve 

Bet seansı dol.uQt taşan 

K 
1 .A. 

1 Milli 1 ye H 
L koşunm. ' 

CLAUDETTE COLBERT- ı 1 
HENRY FONDA 

nm misli görülmemiş fırtınan BALALAYKA bir aşk macerasile dünyaya çıl-

gın bir heyecan yaşatmış olan 
Bu lbarikulade rnğbe& üzerine 

Baştanbaşa reııkli 1 

VAHŞi 
1 bugünden itibaren 

Bir Hafta Daha 

KOŞU 
1 

röste!rilecektir. 

P~ograma ayrıca : 
.;ue11hur yıldu 

1 MİREİLLE .BALLİN -
111 görünüz. ' GİNETrE LECLERC 

Ayrıca : 
1 

ROBERT YOUNG'un 
ERİC VON STROHEİll'in 

1 I eseri 

heyecanla:r harikası TEHDiT 
il.ive ohınınuştıı.r. 

1 

Çam Sakızı 
" ~ 

•ili• Senenin en nef"ıs ve şahane fılmi 

AY DOGARKEN 
JEANETTE MAC OONALD 

NELSON EDDY 
MELE.K sinemasında gördiitii biiyük rağbet üzel'ine daha l:ir

kaç gün temdid edilmiştir. , 
Bütiin dö.Q ;a ma&bualL .... 

KATE DORCB V& PAUL HÖBİGER'in temsil ettikleri 

ANA iZTiRABI 
iilmintn ; 

Şimdiye kadar ~örmedittma en mükemmel film 
oldıığunll sö;ylemekte müttefikt.irlrer. 

Bu Cuma akşamı Ş A R K sinemasında 
• 
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Trab usa Tnrk ve yerli l 
kuvvetlerinin ilk 

mIIvaffakiyetli taarruzu 

SPOR 
Atletizm hakem-

lerini dikkatle 
yetiştirmek lazımdır 

1 

YAZAN 

1 . Ômer Beıim 

Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet istanbul Mıntakası Atıetm:n 
M h r d'V ube-

- -43 - 1 dolayıeile, buralardaki alaylar c.ep. Mu~y~re !J!e 1 !gder spor ş 1 h d b b" l"kl · ' lerımızın Çv.ı.. evvc. en yapmış o 
Yukanda tarif ettiğimiz nçh.ile. e en azı ı~.ı .. en çekerek bun -ı d klan hakem etistirme işini ele 

T blu d • d d · k. !arla Myyar bolulder ve takımlar u Y "' 
ra sun ogusun a ve enı.z e.. ıc·ı k b . . . alarak bir kurs açmıya karar ver-

d ·u·bar-- Maaru tabyasına teş 1 etme ve va anın ıçındeln ası • . 
narın an ı ..... , rı · k"l 1 ._ . '-4 mışt r. 
kadar 1 1 Berscıgliyeri alayı vardı. yer ı en ten ı ey eme"' ımx.anlarını • . . 

O- _ı ' bd h k ı buldular. Her sporda olduğu gıbı. atle-
UQaD aonrn ccnu a va anın e- . h · ··h· 

nannda, Sidimasriden itıbaren SÜ • Fakd_at dışta_nddve 
1
içten, 8 aaat mü- birti_zmd'e d~ . ake

1
m tmm~i:ı· mu un 

· k 1 B Melyıuıedc ve nihayet tema ıyen !!1 et i muharebelerde ımev ışga e ~ ır. 
rr:ıbı!:~ ~~rbinde Sultaniye tab -ı bulunan 1 1. Bersagliyeri alayı mm- 'Bilhassa atletizm :hakemliği 
yclerinde sıra ile 84, 8l, 40 ve 6 takBDnda, hal başka ol.muştu. ~u di~ sporlardan ihü.sbiitün ayrı ve 
piyade alayları bulunuyordu. 6. , alayın 2 ! ıayılı taburu $ıyara - Sı • o nısbette farklıdır. 
alayın eağında ve ilerisinde, karaya yata dogru solda, 15 aayı~ı ta~u~u, K~lar, atma ve atlamalar <>
yeni çıkarılan, bir de süvari alayı alay komutanı olb~y Far~ ıle bırlık- }arak üç kısma ayrılan at1etizm 
aürülmüvtü. Bunlardan 84. ve 82. te. ortada ve Kasnl-Hankle, 33 aa- de rastgele bir hakemin vazife 
alaylar Raineldinin ve 40. ve 6. a- yılı taburu da, Maıın tabye&İn~ ka. gömıesi müırikün değildir. 
!aylar da Giudinanın kumandasın.. dar uzanmak Ve bu.~ada 82·wpıy~d~ Kronoonetre ne çelik b1c;ünün 
da birer liva t~ldl ediyorl.ardı. . alat·~a dayan~ak uzerc, .sagda ıdı. biroirinden farklı i ler olması, at-

8 Km. lik. bir yarını daıre teııkil urlc - yerlı kuvvetlen ~at 9,5 let zm ha-kemli~inin belli bac:b 
eden umum ccph,.oin iht.i}atı. 82. da bu alay mıntakıısına ycnıden ta- . tin' tc k"l tın kı-~· 

ı_, ı· b 1 d ı . Lk • ")'- hususı're ı ş ı e e ıt"Ulr. alaydan tefrik olunarak. eaıu rab- arruza 8 a ı ar• m a. J ._ taarruz . w ••• 

lus tehrinin cenub kenarına yerle, • en sağdaki 33 ~ yılı tabura tevcih Bır relror .. tesbı_tı~ı.ı; bu ~nhnda 

1 Hadiseler Karşısında 1 

1 ;::~.~~,d;,~m~:!~~mu 
lirdik.. Hatta icra memuru- yerine sırça ..• 

n~n da sahtesi olduğunu daha üç Meğer hediyeleri aahte seçmekte 
gun c~vcl gazeteler yazmıılardı. Fa. haklı imi§ler ••• Sahte nişanlara, aö
kat mfanın sahtesi olabileceğini ne 1 türülecek hediyeler de tabii eahte 
d~ymuıtuk, ne de tahmin edebıJir ... olur. 
dik} · · • Meğer o da olurmuı. * 

. ~a~k ~artisine aid aalonlardan Bundan böyle nişanlanacaklar, 
hırı, bı~ ru~n merasimi yapılınak ü- nişan davetiyelerinin altına şu tarz
:ere ~lika.~arlar~an bir gece için ie- da birer haşiye koymak mecburiyo
eruruş. Boyle hır emri hayra yar- tinde lcıılacak1ardır: 
dım elbette borçtur: . . <cNi~anımızın sahte olmadığını. 

- Hay hay, denılmış, nışnnınızı eayın davetlilcrimizc §erefimizle te-
ealonumuzda yapabilinıiniz. min ederiz.» 

Nişanlılar gdmişler, davetliler * 
toplanmışlar, yı.iziıkler merasimle Gazetelerde evlenme ilanları çı. 
ıU,anlılann parmaklarına takılmıo: kar: 

- Allah bir yastıkta kocat ın. «Bayan filanla, bny filancanm 
Dualan edilmi . Caz mı tnlm1f, evlenme mera imleri dün güz.ide da. 

yoksa gramofon mu, orasını bilmL vetliler arasında t~·id edilmiştir.1' 
yorum. Çiftler; çalınan neyse, onun Bu ilanların da tekziblerini mi o-
ahengine aynk uydurup dönmeye kuvncnğız} .• 
başlamışlar ... Bu eınndıı bir muh. ' Bayan filanla, bay filancanın 
biri sadık karakola dtmiş. mcrasi. evlenme merasimleri t~'id edildiği 
min bir nişanlanma tıısniinden baş- erç.i dünkü nüııham zdn yazılmışsa 
ka bir şey olmadığmı söylemiş. Po- da, evlenme mera iminin sahte ol 
Jis i c el koymuş, nişanlı genç kız duğu bilahare anlaş1lmıştır. Karilev 
isticvab edilmiş: rimiz.den öz.ur clıl .. riz.» 

- Evet, revabını vermis, ben · * 
gerçi ni~nlandım amma bu ni~n Polise de i r.ık ak: 
yalancıktan bir ni ndı . .. <ılstanbul polisi aon günlude 

Tah1 ikat d evam etmekte imiş. sc:htc ni,an 'e nhtf' düğün y pan-* lnrla ciddi bir mfü·.adeleye cirişmip-
tirilen yalnız bir taburdan ibarrtti. olundu. Albay Fara, bu tabura yar· O'VTladığı rolü ı?elışı.guzel .bır kro
Vahanm içinde, nezarctm ve ka- dım olsun diye, merkezdeki tabur- ~1:1~.re tu~a~la veya'hud çelik 
palı bir ateş hattını tutmak mecbu _ dan bir b ölük gönderdı. Hanni ile ol~- basıt bır h:sa?l.a okumak 

Yanm roh:ının hrodesi tıpkı hiT riyetinde bulunan 11. Beraagliyeri Feşlum arasında teeis edilmiş olan munmun .ol_aT?1yacn~ı ıcın atı.et zm 
jileyi andııaı:: o"; şekilde öne uza~u _ alayının cepheei de ı Km. tuttuğun. merke7deki taburdan bir bölük da. tıaıkemle~nı. ıyı ve olgun bır şe-

dan bu kısım b:Jhaısa zayıf sayıl- ı ha aynlıp memur edılmişti. Bu su. kilıd'e yebştırmelt lazımdır. 

