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Amerika 
İrlAndadaa 

isler mi 
lltlrecekt 

Vaşingtonun 
yeni tasavvurları 

A11ıerika temin edeceti 
üslere mukabil 50 

milyon dolar ödünç 
para verecekmiş 

Hava zırhlısı ismi nrilen lngilis denb bombardıman tayyareel 

Mltblş 

bir İngiliz 
bava akını 
Hamburg uykusuz 
bir gece geçirdi 

lngiliz tayyaresi Ber-

General diyor ki 
Kat'i muharebeler 
ne vakit, nerede 
ve nasıl olacak ? 
--- YAZAN: ---

Emelıli General 

H. Emir Erkilet 
cSOn Posta• nm utert 

muharriri 

i ngj(j~ .. Alman harbinin 
/inde evlerin damlarını kati bir safhaama yakında 

De v.ı.a k oahid olacağız. Bay Hitlerin h"-
Dün akpmki radyo gazetesin • ya/ayara uçlu her verdiğine göre bu kat't 

den: harb aafiıası Nisandan itibaren, 
lngiltereye malzeme göndermek Harb malzemesi imal eden bir ve, gene onun telmihan beyan 

Havalarda 
barb 

şlddeOendl 

İngilizler 13 
tayyare doşurdoler 

Almanlar da lngiliz 
şehirlerine gece 
hücumları yaptılar 

lngilizler hücumlara lıarıı ye -
tti vöııtalar kullandılar 

idare itleri telefo.. ı 20203 

Japon 
Barıcıre 
Kazırıaıu 
seraba ti 

Tokyo matbuatı 
ihtiyatkar ... 

Japon sözcüsünün 
beyan ah ,._,_______ _ ______ __, 

«M_o•lıova ziyareti huwmndai Matsuoka 
kat'i bir ıey takarriir efmif 1 fından ahiren kabul edilen d m k _ 

d ··1J.: rasilcre yardım lıiyıhasına bir cevab 
egı .. rn t .... k·l •w• • k d k · ~ ı ettıgını ay etme tedırler. 

Matsuo!<anm Londra 
ve Vaşingtona da 

gideceği Sö}l3niyor 

Japon gazetelerı ise. daha jhtı -
yatlı bir lisan kullanarak, harı ıye 
nazırının seyahatinden büyuk neti -
ccler beklenmiycceği noktasında 
durmaktadırlar. 

Henüz teeyyJd etmiyen bir ha
bere göre, Japon hariciye nazırının 

Dün akşamki Radyo gazetesin -
1 

Bcrlin ve Romayı ziyaretinden eı:ın. 
den:. 1 ra, Londra ve Vaşlngtona da ~ide-

Mıhver matbuatı, Japon hariciye ceği bildirilmektedir. 
oazın Matsuokanın seyahatinin çok Japon sözcüsünün beyımah 
mühim neticeler doğuracağını yaz- Tokyo 14 (AA.) - .Tapon h.a-
maktadırlar. Bilhassa Alman gaze - riciye nazın Matsuoka Tokvodan 
teleri, bu ıeyahatin Amerika tara • (Devamı 7 ncı aa~ada) 

Trahomun ilacı 
keşfedildi mi? 

Almanların iddiasını mütehassıs doktor
karşıhyorlar 

auretale :F•rduae be-1anut olan A • fabrika yakıldı eylediiine nazaran, Büyiik Bri-
mer.ika, bu yardımı daha mUeuir Jul tanya adalarının sularile hava • 
ma~ üzere yeni tedbirler düıünmek- Londra 14 (A.A.) - Hava ne - larında vaki olacaktır. 

larımız şüphe r 
Berlin 14 (A.A.) - D. N. B. 
Askeri bir ttb mecmuası olan 

Deutscher Militaerıtzt'ın Mart nüs 
- - hasanda birinci sınıf askeri dok -

Londf'~ 14 (~.A.)- İngiliz ~a~a torlardan profesör Hanke, traho -
ve dahili emnıyet nezaretlennın mun tam tedavisi hakkında bir tedır. .. zaretinin istihbarat servisi 12/13 O halde Akdenizde. Afri -

Bu cumleden .?larak ~merika. Mart gecesi Almanyaya yapılan kada ve Balkanlarda cereyan 
lrl&ndadan bazı usler temın etmek şiddetli akınlar hakkında aşağı - etmekte olan muharebelerin ve 
tasavvunındaıhr. Bu tasavvuru tal • daki tafsilAtı vermektedir: hareketlerin ehemmiyet ve mak-
bakkuk ettirm~k üzere, A~e_?ka r- Hücum karanlık basarken baş - aadlan ancak tali olmak ikhza 
lln<iaya 50 mılyon dolal' odunc; pa- lamış ve şafak sökmeden bir saat eder. 
ra verecektir. evvel nihayet bulmuştur. Ham - (Devama 7 nci aayfada) 

(Dennu 3 üncü &ayfada) <Devamı 3 üncü ı.ayfada) \. .J 

Massolinl 
taarruza 

Arnavucllukta 5 gündımberi 

lnf ilak hadisesinin altıncı 
kurbanı da Oldn 

tebl~i: M • •• makale neşretmiştir. Bu netice 
. Dün ~~e du~man İngıltere uz.el başka hastalıkların da tedavisin -

nnde buyuk mıkyasta hava f~alı- de şifali bir tarzda kullanılan al
yetinde bulunmuştur. Bu faalıyet bucide istimalile elde edilmiştir. 
l~ter~e .geniş bir saha ile İs - Trahom'un dijter bir ismi de 
koçya uzennde "vu~ubulmuştur. mısır hastalığıdır. Trahom gözler-

(Dennu 3 uncii sayfada) de vahim arızalar doğuran ekse -

Belgrad 
sakin ••• 

Bir Yugoslav gazetesi 
devam eden lıalyan taarruza Balk 1 d lh ak• da 

,,ek aiır :zayiatla geri Perapalas hadisesi etrafında müddeiumumilik ~nar. a su". ~n J ,n 

riya gö-zü tamamile kör eden bu
laşık ve intani bir hastalıktır. Şar
ki Aıvrupada bilhassa çocuklarda 
J.l'Örillen bu hastalıkla Almanyada 
mücadele. Vol'hynie, Besarabya ve 
Dobrucadaki Almanlar döndük -
ten sonra yapılan VE; birbirine uy
gun çıkan bi~k tecrübelerden 
sonra yapılmış ve albucide tedavi
sile üç haftada tıastalı~ın kendi -
ne mahsus olan kabarcık tezahür

püılıürtülJü tahkikatı devam ediyor tarsm edılecegım yazıyor ( Devamı 7 nci sayfada) 
Trahom mücadele tqlo1Ab reili 

doktor Nuri Fdami Ayberk 

t.· · aruf bir faıist Perapalas otelinde vukua gelen r ............................................ , Belgrad 14 (AA.) - Royter 
ır 4•len m b k d ·nf·lak hadisesi etrafında Müdde- : -

1 
·ı· ı • • • bildiriyor: 

tefi: (( t~lya her a ımd an ı tur:ıumilikçe tahkikata d~am e - i ngı iZ e çısının Almanya ile Yucoılavya arasın. 
fena vazıyette bulunmakta ır,, diLmektedir. Hadise i.le alakalı o - i daki müzakerelere mutad diploma-

diyor ıarak toplanan bütün _dcli~ler ad- ; Londraya tik yollarla devam edildiği şu •ırada 
• llyece varılan ve h~~enın erte-·! Belgrad yavaı :yavaı ukinleımekte-

Tıbbiyeliler bayramı 
don tesid edildi Atina 14 (A.A.) - Rcsmı Yu - si günü müddeiumumının beyana-!: il d \J dir. İyi havadiı alan mahfeller Yu-

nan sözcüsünün dün akşamki be- tında tesbit edilen neticeyi teyid yo a ıgı rapor goılavyanın, Almanya dııhil olduğu /" ................ ._ ................................................ - .............................. , 
nnatına göre, Yinanltlar 240 t - etmektedir. halde, bütün komtularile iyi müna- : T b Falıült • J L •• l J•x: L 1 L· ••• 
talvn'l esiri almışlardır. Bunların Dün vaka' etrafında kcndisile Londra 14 (A.A.) - Reu- aebetlerde bulunmak arzuıunu te • : 1 eaı e~anı, aoy e ı., nutu~ta: HMe• ercı mazın- İ 
arasınsa 2 yarbay ve 12 nübay ~rü~ b~r arkadaşı~ıza müdde- ter: yid etmekle beraber Almanlara ya- ; ne gurur ve iltiharla bağlı olan hb •ençliii, alnı açılı, baıı i 
'Vardır. iumumı Hıkmet Onat. İngilterenin eski Sofya el - pılacak bütün tavizlerin biuat Yu -1: ılilı ilerlemeii ve ~lmeği bilen bir oarlılılır,, dedi. 1 

Yunan SÖ7.CÜSÜ, Yunan kıta&tı- _ Tahkı"kata d!"'vam ediyo _ çisi Rendell'in · İstanbul sui- goılav milletinin kendi menfaatleri- \.. 6 
nın Mussolini taarruzunu ce~he - u~ Evvelce verdiğimiz beyanata (Devama 7 nci aayfada ne uygun dütınesi icab ettiği nokta- .................................... ·-··------·-·-....... - ............. ..,, 
ilin m"rkez bö"laesın· de püskurt • r <n..--mı 7 ntS ı.ayfada) • l 11 üzerinde ehemmiyetle durmakta. 

~ Pt ~·- '•······························· .. ···-·······,.,, ınekle iktifa etmiyerek taarruza (Devamı 3 üncii sayfada) 
(De.ama 3 üncü ıayfada) 

AMERiKAN:N 
iNGil TEREYE 
YARDIMLARI 

Yakında "Sinek Filo,, 
dan 30 torpidobot 

gönderiliyor 

lngilterede.n bir murahhas 
daha Amerikaya gidiyor 

Vaşington 14 (A.A) - Harbiye 
~azırı Stimson ile bahriye nazırı 
\ nox dün icar ve irac kanununun 

1~•ki için Ruzvelt tarafından 
11 

nen 7 milyar dolar tahsisatı 
~:tıe müdafaa etmişlerdir. 
uu haberi ikı nazınn beranatta 

< O.••mı 3 ünci aayfacla) 

Yeni Adliye Vekili 

F b. o.:il.AMn. 1 ht sebeblCTden ~stifaat üzerine Adliye Vekaletine 
et ı K)'4V• , H 1'• • wl ·t . b 1 . oclilen Mardin mebusu asan menemenc.ıog u vazı eııne .aı a -

tayın R-imde yeni Adliye Vekilimiz makamında 'gi>rülmektedır. 
mııtır. .. .. 

Sahte bir 
jandarma 
sübayı(!) 

Milli Müdafaa Vekili
nin imzasını taklide 
cüret eden bir genç 

yakalandı 
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Hergün 
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/ki lıadüe arasından 
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ICatlMJ ..... ldtü ..... 
Buaün eaat 17 deK~Halte 

vinde ittind ltitah ....W -c•1eaıldlr. 

Dünkü ihracat faaliyeti 
Düa muhtelif memleketlere 21Ut 

bin tuabk mal ihraç edilmiştir. fh -
racahD mühhn bir lı:ısmını Ahnan • 
1aya gönderilen 85 bin liralık zey • 
tinyaiı tefkil etmektedir. Diieı ih-
racat meyan.da v .... "fYq& 1H-

SON POSTA 

lir ticaret m ...ı.Jtem- YeriJmif. AJman men,.Ji bir mala lnai)iz kumat ancak ..,.. ~ mabd.cl olaa ............. ppeitt. eılllf ...... 
mala elarak -:..-;. ~-,eklinde bir tüphenin altındadır. Doiru da elbette malMluddar. U........_ ki lnsiliz impaıatorhaiuaaa tlllıır s-•-·- __ L!-! --..L.L- w-'- ..1~. "e __ ..__ ........ !L:-.....: 6C.t .... ma, JU1lf mı. netİce7İ aec:ak mahkemc:Nn ._eeeii kararla öire.ec• .-- ..._.._ ___. ,_,.._. • · _. --. 
iiz. Bu dakikad~ bm sözile aa,u yapmıt olmau da mümkün- cede kum-. J'apu lnsiJiZ falnibla.-~ pek ~. .... 
dür, yapma11Uf olmua da, ~ muhakkak olan bir Dokla Yar: Bu luua ~ iee 1lu fabrikalardan ~mal teeldl ecl•. T&rki,-ede 
tekilde tic:aNt memleketimizde senelerce yapıldı, Hatta Türk fabrika- ise busüa. 'batta denet mie•euleri olmak 8we J,a tetid mallar de
-du ~n halis Türk malı 1ııir kumqan üzerine İnsilizce kelimeler rec.mde lmmat ,..pu ~ fabribluamz 'ftl'dar, ba mallar anlat
ilirtilmek mretı1e ,...,.W.. bğmuz tekildeki lmm• ... rla ayni l,.arda olmalr1a ••hazlar, bi~ 

Fakat kabahat sadece bu auçu ,..panda mı? Bize öyle aeliyor h Avrupa malma faik olaalan ela P'tur. Biz ı.. mlamdaa Alman, ya
Wk 'obalc.al•nncla yerleımiş olan yanltı bir kanaatin bu tekilde ti- hu3 Çek, ,..hud Lelı yqa ~ ..a- t.Piz malı olarak J'Ultll -
cared .....- e1mek&e büyük bir mes'uliyet hiaaesi vardır. Bu yanlıt ka- mn müwee kadar A.....- maha ıaatlab i.1i sananlar ela kabalaadi 
naat da ôar• lqiliz kum•pnın mutlaka iyi eW.ju kanaatidir. bulayonız ve bu zihniyeti~ M!e Mitin A"!'lpamn •ena-

Şüphe pok, lnSiliz lnwapl!UI bütün c:Jh.na ,..yılnn,, çok ,.erinde, ~» a doinı ıitbii bu 7ıllardan .. .,.. se1mit oldquna .. a17oraz, fa
~ hak ..lilmiı Ü tkla.ti mevcaddur, fakat bu oöbreti ;yapan, hak eden kat ey obea 9eftt 
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Telgrd, Telefon Ve Telsiz Baberleri 

Makineye 
Verilirken 

l k h l P-1~ ın ll~ 1 Müthiş bir İngiliz Habeşistanda Türk hava urumunun ava .A~E.:M,. E h k . . k. 
1- ava a ını yenı hır mev ı 

gedikli haztrlama kurumuna • Siyasi 1°0 1iyetter burg. B..'.:':;· ~.~~~t:;~~~,- daha zaptedildi 
._ zerıne gı en müthiş filo iç"nde, Jngilı"z umumı· karargt.hının teblı b·nıErce genç mu"racaat eıı·ı Yazanı Selim Ragıp Emet dı~an e.tdmek üzere Almanya Ü - Kahire 14 (A.A.) - Orta .. rl 

H alen Avrupanın vaziyetı as11.e en modern ve en büyük bombar - .. 

Am€ •ika 99 ri bakımdan bir intizar dev- dıman tayyarelerlndcn birkaçı da Libyada ve E.ıitıede: Vaz.i et 
~· ---------- resi içınde bulunuugunu göstermek- bulunuyordu. hiç bir değişiklik yoktur. 

Ankara 14 (A.A.) _Aldığımız sine binlerce genç miiracaat etmek- tedir. Buna mukc1bıl aiyui safha Bu üç şehirden her birine kuv- Habeşistanda: Kıt"alarım z As 

b b 1 1 haberlere göre, Türk Hava Kuru - tedir. Bu sene bava gedikii hazır - son derece taaldir. ingilız Haricı- vetli bir filo ile taarruz edilmiş _ aayı İşgal ederek Mendi yolu boyu a• gem S munun hava gedildi hazırla.m.a .~- lama yuvasının muhtelif ihtisas fU - ye Nazırı Bay J.::denı"in Mısır, fur- tir. Yapılan hücumlar İngiliz bom ca ilerlemeğe başlamışlardır. Rıc' 
• '"'" •- Y · ta k bulan k halinde bulunan du,.mana ag-ır z vasanın üçüncü devre meaısı ly- belerine 15 ile 25 ') aı arasında bu. a.ıye ve u:ıar.ıa na vu u bardıman uvvetlerinin şimdıye w 

,,erecek hazırlıklara ve kayıdlara başlanmıt- lunan orta okul mezunları alına - seyahatinden ve temaslarından aon kadar Almanyaya indirdiği dar - yiat verdirerek Bur)·e' den muvaff 
tır. Kabul şartlarını öğt-enmek üzere ra Amerikanın ödünç verm~ 'lie ki· belerin en büyü~ olmuştur. lciyetle ilerliyen Habeş vatanpt"rvr 
d -La .imdiden Hava Kurumu tub_e.. caktır. ralama kanununu kabul etmesi, e- Her hedefin üzerinde müteki- leri timdi Debro Markos dvam 

V an ,,. d 1 f li · • gelmiş bulunuyorlar. NeyYork, 15 (A.A.) - afing. aasen mevcu o an aa yeun ar... sı"f bir baraı' atec:ile karşılaşılmış 1 • ·ı A dl ki ?4 h d b" c:i • • • "' talyan Somalisiı· ...ıe: N,.ael'"'', tondaki resmi membalardan öğro- Amerı·kanın ıng• _ rnavu u a maaını ve • ır evreye gırmetıııu ve bombardıman tayyareleri Ber- IQ __ il,, 
Dildiği.ne göre, Amerika Hitlerin de i mucıb olmu~tı.ır. Bu buyuk faalıyete line varıncaya kadar fasılasız bir 0doğl~ ric'at etmekte olan duşma 

'- l k · h 1 k 1 · n 1 d ~ 0 0 daki imparat<>rluk kuvvetl•n ıüz yıldırım harbini a.arşı ama üze- 1 ·ı 1 t • sa ne o an mer ez erı ıse ue gra , ateş TU>rdesi arasından """'me6 e il 
ı d arı l a Yan ayyaresl .-- ,.,-"< · tisak peyda ederek takib eylıy 

re ntıiltereye 99 harb gemisi vere.. tereye yar ım Berlin ve Moskoudır. Japon Ha. mecbur kalmışlarchT. vatanperverler Yaveno·yu i gal e 
oektir. Sene nihayetinden evvel İn. riciye !'.J.azırı Bay ~ataouka' nın Bombardıman tayvarelerimiz • mişlerdir. 
giliz filosuna iltihak etmiı buluna· (Baştar:ttı J inci NVf:ld•.) daha du·· şu·· ruı du·· Mosko" a yolile Berür.~ h~reket et: den ilki B rlin 'ÜZ •rine saat 22,30 
cak olan bu gemiler eski model l 7 1. k mıte tiıii malumd:ır. Bu zuın bu seyahatı. da '"armış ve bombardıman saat- • 

1 bulunduğu meclıs ma ıve ~o . - d h h y J 
muhrib, birkaç sene evvel yapı mıı d ermıştır Kahire 14 (A.A.) - Ortaşark ni bılha:ıaa bu zaman a eı anıııılel'f'"" sürmüştür. aşe umum 
9 denizaltı, 55 karakol gemisi ile 18 sinin reisi Woo rurr. "!. · bir nezaket tefeırucı.i aavm:ya 1m- ""slerı"ne do"'nmekt"' olan bl'NV\k 

B Woodrum ~unları ılave eyle - İngiliz hava kuvvetleri umumi ka - k l .1 u " ~"~ 
küçük torpitodan mürekkebclir. u rarg.ihının teblıği: kan yoktwr. Ameri anın ngı tereye nn"+ı.,r Berlinın muhtelif kısım - mu•• du·· rıu··g"' 

0 
.. 

semiler o ıekilde tedricen varilecek miştir: t t l b"ne İngi Arnavudlukıa: 13 Martta Tepe- yardımlarını ıt.Zd~i dereceye çıkar: larında muazzam yangınlar cıktı-
tir ki Atlantik denizini geçen her 7 milyar tahs~~rlt:~kc • A~erik~ delen ve Klisura mıntıtknsında ya - mak yolunda aldıgı kararların belkı ~ ve yangın alevlerinin 160 ki-
seminin yerine Amerikan donan• liz ihtiyaçları ·ıd· ·ıd·kten sonra pılan bir taarruzi keşif hareketi ea - Y~~ın.~ir atid~.s~bebıyct verebilece. l~~etre uzaktan ııözüktürnlnü ha- Ankar.~, }4 (Husus!) - İa_ 
maatna yeni bir ıremi ilave edilecek hükumetine bı ıı ı 1 1 ğı ıhtılatlan gozonunde bulunduran b . 1 d" B"r demı·rvolu ı'l mum Müdur \ ekıllığ ne Tı ' 

k rı·ımı·ştir nasında, ngiliz avcı tan arrleri, Fiat ,.,1.h b b 1 k .. 1 er vermıs er ır. ı Vek" l t• d d 
tir 1 arar ve • d · k ,,. ı ver ve uııuıı aş ıca ru nu o an ı· k kt h"" m den bı"r a e ı stan ar ızasyon m du · f l .1 .. d K mahfellerin e esme tipinden 50 den fazla dü~man av- 1 .1 J b"lh p ısa no asına ucu e ı-w·· hd . 