Nişan davetlileri, elleri boş git- tir. iki hafta içinde bu tarzda ni!lall 
mezler. Bir ııeyler götürürler. Artık ve düğün yaptıldım t bit edilen ae
yalcınlığa, uzaklığa bal:ar . . Çjçt>k- kiz çift yakalanarak adliyeye teslim 
ten tutun da ~ımns yüzüğe, inci 1 edilm~lerdir.» 
gerdanlığa kadar envaı ht>diyelcr... ~ J t / J l A • 

Bu hediyeler arasında çoğu a:ıbte. '-./ cnn d--1-u ıuı.. ) or. Düğmeler aeyrdc, minimini .• 
Bu. ufak dü!ml"YJ hemen daima sık 

•le dikilmiş görınive alı~ık .:özümÜL 
için hoş bir değışiklik. yaka; kol 
l. pakları gibi "ivn. lif acık bir fi -

yonga i!e !Üıılü. Gene; ve ,iıin bir 
m ode 1. yünlü.> c de uydurulabilir. O 

nıak ikbza ediyordu. retle müc!~hidl~r ta.unızu bu tn - Bcs. altı dersle . yeti~en futb?l 

T .. ._ l" ku" v tleo· 23 Bı.." ı bura tevcıh ettıkl~n uman onun ve a-ü~ hakemlcrı gt"bı kısa bır 
ur"' ve yer 1 • ' • • 1 · d l · k b-ı··k k l · · · ' t · ya . ·~ından sonra "rn~r rnn e >ır t~ • o u ·a mıştt. zaman içinde atletır.m h:'lkcmı ye-

nncı eşrm gece: O ld k" ? 7 1 · · k - k'" d ~·'d" 
b··r·· ph•ye ayni zamanda taer- zaman, ao il ı - aayı ı tabur tıştırmC'I mum un C'~l ır. 

u un ce ... ' wd le. b" I. . k b 
ruz etmekle asıl dubeyi nereden vu- en sag a ı .? ugun~ omşu ta urun Atletizm hnkcm kursunda na-
racaklarını giıli}cbildilcr. Cenub ba. yardımınab goı:derdı. Bdu su!etle 15. zan d ikkate alınacak mühim nok 
t1da ve batıda, vahanın lı:enarında ve

1
d2 7 • 

8
ta ud r a.rasın a bır hoıluk taJ:ırdnn 'biri de, k-ursa devam e

bulunan Ciyardina linsı (E.sugayı) ka ı. ura "" gm~n v~ c~pheden dt>ceklerin icnb eden evsafı haiz 

[ 
Şişmanlık Saksafonun tarihçesi 

taarruzlarımlza kola.\ Jılda kar•ı koy- de tadarru
2

z
7
n bablıyan muş· cahıdle:. bu ot.-nalarma dikkat Ye itina etmek 

?.aman işlemeyi ıncc.· y\inlc yapma - " ~ 
du. Çünkü Türk ve ycrlı kuvvetle - sayef ed · ita urbunl ıyara k- 1-..ıy~~ olmalıdır. 

Dünyanın en 
~~an adamı 
Büence Ayresde 

rekoru 
.il. .· 

Saksafon yüz y şında bir çalgı
dır. Mucidi Paneıe musiki aletleri 
ticareti yapan bir Belc;ikalının oğlu 
Sakstır. Saks, flüt ve :ıyni zamanda 
klfımet acslerini bir arada toplıya
cak bir mueikı aleti yapmak arzu.. 
&una kapılmış ve kendi ismini veT
diği saksafonu n eydıma getirmiıtir. 

lıdır. . b ._ k ._la ctra ın a ya nı.z a' arına a ara .. 
nn u mmtaırnya uz.a tan yaptı-. n A .1 "k" böl .. w.. .. . Tabancanın dumanına dikkat 
taarruzlar dah:ı ziyade bir gösteri.- ~tra ;'~-ı~~~n en.. 

1 1 
ugunu ım- ederek kronomelr<>yi işletmek, 

idi. 28 5 kilo gc. 
liyordu, göğsü • 
nün muhiti iki 
metreyi geçiyor. 
du. Az ~am n 

Yün erkek cekeı.i ten ibaretti. Bedeviler bu gibi atlı a ~- e 1 ı er. . .. . gülle veya diski bilmem nereden 
goııteriş)ere (Fant :z.ya )adını veıir - Şüphe yok lu muc~hi.dler, çok az itibaren ölçmf"k, hifüisa ~ veya 
}er ki hu uz.aktan hucum ediyonnuı ve bahuBWI topçu w ıoıler. Bu ae • bu ~ekilde sahada nşaıt'ı yııkarı 
gibı sagav , ve sola at kothırarak silih beblc beş piyade ve bır eüvan ala.. d 1 ak ı....... .• t •k tl t " 

da · k b b · k b" k o aş .,..,, gos erme , a e ızm 
atmaktan ibaretti. yın n ~ur~.&:ke uyu l ır ~vve- hakemliği için kfıfi bir bi\~~i sayıl-

F kat b fantazya hareketleri es- Un, gemı ve ara lopçu arı hıma • ,.. ,.. _ ..... 
a u . d 1 ı. •. d f • .. 1 mamar. ıan:ıuıuır. 
d 1 h. B d • d"" yesın c o ar ..., mu a aa ettıgı mu-

-ıasın a at ı ır e evı grupu u~ • d f h 8 K 'd d L Baştan lbac;a bir incelik istiven 
ıana 500 metreye kadar hücumla a da h" a~ı, la ~1. mı~ a ı{k o a tletizm hak~mlel'i için açılacak 

yakla~ış ve bittabi telefatla tevkif &a ab. ı, un -~aı_:n'§ı' o .~dl ıf la ve kursu~ bu sporun ruıhi1e tam b ir 
olunmuştu. Bununla beraber bu böl- tam ır muvana~ıyel e mu a aa e - . • . . 

d •-· ·k· · d b" ·· · 1 dcbilirdi Fakat lt.alunn kumamlan- teşn1d mesaı yapacak bır şek lde 
gc eJU J ı pıy8 e ve ır uvarı a a- · .1- ~· ......J." • - id k 

b··ı "'-1 · d h" h larnun ihti" t ayırmakt" mütcreddid •n.:~ıce ver~-.~--,.ını um cbnc tc 
yının son o UK erı a ı ateo attına " h k - ·· 
~olculduğundan bu lıva mıntakasın. davranmalan ve sonra da muha -, a goruyoruz. 
dan di~erıerine en ufak bir yıudrm rebe ba11_ar tı:ıoıa_maz ellerindeki Erkek mt.k'ebleri futbol 
kuvvetı ayırmak imkanı kalmamış- kuvvetlen hemen ılk hatlara aok -
tı. malan gibi iptidai hatalar i leıneleri maçları 

Sahildeki Şiynra • Şiyattan M&sri yüzünden bütün cephe tehlikeye 
b · k "irmi ti :İstanbul Ertek Mcktebleri Futbol la yesıne adar 2000 metre imti - "' · 

dadında bulun n 11. Bereagliy~ri Muharebeyi takib eden İtalyan Lıg H yctı Ba§tanlığından: 12_3_1941 

evvel öldü. Öldüğünü haber veren 
gazeteler §iımhnlık empiyonluğ ta. 

+ 
Vahşi k p 1 ! r h"vlamazlar 

mamile ona bırakmıyorlar, on do- Vahşi köpekler hiç havlamazlar. 
kuzuncu asırda Stamfnda 39 ya ı- Alaskada ve Sibiryada kaybolmuı 

ld·w· .. 1 d . . ve uz.un zaman insan görmemiş k.ö-
na ge ıgı z.aman o en o evır flŞ. ı_l · d · l d k k ı..ı.. 

1 
peıı.. enn c ınııa.n :ır nn uza a w-

manlık tampiyonunun 330 kilo gel- ğı zaman içinde havlamayı unuttuk-
diğini yaxıyorlardı. ları görülmü~tür. ·-···--·-··-·-·····-··-·······-····-··-··-·-············-· ... ··· ... ·· ............ _..__ 

Bir .. t meselesi alayının cepht"&indı:ı de, ,ilk tüfek fırka kumandanı Gc-nera! Pc:cori - Çarşamba günü Beşıkta§ Şeref sta
patladıktan itıbaren, her üç tabur Giraldi, umumi ihliyatın a:ılı~ı dola- dında yapılacat maçlar: 

1 
hhkimat hattına ııokuldu. yısıle, _kale. topçu dındından m~r~k- ŞiŞlJ Terakki - Muallını M. saa.t Bir erkek okuyucumun evlenme müfid olmasını bilen kadın için bu 

Saat 9 a doğru, JıaJyan kuman-• keh bır mufreze te~Kıi ~derd< ih~ - 14 de. arıfesinck nipnlısı ile muhimce bir 1 aahada yapılacak iş az değıldır. Bu 
danfığı taarruzu puskürtülmüş nd _ yatına almıotı. Bunlar tufekle ıpu - Yuce Ülkü _ Işıt .saat 15.15 de. füdr ihtilafına düşmiıı olduğunu gö- i§in hepaini başarmıya '\r'akit bula • 

Yün ör ü ne praUt bir kumaştır. 1 delmekte idi. Hatta 11. Dersag)İ) eri aell .h y~ya topçu .erleriydi. 11 •. Ber. Tıcnret - San'at O. saat 16.30 da. rüyorum. Er~ek aerbest hayattadır., ma~ığı zamaıı • .:ır bıle olur. 
g 

1 
ng 111 yu- alayı bir mukabil taanuza bile geç- eaglıyerı alayının mıdadına ıll. once iyi bir kazanca sahıbdir, üstelık bü. Ümid ederiı.n ki, okuyucwn A. D. 

!: 1 bo1UnU, desenin' re 
1 

' mişti. Fakat tam bu anda halyan bu müfreze gönderildi. Biraz aoııra yükçe bir servet: de var. Genç kız niııınlısını bu mecraya scvkeuncnin 
muşaklı~nı, ~ertllğıni aTZunuza ay - alayının gerisinde, yerlilerin bir kı • da 32. alayın elde bulunan t.Aburu l'nrlk q: Türkiye, bu harb için- ~ ailesinin m ddi bakımdan muh- yolunu bulaca~tır. Yalnız bu müna. 
durabi lrsınıZ Ucuz ve dayanıklı bır yam ve isy nı vaki oldu. As:ler J l., sevkedildi. de, f'n a.z fh:arb sıkıntısı çeken taç olmamakla beraber çalı mayı aebetle kaydede} im. mektubunda 
turna§. Vakıt vak.it yeni aokııp ytni Bereagli.feri alayının yalnız ıı1perlc- Fakat hu taburun asiler arasından memlekettir. Bunun kıymetin! bil. zc~ edinmiş, bir dniredc memur _ kullandığı u.fik"r ihtilafı» tabirini hiç 

1 
b desen l'e kalınlık rine genden ateş ctmt"kle kalmadı- geçerek 1 1. Benagliyeri alayının ıkıntıya du,memek ~yor - dur. ihtilaf işte bu noktadan doğu- beğenmedim. Bu hahlati genç ni -

ba~tan yepyen ır f k ar lar; ayni zn"lıanda miınferid bulduk. yarılan cephesine '\rarmaSl tamamile san; bir harb dünyası lçıııdc ya- yor. Erkeğin fikrince yuva teessüs şanlısına telkin yolıle kabul ettir -
vermek elinizde. Artan en u a p • !arı her askere, ht"r mufrcz.-ye, sey- mümkün olamadı. Çünkü tabur, her pd.ığımızı, daima do 'n. eder etmez kadın orasının dıuıni mesı lazımdı, sanınm ki, tutulan ba-
ç ndan istifade etmek elinizde ··· yar hastanelere, irtibat ve muhabere duvarı, her çini ve her evi 1.i.icumla Tıs.~ )lLŞ3.. lıui."dcrd.~ bekçisi haline gdmelidiT. C..enç kız talı yoiu değiştirmek güç dcğıldir. 
H ngl kumaş bundan daha uysal, po~talarına da aldırdılar. Bu su • zaptebnck mecburiyetinde kalmışu. nasıl l'C ne kadar tasarruf ede - ise gene çalışmıya devam etmek ar- * 
d h el ı ·A.'-? retle bu alay mıntrıkasında, ne gc - Bu ac'beblc yalnız bir bölük, o da bilec~lini dslma hesabla. zusunda. Bayan «I. l.J> ye: 
na verıştull ı · d ·ı "d _l_ •• • L· ı_ ı· -· ... " Ö • ba x.lnd lıb 1 E 1 :ı_ h d genç riden i erıye ve ne e ı en en ge • &IŞ&m uzcn ve ı;ın mü~ır.Ü ut ve M.,,,..,. ... : nune Y•Ye e<:e,; vı Bu vaziyette erkeği hak u uyo. :vve iı yavruy uzun ömür ne 
Karde§tniz, oğlunuz, ya u rİ)"C doğru hiç bır irtibat ve muva. zayiatla Hanive vat bilmi,ti. Tabu~ fazla ekmek alma. Kuruyan ve rum. Hem de tamamen haklı bulu - tükenmez saadet diliyeyim. Sonra 

kocanızın çok kullanUJlı bir cekete ı sala imkanları kalmıyara\c. her kıt'a run diğer bölük.len Siyara _ Si ta - a.tılım bir tokma ekmeğin bile. yorum. da müsaade eder9Cn kan koca ilci-
ihtiyaeı var.sa bunu birbirine uygun bulunduğu ~e:de .k~ndi başın~ v_e da kalabilmiş ol.uı ~öl~k~erin .. s.~ bugiin her zamandan daha bu - Maddi bakımdan mecbur oldu. nizde de <<buluş kabiliyetini» çok az 
lki renk yunü, icab ederse lki tat omt,tanın ını yntıvınc tcrkedılmiı cnk~un~ ım;:ak ortesı ı;;unu mulakı yut bir haram oldutuna inan. ğu :zaman, yahud fikir hayatında bir gördüğümü eöyliy.eyjm, mademki 

. el g bi •aldı. olabılmışle~ .. ı. Bu suretle bu mınta- Lokantalarda o)lÜne yfyebile. varlık ise kadın çalı,abilir. Bu tak - bebeğe verilecek adı tayinde 
edıg talınl~ttrarat fU mod .. Yerlilerin isyım grup\an ayni za- kadaki İta!yan müdafaa hattında a. reğinden fada ekntek ko~ -kt dirde tıpkı bir erkek gibi hayat yo- anlaşamıyoraunuz. o haide her iki 
örunüz. Pek memnun kaldığını gore- nda Ciardina ve Rinaldi togay. çılmı~ olan ı:h4=mmiyetli gedik 2 4 d:ıJma k~rtar_ hemen garsonu ça- Junda çorpl'Ş11laamı, onun iç.İn bir adı birleştirmdt 911retile neden bir 
ceksıniz. ~8 nın gerilerinde de hücuma itCÇ - saat açık kaldığı halde bizimkiler p, daha küçük porsiyon is'te. vazife bilirim, onu daima takdirle müreklteb ıaım yapmıyorsunuz) 

Bejle kahve rengi li.ci...erdle gri,, a~ lcrdi. Fakat hu togay mıntak.a. - bundan liyı\dle istifade edemediJC'f.j Çayına 6ç şelter :rertmı iki şe. yadcdcrim. Faht böyle bir düıün- Kriatof Kolombun yumurtasına ben-
açık toyu maTı er~et iÇ4n aeçııeoek İa~na cepheden Y?pıl~n. Türk - ye~- (Devam ediyor) ker at. cc varid değil ise yuva ve çocuk ka- ziyen bir meecJe. 

]. ruz nüma~ışlt"rının zayıflıgı H. E. Erkilet ---------------•ı dının ilk işini teşkil etmelidir. Hem TEYZE 
eeın~gu~ze~I~yftn~~re;n~k~J~e~r~~tt~.==:ım ......... ~ı~t~aa~r~~--~~======--=-~-==-==:=....:.___::~===o=::=:~~~'.::~~ 
• Onu sedirin üzerine, alçak masa.- lerjnden, a-arib bir şey, biraz alay- dun Necdet .•• Yalan söyledim eize, heyecanından titreye titreye konu.. 

nın baııına oturtuyor. Arlruıına. ya- cı, bıraz gamlı, buğulu bir pınltı gc- ! yalanl li şuyor • .. Sbn Posta» run W1ikaa: 47 
nına, ayaklarının dibtoc yastıklar çiyor ve sönüyor. I Kckclerccsinc eöylencn ~u ke - - Aldatmak! Yalan söylemek 
koyuyor; iyice, rahatça oturaun diye Kadehi alıyor, dudaklann:ı götü. melere Necdetin muayyen ~ır man~ mil Bana mı"/ Neler söylüyoraua 
çırpınıyor. rüyor. Fakat Necdetin biraz c~el verdiği yok amma, Mıncnın seaı, Minem, ne dc~lc. iııtiyorsun) Nen 

Ona kul kök olurken, hin türlü; hafifçe gerilen, taknllus eden yüzü gözleri, yüzu onu müthiş korkutu- var Allah l\Şk "/ N l "bt 
tatlı. candan şeyler, b:n türlü çılgın. yeniden eak.inleşiyor ve gülerek: y~. Birden karısını kollarının ara.. ld ına eye, n gı 
ca şeyler söylüyor; Mine bunlara - Minem küçücük karıcığım, sına alıyor, deli gibi sıkı •ıkı kucak. 8 atmak"/ Çocuksun ... Benim z.a. 
eilik., dalgın, müeamahakür bfr te.. ilk tampanya' içtiğin geceyi hatırlı-, lıyor, soruyor. Mine onu iterek: 1 vallı küçük bebeğim ... Hem <le çok 

"/ J l · lan çektirenlecin artılı: üze· bessümle mukabel.c. ediyor. Ya .• lııı_z yor musun) Göztinün önüne g_rli>:"~r _ Ne yapıyoraunuz. Necdet"/ 1 hırpalanmış, acı çekmiş bir bebek-
- Nasıl mes'od olmam Necdet ~rı, ac~ 0 · hakları kalmadı ... Ser- k ? y l d le d h k bi b 

Talihten iıtediğimc kavu:madım rınd? hıç ır. scvi~voruz. Dünya- ~~·nar et suyunu ıçıy~r, B~ sov~§ m~. anız ı • a .a pe r ın- Soruyoraunuz amrua, birud.an pi~ sini Bug"in, böyle birdenbire ken-
ını~ BuDu eöylerken gözlerim koca- bestız: ~encız. bl'"ıtu""n zevkı" hi'7im pılıce, ne tahaklardnkı çCŞJd çctid mızı tanımıyorduk bıle .•• Amma ne man olacaksınız, belki de beni öp- dini nasıl yersiz bir dü~nceye, ma-