Diğer tara tan ngı tereye gon e ongre dobotun yakında cı tayyaresi himaye inde se-..-rcden A ~any~. 1 e . ap~n> "• 1• asa~ a- p"lot attığı yanım:. bombalarının ugu u esınde kalmak üzere Fa 
riJeoek olan ilk harb malzemesi me-

1 
fılo• dan 30 t.?rdpı .

1 
w• mu " ıtıge mutedıur sı a ctlennı gozden d . 

1 
. b t tr~· . . ruk Sunder tayın edilmı!;fr 

d k k ··f k 1; 1 k top t giltereye gon erı eccgıne - Savoia - 79 tipande düıman bom - g-ırmek ve ıı.m ·li neticelere vara- ,bemt. 1ry_?tunka bısda e ke ı~d,ndı.tl~ab. - Petrol Ofisi Mu...ıuni Talh. a S yanın a pe ço tu e • • u ' n "lı:? bakılmaktadır bardıman tayyarelerinden mürek • b-l,. k . • b"" 1 b 1•• e ı mu ea ı e ço Şl e ı ır b İ 
bomba ve mühimmat bulunduğu hakkak nazarı . ı me ıçın oy e ır temasa uzum . f"l'k b k d d h uncu bu akşam stanbula h ı .. essı"ller bırkaç harb ge- keb bir teıekkülle .karo.laşmıılardır. . . 1 b ı· 1 • s· d" k d ın ı a ve unun ar ·asın an a a . . . 
bildirilmektedir. Bazı mum . • . gostermış o s ı ır e. · ım ıye a ar kü ... k . f'l"kl , k b ld ,, kPt etmıştır. Tıcaret Ofıs· Mudu _ _ _ _ misinin de !n~ıltcreye devrınden Düşmanın adedce foildyetine rıığ - B M k h . f d ru ın ı a ar \ u u u uhunu 

1 
.. _ .. t . d 

1 • 1 bahsedildiirini duvmuslardır. men, avcılarımız d~rhnl hücuma geç ay atsou. anın 8 ·ya ~.tı .. e~;a :n ~ ve bunların 15 dakika devam et - u!'?une ayın e e.? Ahmed De 

Du•• nku•• ıta yan T1earet \6emi1P-rl mişler ve 14 tayyare düşürmü~ler- yapılan neşrı~·ıtt ta lıu goruşu t~kvı.-ı tiirini e'Örmüstür. mır Conk da bugun~erde Islan 
• dir. Diğer bir miktar düşman tay • ye etmektedı:-. ~,.lgradı~. .~azıyetı, Evlerin damlan ilzerinden b~I.a hareket ede<'ektır. Oı ada te 

taarruzları da Vaşington 14 (A.ı\.) - Ticareti yaresi de ciddi hasara uğranııştır. ı ~aşkadır. Bu.lg:mstanın .uçlu. pakta 1 Baraj ate~i arasından pike ya - kılatla meş.l{Ul olacaktır. 
bahriye komisvonu, Amerikalı ar Biz hiç bir tayyare kaybetmedik. ıltihak etmesıl;: çok nazık hır .d.u. pan bir pilot hPdefini M ta evle-
matörlere aid olarak yabancı bay- 12 13 Mart gece.ii, b<?mbardı - r~mla karşılaş.ııı .~u.goslavy~ ıçın, rin damını yalavarak mitralyöz a- Belgrad sakı·n ... 

ak•m kaldı raklar alt nda sevred"n ticaret ~e- man tayyarelerimiz, A' lonv11 tnyya. bır taraftan kendısı•ıı de aynı pakta teşine tutmuş ve gene alçaktan u-1 mıler"ni tesbit eyleınek niyetinde- re meydanı ile Saşeno adasına hü • gırm~ye .teşvık eden Alman~anın çarak şehrin harıcindekı kıs1alara 
dir. Bu vapurlar, müd~faaya ya - cum etmiılerdir. Tesisata ve tayya- h~rgun baraz daha ~azl.t arttıgında lıii"nm etmek üzer" yoluna devam CBat taran 1 inci .. yfada > 

5 fırka yan yarıya 
zay;ata uğramışlar 
Atina. IS (A.A.) - B. B. C: 

Resmt tebliis 
halyan kuvvetleri dün de taıunız 

larına devam etmiflerdlr. Bu taar
ruzlar, topçu ve bava kuvvetlerinin 
İftirakile yapılmııtır. Düpnar., bü
tün gayretine rağmen hiçbir muvaf 
faldyet elde edememiıtir. Yunan 
lııuvvetleri mukabil taaı ruza geçe
rek l:air miktar -U alll\lf)ardır. 

Atina, 15 (A.A.) - B. B. C: 
ltalyan eairlerinin ifadelerine aö 

re, son beş gün zarfında ltalyan ta
arruzuna iştirak eden S fırka yan 
yarıya zayiata manız kalmıftır. -
Almanyanın iaşe 

vaziyeti 
Vaıington, 15 (A.A.) - Ame

rika Ziraat Nezareti mütahassısl.a. 
nndan B. Frederic Strau8;8,ur. .. Bır. 
leıik Amerika devletlerı rcıaa 8. 
Ruzvelt için haz•rladığı bir raporda 
ıöyle denilmektedir: I . b kı 

Almanya gıda madde en a -
mından pek ciddi bir yoksuzluk kar 
ıısında bulunuyor. Bılhaaaa en esu
lı yiyecek maddeleri:ıden olan .et 
ve yağ ile diğer bazı maddeler gıt
b"kçe azalmakta ve bu gibi gı?,alar 
Alman askerlerile harb sana} ıınde 

·· · · · çok çalışan itçilerin ener,191 açın 

ehemmiyetlidir.:_ ......... __ _ 

rayan levazımın naklinde kulla - re meydanına büyük hasar yapıl _ ıuphe bulunm~y.ın ıbr8:~1arınP mu. etmistır. dırlar. Düıünüldüğüne göre, YuKo 
nılacaktır. mıştır. kavem~t e?ebılmek. dıger tarafta!' Bnlin Ü?.erinde vanm saat u _ lavya, atideki noktalan kabule ba 

Razveltin beyanatı Ayni gece Trabluıgarb ff'hrinde d:a uçl~ P~~t az.ası tarafı.~~.an genıı can bir die-er pôlot attıltı bomba - zırdar: 
Vaşington 14 (A.A.) - Bll~n- bir deniz havuzu ~le esas rıhtım da hır daıre ıçıne ~lını.nı.~ goru~en ~u- ların şehrin merkezlnd0 bir hedef I - Dostluk ve ademi teca'rii 

kü ga?Jeteciler top1antıs·nda. İn - ıiddetli hücumlara maruz bırakıl - dudl~rını!' e~~ıyctını v~ bınnelıce üzPrinE> isı:ıh"'t ettil'(ni '"' hedefin beyannaİeai neıri. 
giltereve verilecek harb malze - mıştır. kendı s~l~metını koruyabılmek me~- ber'!ıav<> "ltin&unu t.!Ör...,,üştür. 2 - ki memleket arasındaki il 
mesinin mahiveti hakkında soru- zuubahıstır. Yugoslavy;ı da bu \'azı..I Fabrikalara isabetler tıaadi münasebetlere ı~ni bir ıelt 

S h b• • d 1 kk k 1 ı verecek herhangi bir vesika imza lan suallere Ruzvelt çok müphem a te ır ıan arma yetini ço.k na. zik te a.· .i. et .. n1e te o a.. Rarb malzemesi imal eden bir l ı l d Amanlar, Yugoslavyayı üçüz! 
ce\•ablar \erm"ştir. caktır ki, hıssen hır tur ıı meye e- fabrika bac:l•ca hedefi tcc:kil et - pakta girmesi için tazyik etmekte 

Ruzvelt. herhangi neviden o - •• b (1) mediği pakt çembeıir.e girmemek mistir. Burada da hE>defe c::uıtlerce dirler. 
)ursa olsun mumam gP-mi veril - su ayı • için ge~.ek ~!manya .il .. v~ g~rek 0 • hücum edilmiş ve elrie edilen neti Bir Belgrad gazel<Hİne göre 
mesi meselesi hakkında hicbir ka- nun muttefıklenle ~umullu bır ade. il<'", ~·~..ı·,.,. 'karlar o;ıotlar mı - B lg d 14 (A A ) D N 

f d k · k · e ra .M. - • • f rar ittihaz ediJmediltini. nmhteli (Bq tarafı 1 inci sayfada} 1 mı tecav..üz ve ost u mı~a ı 11'1:z.8 zın ,gördüğü manzaraların en gö- Vreme gazetesi dünllıi nüaftaaıı 
tipte yüzlel"Ce jfeminin İngiltereye diaeden dolayı adliyeye veıilnıittir• j etmeye, ayni zamanda Almanya ıle 1 rül,.,.,f'~ d""l'i'er olanmı tecıkil et - da sulhun yakında Balkanlarda ta 
devredilece~ne dair olan haberle- Şükrünün bu defa iılediii euç, tim.. aruanda mevcud ıktasadi münaae- mistir. Bir~ok binalar'l tam isabet aın ..dileceiini yazmaktadır. 
r·n dolru olmadı~ını. maamafi!ı diye bdar çe'rirdiii jıleri göJsede betlerde de uzun vadeli bır iatikrar ler vaki olmu V"' httrAları:la yan- Bu gazete bu huaustalı kanaatir 
ileride bazı harb $(em·ıerinin İn - bırakacak.kadar ~ür'ı=tkirane ve en-I temin etmek ~n b•zı .. mukavcld.er ~·nlar r~ikmı~tır. Fa.brikalan~ or- ecnebi memleketlerd~ki muhabirlt 
gtltereye devredilmiyecek mana - tereaan bır mahıyet ta11maktadır. teati etmeye rıza KOStermektedır. tasına b•r bomb:t iı:abt-t efmtŞ ve rinden aldığı raporlara İstİnad etti 
sına gelemiyeceğini sövlemiştir. Hidiae eudur: fakat görünen ıudur ki. Balkanların arkasından şid~Ptli bir inFiliik vu- mektedir. 

Melume yola çıktı Zabit olmak aevdaaile akla ael- bugünkü vaz.iyeti bakımından Yu.. kı b,,1~ı·~u '"' .,J,..vlnr ('tkt1(Y1 gri - Vremenin Sofya muhabiri .Sofy 
Vaşington 14 (A.A.) - Harbiye ~~Üt çarelere bq vuran. her 14:>°! goslavya için Mihvere karşı dostane rülrrıüo:tür. M11eak1 ben büyilk bir siyasi mahfcllerindelr.i umumi h 

nazırı Stimson İn.giltereye verile - ıroze alan maznun bu defa da Millı bir bitaraflık muhı-fazuı ve bunun- ..... _ .... .,., f'•km1s 'C' fahrH~ıılDrın Os- naatin Balkan memleketleri ile Mih 
cek hat1b malzemesinden mnay - Müdafaa Vekaletinin resmi antetli la iktifa pek gü- olacaktır. Şay-d tünü a~ır Ye c;iva'll bir rluman bu- ver devletleri arasında mualli.ltta b 
yen bir kısmının yola çıktı~ını ga muhabere kaiıdlaranı ve Milli Mü- Almanya ile iktısadi münasebetleri· hıt'l kaolal'T'•<-hr lunan aon meselelerin ,.akında ha' 
zet<.ı.cilere bildirmiştir. Maamafih dafaa Vekili Saffet Anlr.anın imza• ni istikrara sevk ic;in ve.bir taviz o- Hamburgda ledileceği merkc7.inde oldu~unu bil 
nazır bu hususta tafs"lat vermek- sanı taklid etmek suretile İstanbul larak Almanyanın istedıği gibi bazı Hambul'g dR uyku"'U" bir tf""C'P dirmektedir. 
ten imtina eyleııı.lc:tir. J~n<lar~a kumandanlıtına hitaben iktıaadi mu~avele inıu cderst-, Mih- ,J?eçirmiştir. C:aa+ 21 de üc:lerirıi Taymiae göre vaıiyct 

1 
bar tahnrat yazmııtır. vere girmiş görünmeden Mihvere rrini!ii7. terketmiı; ol-an p!lotlnr Loncıra ı 4 v~.A.) _ Ta,'lJ'lı 

Amerika rlAnda ·~n .. Bu sahte tahriratta ıruya bir topçu dahil bulunmanın bütl:n icablarını bombalar nı doklar ve deni 7 tPZ- gazetesinin Bclgr;u1 muhabiri tunla. 

USIP.r mı' ·ısti,yscek? subayı olan Şükrünün lsta~bul Jan. iktasaden yerin,.. getir'!'iş olacaktır. !!ahlan arasına atmağa bac:lamış-ı yazıyor: 
• ~ann.,a ku:nıandanlıiına ıanda~a Görünüşe nazaran \' ugosl:ıvyanan larrhr. Yugoslavyayı Balkanlard" Al 
<Battarafı 1 inci sayfua> ust~eamenı olaralr., hem de terfi~n göze almış :ıörünaüğü azami feda.. 1 Uzun süren akın, bırçok bom bar man politikasının alrti yapacak ola 

Bu hususta müzakerelerde bulun- tayın olunduiu bildirilmekte~ır. karlak hududu budur. Fakat Alman.. dıman tavYal"<'lrri J?ece ~arısı !Y- bir paktın imzalanmaaa ihumala u 
mıtk üzere rlinda hariciye nazannın Maznun, bu aııretle kumandanhıın bununla knna:ıt etmek :isteıne- ,...,; 7 '1man"14 harPketr ~ec·nc<> bU!iı- keri mahfellerle Sırplar araaana 
yakında Veşingtona gidcceii bildi- lr.adro dahiline girmeğe muvaffak ~~;n~ gösteren ba,lıca, bu husuıtaki bütün ffiddetlenmist'r. Kı.<Ja bir gittikçe artan bır huzurıuzluk do 
rilmektedir. o~muı v~ çalıımıya da başlamıfl•~· müzakerelerin hala ve hararetle de- fasıladan sonra ~ac:ka ta,•vareler ğurmaktadır. Yugo.:ın" başvekili i 

De Valenıun aöaleri Bırkaç cun aonra da kumandana bar .d. y ksa her iki taraf veni d:tl~alar hal•ndP ir('lerf>k as- hariciye nazarı Almenya jJ. dostla& 
Dublin 14 (A.A.) _De Vale..... ~.ek~b yazarak, rahataız ol~uiu :V~mdetT?esbı ır. ı: bitecek olsaydı. keri hedeflerde ikn ed lPn zarar- muahedeaini i~zıılamek uzere he 

1 --. .,. ... bırkaç ·· "f 1 mıye • açın e ıı unun 1 · 1 t · 1 d. So b B dün akşam rlinda meb'uaan mec • ,,...:;. . . . au.n .vazı eye ge ~. . . "mdiye kadar bu mukaveleler çok- an ~enıc: e m şer. •r ... n )m • nüz erline vey.ı Berchtcsgadeıı 
lisinde bir nutuk söylemiş ve ezcüm.. ~ega~ .~ildıdrmılıtır. Bu sıraş~ak ~~ qm ::n imza edilmi• olurdu. bardıman tavvaresı saat 4 e dojtru gitmiş değildirler. Vakıa bu huausı 
le demi•tir ki: ıç yuzu ay ın anmıı ve ~ ru Y~ - C Hamburl!'dan .-ıvrıhrkc·n alevlerin hazırlıklar yapılmıı ise de nazırla 

h · · de ., kalana-L m .. dd · ·ı w tetlun C _ 11> k ı kt ı..:ı :r. S! ··ı ·· t-f ethi Okyar şe nmıZ Harbin baılangıcındanheri, ser - d"I . ·~ u eıumumı ıge J11/ı'm VC.a?ıl" """" vü seme e o uu...,u C!l•TU muş ur. son dakikada planlarmı deii$tirmi 
best lrlanda, muharil, olduğundan e 1 mıştir. .. . Pilotlarımızdan bir çoklarının i · lerdir. Bu seyah~un tehirı aebeble 

Eıki Adliye Vf''l'i Fr~i .Oky•ı· dolayı değil. ba~ks birinin kendisine l~aznun,. ~l~a.nahmed 
1
3 uncü fadesine ~re van~ınlar 120 kilo- hakkında ileri sürülebilecek tefair 

hu sabah Ankaradan şı: ırımıze Kd - fenalık yapmak arzusu bulunduğun- su cdza hakımlığınde yapı an 801'- Almanlar 15 metre mesafedPn eörülmüstür. lerden biri de Yugoslav hük.ümeti 
ıni,tir. Fethi Okyar Haydarpfaıd a dan dolayı da deiil. falr.at her iki guaun aN: hlk' Hamburp ikinci akm nin. Türkiyenin niyetlerıne dai• H 
adliye erkanı ve dostları tara ın an 1 I d z b«.- I e .. Yapayım, bay d ıBum. H 1 d 1 Londra 14 (A.A.) - Hava ne- riciye Vekili Sar.ıcoi(lunun n.ıtlLu· 
ltarşılanmı,tır. tarafa da serbest r an a arazisini . ~ ıt o maga çok arzum var ı. o An a ıyı zaretinin tebli~i: dan bazı tcYler öıir~nnıek ıatemeı 

_:.----------:: ele geçirmek için iıtihasını kabarta- ıt1 yaptım » Q • ı k T - - d 1 d" D · ti. Güzel havada ve tam mehtablı arzu eylemesidir. Fılna tı ~ ürlti 
Haval-rda harb şid at 3n 1 cak bir mevkide bulunduğu için teh Hrk-'' r. . • d Sük ku şuna d·ızdı·ıer bir gecede bombardıman servisi - yenin metin bir battı hareketi Yu 

likededir. Bu tehli\ce, harbin genit- .. .. 11İ;.f sorg~ ?etWın e fta~ r ne mensub tayyareler Hamburg - aoslavyaya Hitlenıı taleblerinden e 
Uiaştanf• l imi pvfadaı lediii niabette büyümektedir. d~u tev 1• e~tfti~~ ıge~ tkl~ va- daki hedefler üzerin~ şimdiye ka- tehlikelilerine kaf§l mukavemet ~ 

Clyde sahillerine karşı sürekli Bi1' meb'us, De Valeraya lıita - .aım.a .::k'k dç ad 1 .~esa. a d • Amaterdam 14 (A.A.) - Ho • dar ~örülmemiş derecede şiddetli mele buauaunda cenret verebilir. 
ve şıddetlı bir hüc~m ya_Pılm~ş bt-n «milletten korkuyoraunuz» de- zıy~ ın a .a. ' 0Ji!e. uy~~d~r- .. linda mıntakaaı aakeri kumandan • bir hücum yapmışlardır. Bir ~ Taymiain Atin."l muhabiri de şuı 
tlr. Bazı endüstn bınalanle hır - mıt. maznun, tabıbı a ınırı go .,. lıg-ı bı"ldır" ıy' or•. 1 de h • b'r •tına ı'le lan yazm•ktadır· 

mittir. lüzu ·· · T bb dl"d miifa - ce evve ususı ı ı • 
çok ev1

1
e
3
r tah~~.: ud~~-~1~~~· De Valera. şu cevabı vennittir: h dm İıennl, 1 1 

a 
1 

e Bozgunculuk, tethif faaliyeti ve bombalanan deniz tezgahları ile Alman gazeteleri Yur.anistan t.r 
,,-... ~ Bir dahili harb yaptık. baıka e e a _t!_na a ınmı,tır. caaus teşkilatlanna mensub olma doklara ve antrepolara büyük çap kında şimdi dahıe tat\ bi 1isan in. 