L d b" n butun nuru, mezelere. n~ salalala.ra, ne o canım güzel, ne iyi anla?ıyordulc:. .. Kork- mck bile istemiycceksiniz ..• Amma 
ıının bakııııann OD 8} ırıyor, ve . 1I nı e· 'b" "mizin olduk Mine J pembe kadıfe şef tal 1 1 yaldızlı durı B!nım olmaga batla.. d b nasız bir vehme kaptırdığını bilmi-

d 
'-' k .. h. V sen enımııın . . . , kehriba, üzümlere elini .ürüyor. mı~n hile... Biıletcn ellerirrıizin B'lm r . . 'öw li . yorum! Anlcıt. her şeyi söyle ba-

acem minyatüriinün bön vüzlü ın· artıkl ..• b ı~ 1~ 1 Du•,.ırı nehari. ı ere, 1 muyor . .. ayanamıyorum artık oğuluyo-

sanları arasın a, san'"1 pe. ~u .. ı~ e. e bul O kadar ki, in an Necdet tampanyayı açıyor· titre~li heyecanı içinde, 11anki kalb.. l 1'1;1m ..• 
9 

ı. e ısınız... grenNmc ııı- H ·bil '- · · 
ve güç bir teY anyo~nıuı gıbı goLu- ~ulade ş y d '""I mi> 5öylest"ne? . . 1 . • d b" b". d ... d nız... cm tanımıyorsunuz ecdet na... er ,ey:ı meıı.. ıstiyonım. 
le

•• ınanamıyor, egr - Bari biraz. pmpanya ıçt·lım erımız e ır ırıne egıyor u .•• b . a w •• 1- •. d b" • : - Peki! Peki! Her şeyi bilecek-
uyor. b L· L·1· da 

1
"nanmak l " d" Hayabmızın yolu işte o akşam çi- cnı 0~ soz u, JÇI ı ı ır, sanumı le :u 

N d 
L l Hal UKr pcıı:a a o maz mır ıyor. bir . d w 1 "" ıı"nız" ... Aklım bacnmda, ne yazı &ı 

Bu gö:z.leri ec et. aç, eusuz .ıı..a - - çacık nkcğinin _ Peki! Amma aiz Necdet. siz zildi Minem •.. Saati unuttuk, küçük ms!"n sanıyorsunuz ~·egı _mır··· ,,. 
mış obur cludak.lanle örtüyor, ka..I }azım ... Ve yavt;v "çin Necdet aç değil mi iniz~ Bir tcY yemediniz, Cendrillon'uml. Bana ınnruyorsunuz degıl mı"/ Ya.. dedi~niz ~ibi manasız bir Hhme 

t kollanndan ınyn ıgı ı • F '- d 1 L d h M" • ı· lı l H t d" filan kapılmıyorum! ikimiz de ayt-pa ıyor. c ek pek sarardığını, içmediniz.} aa.at o u ıı..a e menın c ın- nı yorsunuz • . • a a e ıyorau-

- Minem, canım Minem. ho~ onun g~b: :.r hal aldığını görüyor. Necdet onun yanı ba,ında, yere de tirremeğe ba,lıyor ve o bunu hes nuzl... ecdet, sili aldatwrı ... İlk ğız, rüya görmüyoruz. Ammcı ura-
gör beni. .. Sevincimi. delice, knba-ı yor~u'! ~~ 1 1 

·eli· diz çöküyor; alnıv?'anakları, Mine- ~en masanın üzerine bırakıyor. Ant g~ı_ıdenberi size _ya1?n aörle~inı .•• ya, fU hale nasıl ~elebildik, nasıl 
ca göateri ime ııücenme sakın ... Bu eşe 1

' n~ "r oturaca. nin omuzuna degıyor. Dudakları bır hareketle sofranın batından 1ıeri Sin aldatum •.• Şımdı de, aımdı de ... değil mi~ Benim mcs"ud, jtimad du-
daha öyle yeni, öyle a~şli, kendi v - rı~ğü~im:e:r:~~:" benzemi- bovnuna dayalı, uıulca. atet gibi çekiliyor. Necdet dinliyor, Necdet .oruyor, yan, gönlü tahat bir nitanlı olma
kendinin aarboo olmu4 öyle iç ka- gız... . ı~ .• d .. ğiin eoframıza ... yakıcı bir sesle: - Necdet, o ecdet, neden ba.. faltat hal& anlamadıiı. bir feY au- dığımı daha ı:vvel, nasıl anlıyama. 
maştıncı bir ıevinç kil .•• Dü§Ün Mi- yen, mınımını • u. içeceiiz Minem! I _ lçimin açlığı, sueuzluiu aade na o aktamdan bahsettiniz) Bana lamadıiı bellil Mine. a'IJ;r..1 .~. ka- d ız} 
ne, Jr.an kocayız! Sen ve beni Evli 5Baa:•~7z::te:~~~ için upualu bir sana Minem ... diy~ Fwldıyor. onu hatırlatmamahydınız... Hatır-! çırdı} Ne o~yo.r? d_7_e ..:uy~r: l ın ••• 
yiz artılcl Bundan sonra kimsedı:n l Mine ona bakıyor; bulanık. aöz- latmamalıydınızl... Saati unulJD.a.- Tatlı. ,efkatli blf ae-. JÇ1 
korlrnuyacak.eınl Sana b\itün o çile. kölen olacaiım, diyor. 

(,\ rkası V:l r) 



SON POSTA 

[Memleket lla b erJeriJ 
1trgübde j lmam nikahının sebeb olduğu bir cinayet daha\ 

Bir kOyln 9 yerinden 
bıçaklanarak Oldnrnldo 

Dilekler 
ihtiyaclar Bu yıl zirai vaziyet 

geçen yıldan daha iyi 

Ürküb, (Hususi) - Kazaınızın 
ziraı vanyeti geçen yıllan nisbctle 
çok iyidir. Taneli hububat ekimi 
yüzde 10. nisbeti~de fazt~dır. Bu- Maktulün babası da katile yardıma gelen 
nun .aebebt de ekilen buida~ann . 
tamamen il~~ olm~ır. Bu bir köylüyü tabanca ile ağır surette yaraladı 
arada 4S bm donum bugday, 25 
bin dönüm çavdM, 1200 dönüm U- D:- (H •) Şeh • • • 1 L c·· ·· L!-• 
pa 700 dönüm •rmı k 1 000 d Ul15a _.. - nmum ııtaçbn) unun PUinde ben aaoa 

lı: ' ha ı.__ • n· aalm, lıt Karabip nahıyellİne bağlı Kocagür sorarım .. diye tehdidde bulunmut. 
ar f&ma9 zıraa yapa Lftlr. ır k .. ·· de ·· ·· d"" k k bir J it d b '- l " bahar ve yaz ziraati için de 46 bin ( ~yun. . ııupe. gma u~ M unç an a untan o dugu gibi tarlada 

«Mi • toprak im Bunci cuıayet 11lenm11 ve bir genç dokuz kocasına •nlatmıtbr. İtte huaumte 
~ilkbah d ayn ... çllf(\r. ilan yerinden bıçaklanarak öldürülmüt, de bu dakikadan itibaren baılamıt-
l ima . . ak ~ aaa •dir~ .. mtaa at maktulün babası da kavgada yardı- 1 br. 

oböcan '~-- . ~ .u duidve gedbi~ 
1
mum ma kotan katilin akrabuından biri- Acar bir delikanlı olan Halil lb. 

e11>1er IÇUl l'ftl el\ te r er a. • L - ·1 }ıl'L 1" h• L J lmmağa batlamıftrr. Bağlardak; kül- ru taot1nca ı e te ıu.e ı surtte yara- ra mı, ııtarıaın.a yapı an bu t~vüzü 
leme ha•lıiı ile de mücadele a- )amıttır; . hazmedememtt, kırda kıstırdıgı Ha 

Biga ıoför ve kamyon 
aaliblerinin Balıkesir 

valiainden dilekleri 
Bigadan yazılıyor: Edre

mid - BalıkesiY foaesi çok ha
rabdar. Bunun tamiri Balıkesir 
nafiasınca bir müteahhide ve
rilmittir. 

Her müteahhid, tamir ~na. 
aanda • daha fazla bozduğu • 

pılmaktachr y Vak arun cereyan oekla tudm: sana adamakıllı bir dayak atmı,tır. 
• Kocagür köyünde Arnavud Ha- Kardctine ahlan bu dayağı bir tür-ı 

Bi kK 1 • d k f lil oğlu . Alnned isminde 25 yatla. lü iç.ine Iİndiremiyen Hasanın kar-ga uy gBRÇ 8rl 8 IS er nnda bir köylü ayni itöyden Vey- deli Ahmed, bundan üç gün evvel ' 

ooaenin yanından gelip geçen
lere bir geçid yeri yapmakla 
mükelleftir. Aksi takdirde mü
nakalat durmuf demektir. U
kin her nedense bu müteah
hid, Edremid yolunda Osman. 
lar civarında 5 O inci kilomet• 
rede - tamir yapmak için - yo
lu yarmış, fakat kamyonlara 
geçecek başka bir geçjd temin 
ve ihzar etmemittİr. 

talim YS terbiye görüyorlar ~l oğl~ 20 yaılannda .Ha.~il .. İbra- ı sabahleyin köy kahvesinden Qtka-
. • • ~?11e bır kadın meselea yuzunden rak evlerine gitmekte olan Halil 

Bııa. (Hususı) - Burada hafta.. iki aenedeınben kavgalıdır. Halil lb- lb h" 1 b b V li ·· ·· 
da UÇ gün esnaf çırak Ve kalfaları rahtm, ilci 8ene Önce köy içinden ra ~ y A r.sı s:.>:ae ~I onıy;.e 
beden terbiyeai yap tıklan gibi köy 

1 

imam nihahiJe bir kız alıp evlenmif !eçb!' d e~se 1 : « d
1.? ;.~,un d . ı

pnçlerinin de on betten yİnni ya- fakat üvey aR&al bu gelini~ geçine- m ra ~~ . nıçbtn I ov u · 
11 ıye 

una kad r 1 la k ı__t ed""" . . b' le sorguya çeıı.mıye aı amııtır. ,..... a o an n, eza Da1"tanwı m ıgı ıçxı ır aç ay sonra gene . . w 
üç gunünde aekert talim ve teYbiye imam boprnasile karıeını terketmif Vey1el, lfln fenaya Yaracagını 
ııôrmekte, her biriei muaüem aUeT ve bir batka kızla evlenmiştir. Ko. a~le.~~ ve: «Onlar Rençtir, b~ün 
olarak yetifmdttedir. caeanın evlendiğini gören karı da dovuşurler, yarın barışırlaru dıye • 1 

Talimler. ukerden terhis olunup gene köy içinde Arnavud Halil 0~ rek ev~. doğru ~.ollanmıı ~se d.~ ~h
ıelen çavut ve onbaşılar tat"afından lu Hasaft ile evlenerek ya,amıya med purtehevvur Veyselın uatune 
yaptınlmakta, bütün köy çocukları baılanuftır. Aradan bir müddet ablmıı ve onu tartaldamıya başla
bu suretle ati ~in hazırlMNRaktadır. daha geç.t.ilcten aonra Halil İbrahi- mııtır. 

Geçen gece Edremid • Biga 
aervisini yapmakta olan ve i
ç.inde ufak çocuğile hasta bir 
.Jc..Gın ve birçok yolcu bulunan 
toför Hamdi Uçağın .kamyonu 
- gcçidsizlik yüzünden - aykırı 
ve fena bir yerden geçmeğe 
mecbur kalmış, gece saat onda 
kamyonun şaftı kırılmış, yol
cular soğukta • yedek alet ge
linceye kadar - 24 saat bekle
meğe mahkum olmuştur. Bu 
hale bir nihayt't Yerilmesi sa
yın Balıkesir vlllisinden bek
lenmektedir. Askerliğe fıtraten heves ve iati- min üvey anuı, bu ikinei geiinle de Evine doğru babtlsından birkaç 

dadları olan bu ıı:ençler, talim gün- ırec;inemediği için zavallı eenç ikin adım ilerde gitmekte olan ve üze-
leri koyün toptant• yerine gelmekte, ci 1tanaın• da terketmi,' ve rinde silaha dair hiçbir ıey bulun- Edirne kız enstitu··sunun 
bu talimlerden hiç birisi mahrum bdtir kalmıftır. Halil İbrahim mıyan Halil lbrahim, Ahmedfo bu . • 
kalmak istememektedir. gürbüz ve yakışıklıdır. Birin- tecavüzüne dayanamıyarak hemen serg Si 

Talimlere başlanalı pclı: az bir ci kocasnıın bekar kaldığını gören gelip kucakladığı gibi onu yere yık Edirne (Hususi) _ Halkevi sa-
m~ddet geç~ği .?alde ~u sevimli ve kadın, sevmediği ikinci koc~sı Ha- mıt ve altına almıştır. Veysel bun. fonunda Edirne Kız Enstitüsünün 
yagız çehrelı koy delıkanlıları, yıl- sandan kaçarak anastnın evıne geL ları ayırmıya savaşırken Ahmed, ders yılı başından itib 
l~rca asl:erlik yapmış gibi vazifele- rniş, birkaç gün sonra da g,.ne, bi- evvelce hazırladığı keskin bir bıça- müddet içinde çalışmasıaren g~ç~ 
n.n~~ .muva.~fa~ olmakta, ~er köy rinci kocaM Halil lbrahime kan ol- ğı, üzerinde olan Halil lbrahime ' ıann verimini halka gös~~~ek u:u 
binbınle museoaka ederceeıne bu mustur. var kuvetile saplamıya başlamıttır. , ret· ı ··k ı b" · ·· 
i,.,; b · kt d" 

8
. .. 1 d 1 ._ 1 0 , k d lci,,_ • • d d k ı e mu emme • ır sergı ve mu-,.. enımseme e ır. ır gun tara a ça ıtmaıda o an oır aç il ııca ıçın e o uz yerin- samere tertiıb etmiştir a·· .. k 1:)· 

kocası Halil f brahime yemek gö- den b aklanan Halil İbrahim: "Can takdir toplayan bu sc;g. uyu " 
1
: 

türıniye giden karının, öniine ge-çen kurtaran yok mu, beni öldürüyor- samerede Edirnemizin ~ ve m~ .. 
ilti!;'ci koc~ HMMı: aB~ni neden larl» diye bağırmıya . baılaymca tıün aileleri bulunmuş ve~:~dil~ Bigada davullarla karşıla

nan şamp:yon bir dewe 
Biga ( l·ha:nıai ) - Şehitmizde 

bulunan ve ccDübet Hüaeyine>J aid 
olan sporcu cıTülü ıı deve, bu sene 
Balılccsir, Edremid, Bürhaniye, 
Havran ve civarında y apuiı aüre.t
lenn hcpsınd..: to,alib b •lrai., \ " ha
\'&lıde ~mp.yunlu&u il:.n cdıl .... ,tir. 
Bır ay k.adar pehliv ... 1lıl.: yaparak bu 
beldeleri birer biıer c!ola,an, on 
binlerce seyircinin taldirlorini lda.. 
zanan Lu meşhur deve Bigaya av
det etmiı davul ve zurnalarla bir 
aaat mesafeden ve bir ceımnigafir ta 
rafından karşılanmııtır. 

Yaptığı musaraalarla sahibine bir 
haylı bahşiş temin eden sekiz yat
larındalci Tulun - dişisi de yanında 
olduğu halde- toplanan binlerce 
halkın aLkıo tufanı araatftda şe1\re 
gır ı ştir. 

bejenmedm de gene eelı:ı kocana (Dennu 8 lno. sayfada) rine çaıy ve pasta ikram olunmuş 

( 
ı tur. 

Akhisar Halk evinin faaliyeti ) Enstıtü ®etmenleri tarafın -
_ dan ytili hayat şartlarına göre iyi 

yeti.şnL.$ ve kadının kıymeti etra
fında konferanslar verilmiş. ayni 
zamanda bu konferanslarda Kız 
Enstitülerinin tariru;esi, gayeleri 
ve tıiiklımetin bu müesseselere 
verdiii elhem.miyet tebarüz ettiril
ır..iştir. 

Bu toplantı münascbetile ye -
mek, biçki ve dikiş gibi evinin 
her türlü işlerini gönneği «bilen bir 
kadının aile hayatında refah sa -. . ' 
mım.ıyet, saadet ve ahengi temi -
ne mmraffmc olaca~ ve böyle bir 
kadının başka unsurlann yardı -
mına ihtiyaç duymadan iktısadt 
bir hayat amili te~l edeceği kü
~k temsillerle de canlı bir mahi
yette g6gterllmiştir. 

Bu ~Uzel sel'gi ve müsamereye 
halkımız büyük bir alaka g&ster
miştir. 

Mart 12 

ZiRAAT 
(Baştara~ı 2 nci sayfada) ı tur. Çünkü çekirdeksiz üzüm cib 

Bu noktanın hallını müteakib yağ ainin terkibinde oı 14 h 
çıkarma teıebbüsü de süratle ink..i.. % 18 yagwlı mevad" oı 48amd protc 

f t • • ıo ~ azo 
şa İ e tı. .. . . mevad bulunmaktadır. Küflcnn 

. Ik tecru?eler. neticesınde cibre- miş olmak ıartile bir kısım kep 
nı~, beher bm kılosundan 2 30 kilo le karıştırılarak hayvanlara ye 
~ıardelt aynlmıı ve bundan da 28 len cibreden çok iyi netice alın 
~lo yağ elde edilmiftir. Ki bu yağ, tır. 
bılhassa hamıziyeti giderilerek ye- Yağı alındıktan sonra arta 
mek~~ dahi. kullanıla_!>ilmiştir. Harb kirdek posası, gübre maka~.~~ 
den. once yıyecek yagını bol bol te. toprağa iade olunabilir. Bu po 
d~rilt ... ~debiten Franaada, üzüm çe- nın terkibinde % 2-3 azot, % 16 
Jt:ird~nden çıkarılan bu yağ, be- fosfor, % 5-6 potas bulnumu!ltur 
z~~ yagına karışbrılapak boya sana- Görülüyor ki basit bir ar;ık · 
ynnde kullanılmakta idi bir hı"mmetle ku"' ··k · k 

0

! 1.l 

Ç k · d 1 • • çu senmıye.ce ~ 
. . e u ek en ay~ıl~n ~üm ci.bre. ci bir faydanın kaynağı olabilm 
~nı .~~yv~.n~nn ıştıha ıle yedıkle- tedir. Fransanın yiyecek yağ i 
n gorulmuştur, Halbuki evvelce re- bat vurdu~.. üzu·· ·b • d ki d "'· ·• ·· d b Y .. - m cı reSJn en. 

r ~ yuzu~ en.. unu hayvanlara de henüz bol bol airke yapmak b 
1evdırmek mumkun olamıyordu. O. taammum" etmemı"ıt" y 1 h 

·· ·b • ih · .... ır. a nız at 
zum cı resı, ı tava ettıgı mevadı gı- yıllarında de~ı sulh l d 
d · "fb ·ı b I '- K"• zaman arın 
aıye ı ı anw e ya ana atı. ar.aııt bir da her çe,id artıklardan faydala 

yem olmadıgından bu netıceye va- mıya çalııılmalt Jazımd 
1 . . "b 1 il'. 

rı muı memnunıyeti mucı o mut- Tanınanan 

Hergün 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

ve aüratli harb kruvazörü ve belki 
de büyük bir harb gemisi ile frili u. 
faikı on kadar iyi ve yt'nİ kruvazör
den, kırk kadar muhrib ve torpido 
ile bir hayli denizaltı gemisinden 
mürekkeb olan bu filo, Cezayirle 
Fransa aahilleri arasındaki münaka. 
leyi temin bakımından mühim bir 
rol oynıyabilir. 