Londra 14 (A.A.) -- H~\~ .ne - harb iatemiyoTUz. D k M • MJÇlara ile La Haye'de muhakeme ta bombalar atılmış ve buralarda lanmaia başlanıı~lardır. Yunania 
zaretinirı bu akşamkı teohğınde =-----=-===--==-=-====== ÜD Ü eC IS olunarak t 3 Martta idama mahkOm bir çokları ehemmiyetli olmak ü - tandaki Alman m hfellrrı Kdt.mer 
dcn.liyor ki: Clucow deniz inpat merkezine bü- edilen 18 Holandalıdan 1 S i kur • zere yaJlRlnlar çıkarılmıstır. ni gazetesinden Hıt~n~ hitab~n ne 

Dun yece düşmanın ınemleke - cum etmişlerdir. Müteaddid büyük mu·· zakereleri tuna dizilmittir. İd•ma mahkum e- Ayni servise mensub diğer tay- redilen açık mektııbıı takdirlt- kH -
ketlmiz üzerine yaptığı taarruzda yansınJar ç&kmııtar, bu yanKtnlar dilen diier 3 Hol&ndahnın cezua, yareler Rotterdam'daki petrol de- 11lamıslardır. 
13 düşman bombardıman tayyare- ıece .. alev deryaa haline inkilab et. Ankara ... (A.A.) - B. M. asken kumandanlakça mUebbed ki- polanna hilcum ederek büyük Mus_s_o_ı·,-n-.,--,a-a-r-ruz 
linın diı$ilrüldüıu sabit olmuftW'· mııtir· ... L__ li Meclilli busün Refet Canıtezin bat- rek c:ezaaana çevrilmittir. yangın}a~ çıka"'!ı!Jardır 
Bu netıceler düşman tay\ areleri- Ayni zamanda dıpr lll.UVVet mu kanlıiında toplanmıtb1'. - 8:i" ... ·~ torpillendi 
ili yakalamaka fevkalade müsaid harebe tetekkülleri de, Lverpoolda Celaenin açılmaaanı mliteakib ı;:et ...... Sahil servisine ~~nsub tayya -
hava ıartları ıç nde elde edilmJŞ- ve Hull.da. 11~~ eadüa_tri müeaeae- hi Okyann Adliye Veklletinden ıs. Çefidll cOzellıt ve calbeleri reler Perşembe gunu ve Perşem- geçtiklerini ve hedef ıttihaz 
tir .Avcılanmız dfışmanın en aşa- lerini. her neYI ıaoe tematmı ve ay- tifaana ve yerine Huan Meneme~- ihtiva eden 430.000 metre mu • peyi Cumaya vağlıyan ~ece bir - leri noktalan ı~al :altına alc:bJdıl;. 
lı 11 tayyareııni ve ~ava dafı ba· . zamanda iptidai madde depola - cioilunun Adliye VeUletiııe taym rabbalık Ktlltürpart iÇlnde çok uçuşlar yapmışlardır. Öğleye rını ilave etmıştır 
taryaları da 2 tayyaresini düşür· :~ı bombardıman etmittiT. edildiiine daar Riy.ueticıimhur tez- turulan: doğru Nonrec; sahili açıkl&rında MUS601ini'run neta ehm" 
lhuşlerdır. Bır tayyar0 de dıler Cenubi ve merkezi JngilteTede keresi okunmut. muvaffakiyet te -

1
• z M 

1
• R bir düşman iaşe gemisinin bas ta- miyetle beklediAt bu t l an • 

"•sıtalarla düşürülmiiştür. k ri bakımdan ehemmiyetli hedef mennileri ve albılarla kartılanmıt- rafına tam isabetle bir bomba a- arruzları simdi tamamıl akamet 
Alman tebliii İ;,ee de büyük muuffakiyetle hafka tar. 1 tılmış ve diğer iaşe gemileri mit- müncer olmuttm'· Bu laa1'~ Pa 

Berlin 1 4 ( A.A.) - Alman or- bava bücumlan y~pılmıştır. • .. Ruzoamede bulunan ve t 3 '4 ENTERNASYONAL FUAlll ralyöz ateşine tutulmu.ıur. lla, Caglları, Pinero lo, teri 
d\llan bafkumand&nlaiın:n tebliii: iki Alman keşıf tayyarnı, gun - 36 tarihli baftahk karar ~etve~nde.. Etlencelerl ve 4&'4aaaı ile ılıi Per11embe - Cuma Recesi sahil w J'ulia ttımenleri ıc:711 b~ 

Alman bava kuvvetleri, dün aeca düz Briatol kanalında bir büyük ki karara aid vznhal. encumenı maı teshir edecektir. servisine mensub bir tayyare Prt- feei bır akıbetle netıcelen.mışti 
de dlifmana mülhit darbeler indir- • emiaine hücum etmif ve tam bataamın okunm .. maan sonra Mt"C. 11 Atatos • il EJlül un se adalan açıldannda b r dQpıan İtalyanlar bdtün bu hücumlar Dt 

tlllittlr. = •ede bombalarla bu ıemiyi l !is .Carpmba iünii !~~lanmu üzeTe 1 
• taee ıeınlslnl torpilliyerek batır • ticesmde bir karış yer bile ele ,ee 

L ••• """9tıi muharebe tetekkiiUeıi. L--- uir•tm ... ır. içtimatn• ıon vemııı:ır. mqtır. çirememitlerdir • 
...,.,_ mn...ir bir amw.flüi70. -- .,. 
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(, ljlebir Baberleri ) 
Uç kişi~in ölomna ı Şehir Meclisi don masraf ır-öı~;;p ' 

netıcelenen bot . . k b l 11. · i kanii bogwuana çesını a n e f i Tak bilet usulünün 
., .. , i mahzurları 

8at Bderde: KATRE DOBSCB n PAlJL BÖRBİGBll 
&ıvWr reklAaı IJlJDba birüklütiall .... lcln lclli ... lkllr. 

Vilayet ile belediyenin adi, miiıterek ve 
fevka~ide masraf yekunları 12.643.836 
lira tut'1yor, yol vergisi eskisi gibi 

6 lira olarak tesbit edildi 

T ek bilet mulün&n ihda
sedaa IODl'a, .trem•ay • 

larda lllUhlelif .............. 
mahzurlu bir takım nziyetler 
ıöriibete bqlandı. Meaela: 

ŞARK Sineması1a 
Trannay idare.inin sahanhklara 
i.>yduiu kQld .......... .... 

T~, B.ıboıkr aoQiua~a cLı.· M I!_! d'" - .. ı_..ı '-!1!!.~- •• Jl .. 3-401i te. .ı~. YolcıalM ~ • ..._. 
6 ualı k.bv.ed. vuk~ bn- ~ar eç~ UD oı CQQ tonra uıaq ~ "'• ra, ve raneı ..-

1
-. abLuı biletleri Wr &Ma •-

la b-~ ~ aç kifiıün vali ve bclcdi1e reW o•ktor LWi leri için 26.Z90 lira, fea ifl•ri için çdrcözler alarak ~yui ....ı.u 
.. ar at~ aludıt.l:nm v, J."UD Kırclanıı riyaecıtinde toplanmı,tll'. 661, 9 lO lira, iıııar mi.idiirliiğü için lml'•nrnaktad1r~ Baaun anla 

~~=roc:ak!•Meilmedia bir nıild _ ~-~Dl~~ juh~ tjklifld~ldr ik~li. 106,8()0 lira, itfaiy~.içjıı22 730~09.~:8 1 tdmuma imkin ;oldur, zn; 
41et aonra 'lt•ldmJtJaiı b..ıarMde öL -•r cncum~!1 "'e va e e ı • lira. istinıl&k itleri IÇID • ...-., : mesafe farla olmadıimdau, ima 
cl .. i» .. tak ten fQnra eııc:urnenlcrden ıel•n ınaz bahçeler için 1 S-4,340 lira, mezar - : ~e ._ ,olnlana at. 
"Dii:r~=~ .... Jan kaf\veçi Ali ile. bııtal.r okunarak kabul cdilıııiı ve tıklar i~in 36,SOO Uda, temizlik itleri tıklan Wletler difC!l'leriain itine 

J....irU K.,...J de evvelki gün aldık- bclccliyc zabıt~s~. t~lin:ıatııameJinin içia S3S, 780 lira, .m~t~ferrik m~u- yaramaktadır.' Evveli bu kuta. 
Lm yarll1-f4' ~rile öbnillleıdif. ı patlayıcı ~eya nıue~c,>i) kıınyevf ma~· rin ve müste.hdemm açın 24,560 lira. lan töldlp atmak IAnmcbr, bq 

Yapılan zabıta tahlükauu ııöre, deler, nıtro ıelhJ,07lu f•Jmlere aıd muhtelif masraflar için 1,691,950 bir., bdaeisi, daha ı.,lıa kon. 
Uç kiıinin ölümile neticelenen bu ~.u•~.•1 depolar, kereste, ~d~n v«! lira rnaeraf kabul edilmittir. Be]c • I. m>I tedbirı.i dütünaaek lizun. 

BUGÜN 

i p E K BUYUK BiR MACERA 
. SON GEÇiD 

Smemasında 
... Rollerde: :nRNAlfl> GBAVBY - COBINNB LUCIUiltB 
~ en son gelen Foluı 4ünJa haftdilleıi 

kanlı vak"anm cereyan ta~ prdur: k~~ur depolanna aid hükumlen 

1 

dife adt maeraf yek6nu '4,797.838 et... CünlPJ. artlk tn.mvay ida • 
C.latıa Mlı.l11wrimkn bvtle-. Top muz~~ere .olunm\lftur. • lira, müşterek masraflar yektinu resi .. bir fİ--ket deiı~, bir İrrnm•. -------------------------

hanec:Je Berberler caddesinde 6 nq. M11ıealtıOfD 194 ı malı yıh bele:' t 514;01 I lira olank kabul edil • müel8elelidir. Ş,...hrm malıc:br, : H 1 aı . d 
prah kbvqi illeten AJipin anası dir.e ve ~Ü!llt~rel: m••ra~. bütçe• ~l tir: bmmdir. Bu vaziyetin ht .. ule 1 ayvan ar emın 8 
bir ijdd.ttenberi aç.aktif. ' nuızakerc11ne le9lmif, butçe ka .. 1 

. . k 1 ~ ~ bir takım açıklar, İ, ~ ..... 1:et ciııayetin ~ubulduju 8"" r~lll•meti ~~tınrn~ttur, Kabul ed?~" Vılflyei;e 'b2i13YÔ64 fffv a ~Ji,. ınahzur1-, ,.n.,.yet biletlere_,.. : (Bqıa:rafı 2 ııci şayfuda) '-alonlarında 
b b ri K 1 .ı--d b" b11tc•Y• sere, ikıtJad itleri IÇID muro Y~• nu • • ra. vı !-t. ettirebiUr ld IODtO\d ı b" · le dır L: L---I .., 

tanı era e ne e~ •'"° a . ıı 14.640 lira, aıhhat itleri için '1 ,500 yet ve belediye adt, mlltterek ve ~ ' a ..... 5 ı ır ne~ı eerçe r va~ .-.At uuıı ar 1 ._ _______ .. 
eabıkah71 alarak Alblin bhvctıııa li H k" ha t si ı...ı 262 l 6S fe'V'kallde masraf yek6nu da fehlrli zarara uinr· ı gecelen sıcak ve enun bır yer bula- TU k" d İlk listerllea 
ıelmit. ~ahveciye uluoız kUfUrler ı·Ta, ş.fl'~ 1 

h • ane h 'lr"tn 1 '1 . 12 643 836 lira ol•rak umumi mec.- Olur m ... ? ı·ı rak orada U)'Uf ve gündüzleri do r ıye 8 .a. ---
1 b 1 tı ,,,ı_ L-- JJ., ~rra pa~a U anea ÇıQ ' ' • .. J • • k k d"'-t...... --faVUrQle • aı •m•f r. ıe~ - 258 9 .f U B il h ta • • • lia tarııfınclan kabul edilmiştir. • pencere ermuı:e onara o~ ugu.. ilk _.._ 

~üf\irlerin~ kahveci All Ue o~çtaı • . ra, eyo u .. neaı JÇlft • • • 1 l lt ~ I miiz ekmek ve diier yemek kmntı. __,..._ 
M h .ı d . d k b ı..,l 7~ 70() lırıı Zeyneb Klmil doğum-. Şohır Mcclıeı. 1941 mat y1 ı na - , .... -····-··· ......................... _ •• ,., 1 ____ k mali . 'ba il 1 B ti aWak. 

e me" e ıaynı t•rz a mu a ı; '. • .. c 1' 80 •• ki L. • dt l nı_ il fiy ti . etk. . 'b" 6 ltU1DI e ifü e yer er. azı- K 
7e kalkuıça ite Kemal de lr.an~lf vi ıçın "''!• . ura, m1aqanc ic;ıD . yo mı.sc e. e nı .• w ıı ı Kaçan bir katil laruıuı da bahçede kurduium.uz yu- A N L 1 
ve bu ~Jetle kı,a bir nman t"J\JA 2 7, 940 lira, ziihrevt bastıalıldat teı- lira olarak teabıt etmıştiJ. • valara geİip yedettik.leri ve bütün 

bu dör\ kı,i bbbirlerhu; sirmifleT - K d 1 v kahraman Surıyeda yakalandı kışı orada ııeçirdikleri vakidir. BALALAYKA 
dJr. ar 8, ran arın "'"- 1 u-ı'-ta-+ .. L.' • Bazı kutlar da, son kararlarını 

. . . d hl Ucld t d 1 1 uıı; ay ~e ' ..--q1111. "- uır cma- d 1. b' k 
KahvetQQ ıçın f: r m e e.. HUktmdarının şehldlerlm z yet olmu •• Mehmed Ali adında bir verme en evve 1r aç tane ~v.a 

vam eden bu aıbe4e esnasında, Kc.. İhtiyar bi saba'h odasında 8 kurar, ondan sonra bunlardan hm-
malle kalıv~ci AU bıçaklaruu çek • Cl'oGum yı!dönUmü hUrmetle anecaOız rinden b~aklanmak siıretile ~i : sini ~rler •. Yu~ayı seçmek hakkı 
miıl..-, w.biderilt V\IJ'Ullll•i• bq • düriibnöştö erkek fcu" aic:ldu. 1 
lamıflardır. ~uıdn ıclo.st ve kardeş İranın 18 Mart .ehidleri ihtifali. ya .. Muhitte ·zef\Kln bir d 1 Anlqılan kuşlar, pceleri bir ara· 

Bu kaolı boiutm• ~on~a. o • bttvüt Mkürndan All HUl"etl "P Eyübdeki $ehidlikte yapıla - rak tanılan ihtiyarın b: ::a:e:: d~ n~ kadar çok J,ulunurlaraa, ~n.. I 
•cakGJ ~ehmed, kahvecı ~li ve ~-- Hümayun Şahi~~ ~ ~ Pehle~- .. ııktıl'. t~t:f~l nro«ramım bu ~ne ~7: ölümU adliye ve ~bıta 

1 
•• _ d~lenni daha emin. daha rahat hwae

ınal vücudlamun ınııh,elif yederın- n;n dol?um vıldonumudur. Bu nıu-,c. H. Part11ı hazıt"lamıttır. M~ra -·ı.rce ~l etti~n 80nr! ~-!diyorlar. Bundaa ödirl ele •ittc:ık 
den alır surette yaralanmııl.r .. ve na.betle İran ıeneral kon90losu sime. Eyüb kavmakamı. Partı ka- et dmlanm ze in ihti arın ve kuyrukatan ku,lan kafile halan· 
bilab•re de kaldınldıldan Beyeglu ~n saat 11 le 13 arasp1da İran ıa retsi Maarif Emniyet MBdü11ıo ~ f ahllkf t~ay;ıİI . { de geeelerler. S.larcskJar her akşam 
hastanesinde Blmltlerdir. 1 koloniıinin tebriklerini kabul ede- lüklerin'derı ve Merkez Kmnutan- b,_;: ~ttiti anlqılmış~rıne ur • prup vaktinde kilmelerle toplanır-

Vak' aya aebehlydet L vt!'en ı u:•dl. eStir. Saat 1'1,45 te konaolosha - h!ından ~nıderll~k mu~as - Katil, Sabahattin n~mı diğer lar. -'~lav-~-ınB mutadd yahtalıkldjn 

iıı&aallalda lJUll ldti aördii. 

SON BiR KAÇ 
GONO KALllŞTIR. 

Aynca: Bu fDm teref'ane 
MhtRtrıı BAU.tN 

mc VON ITBOB.üııl'ln 
.. b ........ 

TEHDİT 'bu arbede mraun a "açın'' ı•e e nede bir Nimi kabul yapılac~ • • "" l t 111 a·· . yapnuı; raır. azan a ça ar 
bir üddet dtra zabıt• taraftncJ•n lar, askeri kıtalar, un vers te f'r, ürfıanettın adında 18 ya'ların • '"8)'& aia'JJ•rda tünerler Bu ••in·. 

_.L mi ..... tır. _ mektebler ve halk iştirak edecek- da !bir .geriçtir. U~ aydanlterl hali -Llann u_ "-'-ıaf tel~ bir başka -------------J•&a anm.,...... ı· .: ---ı- --ı '--t·ı· S . «:m uu- \C&W 
C"may9' etrafıncI. adliye n za. y ı· • d ır. • .ur~ vu unan - l ın urıyeye arkadatlanna yer kalmayacak de-

mta tahkikat• de"Vam etmektdetrlet. er I ftlŞ& ır thtifalde. şehir. Halkevleri, genç kaçt~jtı te~ft ~ilmiş \Pe wku hu- reeecle ttineclilderiai .,,. aanki kayıb. ~----------~ 
- - imal edi'di lik namına birer hitabe lrad edi- lan ış'ar uzerme orada yakalan - dan bir iıtaret verilmiş •ibi. bitden-v azife kur bam lecek. bando matem havasını ça. mıştır. bire hepeinin bir arada havalanıp, 

l 
. . . Bir ~ l'lat llin.kelıe B6 .......... Wt.......... .. .. ~--""'*1tü~ ... ~ .... ,....... ... ........... iD • 

polis erımızın rotUDa mf1rac~~t .ed~~lt ~~t nı: Uç defa ateıs edecektir. Bunu m~- ~eSl·~;· fd"S"~en .. lranunt .!ar diklerini kaç kereler gördüm. Bu 

ailelerı·ne yardım şadır bnal ettı~nı bıldınnıştır. Nı te ,__L. kıt' 1 kt bl b" malıteler ikmal edılerek teşebbuse bahee tekrar avdet edeceiım. 
· ed b"lm k ı · ı- a"KI a ar ve me e er ır "hnf.t" pdır unal e ı e çın uzum- . • . d ki d lreÇI q•ır. Nakleden. thnıWm Heyi 

lu olan aülfat damonvom Karahük resmı ~@(J ya-paca ar ır. ___ . --~ 
ten temin edildilinden. bu firma Davetlileri .. 13,30 da bir '!apur, Dokamt Cif ar kOOp9ral fi ilci -·- Rt1uasıcı 

KadıkÖJ ball•ma ~ 
1 bbilk lilm birden .................. 

Tebıll atkı tahaniil ehdere 

BUOON 
külliyetli ınlttarda nişadrr imal köprüden Evube ~nreeektır. "d b . . ı-•-
edeıbileoe~ni söylemiştir. Bundan - 1 are 8J tı kongreye polıs Oaküdarda. Valideiatik mahaUe - 1 o p E R A 
1-lta imal edilen nümuneler Fi - Yarm Sarıya .. de melhuz nsatısi.e getirtilecek =d~t:l~:~~·cl~~:n: . 
at U:ürakabe Komisyonuna göste- dO~mll p1ra~Ut-"'&ri'8 mU Y d k k lifin gın çıkın..- ela itfaiye tarafından 
rilerek allkadar t>ir heyet tarafın~ y y yu • d L~ •le luo uma oopera - L.:---ımeden -•ndürülm:a • .:;.. 

. • . .._-1..:t ..J , t 0... • 1 e ~ 70 suz klar vukııbulduiu- uuru llU ..,.... BAL PABB 
dan tetkık edıl~ı~ soma u:an_ C8'•8 8 8Cr uaSI yapı yor iddia ediklifini ve bıı yüzden Sitlide HaJUklrsui cacldninde 
olunan f~at ~alinde satışına mu Jdare heyetinin Jatifa ettiiini yq _ 205 numaralı apartmıandan da yan. 
saade edileoektır. Yarın Sa1*w mmta~ııda mı.§tık. Yeo1 idare heyeti aeçirniıdn gın çıkmıt. derhal bastınlmııtır. 

melhuz düşman para!'ltÇ!flertne yapılması maksadile alakadarlar 
Kahve darlığı kısmen karşı bir müdafaa tecrubesı yapı· dün Ticaret odasında topla.nmıılar. Malkara AsliJe Mabklmeslnden: 

• hıcaktır. dır. Fakat toplanbya eski idare he.. Maltaranuı Gazibey mahallesinden 
1 

Aınea: Emnl+ naJdmi... Mi_ 
•ewme1 masWll w aefiıl l&l"IP-
lan " eberlsi Cioe olanak --

" ... tlsinm olaa devam edıyor Tenribeye saat 10 da başlana • yeti gelmediğinden. heaab ve faali- Mehmed kızı Hayrjye Tekin taratın.. 
d cak, all~ düdükleı:inin ~ile yet ~ap~rlan okunamamııtu. Bunun dan tapu ıicillinde vnııkanred olmı. B •ı LLU" R KOŞ K 

Kahve. darl.!b kı&Jru'n e'Y.am Sarıyer Kıreç.bumu ile Kavaklara ilzenne ıçthna eden azalar tarafın - Jlıl1 uaıtaranuı Ortadere mevkiinde 
Ref1M1 Madacln" M.......ı ArdJS etmektedı~. ~~. sa~:t uz:i,kadar olan sahanın muhtelif yer- dan bir zabıt tutulmuı Ye eski idare kAin şarkan o.nan kalfa garben 

. · . re mulıwbf k~uere çuv leTine ctnıııman ı>ara$iitcüleri indi- heyetinin toplantıya polia marifetile il ·maten Rqtd " cenuben Qakal 
filater;:ıt-. otelinde ~U!kc3!1ulu 1; kalwe dağıtıımı.ur. Bu kahw.ler lf farzedilecektlr. Bunun üzerine getirtilınesi brarlqtınlmıttır. Top- ~~tıi ııostafa utıarne mahdud 34 ~-·m.ıermı slriall. ... ., 
kurban: •:-cme:1ı!91~dan a R:.d l~ili uf~ birçcılc kahvecilere ı:; parasüb;ii~rle milead.-lı:o ekipleri, lanb önilnıüzdeki hafta içerisinde lira d~erli bir döntlm bat ,erini 
Mutlugunle Mehıned Ardıçın c:cna- 1 zı edilml'ş oldutundan ~ s~iye ve itfaiye ekipleri hep yapılacakt!:_ DiıaBız '" fuıla.m ytrmt seneden fu ------------
zelcri evvelki ıün biiyük merasimle anc~ ra~uı ÇUVal ~ahve ı~bet. e-fbirıtkte faaliyete ~k paraşüt- Yakalanan b az zehir ıa b·r mtıddetıe maıit .sıfatae ye-
bldınlnuıtır. Her ikm ele evli b11- dıebtlmıştır. Yalnız iki bQyük fU:.· çilleri zarar vermlyeeek bir hale k k ~lan dinde bulundurm'!Jf oldutundan ta. ,. Herke• 
Junan kahraman polialerimizio ıeri- maya 60 ar çuval kahve verflmıs ~tireceklerdir. .~ ç~ . nun· medeninin 839 ~ncu madde.sine 
de bırak.tıklan aileleri efradına tir. Dün kahve satılaca~ı duy!n Tecrübeye Sarıyer mıntakasın· ı ~fa dll oebb 1ımah~ Nmt- teTfikan mezkill' pyrimenkuliin len Ba WU 
iki yüzer lira verilmitth. halk kahveci dükklnlannın önu- da 200 kadar vatandaş iştirak e • er; e ~e k u ~ua k.: di millkil olmak tlHrt telcfl talebin.. 1 ALEMDAR 1 ve 
. D~ic:' .taraftan. vazife kıubanı po. ne yı~. İnziba~ t~ni decektir. . r.:n,.::u • aç~IUU ya de bulunuldulu cihetle bu gayrımen-
Jial~ arbda~ da bla :yar • makaadıw bll'Jilk kahvec:ıl~ruı ~ Sarıyerden alınAcak neticeye Bunlardan Hüaamettin T opha • tul tılel'inde mW!dyet iddiuında bu· 
dJma ittiıÜ etnYtM~ aralaranda nünde ubtanın mildahelesıne lu- l1!Jre di,ter kazalardı da bu tec • aecle Nadir Çarpbpıda Ali Kuın.. ıunanıarm 'tir ay iÇinde mahkemeye 1 M 1 l l 1 1 de : 
timdiye kadar sekiz l'a lira topla • zum Pillm6ıitür· . rüıbeler yapılacaktır. Kazalarda • bpwİ., Yapr CiatataU: Emin de mtlra?dta. muhtar ol4uklan, atai - -
~rdır. Bu yardımlar 0 •vata ede.. Di~r taraftan. Pwtsaid ft Bas ki parqBt.;Qlerle mleadele ekip • T opbanede yak.alanmıtlardır. takdirde iddialarının meamu olamı-
cekür. __ !'ada bulunan takriben 30.000 çuval lerine ıilltılar teovzl olunacaktır. Kaçakçalann beti de dün aktam yacatı illn ohmur. Ml/21 

Kada E • .... kuaAllllll 'kahvenin memleketimize «etirtt- -- uliye S iDci ceza müddeiumamiliii- · 
1 klDODU. leb1

1

J"1esi için bi~lik kanalile teşeb Mauifia Mr tamimi De teslim edilmitlerd~. .. ,.---------~) 
K..ı. F -~ W... lae bUs1ere glrlşilmıştir. Bu kaı..ele- Maarif Vekaleti tarafından mek- JC.vuJ'a dattii ( T 'YAT ROL AR 

1111 d 7 • - rin celbi için tngilizlerin Naviser teblere Japılan bir tamimde, 'beden OU.Wuda Puu ....ı..ıı.incle 
71?- ~· K la • . Emin" vermeleri lcab e\mıektedir. terbiye.ı atretmenlerinin. açıkta..- otuna SS ~nadas.kan .dında ·r; leldr ..,,_._ 
aü tc':z!.~ın ı:~:-::U:ı mecı:i Bundan f:>qka !'iat Mürakabe ya ltapab •lonlarda yaptıracaklan bir bdtD ~iki ~ seo ~t Tepeb&1mda dram 
lS Mart günü ••t 14.30 da Bah.- Bürosu, şelıırdeld kahve stoklariJe jimnutA •e spor faaliyetleri em•. lr.omoudan tmne ~&en bu c:mue tısmınd& 
~eltapıda Darclüneil Vakıf hamnda tevıiatı da kontrol edeeektir. Bu- ıında, talebeye 8mek olabilecelr bir daki k,:-rdan bdt;!~. bulu~an ;!- Ak.p.m u.at 20,30 d& 
Ticaret -e "'---..; oclua •lonunda nun i~in mü.rakaıbe bürosu kahve ~ide ve denin bb ettircliii bir ZI ti.aça '-~JUY~ !'- ~'_1,.,_lerab n 

... .,....,,. · · · · lilltelerini. ilte k ı bulu al libum hil ,.._..,._ ... )'ammtUG •~- o - IUIAI.W,p. 
toplanacak.tir. Azanm toplantıya tet- bı~h~nden tenı • d!YR~~!. nm an u .. plmaban kurtuılmlfbr. t.autıu caddesinde Umedi Umımda 
dfleri rica olunu. mıftır, m "•-ıw• Sultaa. tedavi ec:.lilmelr. iiaere Nil- Gihıdliz 1&at 14 de 

Pazar O la Hasan Bey Diyor 1<.l : ınune :i:=; ~~!ı.ı:ı;.r· ÇOCUK oYUNU 

VAHŞi 
KOŞU 

AJruıa: 
ROBOT YOVNG'D 

ÇAM SAKIZI 
E"YYellti sin. Şifljde oturan •et. Akşam .4&at 20,30 dı& 

resi Fatınayı belı*"'lak :JUzUndeD ... ~P~A&=A~B~•:n:ı:.:n~-=·~--;::::::::::::t 
yaralıyan Melunecl din ahıta ta .. .. 

- Hasan bey pıe • 
telerde ,wdüm .• 

••• ...U.ya bir ............... 
rar .,.uıksta • .... Hau.a \)ey - Aca· 

ba bu talmeJi Tram -
vay Strketi m~uda • 
tından mı ~lrler!. 

rafından yakalanarak adliyeye ae. • 
lim edilmiıtir. 

Carih dGn, aorpeuau. mlteakib 
teftif ohnnnu1Nr. 

BugDn TAK Si M Sinemasında 
ı Mblk IDmdea alrekbb misteaa procramı cirbla. -------

BalnrköJ Halkeviacle aile 1-Z Ali Z i B .&. R 
toplanbaı ltMlllcı • ndlthiıt mwa n Ml'Shlll ftlml 

8 - ÇILGJ·R GERCLIK 
a JUi ....... ._. e41Wi11n• ıöreceksiniz biiJü bir aşk filmi 

JWorkHy H .. ..W•ı 
U/3/941 Cmnartelli s&nü •kta

nu aaat ? f de ~ aalonunda Wr 
aile toplıuıtısı tertAt edilmitdr. Sa • 
yın Bal:ırk8y laallnnuaa tetriflea ri- "tl•••••••••••• .. •••••••••P 
ca olunur. 

• 



JS M.rt SON POSTA 

l ı H.idiıelu Kaqısıa4a 1 

Yanılmamışım 
--y inni ıekiz Şubat tarihli Son - Sanki böyle olacağını nereden 

P0stada çıl.'Cln yazımı ay- anladın'? 
nen kopya ediyoruru: Ce:1;ab vetmedco bir- fıkra anlata• 

:·ruıb·~ · ;ü~d"ü;· ~-~~~~~·,:·;ci~··~ku-
yoruz: 

yun: 

* Çok ham bir adamın oilu evlen • 

Yavru 
Kara inci 

Nalan - Sorma baııma geleni~· 
ri, sorma. Büyük, çok büyük bir tch· 
like atlattım. 

Alev - Gı:çmiı olsun. 

r Buonnnn çocuklarına 
Bazı OğOdler 

Yeni 
bilmecemiz 

. «~ğday ununa, yüzde on beı 
~betuıde çavda-T unu karııtırıfacak. 

e bütün fırınlmdıı ekmekler bu 
tmdan imat edilecektir. 
·-T r.sbit ed~len yeni tip ekmek bu. 

gun yana pıyıwaya çıkmı~ olacak. 
tır. » 

y ~-·;i~· ~~ii;;·~fy~~~~ ··~·ık-
ma~le beraber gazı;_tderde de yc.nj 
yenı haberler ç:kacagını tahmin ede
Eıiliriz. 

miş. Hasis adam gelinme el öpmelik 
olarak bir inci gerdanlılt taknııf. 
Y enr gdm koca ile yalnız kalmca 
gerdanlığı göetermi~: 

- Baban taktı, elemiş. 
Kocuı gerdanlıi;ı bakmıı, gül. 

m~: 
- inciler taltliddir. 
Yeni gelin merak etmit: 

Nalan - Ölüyordu. Az daha be. 
ni yalnız bırakıyordu. Bir hafta ev. 
veldi. Neden, nasıl oldu? Haıtala· 

J 
ıonradan lastikle sı1meye kalkma. Çocuklar, 

hal.ıni b'l' yınız. Bu ıefe: de lastiğiniz çabuk 
Dünyanın ı ıyorsunuz. 

- Sen ınciden anlar mıam) 
Kocası c,.vab vumiı: 
- h.ciden anlamam amma 1-

bamı lııilirim. nıverdi. 
. b , -:.şınır. 

Harh ba~lıyolıdanberi, eskıden o 1 * Meseli. böyle bir b.aber: 

Alev - Kim ca olan, kolay bulunan biıçok teY bı.; • • . 
L___ ld s·· le ı.amanda size Elbıselenmze 'her zaman o\du-

«Falan semttekı falancanın fırı
nında, değirmcnıhn alınan yüzde 
on beş çavdar karıştınlmış una, bir 
miktar daha çavdar karııtınldığı 
haber veril:ni tir. F rında arastırma 
yapılmıı., yinnı çuval çavdar unu 
bulunmuştur. Fırıncı hakkında taki.. 
bat yapılmaktadır.• 

* Şimdi c:evab Ttteyim: r11m) 
N:ıldn - Kim ola NDPJU 

0 u. oy • d d h r ı · · d. · A 
d dli L.! "fe r· gun an a a az :ı ıtına c ınız. -e şen ınt vazı va . ı 

- ~reden mi anladım) •• Bızim 
esnafı bilirim de .•• » cak çocuğum. 

Alev -Nel. •• 
Nalan - Dinle. Bir 

den durş:?unlaştı, koşa. 
maz.. oynayama;-. oldu. 
< ' eyin var nonoşum» 
dedim, cevab verrpe. 
di. O siyah fıldır, fıl
dır gözleri rengini 
lrnybetmişti a:ılıyor 

cMümkün olduğu kadar az har- ıınmasın, çabuk .. skimesin. 
···········•················•·• 

camak.11 * Yarıı lmadığınun isbatı işte: 

* Çantalarımzı oyuncakmı~ gibi Ö-

Kalemlerinizi boı yere yontma- teye beriye atmayınız, yeni kalsın. 
Meıela şöyle bir haber: 

On beş ~ün sonn Son Postanın 
şehir haberleri aü.twıunda ıöyle bir 
havadis okudum: yınız. Ucu yazmaz hale gelsin, o za- ,,._ 

uDün ıehrin muht lıf semtlerin
de ya.p·lan kontrollardıı yan yanya 
çavdar hnşık undan mamul yedi 
yüz ekmk bulunmuştur. Bu ek
meklerin Y'!!ptıklan fmnlar teabit 
edilecek; yüzde on bcı çavdar kan. 
şık una, daha fazla çavdar kanştır. 
mak snretile ihtikar yapanlar fid
detle tecziye edileceklerdiT.» 

«Yeni ekmeğin bira:z. daha beyaz 
çıkanhnası hususundl'l belediye ta• 
rafından yapılan tetkiklere devam 
edilmektedir. 

musun) 
Alev - •••••• 

man yontaraıruz. 

* Oefterlerinizdcn 
kağıd yartmaymız. 

* 

oyll4lmak için 

Ayakkablan:ıı:z.ın çabuk :rntılma. 
lanna, paralanmalarına sr.heb ola
cek, ayakla ta§ oyunları oynama-
ymız. 

* ]';alan - Yatağına 
yatırdım. Elini tuttum, 
titriyordu, ÜtÜ) ordu. 
O~ıünu örttüm. Hafıf 

LüzumMJZ yere defter sayfalarını Velhasıl neniz vana İyi ve temiz 
çizip k.aralamayınız. 'ı kullanınız. Eskimemes:ne dikkat e-

Bazı değirmenlerin unlara teııbit 
edilen nisbetten daha fazla eavdar 
hmştırmaktıt olcluklan görü]ereli 
haklannda tala1:Jata başlanm1~r. J> 

* diniz. Soracaksınız: r:J .,,,..t .IJ.ı.a.n. 
iniltilerle durmadan ağlıyordu. 

Alev - ••.••• 
Lüzumsuz yere kağıd karalayıp * * 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? ::ı Nalan - Bir haftadır sütünü bi
le içmedi, öleceğini düıünerek, ne 
hevecanlar ~eçirdim. 

[Yalınayak gezen:n başına gelçnler] Yukarıdaki resim rarçalannı, ay 
rı ayrı kesiniz, bir araya getirip bir 
ltağıda yapıştırd:~ınız zaman, çok 

Nihayet üz.üı-ü hastalıktan kurtul
du. Beni yalnız bırakmadı yavrum. 

Alev - Kimden, hangi çocu. 
ğundan bahv.:diyorsun 1'alao. 

Nalan - Ha ... Ha ... Anlama. 
dın mı dah-ı? Çocuğum, yavrum, 
se' gili köpeğim cı KaTa inci> dir. De
minden beri onu anlatı~·orum. 

Alev - •••••• il 
MuaHi Celasun ···················································· 

Öğretmen - Snna bir elma verse. 
ıer. yarısını ke ıp kardeşıne versen 
fakat biraz sonra el nde bulunanın 
da yarısını kes.5en onu da kıudeşlne 
versen elmanın kaçta kaçı kardeşin-
de olur. 

Okur _ elmanın dörtte biri. 
Öğretmen _ Yanlış ~esablndın. 
Okur - Bende kalan yarımın yarı-

sını knrde.şıme verirken, bak bu daha 
guzei o sendeki parçayı bnna ver, 
bu'nu' sen al, diyerek evvelce ver~iğim 
yarım elmayı kardeşımden aurım 

da .. ···················-.... ~·· ·························· ' . . 
i 

1 
Gsçen bilmec1mizde 

kazanan~ar 

1 

.... 
Bay Tmmazın fena bir adeti 

vardı, evinde da.ima yalın ayak 
gezerdi. Misafir geldiği zaman da 
yalın ayak kar,ıl.ırdı. Kaaaba haL 
lu Bay T mmazı severlerdi. Fakat 
onun yalın •Yak gezmeli biç hot
lanna Kitmezdi. Bay Tınmazı bu 
huyundan vaz.aıeçinnek heveaine 
kapıldılar. Bay T ezgelenin Sevgi 
iıimli bir köpeği vardı. Uysal bir 
köpekti. Fakat insan ayaiı gör
mekten hiç hoşlanmazdı. 

·-. 

Bay Tezgelen bir gün köpeğini 
beraberine alıp Bay Tınmazın e
vine gitti. Bay T :nmaz, gene ber. 
mutad yalın ayakU. Köpek, onun 
ayaklarını çıplak görünce baTla.. 
dı, Bay Tınmaz köpeği susturmak 
için ayağile tekme vuracalunıt si
bi yaptı. Bu eanada köpek onun 
ayak parmağını yakalamıştL Bay 
Tınmaz:, temaiycsini aldı. Köpek 
ayağını bırıalcmıştı Fakat bu ıe
fer de d~lerib ıeridiycyi yakaladL 

;::~;:~i1:_ bir sinema yıldızını tanı- Köpek yerine cırcırböceği 
Resmi bize Gönderiniz. Doğru o- Japonyada cn

larak yapışlırmış olanlardan bir ki. cır · böcelt!t'ti, 
ıiye bir kilo ndiı şekerle- evlerde köpek. 
me, bir kiş!ye biT Sirley al- }er aibi iuıazla· 
bümü, ve diğer otuz kişiye L '--') 

d .. ] k 1• h d" ra aarşı 11LU1 a-e ayn ayn guze ve ıymet ı e r.
1 

'--'-t d B 
1 •• B b"I . nrunaA a ır. u ye er Terecegı:t. u ı mecenın ceva· L,, _ '-l · • '-} ._ d 

28 M 
r.:o .. •• '- ggçea. en Kaçamıyaca1L an aa al' 

Şık erkek nas~ olur? 
Amerikacla Bahim.onla qık er. 

kelderıt • .ko11Rreai top}anmıt ve bir 
tık erkeğin Gzerinde neler bulun .. 
cağını tesbit etmiıtlı: • 

Saat. kordon, kravatta ijne, söm• 
lek k.ollarmda takma düime. aig .. 
tabakaın, çakmak. bı ~ geç ~rt '"'uma. gunune ıta- dar kafeslere koyarlar. Cece olun

d~r idarehanemıze ~elmış .~imalı:';~· ca ötmeye baılaılar. Fakat eve bir 
Bılmece cevabını hız• gonderdıgı- yabancı decek olursa hepsi birden Bunlardan birini noksan taııy.an 
niz .z~rfın ?zo:nne. «Bilmece» keli- ıusarlar. gEv sahibi de bir yabancı bir erkek, ilk erkek addcdilcmez-
~esıoı ~e bılm~cenın ,,azetede çıktı. ııeldiğmi öğrenmit olur. miş. 
gı tanhı ya21n1z. • ................................... --.-· .. ----_. ...... _. ........ _ ...... ~ .................................................... ' 

( Faydall bilgiler 

Pisboğazhğm sonu 
Pi.boiaz kime derler bilirainiz. 

Cördüiü yeıWebilccdl her reYi Y• 
mek iıtiyen, ve yiyen kimmeye. 