Yeni .keşif icat 
ve tetkikler 
(Ba.ştarafı 2 nci sayfada) 

mlf bulunmaktadır. Amerikanın a 
keri mehafili, bir zamanlar ortay 
atılan, fakat sonra terkedilen b 
mesele üzerinde yeniden meşgul o~ 
maktadır. 

Bahis mevzuu olan .3000.5000 
beygir kuvvetinde buharlı turbin• 
lerdiT. 

"Gece glf zlükleri,, 

Anlaııılıyor ki, Fransa, ıimdi ha
rekete karar vermı, görünüyor. Şi
mali Afrika ile Fransa sahilleri ara· 
sındaki eşya nakliyatını donanma
nın himayesine vermekle bir taraf. 

k 
Amerikanın a:Popular S 

tan endisine yiyeC'.ek terrun ede- ayenn 
mecmuasının yazdı;;.,na 

cek, diğer taraftan da Almanyaya .": nazaran, 
verdiği sözü tutmaya başlamıı oL •oll zamanlar~a ~ngılu: ?rdusunun 
duğunu göstermeğe çalışacaktır. ta m ve terbıyesınde genıı mikya 

Acaba bu gemiler taarruza uğ- ta ~gece gözlükleri> tatbik edilmek
rarsa, Fransa, lng:ltere ile muhare- ı tedır. «Gece gözlüklerin bildiğimiz. 
beyi de göze almış !1ndır) Kararla- a~e.lade siyah camlı gözliiklerdir. İn
rında o.raya ~adar gıtmek te var mı- ı gılız aakerleri bu gözlükleri takmak 
d~r ~ ~ılme~·ız :. ?.u. nokta, şimdi!ik sureti le, eşyanın, hedeflerin gece na. 
bıze tuphelı gorunur. Fakat, sırf ıa. sıl görünebileceklerini tetkik et. 
te bakımından da olsa kararın e. mekte ve bu J l 
hemmiyeti yok değildir. Eğer, İn- rile üneiyet kn abı~ ge:t ;~nzala ~
giltere bu işe göz yumduğu takdir- li . es e me e ır er. ngı
de ablukanın bir tarafında bir ya- ~ askerlen bu sayede, nişangahı 
rık husule a-elmiş olur. Göz yumma- ~~nneden at~f yapmak usullerini de 
yacak ve kuvvetle menedecek olur. ogrenmektedırler. 
sa, o zamanda Fransa hükumeti Tayyare işaret IAmbaları 
Fransız efkarı karşısında, bu tedbir. 
leri daha ileri götürmeğe doğıu bir 
kuvvet kazanır. Su hale göre, eier 
Franaanın, mühim kararlan varsa, 
hareket için, gerek dahile ve gerek 
harice karşı, seçmi, oldı•Kıı platfor
ma çok mahirane b11lunmu' bir isti
nad noktası gibi görünüyor. 

U{u/,ltli..n cJ3i..t'911n 

Sözün kısası 

Şimdite kadar tayyareler kendi 
aralarında radyo vasıtasile irtibat 
tesis etmekte idiler. Bir tayyare fi
losunun k.umandanı, kendisine bağlı 
olan tayyarelere, radyo vasıtaııile 
emirler vermekte idi. Fakat bu usul 
düımana tayyarenin yerini belli et
mek bakımından mahzurlu idi. Son 
zamanlarda Jngilizler, kıaa mcaafe.. 
lerde radyo yerine hususi bir nevi 
iıaret lambalan kullanmağa boşla. 
mıılardrr. Bu lambalar aayeainde," 
tayyareler, hem kendi aralarında 
irtibat yapmakta, hem de yerlerini 
düflllana belli etmemektedirler. 

--------
Bir yanıın baılanrı<:ı 

Ogün bütün tehir halkını a. 
yaklandırmıif. çarfı ve pazar yerle
rinde büyük bir velvele uyandın11ıt 
olan ccTuluıı ya meraklılar tarafın
dan 500 lira verilmekte vı-. fakat 
•hibi bu paraya iltifat etmemekte • 
dir. Dübeş Hüseyin cıTuluıı ııunu 
ıözunden bile lusltanmalı:ta, nazar 
değecek diye re.mini dahi aldınnak 
istememektedir. 

(Ba.ştarafı 2 nci sayfada) 
nız müsaiddir ki ben bu birkaç 
gramlık nesne He bunun ticaretini 
yapacaık değilim. Maksadınız muzır 
bir madde olup olmadıiını kestir
mek ise, benden rasgele bir heki
m.in raporunu istemekle o maksacl. 
dan da uzaklaşmış oluyorsunuz. Su 
halde, ıararınız bana eziyet etmek
ten de gayri bir mana ifade etmez. 

Biga b"glarında hırsızhk,ar Çünkü aiz hem beni, hem de - pa-

Akltiaar (Hususi) _ Halk.evi-! Münevverle hallan yakın _ çog"" aldı keti teslim etmediğiniz için - aenin 

Beyoğlunda, T arlabaıı.nda Ho 
raaancıyana aid 232 numaralı a • 
parbma~ altıncı dairesinden ev
velki gece yangın çıkmış ise de it • 
faiye tarafından derhal söndürül • 
müttür. 

nin ötedenberi devam edegekn E.- dan temuını temin ve köy- nesi. olduğunu bilmiyen bir hekimi 
aliyetini takviye ve bu inkılab mü- lümüzü İrflld ve tenvir ba- Biga (Hususi) - Bura bağların. füzuli yalancılığa, sahtekarlığa aevk 
eueaesinde fiilen vaziEe almıt olan lwnlanııdan faydaları, Ba,,•eki. da herltesin bir kulübeai vardır. Yaz ediyorsunuz. Öyle ya) Bu, ilaç de-

Bu aparttman sigortalı bulundu -
ğundan ve yangın da mal sahibinin 
oturduğu kattan çıktığından keyfi. 
yet adliye ve zabıtaca tahkik edil • 
mektedir. B;gada et fiatları yokse·d· eıemanıarı teşvik etmiı olmak İç.İn limizin aoo nutkunu müteakib biı günleri bu kulübede nete ne vakit ğildir; ve ben hasta. değilim: •onra 

J Vali Faik Tür~I. Mani• Halkevinin kere daha anlaşılmıt olan bu mü- geçiren halk, kış günleri de burada da bu ilaç ( 1) beni tedavi etıniye. 
Bıga (Hususi) - Burada bde- me.aisile olan ali.k.uını artırmı,lır. eaeeselerin bilhana aon günlerdeki bel. çapa, kapkacak ve iş elbisesi cektir. ===============:::ı 

diye tarafından nark verilmediii Vali. meTkezden bafka kazalar Ye l.areketleri ve gelecek günlere aid gibi şeylerini saklamaktadırlar. La- - Olmaz, bayıml Veremeyizl zihniyetini, inisyativ eksikliğini mü-
halde kasablar kendiliklerinden et- nahiyeler halkevlerinin de faaliyet. hazırlanan çalıfllla programı haki- kin son günlerde, meyva olmaması - Siz bilirsiruz- dedim; ve çe- tahepe eylediğimden ötiirü içim fe. 
lere zam yaparak koyun etini elliye lerin'e ıermi verecek imkanJ.nn vü katen göz dolduracak vllzıyettedir. bahaneaile bekçilerin aayıaı dörde kildim. na oldu .. 
ve keçi ile sığırı da kırka satmaya cud bubnasında müeMir olmakta- Bu programa ıöre Halkevi idareci- indirildiğinden, bu kulübelere bir Çekildim amma, ciddi aöylüyo- J:l~r feyde akla. hayret verecek 
batlamışlardır. Halka pek ağır ıe- dır. Faik Türel, viliyet dahilinde 

1 

leri arasındalci bayanlann adedi de takım hınızlar dadanmış, bağ sahib rum ki pek üzüldüm. ufacık, değer- ye~ılıkler yapan hız, memur zilini
len bu dolgun fia.ta bir çare bulma- ! yaptıit gezilerde lc.aıkevlerinin va- artırılacaktır. Resmimiz evimizle !erinin ziraat aletleri çalınmıya bat siz bir hediyeden mahrum olduğum- yetıne aeyy~nen neden mantık aşıla-
11 ve et fiatlannın yükselm~aine ziyet ve mesailerini ciddiyetle tetkik aılı:.ı bir alakası bulunan Mania& lamıttır. Halk, bekçi adedinın fula dan dolayı değil, cümhuriyet reji-1 yamadık dıye •. 
meydan verilmemeei. lbelediyecleca etmekte ve allkahlardan etraflı iza-

1 
Halkevinin idar~ilerinde bir kıa- lattınlmasını beledjye amirlerinden minin gümrük memurunda <crüsu. J- ~ I ~ 

beklenmektedir. . ' hat allll9ktadll'. mını söstermektedir. rica etmek.tedir. mat emaneti celileei hülefun nın v. (._.,,k•tı "9 • \.._..;alu. 
=-=======-==~=:=:=====:===::==:==:==:=~-=;===-==========:...=====================-

Mat dl!fAnda kaldıruz ve Raoul'ün bize doğruyu söylemediği hakkında İne e ve tiz bir eea aözünü kesti: varan bir bakıtla bakıyordu. Sustu 
ve mırıldandı: oauana yaklaşmadınız ha! Beni bu. I elinizdeki iabatınız nedir) - Mösyö aldanıyor. 

na iaendıracajtnazı mı umuyorau. İri adam: İhtiyar upk bir adım ileri atmıt. 
nuz) - Sak.in olunuz, istediğiniz deli- onlara hiaaiz bakıtlarile bakıyordu. 