J 

Dünyanın en piıboiaz adam. kim Samsunda oturan bir erkek suale alilkadar olduğu genç kıza 
olabilir) .. fşt: bunu size ben anla- okuyucum bana a~ kitwbından göndermeyi düşündüğü mektuba 
tayım.. bırkaç sual sormuştu, cev:ıblannı aiddir. Mektub elbette i8rih ol • 

Adı Tom Mak Stepatsandı. da almıştı. Anlaşılan suallerden mak 18.zım, fa.kat gönderilmesine 
Bu adam hemen hemen bütün i'kisinın cevablarmı ihmal etıni - muarızım. !Dalına fena tesir ya.

hayvanların etlerini yemiıti. Bu hay- şım, bu.gün elime geçen ikinci par, ters mana doğurur. Her şey
vanlar.ı .bildi~~~· koyu!'-. keçi, .t..~ 

1 

mektubunda bunları hahrlatıyor: den evvel talebinizi aile üzerinde 
vuk gıbı hepı.:uızın ctlerını ye~ı~ı. - Kızın babasına mü racaati yapacağı tesiri bekleyiniz. 
miz hayvanlardan zannetmeyınız. şahsan mı yapmalı. yoksa bir baş * 
Onun etini yediği hayvanlardan bir kası vasıtasıle mi? Balayına çıkmak doğru mu? 
kac;,µun. isimlerinı aöyliyeyim. Balina Bu mesele daima erkeğin vaz:i- Evlenmek üzere olan bir er .. 
balığı, fil, ııu nygırı, boğa yılanı. En yetine ve kız babası 1le müna:re- kek okuyucum benden hunu so .. 
!ez.iz etin fil hortumu oldu~unu söy- bel.nin şck.lıne bakar, sırasına ruyor. Cevabı okuyucumun mad· 
lerdi ve hele, salçayla pişiıilmiıı bo- göre bir usul, sırasına göre de ıkin di vaziyetine bakar. Vaktinin mtı-
ğa yılanına bay:hrdı. ci usul doğrudur. said olduğu anlaşıl,}"'!1?', kendi 

Dünyada ctirıdr.n yem"diği hay- Samsunlu okuyucumun vaziye- kendisine küciik bir tatil verebt-
van kalmasın isterdi. Bu yüzden en tıne geiınce, kendı k ı7 nı istedı ı ilr. Eğer maddi vaz:iye-ti de mü • 
tehrıkeli seyahatleri ııöze alır, orta zat ile bir iş münasebetindedir. said ise neden yapmasın~ 
Afrikanın değme ıeyyahlıum gitme- Bu bakımdan rnüracaati doğrudan İnsan; ekseriyetle diyelim, ha
ye cesaret edemedikleri ormanla- doğruya yapmnsmı münasib gor- yatında bir defa evlenir, ,,e ilk 
nrıda avlanırdı. mem. Adamı müşkül bir vaziyette haftalann, ilk ayların hatıralanm 

Geçen bilmecemizde kaza - Köpek ,cmıiyeyi yakalanuş bir Bay Tınmaz. artık sokakta ;di. Fakat ıon:adım pi boğazJığınıo bırakması. ve hareketin günlük ölünceye kadar saklar. Balayı 
• nanla ın isimlerı Pazartesı gunu halde dışa:ı ,,ktı. Bay Tınmaz: Koıuyordu, bağırıyordu: cezaıımı çektL Seyahatten dönınüı- munasebctlerine lCSl! etmesi yapmayı tercıh €derim, tabi! 
t çıkacak ııayımızda ilfın rd 'le • _ Şemsiyem gidiyor. _ Beni kurtarın. tü. Midesinde ağrılat hisscdh o:du. miltmkündür. mümkün olmak şartile. 

cektu. Hediye kazananlardan Dedi. Sapını bırakmadı. O da Onu kurtardılar amma, panta- Doktorlara mwıycn"' (\lda. Mideli Müşterek bir dostun tavassutu- Okuyucum müsbet cevab al~ğı 
1 ıanbulda bu!unnnlar, hedıye - dıtarı çıktı. Nihayc:t kurtarmaya lonundan da hayır lu•lmadı. gayri kabili t~davi bir hale gelır.işti. nu rica etmek daha doğru olur. takdirde nereye ftİtmesinin mu .. 
lerini Pazartesi ve Per!lembe muvaffak olmuştu amma ıemsiye O günden aonra Bay Tınmazı Mümkün olduğu kadar hafif ye- Bu müşlerdk zatm ynpaca;tı <da nasiıb olduğunu da öğr~nmek isU-
giinleri idıuehanemizden ala • de yırtılmııtL çıplak ayakla gören olmadı. Ar. meJder yemesini tavsiye ettiler. E- doğrudan doğruya bir talebde bu- yor, bu, nihayet şahsi tercihe ba- • 
bilirler. r.,şrada Lulunanla~ın Fakat köpek bir türlü hidde- bk evinde de çorap ve terlik si· aasen artık kendi de bir fry yiyemi- lunmak dejtıl, önı:e zemini yokla- kan bir meseledir. Zevkler müna-
hediyeleri posta ile adreslcrıne tini teskin ~demiyordu. Atladı, yiyordu. yordu. Ömrünün ııon senelerinde mak, adamın fikrini öğrenmek, kaşa edilemez, kendı tıesabıma 
gönderilir. . J Bay Tınmazı pantalonunun arka- •izına sütten ba,ka bir 1ey koyamaz asıl talebi sonraya brrıı.kmaktır. elbette İzmiri tercih ederim. 

\ _.............. sından yakaladı. oldu. Samsunlu okuyucumun ikinci TEYZE 

'-~·:··~··~·~ .. : .. ~·~ .. ~··~··=·~··~··~··~·~··~·==========~:::::~==~~====================7:'.:=~~~~~~~:::=~::::==:=:=e>~=:::::~:.=:~::~::~~:="d'.~~~~==:===13ı:::k:~~~~~=:ı::~:=:~====~~::~~~:E~~:=:~=::: •c ca, beni 8CVdiiinizi anlayınca··· <?b DUflJnu•··· Anlıyorııunuz deiıl mi, - Bu ak~ın, eve~ bu ~kıam, ~r-J - Demek 11enl .ıBur.u1> sen yap. 
eSon Posta. nm tefrikası: 48 ne olur affedin beni... Daha ılk aizınk evlenmek, beni kurıaracnktıl tık ortada bir ııemn vakrn oldugu un ha ı Mine! Oo Minel - N [j günden, eizi görünce, üvey anne~~ Zengindiniz, hürdünüz, kar!Jllnınız ve yaptığınız hesablaıın da itan eli- <Ark.ısı ftl') 

~LA 
pençesinden kurtulmanın çaresıru yoktu ••• Fakat ani bir tekilde kaıar nize geçtiği için, ~dıle selen vicda- * 

_ bulduğumu anladım! ••• Gitside, ön- vermeniz. babamla üvey annemiıa nınızı, ıeaıni. duyuracak ka~ar yü~ cYalan ismı .ııtında nakle tğilll 
_ celeri kendim de pek farkına var. de bu izdivaca yazı olmak zorunda aeltti ... Siz de onu clinledınız, dedı.. f roman veş,lesil" okuyuculanmda aı,. 

NA
'"LEDEN • • .._El3RIJRf ~4MI rnadaniçimdebirplintaaarlaodı •.• kalmaları lazımdı .•. Her şey aüzel iini yapbnızl Tabii artık ortada, dığım mektub!ara göslerdikl nallı. 
...._ f?• Sizi sevmiyordum... Amma biı u~unuımuş, ıyı tertib edilmiıti de- benim yüreğimi param puça etmek- ka ve teveccüho 't şekk- berı 

mahpus, bir kürek mahkumu gibi iil mi) Üsteli~ bunl1!r' d~şün~n, yLI ten batka bar k~ k-~~uz kalmaIIllflı. §U bir iki satırla ö~eme~r ıstı orcumu 
A 1 smuş olmakla büyük bir al. 

Enditıelcnmcle, hatta kap· man ksu. 1 d' Belki de <tşİmdi:• 
• . b'l ·z "a· çaklı ıs e ım... . - ·· .. l . nslenmd e ı e manasız, yersı • .. 1 kle daha büyılgunı. ış emış 

rib bir şeyler olduğıınu, ctramız.da soly eme Amma nizi sevmiyor
hizi ayıran, bizi kalb kalbe, ;çıçe o uyorum .. • 
olmaktan meneden cıbir fCY•> İn var• dum.>> b f r Necdet kendini 
lığını nasıl aezmedinizL •• Oh! O Artık u. •e ~lk kopardı amma 
kendine güveni , erkeklerin kendi- tutamadı~/~ çı ı ba Min~ bir 
irine karşı duydukları o zavallı, ~a~ hala ken ı en t ııl~ ac:ayıklıyor mu 
emniyetleri! Siz de her erk~k gıbı hezeyana mı tu u u. 
bir erkeksiniz Necdet. Sevilcli~inize diye soruyor. . .. .. h I ~ 
İnanı} ordunuz... Sevilmeniz size - Necdet 1 Diışu~un, atır :ıınd :ı~~l 

b . b' 'b" I 1 Evet, bu bn mazeret gı 
gayet tabii, gayet asıl ır ,ev. gı ı ça ı ın . . nuz ne kadar fı•laket 
11eliyordul Mad~mkı beni seVlyor· ~~ma, b~lıyorsu Türlü hakarete, iş
dunuz, mademkı karınız olaraktım. ıçındcyclim; ·• I d 1 Kuzum 
Üst \arafı umurunuzd.a mıy<lı yal kenceye ugraltı ıyor uml ·b·ı:r ıztırab 

k . N det hatır ayın, nası ' 
~enim kalb;mclen !l'eçebilec.e g~~- ec1 bi'r aresizlik içinde kıvranıyor-
lı, sırlı 9eylerden uze ncydı. degıl nası ç 
rni ya'> ..• Necdet, d:nleyin beni... dum 1 • ·k· d acak takatim kalma-
B · • d A ben Artı ayan enı sevıyor unuz.•• mma 1 t zamıın size raelayın-
•iz.i sevmiyordum ... Bu kadar za- J1Ultı... ş e 0 

kurtulmağa .:an atıyordum ... Siz d.e pan da «bendımtı. Krndım bıle zor - Neler ııoylıı)orııunuz Nec- . . yorum. 
b ...ı!.-: Si ;-anı•orum 1 Sank'ı ko'' t-u bir ıuh bü-' det ı ... Sizi üzeceöim jrin bilseniz Eserin bf'r ecnebı dtlinden çevrild.ı. enim kurtarıcım olabiliraııuZ· · • - ... ., 1 .. " ~~ ı lt t 
zi sevmiyordum .•• Amma hoppalık tün irademi hükmu altına almı., nasıl içim yanıyordu... Hem kor. 1 nanma is emıyerelı: baz• sor-
yapmağa _ bıliyorum, ne de bece. tab.İyetimi yok etnıiı ve beni bır ı kuyordum... Babamın evine dön.. gularda bulun:\n Balıkesirli bir U. 
rikıizcel • ııize kendımi beğendir- kukla eibi, bu utandırıcı, acıklı o- mek rnecburiyeti!_vJe kalacağım diye 1 rııml de bu nrnda tetmin için, .otu .. 
meğe yeltendim . •. Mademki sizden yunda yürütüp aürüklemi,tı .•• 11 it- korkuyordum ..• Hala da korkuy0 • I tına teşekkiir ederek- cevab ver1191. 
bir çılgınlık beltlivordum, elbette ten eeçince, ancak Y eşilköyde ke.n- rum... Beni hırpalamayın. mm: 
aklınızı da biraz batınızdan almalı dime geldim, çirkin hareketimin e. cYalan•, Guy Cbantepleure91a 
idim ... Ve 0 ıon l{ece, baloda ••• bernmiyet ve manasını daha iyi an- Şeklini ve tarzını ..:lcğiştirmediği_ cMagicien• :Simli romanından, Ti\JI._ 
Yok yalan aövlemiyorum, Tallahi lıyabildim ••• Vicdanım dile geldi. mi pk iddia edemiyeccğim, sadece çeye çevrllnılşt:r. 

Al. s. bir zaman oldu ki, sahiden auti u. Çok defalar, ııizin merdliğini1.i, ter- burada asıl ruhunu, manasını ve to. 
b . d b 1 ........................ ...-......... - ..... . 

nuttumt ••• Amma evvelce. ütün temiz ıtima ınızı, ana o an imanı. nunu vermeğc çalıştığım bu arıklı / 
o beraber olduğumuz miiddetc;e, da· nızı gördükçe, utancımdan ağladım! itiraflar, Necdetı:ı kua ve kc.tic.i 
ldkalan aaydım ... Saatin vurmaaını Fakat eaki günlerin içimde öyle soıgularile durmadan baltalanı.for
bir defa bile kaçırmadım-••• Bir an ı müthiş bir korkusu vardı ki, o ha- du. 
gece yarısının yaklaştığını gördüm. yata tekrar döneceğim diye öyle bir Mine başını eğivordu. 
Gece yaruından evvel ıritmemeio haşyet <luyuyordum ki... Size yL - İşte ,imdi, her ıeyi hiliycrsu. 

· 30 sene evvel 
Tobruk, Cerne, Bingazi 

Tefrıkamızı bugün 7 inci 
sayrnmızda buhcabınız. karar vermiştim .• Öyle delice kor- lan ıöylemekte dev:ıun ettim... nuz, diye fı11ldadı. 

kar gibi göründüğüm - ıahiden de Doğruyu ıizled\ın •.• Ancak bu ak. Necdet büyümüş Közler le. ıztdnab J ........................................ _•••••• 
korktuğum. o rezaleti ııben hazırla- aam... dolu bir hayretle aııa bakıyor u. 

• 
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[~~e~~~l~e~~~e~t~•~a~b~e~r~l~e~r~~] Büyük Fransız ve lngiliz edible~ 
Egede 

Karaburun hi>glerinin 
en güzel kızı tabanca 

ile öldürüldü 

I· Zengin ve çok güzel 1 

bir kazamız: Akhisar 
Tütüncülüğü ile dünya piyasalarında ismini 
tanıtmış olan Akhisar hergün biraz daha 

mamur bir hale geliyor 

izmirde 
Yeni tramvay araba

larının inşasına 
başlandı 

1zmfr (Huauıi) - lzmir Etek.. 
ri.k ve Tramvay Şirekti deposunda 
yeni tramvay arabaları imaline bq
lanmıttır. 1Lk olarak imal edilen 
tramvay arabasının yapılan tecrü
beleri iyi netice verdiğinden aefere 
baş)~ yen.iden iki araba imaline 
baıl.anmıgtır. Bu ıuretle ,irk.et se
nede lzmir deposunda l O tramvay 
arabası imal edecektir. 

~Ba,tara.fı 2 nci sa.yfada) 1 Bir nefes onlarda en küçiik bir te:ıtııl-
Bu hükmü teyid edecek manzu- zfil husule getlrincıe 

melerinden birinde pir diyor ki: Nefsimden bir p:ırçasmıo koptuğu1111 
Ben her fe1I sennek l.stedlm, ve bu., blsscdiyoru-. 

nan için bedbaht oldum. Şair diğer bir manzumesinde h6-
Zira ıu:altlarunın s•blerl artmış yük san' atkarların eser ilad ederkea 

oldu; sanihaJarının en güzel kısımlarını ih.. 
SayılamlJacalı: n.ardl Ye acıyan ba!. ya edememekten duydukları eleml, 

tar, timsali bir şekilde tasvir eder. S. 
Bütiba kitnatta ruhumdan mevcuda. parçayı da naklediyorum: 

ta clotnı (itmektedir. Ben size şiirimi verirken, * Ruhum onu tanıyamaz oluyor; 
Ber 997 beni m.ütesavi bir lneizabla Onan en iyi kısmı bende kalıyor. 

hep birlikte çekiyor: Benim asıl şiirlerim okunamamış ola_ 
llakikat, etl'aaiyle meçhul, nikahla- cak. 

lariyle; * 
.Titrek bir zerrin ıbat kalbimi giine.'je, Nasıl ki lhücuma ufray:ın çiçeklerin 

n, etrafında 
Umn ipekte iplikler ona yıldızla.na Beyaz kelebekler çırpınırlar, 

bafhyor. Benim de sevgili flkirl~rlmin etrafına 

Karaburun, 12 (Hunei) - Mıw 
doğan nahiyesine bağlı Kaynarpı. 
G.Ar iakelcstnde bir facia olmuttur. 
Fettah adında genç bir adanı bir 
aom.il itinde kuvvetli bir rol oyna
dığı anlatılan Nedime admda ı 5 
:raıında bir kızcağızı tabanca kur
fUmle ağır surette yaralayarak kl\ç
mııtır. Zavallı kız aldıiı denn ya.. 
ıaların tesiriyb biraz aonra hayata 
gözlerini yummuş ve ifade vereme. 
miştir. Nedirae, köyünde güzelliği 
ve bilhassa iyi huylarile tanınmı~tır.

1 
İzmlrde yapıl:ın arabanın iki mo 

töril ATIUpa mAmulatıdır. Karabük Be • taralt h * h . 
fabrikuı demir aksamını temin et. ' n•-rutadJf annm a engıne, 

Titreyen rüzel nusra'lar Ü!JÜşürler; 

* Jandarmaiar katil Fettahı ara
dıkları aırada bir bağ kuleai yanın- ı 
da öldüriilmü~ bir vaziyette bul
muşlardır. Kendisini Nedimenin ak
rabalarından birinin öldürdüğü ıan 
nedılmektedir. 

tiği takdirde motörler de l:unirde ~ e teması, elimin sürindü-
yapılahilecektir. i'il rfillere reptediyor; 

Fakat elim onlara dokınnrr dokua. 

Türkiyede imal edilen ilk tram. Ben, bir tebessümü cözlertmtn zinciri, 
vay arabası, sanayiimiz için yeni Bir buseyi dasaklanmın kilidi yap_ 
bir muvaffakiyettir ve Türk işçi ve Jf. tını. 

mu; 
Göriirüm ki uçuşarak kaçarlar, 
Parmaklanmda ancak, 
Narin ve mütevahhiş kanııdlarının 
Rakik boyasından bir nebze bıraka

lzmirde yetişen turfanda 
sobzeler 

lzmir (Hususi) - Bu mevsim
de lzmird eyet:İfen enpıar ve taze 
baklalar tamamen lstanbula ve An 
karaya sevkedilmek.tedir. lstanbul 
da ve Ankaratla İyi fiat ödendiği 
İçin lzmir halkı bakla ve enginar 
yiy~mdrllcktedirler. Balc;uva h:ah
çelerinde senenin ilk domatesi ke
male ermiştir. 

Dahıliya müsteşarı 
lzmire gitti 

mühendisleri tarafından meydana 
getirim iştir. ---------
lzmirde son bir ay içinde 
yere m;turenler 453 kişi 

1 

İzmir (Hususi) - Belediye te-
Aklıiaarda aiizel bir cadde ile KaymMa,m Hikmet Akman mizUk mücadelesinde çok kuvvetli 

Akhidar (Husus) - Akhisar günlerini burada geçirirler. Ak- hamleler atmaktadır. Sokakta yere 
25 bine ya '.laşnn merkez nüfusile hisarın her amıf halkı mu-ı tükürenlerden derhal ceza alınmak-
yedi milyon lirayı bulan yıllık geli hakkak buraya uğrar. Mem - tadır. Son bir hRfta içinde yerlere 
rile. nefis tütünlerile nezarlan üa.- leketin bütün neşeleri, bu ye. tükürdükleri görülen 453 kişiden 
tüne çeken tirin ve büyük bir kaaa- §il köıenin çeıidli çiçeklilderi ara- birer üra para cezası alınmıştır. Sa
badır. Bu kasaba, yalnız [genin aında dalgalanır. ı kaklarda müşten arayan ve başıboı 
değil, hatta bütün memleketin bu Akhisarın sosyal kalkınmasının dolaşan dört nrabııcı da cezaya 
çaptaki şehirleri arasında birinci en zarif tablosu da gene buradadır. çarptırılmıştır. 
safta mevki yapmış, bundan Tütün tarlasından yeni gelmiş işçi ----·------
baıka tütüncülükle de dünya piya- kıyafetlerinin yanında. daha birkaç Vozgadda dokumaCl!ık 
salarında ismini tanıtnıştır. hafta önce yapılan son tuvalet ör-

Akhisar (Hususi) - Mezun bu. Akhisarın iktısadi bakımdan o. neklerine bu yerde ratlamak hiç de Yozıgnd (Hususi) - Yozgadda 
hınan Dahiliye Vekaleti müsteşan lan ehemmiyeti, şirinliğinin fevkin- haytet verecek bir şey değildir. dokumacılı.k san'atının ihyası için 
Etem Ayk~t. ~rdektcn t.~kr~r Ban- dedir .... B~ i!ibarla halk~. refahın bu- Şehrin cenubunda bulunan Yıl ı tezgı.fıihlar getirilmiş, ve öğretmen 
dı~~ya donm~ş ve bu.g~nku posta lundu~ ıstıka~~tte suratle yürü- dıztepeden kuş bakışı bir göz atıla- celbine de teşebbüs edilmiştir.Bu-
trenı ıle de lzmıre gelnuştır. 1 mektedır. Muhıtin feyyaz toprak- cak ol •• .. .. ,.. 1c· C" h . t rada ddkuıma<:ılığın yakın bir za-

M B d 
. ur .... goru ur ı um unye 

usteşar, an ınna ıstasyonun- ları. c;alııkan insanlara emeklerini Meydanına doğru sarkan foce bir manda inkişaf etmesine çalışıla -
ela Baltkcsir valisi Recai ~üreÜ, mcbzulen vermekte ve memleketin şerid vardır. Bu. akşam yaklaşırken caktır. 
Ban?ı~a k.a~mak~mı, belediye vo imarında tabiatile büyü~ bir amil Ege çocuğu, çiçek dostu, "yeşıllik ... __ .. _ .. _ •• _._ .. _ .. _ .. _ •• _._ ... _._ .. _ •• _._ •• _ .. _ •• _ •• _._ •• _ •• _ •• _ .. _._ .. ..., .... 

partı reıslen ıle bırçok dostları ta.. olmaktadır. Akhisarda ımar hare. peretiıkarı Ak.hisarının parka doğ J R A D y O J 
rafından hararetle uğurlanmıştır. ketleri, tütüncülüğün tamamen yer- ! ru akınıdır. " _ _ 

lileftl\İŞ bir meslek haline girişinden 1 H·· ıA Akh' h "kt d h '--------------
Kandıra - lzmit şoses!nde 

bir kanıyım yandı 
b 1 R d . b 1 u asa ısar cm ı ısa • em PA.Z ··AR 16 3 ıs•ı 

sonra a, ar. u evrenın aş angı. de sos al h k t b L d il . . . .. 
h ·· b l'k b" h Y are e aııı;ımın an en 9 ' Saat ayarı O 03· Ajans haber cı enuz on eş sene ı ır ayata me 1 k lL · · d b. · 'd' c- h ' ' · · -
ı . k · o d b .. L m e e .1erımız en ırısı ır. .;-e - ıer· 9 ıs· M"''"Şlar ve ha~·r parçalar ma ı tar. zaman an ııgune ıı;a- rin bu d d h k . k' f 1

• • ... u 
dar şehir çehresini çok değiştirmiş, 1 d~ kn. ank"'so,nra a l~k çol 1'!_ .şda (Pl ), 10; Ev kadını, 12.30: Saat aya-

Kandıra (Hususi) - Kandıra b · .. .. · · \ · d e "''""e ım .. n ara ma 1 o acagı a n, 12,33: Saz eserleri, 12.50 Ajaruı 
ile Jzmit arasmda işleyen yük kam uyukkt. tT' efm~ş · v~ mo em tahmin edilebilir. foprak örünleri- :haberleri, 13.0IJ: BeMlber Te tek l}ar_ 
yonlanndan birisi tiıccarlanmızdan mAkhi et a bne .~•k-?ııtır. h · l nin gelecek yıllarda daha çok kıy- kılar 14.30: Radyo salon orkestrası, 
H ur.nd Cu' neıe aı'd keten lıflen'nı' d sa~.n .. ~~,~~ .. u çeh.reyı ~-- met bulacağına şüphe edilmediğine • .,.. masın a tutuncu ugun mu ıte soK. g"r ima . I . . d b I .. 18: Saat ayarı, 18 05: Ziraat takvimi, 
tqımakta ı~en benzin deposundan tuğu ltazançtan başka şüphesiz ki o ~ "d r ı!.ennınh eh !dunun.ha .mu-1 18.08: Radyo caz heyeti. 18.50: Bil. 
yangın çıkaıak kısmen y&Ldıktan C" h • 'd . . b" .. ı_ b' vazı gı ecegıne er a e ı tıma yu-k fasıl heyeti, 19.30·. Saat ayan, ve 

•u.m unyet ı arcsının uyuır.. ır t~ verilebilir. 
aonra söndürı.ilmüıtür. Zarar ehem- l B d h ı d ajans haberleri, 19.45: Halk türküle-

• 1• h . .1 . 11n o muıtur. u ara a ta ıs arın a y . v _ k H'k 
nuyetu te mın edı mektedir. rollerini inkAr etmemek IAzımgelir eıu "--Yma am ı met Ak. ri ve karışık şarkılar, 20.15: Kabare 

Bir bm.yon da devrildi Bugün Ak.hisarda 300 binalı bi; man, muhitin ve şehrin yeni ihtiyaç müziğ~ 20.46: Bera.her ve tek şarkı-
Diğer taraftan Kandıradan lzmi çarşı ile 1200 evli bir mahallenin lan üzerinde tetkikler yapmakta ve ıar. 21.15: Konuşma, 21.SO: Oda mu_ 

te gitmekte bulunan ve içerisinde yeniden vücud buhnuş olduğunu bunları safhalara ayırmaktadır. Hile siki..'li, 21.50: Opera aryaları (Pl ), 
huau~i '?uhaı.ehe memuru ~ehmed ı görüyoruz. Güzel caddeler, munta· met ;'lcmanın. liy8:katli bir idar~~ Z2,30: Sa.at ayaxı, ajans ha')erlerl, ve 
ve aılea bulunan kamyon Çal mev. Y llar bu yeni yapılan bir kat oldugu daha oımdıden temas ettıgı ajans spor servisi, 22.50 Dans Müziği 
~inde devrilmiş, f11kat içindekilere :r::a ;üzelle,tirıniştir. mevzularda anla~ılmaktadır. 1 (P,. l.) '-

bn şey obna~ııtır. Akhisarda bugün g(:rdüğümüz ·- - - -. 

imarın büyük Lir kısmı eski beledi- Su.l'i dokuma san~yiine I n" ... a bors•91 Bigada bir gs '.nlik kız 
çlldırdı 

Biga (Hususi) - Burada Azize 
isminde bir gelinlik kız, birdenbire 
anlaıılmıyan bir aebebden aklım 
oynatmıı ve çarıılarda açık saçık 
gezmiye başlamıftır. Bunu gören 
belediye dairesi, bu zavallı kızı ge. 
çen haf ta Bakırköy hastanesine aevk 
etmiıtir. --------

Bir şoför yanarak öldü 
Bursa (Hususi) - Pıramir ma -

hallesinde oturan ıoför Mustafa 
adında birinin, gece söndütmiye 
Mnuttuğt sigarasındlln yatağı tu -
tuşmuştur. Bu suretle muhtelif yer
lerinden yanan Mustafa ölmü~tür. 
Hadiseye el koyan adliye ölünün 
otopsi yapılmasına lüzum göster -
mittir. 

c8oa Posta" nın ıefrika.n: 51 

ye reislerinden İsmail Bahri Tireli- r u ı --
oğlunun himmetile vücuda gel - elverişli saf sell ı loz imali.le 
miftir. Halkımız, muhitimizin bu te- · b" b 
miz ve Jcragatli çocuğunu daima uygun yenı ır na at 

14/3/ 1941 açılış _ kapanış fiatları 

hayırla yadedecektir. Ondan aon- bulundu 
ra gelen belediye reisleri hep onun 
izinde yürümek suretile memlekete Buraa (Husuııi) - Sun'i doku-
hakikaten hizmet etmişlerdir. Şeh- ma aanay:iinc elverişli ve sun'i ipek I 
rimizi güzelleştiren eıerlerden birisi imaltne yarayan '\'e iyi kağıd hamu- cenene 100 İsYıÇ P'r, 
de memleket parkıdır. Bu bahça, ru olabileceı.i y~nıi ve orijinal bir ne. 1 Atına 100 urahml 

ÇEKLER 

Açılı, 

Londra 1 Sterlin 
New-Yor~ 100 0oı .. r 

yurdumuzun beş on büyüle şehrin- batın tetkikile metgu) olan tanın - 1 SO!ya 100 Len 
deki parklar istisna edilecek olursa mıı ziraatçilerimizden Mahir Ôğiıd-1 Madrıd 100 Pt-Çe..a 
Anadolunun en güzel ve en iç aça. çü Okc;uoğluaun yaptığı ve l\1arma Bt>lgrad 100 Dinar 
nıdır. Emsali arasında belki daha ra sahillerindeki etüdleri neticesin- ! YokOh$ma 100 Yen 

bu park kadar muntazam, güzel ve lan bu orijinal nebatın lzmit ve A- Altın 

.,. ıı."""a ıı~ 

5.24 
129 20 
31.-
0.li97r 
1.6225 

12.937!\ 
3.17!' 

31 .1375 
31.00~ 

23.95 
büyükleri vardır. Falcat hiç birisi de sıcak iklim nebatlarından sayı.

1 
l nı 100 İ.9ff~ P'r. 

zaırif yollu değildir. Cümhuriyetin dapazan havalisinde de mükemme- - ___________ _. 
yapıcı eli, Akhisarın en güzel bir len yeti~eceğ!ni kat'i olarak tayin Esham ve Tahvilit 
yerinde. eskiden bir kısmı mezal' - eylemiş, mahsul v~riminin çokluğu ' Ergani 
ltktan ibaret olan bu sahayı yeşillik ve masrafının azlığile iyi kaliteli Sıvaa-Erzurum lli 
!erin en latif ve •·"Y"t verici bir de- aellüloz vermesinden dolayı gayet [ • SJ.vas-Erzurunı V 
meti haline Retirmiştir. Bunun için- iktısadi bir nebat olduğu anla11l- _ 
dir ki bütün Akhisarlılar yaz nuıtır. 

20.06 
19.30 
19.30 

bir deükanlının düşünmelerini anlı. betile aıi.leye söylenecd bir sırn bil

Yazan: Valentin Wi.lliam• 

yabilmek içın onunla cinayet mese. meaini de ihtimal dahiline so.L:.uyor. 
lesi üzerinde ko!lufmak istıyordu; Torray Artaban gibi kibirli bir a
fakat Garrison, kendisine sual sorul- damdır ve isminin ağızlarda dolaı
lin&lına vakit bırakmıyor ve dostunu 1 masını görmemek İçin son meteliği. 
öfkelendiren bir ihtiyatkarlığa iltica ne kadar her şeyi feda edecek a
ediyordu. Öyle kı, Philippe, kendi damlar kategorisine mensubdur. 0-
kendine bir monoloğ söyler vaziye-1 nun şatoyu satma meselesi ile d'A
te düıüyordu. renne·in burada bulurıu;ıu arasında 

Bcrg etrafındakilere, tahkik edi- tirmeğe göndermişti; hole geldikle- - Muhtelif noktaları birer birer 1 bir müna;1e?et oldu~unu düşünmek. 
oi bir tavırla baktı, sonra topukları ri zaman tato sahibine, sabah tuva. İnceliyelim. Çekler Berg'in elinde. ten kendımı alamıyorum. Siz de be· 
izerınde dönerek şatoya doğru hız- letini yapmadan kahvaltı masasına dir ve onlara ya dokunuı, ya dok.u. nim fikrimde değil misiniz~ 
lı hızlı yürümeic başladı. Stephen j oturamıyacağını söylemiş ve Phi- namaz. Bu mevzu üzerinde şüphele- Stephen traş makin~ini yana-
ve Philippe; şatonun küçük lcapıtı j lippe'in kendi,.)e beraber gelmesini neceği zaruridir. Bunu T orray'ye ğında g~zdirerek: 
ktikametine doğru Flora ile baba- i temi ti. ' söylemeden uzun müddet duramaz. - Eh, diye mırılJandı. 
ıını takib ettiler. Flora teskin olmuş görünüyordu. Bana kalırsa aatl.J üzerinde konu- Dostu •Özlerine devam etti: 

Zira Berg ile Carrisonun karşı kar- şulduğunu işitti vo şüpheııiz kendi. - O' Arenne'in <'ldiirülmesi fiili 
XIX şıya bulunacaklatı bir sahnenin tek- sine de bir komisyon verecek olan kendi sımnı alıp kcııdisile beraber 

rar meydana gelmiyeceğinden e. Vikont Bergin karını tato sahibın. götürdüğünü gösteriyor. zira Berg 
Verity kendine güvenir bir ta. mindi. den zorla almağa memur edildi. Be- ve arkadaşları bunu biliyorlar ve 

vırla söze ba~ladı: . Philippe sözl~rini hüsnü niyetle ni dinliyor musunuz, Steve) d'Arenne'in ölümü vaziyette hiçbir 
- Eğer bu istidlal elde edilen izaha koyuldu: - Evet devam ediniz. d.eğigiklik meydana ı;ı:etirmiyecektir. 

kıyasi hukumlerinın bir kıymati - Dem-.k iııtediğim ~ ki, genç Verity can sıkıntısı ile sözlerine Onlar tato sahibine k.arDı tnntaj yap. 
vara... d'Arenne, kendisinnen kurtulunmak devam etti: mağa kolayca devam edeceklerdir. 

Aynanın önünde ayakta durao. istenilen gizli bir ittifakın lturbant - Torray ile d'Arenne arasında Böyle olmakla beraber, Vikontun 
ye traş olmağa başlıyan Stephen o. olmuşt~r. geçen sahne bana i1bat ediyor ki, karakterini bilm~k iıteyifim beni, 
aun sözünü kesti ve sordu: Stephen ccvab v~rmedi, traı ol- Vikont buraya, pto sahibini hare.. on1H\ Berge itima.d etmemesi husu. 

- Bu da ne demek oluyor~ mağa devam etti; hu; alakadar gö· kete seçirmek için gelmiıtir. Genç sana götW-üyor. T~lı:rar ediyorum. 
Dwight'i, sabah kahvaltısını ge- rünmüyordu. Vf!rity bu mevzude Mac R•y'in doetu olma t münue. (Arka.il vn) 

rak ... Bayatnn bu. narin dütimltte mu'al. 
lak duruyor, 

Böylece sevdll'im btnleree mablıikan 
OIİl'iyim: 

Şairin rahi mahiyetini teşrih için 
tu nakledilen iki küçüle parça kafi-
dir. Halid Ziy• Uıaklıgill 

lstanbul Levazım Amirliğin dan Varil 3 ı 
Harict Askarl kıtaah l18n1~rı 

50,000 metre hava rengi mintanlık be'Z pazarlıkla satın alınacaktır. Mu_ 
bammen bedeli 17,500 lira tat'! teminatı 2625 llrndır. İhalesi 22/ 31941 
Cumartesi günü saat 10,30 da Ankar.ada M. M. V. Hava satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Nümune ve şartnamesi komisyonda görülur. 
Talihlerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2108) 0975> 

** 30,000 metre hava rengi iş elbiselik kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 19,500 lira kat'1 teminatı 2925 lira.dır. Pazarlığı 22/3/ 941 
Cumartesi gllnü saat 10 da Ankarada M. M . V. Havn 'Jatın alma komi&
yonuooa yapılacaktır. Nllmune ve şartnamesi komisyonda görWür. Talıb-

lerin belli va.kitıte komisyona. gelmeleri. (2110) (1917) 

** Beher kllQsuna tahmin edilen fıatı 149 kuruş olan 15,000 kilo pamıı.t 
çora.p lpl~i paz:ırhkla eksUtmeye konmuştur. İhıı.lesi 20/3/941 Per~embc 
günü saat 10,30 da Ankarada M. M. V. sa.tın alma komisyonunda yapıla_ 
caktır. Kat1 teminatı 3352 lıra 50 kuru~tur Evsaf ve şartnamesi komis. 
yonda görülür. Tallblerln kanunt vesikaıla.rile belli ~kıtte k.omlsyotw. 
gelmeleri. C2102) (1948) 

** Gösterilecek y~ılere t•:Sl;m şartlle 60 ve 50 ve 40 ton cem'an 150 ton 
sıfır eti pazarlıkla sa.tın alınacaktır. Toptan veya ayn ayrı talıblere de 
ihale edilebilir. İhlesi 17/ 31941 Pazartesi günü gaat 11 de Gelıboluda Bo. 
layir askeri satnı alma komisyonunda yapılacaktır. rahmın bedeli 60.000 
lira ilk temina.tı 4250 liradır. Tallblerin belll vakitte komisyona gelme-
leri. (Zl14) (1991> 

IDevlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli 12199 (on iki bin yüz doksan dokuz) lira olan 8 ka_ 

lem elektrikli makkab motörleri 28 . .(.1941 Pa§rte& günü saat 15,30 da 
ka.palt zart usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 914,93 <dokuz yüz on dört lira dok.san üç 
kuruş) liralık ınun.kka.t teminat ile ka.nunun tayin ettiği vesikaları " 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 za kadar Kombyon Reisliğin~ verme!Cl'I 
lAzundır. 
Şart.nameler parasrz olarak A.nkara'da Malzeme daire.sinden, İstan-

bul'da Tesellfun ve Sevk Şenitlnden dağıtdıacaktır. (1827) 

Jf * 
1.4.941 tarihinden itibaren an1 hat ista.syonlarında Anupa ho.ttı Jstu

yonlanna ve bilmukabele Avrupa hattı istasyonlarında ana hat iıltu
yonlarına mesajeri seyri seri ve seyri hafif doğru efya nakliyatı tabm 
edilecektir. 
Doğru nakliyat rnünasebetile ana hatta, Avrupa hattında demiryola 

ve Haydarpaşo. - Sirkeci arasında denieyolu olmak üzere katedllecek ftt 
mesafe için bir tek hamule senedı tanzim edilecek.<ıe de her mesafede 
halen ayrı ayrı tatbik edilmekte olan tarifeler ve diğer ahklm ve şartlar 
eskisi gibi gene ayrı ayrı tatbik edilecektir. 

Hamulenin Haydarpa.şa - Sirkeci arasında tAbl olacağı bütiln ameliye
lere ve deniz nakliyatına şamil olmak· ve doğru nakliyatta tatbik edilmek 
üzere bir maktu ücret tarlfe..cıı ihdas edilmiştir. Bu tarife Uı, 1941 tarihin. 
de mer'iyete girecek ve bu tarihten itibaren deniz nakliyatına mahaUI 
şimdiki tarife lft.ğvedilecelt:tir. 

Hangi nevi ve mahiyette ve miktarlardaki eşyanın do~ru nakliyata kabım! 
edileceği ve maktu ücret tarıfe'I ahkam ve şartları hakkında tafsilat içia 
istasyonlara müracaat edilmelidir. (1179-1633> 

** Muhammen bedeli (9000) lira olan 2000 kilo köst>le 09 3 941\ Çarşamba 
günü saat (151 on beşte Haydarpnfada Gar b\nuı dahilindeki ko~ 
yon tarafından kapalı nrf usullle sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmeic istiyenlerin C675) liralık muvakkat teminat, kanunua 
tayin ettiği vesikalarla tekll~rini muhtevi zarnarım ayni gün saat <H• 
on dörde kadar komLcıyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Bu lfe aıd şartnameler komisyondıı.n parasız olarak dnğıtılmaktadır. 
• (1590) 

n 

ISTANBUL UM,,M FIRINCILAR CEMiYETiNDEN: 
Cemiyetlınizi:ı 1940 yılı umumt heyet toplantısının 13 13 941 tarihli 

Perşembe günü icra cdilecc~i 413/ 941 tarihli Cümhuriyet, Tasviri EfkAr 
ve Son Telgraf gazetelerlle Uft.n edilmişti. 

Halbuki yevmi mezkürda.ki mukarrer toplantıda ekJtmyet hAsıl olma • 
dığından iŞbu toplantının 25/3/ 941 tarihli Salı günu saat 11 den 14 de 
kadar Galata Havyar hanında kD.In Cemiyet merkezındc tekrar icra edi. 
ıeceğinden alakadar esnafın mezkür tarıh ve saatte Cenıı~ ct. merkezltı· 
de hazır bulunm~ları ülın olunur. 

Maarif Velıaletinden: 
orta okullara matematik, tabiiye, Fransızca., Almanca ve İngilizce 

dersleri lçin öğretmen muavini seçilmek üzere İstanbulda yüksek oğret,. 
men okulun.da bir imtthan açılacaktır. İmtihanlar 24/ 3/ 941 tarihinde 
ba.şlıyaca.ktı.r. Lise veya öğretmen okulu mezunu olan tallblerin bulun_ 
dukları ma.hallin maarıl idarelerine müracaat ederek imtihanlara glnu 
şartlarını ö~rendikten oonra 18/ 3/ 941 ta.rihine kadar vekilliğimize mıır.. 
caatıarı Uin olunUI'. uıın 05") 
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.. ,~~, .. rti • u.J'··e· fftl ~ eı·nm~11· ~Mekute0b=v·o-leyb-ol a_.~~~~~ı~.t~:~:!. du~!~~.~;~ud~~~. YH ra luzumundan fazla ve mübalaialı fından Tahatetzlıü. dolaylsile mera. 

1 
derecelerde ~uvv t ) · · · •- d ..-. k •· C ___ııı . e ve ma zeme sıme .lftıra" e emıyen re tor Cll9 

t 
maç arı ~ar~~tnuyerek, kat"i neli~ yeriode Bilselin 1ıönderdiji mektub okun ,, 

h 1 at 1 muharebelere luzumu <>laca& muıtur. Rektör mektubanda · Tıb • 

t 1 ı 
' t Mekte'bler arasındaki voleybol olan. asıl kuvvet ve vasıta.lan do - biyelilerin bu ma•ud gününd~ buı.. a Yan arın a a arı maçlarına dün Eminönü ve Bey - layısile. galebe şanslarını azaltma • namadığından dolayı tecssiırlerim 

o~u Halkevi sahalarında devam mı~ dilt~t edeceği tabiidir. imarla l:Mayramı tebrik etmekte idi. 
edilmiştir. . • nıulihaz~, bilba1eıı hava ve De.kan Kemal Atay bilibare k.-. 