Amerikalı hiddetten kıpkırmızı li göetermeie hazırız, dedi. Verity, dostu ile göz göze geldik-
oldu: - Eier ithamınızda dön aktam, &en sonra bu sözleri protesto etti: 

- Sizin inanap inanmamanız ba- Mösyö Garrieonun tatonun dıean- - Sizi gözlerimizle gördük, de-
... TiZ ıelir, diye bağırdı. sanda ohnası Üzerine istin ad ediyor. di. S.rt1nızda bir manto vardı ve 

Verit,-, ik.i.ntia araeana atıldı ve: sanız, ayni zamanda ihtiyar hizmet- ayakkabılarınız da çamurlu idi. 
ParRıaiile bir i,.ret yaptırak il._, Philippe 011u11 sözünü keeti: . - Bir dakika, St"°e dedi. çİ Duncan'ı de itham ediyorsunuz, İhtiyar sözlerinde ısrar etti: 

Te etı:ı. - Böyle olnaaaı mümkiindür, Fakat Bers hiddetle onu ..._ demektir. 
lster1eniz oaların oradaki *'-1 dedi. Mazeallı odaya bahçeden ,._ hmN: Flora ile babasının arkasında du. - Geceleyin şatodan dıprı a-

-• li B b ·-- yaiımı bile atmadım. 
l' .. enn. ıörebi "niniz. in atı .-d I çerek ııitmek i.ıtiyebilk. - Bizi abdal yerine mi koyaca- ran ihtiyar baohizmetçi, gözlerine GarriM>n ayak diredi: 
ben ,a~onun tllrlt tarafındaki k..tmı-: Berg iatihu ederek: iınıaa aan1yonunuz?.O, bizim küçü- kan bürümüı bir halde ilerledi. 
na, bılardo salonunun tam aksi w.. - Öyle mP diy ecevab verdi. ii dinledi ve Bayan DeMt bu mada Torray geriye dönetdt bağırdı: - Ayni zamanda hold~n de 
tltamteİ•e _do~na .iP. ·tb.·.k. ~ri on ıe-. Ayaklarını çamurlatmadan su ile oaa bir randevu vermitti, Raoul"ün - Duncan mı dediniz) ıec;tioiz. Bir mantoya aarılmı~z 

N 
'- d d bİ L-- _ı_ '- d 1 L! L _ L 1 Be d h V.L..!• Ve ba.,nazda da kaaketiOİz vardı. çe ' ICll> lfltll eon ~.. il, r....., O&AI- O U U11r gançeyİ geçmesi mÜJnltÖR- odum& ııiclip ODU ı>rada b11lmalı:. ve rg e şato S8 ibİne Ve my• .._.. 

L- d R l d '- d d ~• H h 1 Duncan tekrarladı: 
1U1 nra a aou un o uanın ııtap. ür, eP. nııi) ayır, uizim. iMi mani olmak istoc:li. Faluıt onu odada ye fÜP e i e bakarak: 
karanlık olduğunu gördü; IORJ.a rüz- ne Raoul'dü, ne de ben. Bu, pto gö.emeyiı;, mazwalb odaya kadar - Duncan da hal diye tekrar- - Mösyö aldanıyor. Gece yan.. 
._arla çarpan bir p~ncereni~ eürültü.- ' alevler içine bile ıömiilae ayaja pefinden g"İtti ve onu cmada öldür. ladı. mndan önce yatağa giYdim ve uzun 
Iİle uyandı: Bu, D 8:renne ın pence- kalkamayacak kadar sari.ot olaa dii. Bütiin meede meyd.uada. Venty cevab verdi: ıaleride ay~k eealeri ve konutmalar 
teai ıdi. Kalktı ve Vıkonhln odaama binbetı da değildi. Bu adam, ne ., Carrieon llkayıd bir tavırla o- - Evet o da dün akşam dı .. n.. ititinceye kadar yerimclen bile kı-
prdi o zaman aaat ikiye çeyrek Pierre idi, ne de Marcou. CaYTİ9oR, m11dannı .ilkti. fakat Verity on .. n da idi. dedi. Mösyö Gartison ve ben mıldamaclım. 
ftrdı: Raoul odaaana değildi ve bu suale ne cevab verecek.iniz) gibi ..kin ııörwunüyordu, kekeliy&- onu içeri girerken gördülı:. Stephen söze baıladı: 
penceresi de açıktı. Nick kapatmak - Şimdiye ltadu aize .c;ylıedik. rek öne doiru yürtictıi. Çok heye. 8e1'8' aordu: - Gözlerimiz aldanmaz. rüya 
idn pencereye yaklaıtı ve l.ahçed• ~ ayrı J,ir teY delil. canla oWuju zaman daima keke- - Saat ka-:ta) pmıedik ya 1 
ltir ı"'k gördü: bunu .icara içmek Berır alay eder biT ta•ırla: le.eli... - Ceaedi "ördiilı:ten bhaz M>D- Devam edecekti, fakat bakıtlan 
İçin dı~an çıkan Raoul sandı, fakat - Ja. ja, dedi. 0.n çakan IİZ - S. çok cesur bir iddia, Möa.. ra. Sabalun ikiainde idi deeek )'A- Floranmkiler ile karplatta. ıenç im 
bu adam Raoul deiildi. idiaiL Fımnaya ltakmak ~ yanm yö Bers dedi. Mc;.yö CarriMH• aılaut olmayız. ona korku ve debtetia batik. ,.&. 

............. telrikaa: 5ü 

} asan: v cılenlin wm-.. 

- Ortalık zifiri karanlıkta. Bel
ki de bir batka hizmetçiyi gördük. 
dedi. 

Verity: 
- Haydi, Stephen ... diye söze 

baılıyordu ki, ayalanın ucu dürt61-
dü, sustu. 

Şato sahibi hayret eden bir aeele 
tunlan söyledi: 

- Bu gördüğünüz adam, ııayda 
çalan ihtiyar Bary'dan batkası nu-
dır, bilmiyorum. Tabii bunu aonq.. 
turup öğreneceğim, •• 

Sonra Berır'fh şüpheli tavrına 
dikkat ederek auatu. 

Flora onun koluna girdi ve: 
- Eğer Mösyö Berg'in bize arbk 

ihtiyacı yoksa İçeri ııirelim. Sabah 
kahvaltıaı hazırlanalı yanm saat o. 
luyor. 

Bu anda bahçeyi bir ccHolll• 
kelimesi çınlattı. Boldini pencerelel'o 
den biri Öl\Üllde duruyor ve ic-t 
ıelmdalilııi itu'et ediyordu. 

(AdıUl .,..., 





8 S. fa 

imam nikahının 
sebeb olduğu bir 

cinayet daha 

I~ -----------~ ~~~~ 

SELANIK BANKASI 
Tesb tarillJ: 1888 

• ldare Merke"al: İ.ST ANBUL <GALA TA> 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

kahvehaneden -zllton bu h:ısumet. TürkiyeJelri Şubeleri: 
ten haberdar olan- Ahmedin am-
cazadesi Nasuh oğlu Ali, hadise İSTANBUL, Galata ve Yenıcamı 
lnahalline koşmuştur. MERSİN, ADANA Bürosu 

Onun karııdan geldiğini ve oğlu 
nun da kanlar içinde kıvrandığını Yunani.tanJaki Subeleri: 
gören Veysel: ccAli gelme, sen hay-
ra gelmiyorsun, kasdın banadır. So
kulma yakarım 1 diye ihtarda bulun
muş ise de söz dinlemiycn Ali, da
ha fazla sok.ulunca o da belindeki 

SELANİK _ ATİNA 

• Rer nevi banka mu:ım,.ı .. ı .. ri 
Kiralık kasalar sel'T1$1 

tabanca.smı çıkararak Alinin 
üzerine ııltı kurfUn bo,altmıt ~ 
o da kanlar içinde yere yuvarlan--------------
mıştır. Hadise mahalüne yetişen di-
ğer köylüler, yaralıları evlerine gö. Sultanahıned 3 üncü Sulh Hukuk 
türmüıler ve bir ıaat sonra Halil Dikimllfinden: 
(brahim ölmüıtür, Vak' ayı haber a- Da.vacı İstanbulda Aksarayda Hor -
lan Cümhuriyet Müddeiumumiai hor caddesinde Akarçeşrne karşısın. 
Hakkı ile hükumet doktoru Muam- da No. 29 da .A§kı Arlkan tarafaın • 
mer köye gitmifler ve tahkikata baı dan İstanbulda Aksaray Horhor Kır. 
lamışlardır. matulumba sokak 27 numarada mu-

Yaralı Ali, Çanakkale hastanesi- kim İsmail Hakkının Reca.iden ala -
ne lcaldırılmıı ve fakat yaralan teh- ca~ından dolayı İstnnbul sekizinci 
likeli olduğu için hayatından ümid J lcra dairesinin 930.8553 ve 4 üncü le. 
kalmamı§tır. Katil Ahmed, köye gi ra daire.sinin 931-171 numaralı do., -
den jandarmalara teslim olmuş ve yalarile yapılmakta olan haczin fek.. 
elindeki bıçağı göstererek aBu hı. kile 934:..5535 numaralı do.syn ne ya -
çağı öldürmek için yeni b:Ietmiş- pılan takibin intaç ve haczedilen gay 
timu demiş ve cürmünü itiraf et- rl menkulün paraya Qevrilmesine da.
miştir. lr 941.4.91 mnnaralı dosya ne açılan 

Oğlunun ölduğünü gören Vf!Y- fekki haciz davasının yapılmakta o
iel de zabıtaya teslim olmuştur. lan muhakemesinde müddeinleyh k 
:Veysel kırk yaşlarında ve fakat çok mail Hakkının ikametgO.hının meç -
cesur bir adamdır. hul okluğu bamuhabere anlaşılmış 

Dört evin kapanmasilc neticele- olmasına blnaen (20) gün müddetle 
nen hadise, burada derin teessür 11- ll~nen tebligat icrasına. ve muhake. 
yandırmt§hT. menin de 9.41..1941 tarihine müsadif 

Boğulurken kurtarıldı 
Dün Şirketihayriyenin 5 3 numa

ı-a lı vapuru, Boğaza müteveccihen 
9 numaralı seferini yaparken, de • 
nizde bir adamın çabnlıımakta oldu
ğu görülmüş: derhal vapurun san -
dalı fodirilerke. boğulmak üzere o
lan kazazede kurtanlmışbr. 