--~--------------------.-.---:- • • . •• ~nönü Ha.lkevi sa1?~undn hı· d~nız ~~vvetl.~n ~alcı.ı:nı.~dan ~em- di mıtlcuna geçerek d:n,i~ir ki: 
Onların kartı•nda iyi ve muntazam teşekkul etlebılmış T urk rincı maçı $iı1ı Terakkı ıle Mıtal- mıyrlı;ır. NÇunku Bu~uk Bntanya f(On bir aenedenberı Üniversite. 

b ı ı ~ b }ü-j de ltalyan. arı Hm mektt!bi takımlar: oynamı~ - ~tr:ı ın a, k J~~ndahn ıtıbaren vukuu mizin çat191 altında lcutlnnmasa bir 
Ve yerli kuvvetler U Unmu§ O sayaı e .. 1 tır. el enen a~ı bu' areL_clerde kat'i an'ane halini alan Tıbbi»cliler bay. 

)·ık a .. 1 d d . dökmek ka ~,il olacakb Ş~li 'l'erakki üstün bir oyuı: - i:rd~:nıyaca aşlıca ~.l&hlar bun- ramın~n bu senek! toplantısını hu -
0 D er e ende dan sonra 15-6 - 15-8 Muallım Al l .. ... zurlanle şereflendıren sayın misafir-

v • E kl. Gene•al H Emir "Erki/et mekte-bi taknmnı yenmıştir. d man .. ~rın, BüihyulK Brıtkanya .. a- !erimize Fakültemiz namına tükran-
~ azan. me l , . • İkinci maç. Pcrtevniyal ile Ve- ~skına mu evecc o dn ya ın bu - lanmı takdimle aöze baRlamaX.ı bı"r 

h ' Z6 B" · · • 'L yu taarruzların k"' h" .. 15 - 44 - Bugün ayni zamanda yani saba ınnctieşı1n ımınıı.rebeleri tama- fa arasında oynanmış bu maç baş . h k .:n şc u ve ma 1 • vazife bilirim. Bu mera6.imin bütün 
' · d d .. ·ı ·· t i tı' k" 1 l k ' · yetı a kında şuphe yok k" Al b 1 · 23 B"rincitıe . 1911 Hani saat. S ta, Hanı movkiın e e, mu- nıı e ~os enn ~ r .'•. es yan umıın- tan sona kadar heyecanlı geçmı~-ı • '· ı mani ayra~ ar gıbi bir şevk ve heyecan 

C fT~'l ' cahldlerin bir hücumu vak! olduysa ~ja?lıgı bunun aksmı yapmış. elde tir. Neticı:>dc 15-6 - 15-14 Pt>rtev- 1 b~şk~mandanlık ~.annnd_an b,..ka lcaynagı olmaktan daha büyük kıy-
muhorebe11ınden snra da, ltalyan topçuau yakın mesafede ıhtıynt kuvv7tler bulunmadığından niyal takımı kazanmıştır. hıç hır yerde aaıih. oıı maJwnat bu- meti de hunun "enç Tıbbiyelilerimi.. 

. Türk ve yc!rli kuvvrtld:, 23 Bi- ;anlpnel kullan~k •uretile, durduw ! m~ha~ebelcrın cereyanı üzerinde Beyoğlu Halk<."VindC' ilk mnçı lunmaz. ~nun~ .oen•~er Alman _ zin tqebbü.lerile meydana çdtma • 
n~cile§~in ııa,.bahı, ııııhild.e (Şjyara - rulabilmitti. . . [ ~~~sııu .. olnmnmı~ v_e 1?~harebcnin Dnrii')~ak~ Kab::ıtoşla yapmış, lann m~l~. Buyuk ~rı~ny~ ada ·~ eıdır 
Ş!yat) ıle (Karni - .Hanı) atasında-, İtalyanların 23 ve 26 Birıncıteş-

1
1 b~tu~ ?'uk '!e ~es.ulıyetını cephede- maç 15-13 _ l5-12 Darüşşafaka _ l11rmda.L:1 bılhas:ıa uı,;ııtt u,le.nl_e u!u§ Bı:}.oplantı inan veriyor ki, Türlı: 

ıkı düıman aiperlcrme ıirerek ora.. rin muharebelerinde düçar oldukla- lu bırlıklerı~ uzerınc bırakmıştır. I nın ıralib"yctilc bitm;~tir. meydanlarına son derece kesıf hu - ~ı;n~1ıgı şuur1udur. Milli varlığımız 
daki bölükleri imh'l ederken vıthada rı zayiat, kendi bildirdiklerine vene: . ftal~an tunıen .kur;'~nd~nlığı em· İkinci mnç San'at mektebi ta _ cumlarda b~lunacakla:ı ':c adaların ıçın.c1e şe~~fli bir mevkii olan mes _ 
kopmuı olan yerlilerin isyanı ve ı 3 ııübay ile 361 er maktul ve 16 nndekı kuvvetlen kafa gormüyorsa kımile Işık takımı ru·asulda ya _ etrafını deıuzaltı genııl.erı ve uçak ... lelcı nıa.u.ıne gurur ve ıftiharln bai
bunların İtalyanlarıı ''aki taanul: ha- •Übııy ile 142 ef uı•cruhtan ibaret- 1 ~unları ~eniı bir. ı_n~hite dağıtması pıJmıştır. Snn'at mektebi tnkJmı Jarla sarara~ aclaya. dı~arıclan va - 1 lıdır. Tıb gençliği tarıhtcn aldığı ._ 
rekvetleri, gittikçe büyüyerek ıehre tir ki maktullerin mecruhlar~a.n E:ız- ıc.ab e~~ıyerek bılaku. dah~ ma?d~d 15_6 _ l5-6 sayllarla galıb gel _ pur A gelmesın4: ~~~ı ola~k~an -v:e 811 du~gularl~ alna a~~· başı dik iler 
do~ru yayıldı: . . l• olm•sı dikkati celbetmelıd!r: bır ~udafa:ı hattı tutm.a~ln. iktıfa miştir. batta ada!a hır ~tı;a barek~t• t~vC1h lemcği ve )'Uk Jnıcgı hilen bir var 

ltalyanlar L4 ve 25 BırıncltıPfrin· 26 Birinciteşrin muharebesınde, ede~ı~e~e~ v_e fakat ~Afı ıhtı}·a.tlar • • ed~~lden tahmın oluıı~bılır. f ~kat lık~ır. Bu gençliY,i <fevk :ve takdirle 
ele, tehirde )ayan Ve kıyam hareke- cephLde yanyana bulunan halyan tefrı~ını bıçbır suretle ıhma) etmıye- f; ekt13l} lıg rr.açları }~gıJız ha~a kuvvetle!ı ıhma edıle - ı selamJanm .•. ıı 
tini bastırmakla uiira,tılar ve halkı birlikleııinin biribiılerine bölUkler cektı. ı M ktdbl ~ r 1 bılecek nu veyahud iir.tımyn ada -· Kemal Atay dabn sonra Tanzi _ 
~lihtan tecride tcıe!.-:büa ettiler •• 11.

1 
ve takımlar ıöndererek yardımda Ne yazık ki, ftalyanların karşısın- b _c ~ e~ar tı 1j ;na<' arına l~ı:ı sa.kinleri aç omı::ılabilecckler mat, Meırutiyet ve Cümhuriyet dev 

bir Bcuaııliyeri ala)'ı:ıın hat- bulunmalanndan her ne kadar 23 ela, onların .evk ve idare halalann- d:l ""ktierPB. 5:1 ~sın n c cva..'ll
1

.,c.,
0
- mı~ Ayni :zamanda juila hnrr.keti rinde Türk t b::ıbct" · 1 .... ö.,t rdigvi 

23 b h I ' . d ld x.... d · "f d d b"I k ..ı d . . 1 ece r. ırınet ma<:>, saat •).•) ff k ı k .. . • · ... tında sa a ı açı an ge- Birinciteıırin muharebcsın e o u5 u an ısb a e e e ı ece c;erece e ıyı V f il H . "k" muva a o aca mır-. muhtelıf inkiıaf safhalarını tebarüz 
dik ancak 24 sabahı, 80 •ibi. muharehn hauındıı sedildeı ve ve muntazam teşekkii! edebilmit d~ e a et fIT.:Y~ a~i'mga. 1 m Fakat bunlar, ayrı .l) rı §eyler ol- ettirerek sözlerini bitirmi~tir 
piyade ahıyınrn ihtiyattııkj tabu - bu yU:ıdısn ltah·anl;n ,için ehemmi. Türk ve yerli kuvvetler heniiz yok- cı ~aç, t~ · "nıcı (' ay arpac:a. d_uğu gibi ayrı ayrı neticeler de ve.

1 
Müteakiben aöz alan ~rofesör 

runun gelmeııile, kapatılmış ve en yetli nüfuz felake\lc:ri haaıl olma- tu, CönüllU mliciihid bedeviler, her ~ar~--~:ı K b a~ası B a!. s~n. maç da r~rler. Mesela eğer Airr.nnlar, İngi - doktor Tevfik Remzi Kazancıgil 
to,ğd11, Sultaniye tabyalurı ınınta-! mıpa da, ltalyıın kuınarıdanlıiının ne kadar baııkmlıırı fevkaJade iyi · c aka aş, ogazıçı arasın- lız UÇllklarının imhan llc Büyük Bri.. demistir ki: 
kasında bulunan 6. piyaı;le alayın-ı •"''tılki muharebed~n ıerr' kadar yapıyorlarsa da, muharebeyi daima da oynan1a~~ ~ır. ta~y~ adaaının havns.tıil hukiıniyct - Her şeyden evvel bir bekıınlik 
dan alınan iki piyade bölü~ü de b~- bir ibret dersi almamıı oldu~u anla- hesliyecek ve zuhur decek fırsatlar- nonü koşusu tesw~~ muvaffak oJa".ıklaraa bu iı giinünü tes'id etmekle iftihar ede -
raya getirilmi,ti. Fakat Şiyara - Sı- tılnııştır. Çünkü bu kumandanlık, j dan bilistifade ıavaıı ileri göıü1üp t t b 1 t k tl ti ç?k eurmez ve nihayet Lir ayJa olup biliriz. Burada eski ve ıyeni birbirine 
Yat terk edilerek Hımiden itib~ren eac.r ~cıcrübedr.o istifade edebilse 1 sona erdirebilecek bir hal ve kud. . ı5 Van 3~ Mm:; ası 3 

•• c .. z~ ~- b_:ter. Hava ~ücumlaıınm daha fazlıa l .. ı uzatıyorlar. Burada mazi Ye istik
ao)a geriye lfınk hir koltuk tetlnl o• idi, ayın 2 3 ünden ıonrakj müda- rette değildiler. ~~n ı:~yü o~undaaz~;O~unu t ef~ 8~.rer~~:. y~nıden m_u:~ınınleıtiklcrirü hali temail edenlerin idt"alle çalışan
lundu. faa tertibatına o suıctlc yapar ve o Eğer İtalycınların kar1o1sında, on- b~yek Y kt mc re ı gor~ug~muz. takd.ıac: bunlardıın 

1 

ların biı-leıtiği tek bir halka halin • 
Karamanlılıı.nn mczarhiı yakı- suretle dc:iiştirirdi ki, gelecek bir Iarın bu tehlikeli vaziretlerhin bü- 1 ı~_;osb ~paca ~-

00 
.. k h" katı b!~ _netJCe çıkmıy;acağıııs hük- deyiz .•• )} 

ııında mevzie eokulan hir Kıup ba.. muharl!bede: elinde hiç olrnazşa bir 1 tün mantıki neticelerini c!de etmek' usol a. ~y~ ~ ~- ır at- medeb.ı~ırız. . Bunu müteakib Tıb Fakültesin _ 
taryasını 1'imaye ~in de gemil~rden 1 piyade alayı ihtiyat bulunşun, Bun.

1

1 azim ve kudretinde bir düşman bu- let 'kafi. es~ 1 ıra ed~~ ır. . Ka.~ 1 ~~ızalu haıb. ise daha u- den Maide, Fıethi Tcvet ve Orhan 
alelacele ~ört ?ölüklü bir denı• ta. dan başka. liva (t~ğay) ..... e alay ~o- muş olsaydı. General Cıı.ne - Err n~nü Halkevı ıımnastık ZUQ .urebılir ve bu ıııe~bl~ittı~çe birer hitabede bulunmu tar, böylece 
buru teşkıl edılerek oraya celbo· mutanlarının danı ellerınde bırer vanın, daha Trabluıa ayak Ü • kesafet peyda et~~l u~~re şımdı - merasime nihavet verilmiştir. 
lundu. husust ihtiyat ulundurmalan iktJU bastığı ilk günlerden itiba- m sameresı d~~ batlamıı .0~~ılır; ç~n~ü bunun TıbbiyeJilıer dün «ece Maksimde 
26 Birincitefrin Cemil bey ediyordu. ren en v•him bir hiunete dü- Eminönü Halkevi kız ve erkek ~etıce vermesı ~ın u...:u~1 bır riıü~ • bir danslı çay tertib ederek aamimt 

Aon-Xı muharebesi Bu suretle, yarılan hatları, daima çar olacağına hiç şüphe er!ilemezdi. azalarının J"imnastik müsameresi bu et.dzarfında leBdudyuk Brıtan7a ~u - bir havil ;içinde aeç vakte kadar eğ-
ı ua- ·ı · ·· ··ı k ·ı · 1 ] H A d ·ı b"I" k" .. ?3 a· · · varı atının a evam eksılmesı ve '- · ı d" talyan ltam:glhlannda, müca- geriden ı erıye ıuru ece ı ıtıyat ar a atta enı e ı ır ı eger - ırıncı. 1 Pazı:ır saat 16 da verilecektir. b l . . • ıenmış ıer ır. 

h . · · b" ) ~ · k .ı·· ltm k k b"I t · t 11 "nde ve .. . .. · u surete Ulfe e ıptıd:ıı m11dde ıdlerwı yakında y~nı ır taarpız a- tamır etme ve ı;.ıuze ~ a 1 0 - ı eşnn aarruzu ayın 1 n Kız azalar muzıklı ıınınastık ki d . . 
Tına intizaT olunuyordu. Çok tiddet- lup. alay.lar ve t?hu~la~, muharebe-- hatta 13 ü~d~n evvel vaki .ol.sa jdi aletli hareketler, millt ve p\Utik sto arının te ncen a::~lı:n~Iarı J~~ı. TrabOtllUR illet 
Ji ve 1:alimane tedbirlere nimen lerde daıma tehlıkeli bır hıu<>ket o-ı ltalyan denız ·~~al kuvvctlerını gene danslar yapacaklardır. fa e~eli Bk?Uı d~hn l)ı ız_ah ıçm kesfedildi mi? 
Trablus şehri halkının dü~manca ta- lan, yanlara doğru yardım gönder- denize atmak kehil olacaktı. Erkek azalar ise grup jimnastik- 8~.ze e m . ı, _ngıkercye bır ha~ta 1 , 

vır ve hareketleri devam ediyordu. mek zaruretinden ancak bu suretle\ (Devanı edivor} I • Al ti" l l · d h 1 muddetlc hıç bır vapuı gelcmemış-1 (Baştararı 1 inci sayfada) 
25 Birinciteşrind• ltnl)•anların uçak- kurtarılmış t>lmhr. Halhuki, 23 ve H. E. Erki\e:t ek, i e. ı ça ışmkl ar l ve mın er a-\ tir. Bunun neticesinde İngiltere he- }erinin tamamile zail olduğu ve 
la yaptıklarJ kesHlı.-rdc, vahaya, do- re [.1 :rı .. y~pitık ar~ 1d l k men teslim olmaz. Bu keyfiyet Bil- rüyetin tamamile düzeldiği g-0 • 
iu luamındaw .irmt, ol•n mücahid- z ld k t k ı·khsat mt"ı'du·=r) •• ~u··nden m:~nonu a cvan e yap! ~c~ yük Bdtanyamn aJa~ıııda b.ılıman rülmü tür. 
lcrin . Ber•ıliv•ri alayının kaıtıanı .. ' ongu a mın a ası A bu musamereye 200 spoıcu ıştırak iaşe ve ham madde k'>klanmn mik. * 
ela !e bunun haduı~m 1500 metre :3arıcalar ve oerıtıerıne aid olup kiraya verildiğinden dolayı hak ve edecektir. tanna tabidir. Meadi Jngilte:-ede f Bu yeni kesif hakkında fikrine 
uzağında kümelenm14 bulundukları- m~nfaatJ.eri devlete intikal eden Br~li havzai fahmiyesindeki 16 tane kô- 1 Lo ld~. aya §ayed ~ ayl!k yj_yecek ihtiyacı var- müracaat etti(?imiz eski trohom 
nı meydana ç1karmı1tı.. . ~ur ocatında lml~ ı·uhsat tezkeresi eski sahihlerinin ocaklar kiraya ve. ngi İZ 8bİSİnİ11 aa, hersu~ hıç bır .,,apuı· .oku.lma. mücadele teşkilatı reisi ve Haydar 

Ayın 26 sındıt, Türk ve yerli rUmftden eıneı •Ücud:ı ıetirdikleri t~ta kıymet takdiri husu.si ko d d""" mak prtile, orada ancak bu ay Pasa Nümun<> hastant>si göz müte-
Jcuvvctler, fecir vakti, biri cenu~~a~ mJ..ıyonu tarafından 27.3.lHl t.arih&nde yapılacağından tayin oluna~ gön er 191 rapor sonra ~çlık baılıyabilir. Hc!ı."'L:!ı ba- hassısı Nuri .Fehmi Ayberk bize 
ıimale doğru Sidi-Masrı ve dıgen günde ya bizzat ocak mahallinde bulurunalıı.n veya usulü dairP-'!inde tan- CBu la .. 3'1 l inci snvfnd•' tmlan ıaıe vap_url~,n faycd ıht~y~cın sunlan sövlemiştir: 
Hani üzerine, iki ta~rr:ızda. bulun- ziın edılmlt ':k!letnameyi haiz vekillerini bulundurmıı.l:ırı, 3kii tııkdirde kasdi hakkındaki raporu Lon- yarısı kadarsa ls:ı~ı.tc.rc :an:ak 1k1 ay c- Bildiğimize ı?Öre trahomun 
dular. Fakat. 2 3 Brnncııe~rın har: İ kıymet takdlrı mnn.mele.<ıinin huzurlarına hacet kalmadan yapılacağına draya .gelmiştir. jnra a~ ~alabılır .. J?t:claı nıaddıe- tedavisinde miiessir olduğu iddia 
ketinin aksine olarak, bıı defa mu- dair eski sahiblerden Şakir. Sa:rıca, Cemil sarıca, Suad Ab:t Sarıca, Raporda, Ingilizlerin bagaj- ~r mcıı~ "' de a>:nı~ı· ·• Elh•111. ~- olunan albucide, Sim~ fabrikası-
cahidlerin taarruz kesafeti eenubda Jale A.bit Sancıı., Ragıp Abit Snl'lca, Nimet Dervişin her b"rerler'nc ayrı lan arasına karıştırılan çan - ~ı tkİnın aç ve_ ıptı~a· ma~desız nın kimyevi bir ilacıdır. Bunun 
bulunuyordu. Bu sbeeble bu taarru- a·yrı yıı.~lan t.ebliğuamclcr mevcud adr~erme ..ıı.re la! .. d' ller n~ t~ıır.. talar hakkında malumat ve - mırakl ı m~hsı, gterbç~ ço~~ vn~urk .. alır. ipt;:ıni hastalıklara karşı kulla -

b 1 fh 1 48 alay mın-ı k .. +-t bul ı ır. ev ... . ' ır. "ld'kt n sonra şöyle denil ıı. a ru aye ar gu.1 mum un o- ld v -t d b . bil' F zun aş ıca ııa a 11.:ı • • •• . k oollme uzere .ı.ııı an vn.ıllıoine gönderilmiş ve tebligatın icrnsıno. dair rı ı e . .. labilir Fak t b b . .. .. k nı ıgını o e en erJ ıyoruz. •-
takasında Bu-Melyıu11l ıle ııuvkt\rı ğııı- bugüne kadar malümat ::ılınmamı.ı olduğundan teblığ yerine ka'm ot _ mcktedir: dar z~man as u '·1 gu!:~nbnte 1 

a,. kat bu ilacın trahom tedavisinde 
ı d k. C ·ı Bey ona ı- .. k f' t ild l ı Sofyadan ayrılmadan evvel onra gc. ccepı a ırı an k 11 ld v "lk d f ··:ı;. i ası arasın a ı emı . . I mak uzere ey ıye n o unur. 41957• ,. . vapur ııayıaile mevı ud •toltlnra ti- u anı •gmı ı e n o,,renm ş 
hin etrahnda cereyan etmlftl• v _ İngiliz e~ilik memurlarının b"d' b•ılıınuvoruz. 