Zayi - Terhis tezkeremi zayi et -
tim. Ye~ni çıkaraca~ımdan eskisi _ 
nin hükmü yoktur. 

314 dotullllu l\lehıned C'llu 
Ahmed Gönen 

Çarşamba günü saa.t 14 de talikına 
mahkemece tarar verilmiş olduğun -
dan yevm ve vakti mezkt'trdn bizzat 
veya bilveUle mahkemede hazır bu.. 
ıunulmadığı takdirde gıynben muha. 
kemeye devam olunacağı UAnen teb-
liğ olunur. 941-491 

Zayi - Mersin Tıearetl Bahriye 
Müdürlüğünden mütekaid ismaa oğ
lu Süreyyanın tekaüdlilğe aid evrakı 
zayi olduğundan '.}len.isi çıka.rtılaca -
ğından eskisi hükümsüzdür. 
Kadıköy Çelik sokak 83 namarada 

Eıl1se Yön 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 

SON POSTA 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERIYOLO Jİ 
LABORATUARI 

Uınuıal kan tahlilitı, &.oıri ooktai 
oazarıodan (Wauermu w Kaha t.a
müllari) kan tnireyYata ıayılma.,, Tifo 
va ııtm• hastahklan teşbiıl, idrar, 
~rahat, balgam, kazurat Ye su tah
lilitı, ültra mikroılı:opl, hıuuei atılar 
iatibzarı, Kanda Üre, ıeker, Klorür, 

Kolleaterin miktarlarının tayini 
Divanyolu No, 118, Tel: 2098İ. 

BICA.KL.&RI , 
Zayi: Fntıh 18 inci okulundan 1931-

1932 dem yılında 186 numaralı dip -

loma ile mC"LUn oldum. Diplomamı 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

es.kisinin hükmü yoktur. -

Dünyanın en iyi traş 
bıçağıdır 

Fatih Yediemirleır caddesi 41 
numarada Zeki Ö~nç 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğin- ı 
den: 
Bir makinistle bir marangoz 

alınacaktır. 
1 - Depomuzda. ücretle çalışmak üzere bir tayyare veya otomobil ma~ 

klnıstile bir marangoz ustıısı alınacaktır. 
2 - Askerlikle allkası olmıyan isteklilerin imtihan gün ve şeraiti an

lıa.m&k üzere en geç 15.3.941 tarihine kadar Y~ilköy hava mınta. 
ka depo Amirliğine miıra.caatla.rı. 

S - san•at okulu mezunu tercihan al.ıruıcaktır. d829o 

10 adedi 40 kuruş 
Hasan Deposu. latanbul Bahçekapı 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine dantelli bir kuruşluklar darb ve pi • 

)'Maya kAti miktarda çıkarilmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 
31/Mart/ 941 tarlnlnden sonra tedavfilden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 
Dantelsiz bir kuruşlukl:ır l / Nlsan/941 tarihinden itibaren artık tedav(ll 
etmiyecek ve bu tarihten itıbaren ancak bir sene müddeUe yalnız mal -
sandıltlarae Cumhuriyet Murkez Bankası şubelerince ve Cümhurlyet 
Merkez Bankası şubesi bulunmıyan yerlerde Ziraat BankMı şubelerince 
kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulun~nlarm bunları malsandıtlarU. 
Cumhuriyet Merkez ve Ziraat. Bankaları şubelerinde tebdil ettirmeleri i-
llin olunur. c9035. 112523• 

# T MOFUJ • 
1 

(Abdest bozan) dediğimiz ha rsak kurtlannın devasıdır. 
Bunlar a1ğır etile yapılmış pastırma ve ıucukları yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunluk.lan dört metreden '>n metreye kadar . ~tur ki birçok tehli
keli hastalıklara yol a~ar. TlMOFUJ bu kurtlarm en birinci devası
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. i-ler eczanede bulunur, 

reçete ile aatılır. 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğin
den: 
Aşağıda yazılı miktarda san'atk!l.ra llıtiya9 vardır. Talib olanlardan 

bilimtlhan alınacaktır. İmtihanda gösterecekleri ehliyetlerine göre 50:85 
lira arasında ücret verilecektir. 1'alib olanların bir istida ne E.1ktşehlrde 
hava komutanlığına müracaat etmeleri ilan olunur. cl824ıı 

Aded 

8 

• .. 
Betoniyer 
Beton karıotırma rnakill1sti 
Terar.t ve karıştırıcı makinisti 
Kova idarecisi makinisti 
Tokmak ustası 

Silindir makinisti 
Silindir ma.kinisti muavjni 
Taş kırına makinisti 

Kuruluş tarihi: ıaaa 

Sermayesi~ 100.000.000 Türk Lirası 
İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 

4 .. 
8 
8 
8 
4 
8 
8 

Taş kırma çekici ustası 

Taş kırma çekici ust9.3ı muavini 
Aşçı 

ljubt ve ajana adedi: 165 
Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRil<TiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERıYOR 

Zirut Bankasında kumbaralı ve ihbarsu tasarruf hesablarında 

enaz 50 lirn.sı bulunanlara &enede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaiı -
d&ki pllna göre ikranliye daiıtılacatt.ır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 

" 4 .. 250 
" 

1,000 .. 
40 

" 
100 " 

4,000 - " 
100 " 50 " 

5,000 
" 120 " 40 " 4,800 H 

\60 " 
20 ,,. 3 12JO 

" Dikkat: H~.sa!:>larındaıc; paralar bir sene içinde so liradan ap.Qı 
diifmiyenlere ik.ranliye çıktığı takdirde -X. 20 fazla.süe verileceltt&r. 

Kur'alar .senede 4 defa. 1 Eylül, ı Blrineiltlnun, ı Mart ve ı Bq _ 
n.n tarihlerinde çekileceltUr. 

•······························· ........................ -·-···-··--··--·····-·····-------·-
Son Po•tıı Matbaası: Nr-1riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHlBLE.Rlı S. Ragıp E.MEC. A. Ekrem UŞAKUGtL 

Edebiyat Faklilt.esi binasının 1041.96 Ura keşifil tamir işi 27/3/1941 
Perşembe günü sııat 15 de Rektörlükte açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
İsteklilerin 79 liralık muvakkat teminat makbuzları ve bu gibi ıŞler yap. 
tıklarına dair İstanbul villyetAuden 1000 liralık vesika almaları ve Hl 
yılına aid Ticaret Odası kMıdlarını göstermeleri l~zımdır. Keşi!, şarLna-
.me, mukavele projesi hergün Rektörlükte görülür. d877» 

Devlet Demiryolları işle~me U. M. den : 
Muhammen bedeli (9351 lira olan 1200 aded düz beyaz yemek tabağı 

ne 500 aded düz beyaz çorba tabağı {31.S.1941> Pazartesi günü .saat 
(10.45) onu kırk beşte Haydarp:.ışada Oıır binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme wıullle satın alınacaktır. 

Bu işe glrmek iStiyenlerin (70> ura (13) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte ek.c;iltıne günü saatine kadnr 
komisyona müracaatları lfizımdır. 

Bu işe aid şartnameler komi.>yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1899 

OSMANLI BANKASI 
• TÜRK ANONiM ŞIRKETl 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye Cfimhu,.iyeti ile münakit m:ıkrıveiımameal 

2292 Numaraıı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik ediımişıir 
(24/6/1933 tari1ıli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin baılıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTE.R'de 

MISlR. KIBRIS: YUNANlST AN. IRAN, IRAK, FlLlsTJN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merkez ~ Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RUMANYA, YUNANiSTAN, SLıRlYE, U)BNAN 

F"alyalleri •e bütün !>ünyada Acellla n Muhabirleri nrdD'. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cart ve mevduat he$&pları küşadı. 
Ticart krediler ve vesaikll krediler ltüp.dı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
E.1ham ve tahvlllt, altın •e emtaa il.zerine avana. 
B&nedat tahsilltı ve saire. 

En yük•ek emniyet ıartlarını haiz kiralık 
Kaıalar Seroi•i vardır. 

Piyasanın en müsait f&rtlarile (kumbaralı veya 
kumbara11z) tasarruf hesapları açılır. 

rr======= 1941 iKRAMiYELERi 
T. İş Bankası 11 

1941 Küçük 
Tasarruf H esa pi arı 

İKRAMİYE 
PLANI 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
1 ıı 1000 ıı - JOOO.- • 
2 • 760 • - 1500.- .. 
' • 600 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 41000.- • 

S5 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 ll - (000.- • 

300 ıı 20 t - t!OOO.- • 

Keşideler: ' Şubaı. ! l\layıs, ı A. 
tutoa, a bwıcıteşrba tarih.leriocl• 

7ap'11r. 