Mücahidler, gecenin .~darfar.lıg:n· ı T•ltat Mliye Hllkuk Hakimlltfndden: b~ajları arasına dost olmıyan 1 C~rülihror ki d •n"z it h b" . Buna dair tıb edebiyntm'da şim-
d ah d ,_. d"" mu a aa t~r- ba"ı a1·anlar tarafından kuv - -~ " ' .ı 1 ar 1 eerı d" k d h ..ı. • bir · •· a, v a aıu uıma_n . k 1 k d ~bakh . d.d .... B '· netı"ce vermez. Faka. Lava kuv t - ıve a ar ePıang ne~rıva ... u a1a Toka m. ~ ~ aneı ce ı · m. ezgüy ~lu Asım Tokat Asliye Htıtuk ı· b ıı.. l k lduö-11 "Şl0 • 0 ve 
tibatının ara,,.nclan ıçerı ~so. l - ll wt ı omua ar onu ,.,- ... - l•n"le alınab"ı'-- -k ol:.11 •en· n•tı"cey· tesadüf etmis değfüz. ,_ _ ga e Mahkeınesıne, murac::ıa a: Tokadın Köprübaşı mevkiiııde , ıalümulhu- k. d ~ M;CC - .. ı 
aabahın saat 5 inde ~onagı JŞ - K kot O H lk . .. ar ır. . . . bir icat daha xiddetl •nrlirt!rek te . 1· t Bu münasebetle funn sövl<'mek 
elen 7. ltalyan bölüğünü sardılar ~e dud .,e or. . ne; • "esaıre namına kayıtlı üç parçada bir kıta Suı':kaSd jaıllennın ~mbalarm kılabilir. .. . sırı isterim ki; bu ana kadar baslta 

B ti bugun bağı vcresesınde_n bulunan,. Korkot o~ıu kızı İskohlden satın alarak ta.. d t1 k t çurma h 
ltonağı zapl'!ttiler. I! sure e d stırrnf etmekte ıken mezkur bağ gi)ya emvali metrukeden olduı;.undan tren e p~ ıyar~ ren: u .. - .. -ı Eğer Alman hava hi.:cumları Jn • asta1ık1ar için mÜPssir olan ne 
de 84. ltaylan ala:rmın hattın,_ a, ı; sını ve bırçok kı.msclerm olu~une giliz uçaklarını tah•.b ederek Jngil. kadar ilaç kc"f"dilse. bütün bun-
Yeni bir gedik açılmıştı ve bulnul ıta- ı bahsi.le senevi allkscner lira yedi 1enelik ecri :misil takdiri ne tahsiline ~beb olmasını ta~vvur ctmış ol- terenin havuında bir nevi hakimi • ı kr trahom tedavisinde tecriibe e
patabilmek için gerilerde: . ta _ya~ tıyam edildikten bahsile hazinenin, celb!le bilmuhnkeme muıı.ra~anm malan muhtem~ldır. Bu çnnta~~r yet tesisine muvaffak olursa işte o dilmiıılc>rdir. 
lcumandanlığının elinde hıçbır ıhtı- men'inl istemiş ve ahiren keyfiyeti bayi İskohlye ihbar ederek İskohi ve- So~v_adan bare~etten evvel İngıhz zaman lngiltere.ıin istiltm bn!ılıya _ Hatta bu m<'vanda, son zaman
Yat kuvveti yoktu. . kili KAınil ve hazine vekaı Mtinlp Güney, ve Asım vekili Faik huzurıari. elçılık .h~yctının el çantaları ara- bilir. Çünkü Alman kara kuvvt-tleri larda bir('ok intani hastalıklarda 

Resmi İtalyan malümat ve Jfad~- le muhakeme devam etmekte iken Asımın vefatına mchnl veresesinden sına gızlıce k~rıştırı!_mıştır.~unun lngı1tereyi istila pdemediklcri tak _ cidden muvaffakivr-tli neticeler 
lerine nazaran, gittikçe kabara~ ~"' karısı Nuriye .oğulları İrfan ve Hayrı ve kızı, Naciyeyi terkedip bunınr- 1 ~~rede yapıldıgı lhcnu~ .malum. ~e dirde elde edileeeh muvakkat hava 1 veren kimvevi bova maddch~rind 
tned dalgası halindeki, bedev~lcrın dan yalnız irfanın vicahınd_.ı ve diğer veresenin gıyabında ve ahiren gılse de çantaları~ clçılığc gctırı - hakimiyetinden ıh·~ bir vakit. biç 1 de zikredebiliriz. 
hücumunu durdurma~ jçin, ,ynı aı1r 1 mahkemeden tegayyfıb eden Lc;kohinln dahi gıya•bında dcvıım eden mu_ , !erek orada · ~~~a]l~rad!~:ş~r~. - bir fayda veye. neti~· çılcmı\'acaktır. Biz bu füıclardan pek co~L•nu 
Yın 6. bölüğünden bı~ ta~ırnla .: 1 hakeme neticesinde dahili davn olan İskohlnin müddeııb'hin a nl v.ya mıs .. olması 1 tıma 1 m c ır~ Buna göre vukuu beklE>nen kat'i burada traıhom_ vak'ala.rınöa 1cul -
bölükten iki takım, bır ag~r ~a~~ bedeli hakkında bir karar istihsali için Şurayı Oflvlete m\~-a~:ınt'tn. Elcılık mem_urıa:ı . trende bu çan muharebenin umumi safhalarının şu lanmış ve tecrube etmış ~ul~~u: 
~}itüfek takımı, iki. yaya afrvarı t0

: :muhtarlyetine ve olvakit ecri mislin tayin ve takdiri m~rli~i idarelere aid 1 talar~~ sahı~l~m~ı d bula~ayı~ca ~nd~ .~~reyan .e Jcbilcccklerini dt;. vnruz. Fakat ~un!a.,.~1: bıcb .rını 
lugu velhasıl 84. pıyade alay . u iSe de ecri ml.slin :5;11mgelin gelıniyeceği hususunun takdr' mahkemeye af;!lllıq>ar ve. ıç ~m .e c;aıı::nsır ~ şunebılınz: trahomun hususı hır Jlacı şekl n -
nıandanı albay ~pir:~l.lini!.' .~cnd~ e: aid vezaif cümlesinden b:ılonmarnasına mebni ve sal~lıiyet ~nricinde. mec. b~şk~ elektr~~ pıllerı v~. suphelerı 1. Almanlar d !niza hı ha1bine dC' tdakki edemivo~uz.. .. 
rafından getirteb•ldı"ı but un kuv Jisi idarenin ittıhaz eyledlli karara istinaden ecri rni.ılia taruaine kıyam 1 ~urk~cre ;de\ :•h ~me~ uedz~~c kas- derhal başlıye1bilirlr.r; bilhn sa Bir-1 Pek . mu.h~eldır -~~ prot:sor 
'etler, konağa koşturuldular. ı ncnğındnn bu suretle hazln . . ,. 1 ~n _onu ugu . mm 1 C~ es- leşik Amerika, lngiltcreye yeni Hankenın tecrubt> et_tıgı Allocıne-

ltalyanlar gerçi b\! suretle, ko- doğru ola~[s tarlhir.d .. karnr ~er'lm" en~n vakı muarnzasınm men ıne 1 kı Türk ~azetelerı bulundugunu muhribler ve denizllltı munkkihleri ne bu neviden bir 1lac· olsun. 
naiı geri al~bildiler· fakat civarda- 9/Haziran • .: . 1 ış ve ararı meak!U' ha:ı:tnei maliye görmüşlerdir.> vermeden Albucide de senelcı dt>nberı bili 
lci siperlere hakim ~lan mücahidi::' .,ekili tarafından temyızı .dava edilerek Te~yi~ ~irinr.i hukuk Dairesın:n Rendell, ikinci çan!ayı taşıyan 2. Al~an uçak armada11 kal'i nen bir ilaç olduğuna p,ör~. ! Öy -
konağa yen.iden ve defalarla.. hu~ 2734/1158 sayı v~ 26/KanunuevveJ~ ~39 gunlu ilılmile esas dava hnkkın- mem.~~~ardan E_mburv n:n ç;ınta - hücumlaıa Nis.lnm iptidasında baş.. lendiği gibi trahom'~a iyi nctice
cunıd.n geri durmadı!or. Nmayet da, htttmil meık~ tasdik 'H .~esarıfı muhakeme nokt.ı.c;ınd:ın bozul- yı g~ture:.ck b~:. boşluga atmak lıyarak bunun .?-4 hafı,, devan\ ede- ler vermiş olsavdt bizim de ma
aaat 6 15 e doğ~u vaı..iyet İtalyanlar dulunu ve tekrirı muhake _ ,ç~n 1/4/941 :;19 gün tay;=:ı ed!lmi.ş oldu. StJretıle gostcrdigı cesaret ve so - ceğini dikkat ~alc1bilı.- ve bu canada 1 rnmatımız bulunurıdtı Bu itlbar
İçin 0 'derece fenala§Dllttı ki, i~da. fundan it~.metg~hı mcçh~ıl u~uncü şah~ Iskohlye tebliğ makamma ka- ~k~anhl&tan sitayişle bahset - denizaltı harbilrı ingilterenin muka- la. kesif iddiasını kaydf ihtirntla 
da gelen bir istihk:im bölüğü muva- im olmak uzere ışbu keyfıyet ılanen teblığ olunur. mıstır. bil ablukaıı tedricen ııon haddine telakki etmek çok doğru olur. 
::teneyi tHise muvafbk olarrıadı. ~n .!3u çantada bulunan batrırya, çıkarılU'. Zira. trahomun amili marazisi he-
nihayet, 82. ıı 1 ny, 23 Birincitetrın M. ~.". Vekaletinden: n~ut~hass1slar tarafından tl't~!k e- 3. lngiliz haVA k\Jvvetlerinin ıa- nü7. mechuldür. 
tnuharebaindt- naıııl ıolundaki Ber· dıldıktcn sonra bunun hak;katte yıfladıkJan görüUrııe:. Almanlarca. -- · -----
&agliyeri alaym;n iındndına koştu ise ı _ Kay.seri - 7.enciderc Oedikli erb~ hazırlama orta okuluna bir trinitro toluC'ne'le dolu kuvvetli derhal havadan ve denizden adtının Japon Hariciye Nazırmm 
bugünkü muh'lrf'bedc de, sağında- fr~zca. iki mc~nmatik ve bir fız"k.~k~mya öfretmenı alınaeıılthr. bir bomba oldu~ anlasılrr.ı~tır. istilasına teşebbli:ı olunur. Bun.ın, 
lci 84. alayın Ytrdımına gelmişti. 1 2 - Taliblerin 439 .sayılı kanun hukumlerine göre orta okul muallimli.. - - ü~erine Büyük Brt:ıı•o etrnfınca ve seyahati 

Bu alaydan a,iı tabur süvari kı~- ii yamıcak evsııt•l ~uııınmnları şarttır. lnf!Ak hadi~esinin altmCI bızzat adanın sahi 't-ril • içerilerinde <Bas~-arı 1 inci sa.>fadal 
~na gelmif ve bumuı iki bölüiü 3 _ Kehdilerlne 3811 sayılı barem kanununa göre aylık ücret verile- bütün Alman ve lngiliz deniz hava hareket etmeden son dakikada .e-
ıle 84. alayın diğer iki bölü~ü. ve cek\ir. kurbam fa öldO kuvvetlerile, istila v" müdafaa kaıa. yahat planlarını değiştirmiıtir. Ko-
Y•ya •Ü•ri böJijkl~ri hep bırlıkte 4 _ :lateklilerı'n tt1.kP.1Dmfil et\irecokleri evraklarını 15/5 '941 tarihine (Bastarafı 1 inci s:ıyf:ıd:ı) orduları arasında gilriilmemiş de - 1 reye tayyare ile gidecek yerde fena 
Cemil Bey ko:ıaiı istikametinde ta: .. -.ııar Antarada A.Jkeri Laler Müfettişliğine göndermeleri lüzumu ilAn recede büyük ve şiimullü bir aavaı hava şartlan dolayurile Tokyodan 
a~~ ederek, kaybedilen siy>erle-n _..olUDW'· .210. _ 1Q7h yapılacak yeni • bir ilavem yok - başlıyarak nih.ıvet bir ay sürer. Şimonoseki limanına trenle hareket 
aıiçliikle seri alabildiler. ----r tur. İşte yakındn olacaiını düşünmek. etmittir. Mateuoka, Simono1ekiden 
h .. ~~abluıun batı taıafında aulunup -

2 
,.1138 de Bhnav orta 0 f # ... DOKTO R a ' DDcmiştir. f te olduğumuz kat'i İngiliz _ Alman bu ak~am hareket ~ec.~ti~ .. 

.. tun cephelerinde ınuharebe o!- J;ayı - ,., ... !I f iğer taraftan in ilak esnasın - .avaşı bu yold.ı ~,ı;r ve cereyan e - Hariciye nezareti 110r.cli~ •• b~zı 
~~an, 6. ve 40. alaylardan tetkil )tulu üçünctt aınıfından aldığım. lw~i Ç P R U T 1 da aRır surette yaralanan P-"'rapa- debilir. Fakat bl911 olacak netit"eyi auaUere ceva~ vere:ek dcmıetır kı:. 
-.una" rrıtireteb bir ta'-ur daha No. > ve 8t #yılı tns<liknamemı zayt 1 Cildiye ve ZiilınT!ye mütehaaıı •• 1 las oteli pasaport memuru Süleyw hiç bir kimse şimdiden keatireme7.. Moskova zıyaretı hıuıuıundl\ kat t 
eelbo1'tnaıak bunu•1a aaat 7 ye doi- . · ini aıacatını Sçin ~kls\.. S.yofln Ycrll Wellıır Pazarı ka7 • man o~lu Hüseyin de tedavi edil- Çünkü ne 01AQğını keetirmek için bir şey takarrür etyıiş d4tğildir. Tok 
ru Yapılan bir mulc:ıhil taarruzla ela ettim. YIDil 1 şııuıdı Po1ta ııok•t• kiiteaind• mekte olduğu Sağlık Yurdunda yalnız •namet eahtbi olmak kifa - yodan hareketinden evvel, Matsuo. 
1ıo.11...._ı.,. _,., 1rnrmetl ~ur. Mevır.ene• epa•'•""'"' Tel· 4f.851l n. k 
ti:İ'llllGı.,. ba maatakadan geri •- -:.=Ast. ollll ..... ~ Jlanea • dun 6brriiştür. Böy}ece yaralılar - yet etmez. birllZ da Allah olmak J ka, böyle bir ziyaret haitkındd bir 1 ılar. ,.,_ dan altısı ölmüş bulunmaktadır. hza eder. şey söyletnemiftir. 



8 Sayfa 

Piyasada Bahkyağı mev
cut olmadığından onun 

YERiNE 
' . 1 ,. :· .. ., • • 

SON POSTA 

OD E o ·N 
Yeni Çıkan Plaklar 

MÜZEYYEN SENAR 
- dia.hveci ()üzeli filminden• 

Mart ıs 

Mukavvidir, Midevidir Böbrek, 
Karaciğer . hastalıklarınaa şif ası 
vardır. Yemeklerde pilavda, 

balıklarda bilhassa mayonezde 
ve pilavda tereyağı yerine 

KULLANINIZ 

Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. 
270423 N • YAD ELLF..R 

0. ÇOBAS KIZI - <Beste: Sadettin Kaynak) 

AHMED COŞKUNSES Baş, Dif, Nezle, .Grip, Romattsma 
Nevralji, Kınk.'!ık ff BUtüo Ağnlanaazı Derhal KeeeT 

lcebCııJa rtıaıt. 3 lı... sı ... 1111ı.. T AtLfTI.lRINOEN SAltlNINIZ. 

' 

Anupaya n Avrupadan, beynelmilel her nen nakliyat gllmrük ve 
t.ransıt iŞlert. 

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

Telgraf: Transport 

Boy atan soluk kızlar! 
lransız n1Pirf <'pli/er/ 

BOIUOun bu 1111111 •• .mDlılm devrinde kuvvet 

ve lcudret keyn•O• Olen kene muhtaçtırlar ı . .. 
DEŞYEN'ın kan kuvvet turubu ile bunu kazanı• 
rek. soluk çehrelere cınlı bir penbellk ve tek· 

mu vücude teze bir beher ıfndellOlnln geımell 
llluhetdıeklır 

leyıt ve soluk beniz il çocuklırtı o ~ ş y E N • 1 D 
kın kuvvet turulK& 

270421 No· şAo oLunDu~~ - Bahriye çifte telligazel 
• DER DERDE ŞiFA - Sa.ba gazel 

KORO HEYETi 
270424 No· DAl'.iLAa n..ı.öLAR 

° KÖŞKÜM VAR 

ADAN ALI AZIZ 

- Rumeli şarkısı 
- Rumeli şarkısı 

ŞEN SES 
270425 No· GELtN AYŞE - Halk §arkısı 

• NE KARA İl\11Ş ljU ALNll\UN YAZJSI - Dağı şarkı 

"' lçel P. T. T. Müdürlüğünden: 

HANS WAL TER FEUSTEL G 
A 
y 

TAM 

NAKLİYAT-VAPURCULUK 
Telefon: 44848 

Kara, -Deniz, 

Galata Rıhtımı · No. 45 Telgraf Adresi: ALSTER 

ve Tuna yoliyle her tarafa nakliyat 
Gideceği mahallere kadar naYlun muameleai ikmAl ve doğru Konşimento verilir. 

E 
T 

ş .. :~ 35 l nd 

K_· ·. ,. MÜ~AFAT 

RALCO 

Hıı:R VElft>r. fl'ttU~L'Tl'L~Rf ISRARLA ISTF.Vl'lllZ 
-

,. •• • ' ... :.. .,. ,# ."'..,"-~ • 4 ... ~ ....... _,_ •••• r-: '•;. ' 

Matbuat Umum MU.dllrltt
ğünden 

1 - La Turquie Oon~mporaine adlı kitabın tabı f.§l açık ekslltmeJlf 
konmuştur. 

2 - Tabı kısmı asgari yirmi beş, aznml otuz forma ve klişe kısmında 

asgari 50, azamı 60 bln santimetre tahmin edilen bu kitnb 5000 ntlBh& 
olacaktır. 

3 - Tabı kısmının beher forma.sının 40 lira ve kl~ kısmının beher 
santimetresinin 2 kuruş itibarile tahmin! bedeli d400• muvakkat temi
natı d80• liradır. 

4 - Eksiltme 20/ 3/1941 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 dı 
Ankarada BaşvekA.let Matbuat Umum Müdürlüğü Satınalma Komlsyo • 
nunda yaptlacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada B~veklılet Matbuat Umum Müdilrl\lP 
Evrak: ve Muamelat Müdürlü~ünden, İstanbulda Matbuat Bürosundan pa.. 
rasız olarak alınır. 

6 - Taliblerin teklif mektublannı .aartnamede ve 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaikle beraber 2-0/ 3/941 Perşembe glinll saat 14 de kadar Anka. 
rada B~vekCllet Matbuat Umum Müdürlllğü Satınalma KomiSyonu ~ -
tsliğlne tevdi etmeleri veya taabhüd.lü mektubla göndermeleri. 

«1205· c163·h 

iyi ve güzel tra~ 
olmak isterseniz 

Adana KaUı iplik Fabrikasından: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 8/3/1941 vaziyeti ı 
AK T l f PAS l F =---===--= ' 

u~ ~u 

Mamulatımız Katlı İpiikleri 
Aıağıdaki Fiatlara sattığımızı il4o erleriz: 

No. 12/2 Te 12/ 3 Beher Paketi : 575 kuruı 
» 20 /2 (Grizot) • • : '155 D 

• 20/2 (Beyaz) • • : 705 • 
Mezkôr Sa.tla.r fabrllqamızda teslim, yüzde yüz peşindir. 

K:ua: 
Altın: Sa.fi kilogram 72.603.019 Ltra 102 12Ul54.21 

Banknot • 
uratıık • • 

Dahildeki muhabirler: 

Türlı: Lirası • 
Hariçteki muhabirler: 

Altın: Safi kilogram 5.248.822 

Altına tahvili kabil serbest dö -
Tizler • 
D1ğer dövizler ve borçlu K11rinır 

baldyelerı 

Hadne tabvtllerl: 
:Jeruhte edilen evrakı llllkdlye 

Jcaroılığı 
Kanunun 8-8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vale1 
tediyat • • • • 

Senedat Cüzdanı: 
Ttcart Senetler 

F.sham ve tahvilat cü~clanı: 
< Deruhte edilen evrakı nnkdl

A ( yenin karşılığı esham Te 

c tahvUA.t CIUbart kıymetle> .. 
B Serbest Esham ve TahvU!i.t: 

Avansıu: 

AJttn ve döviz üzerine ava.n.s 
TahvilAt üzerine avans . • . • , 
Hazineye kısa vtıdell avans 
Hazineye 3850 No. Iu kanuna göre 
açılan altın kar§tlıklı avan. 
Hıssedarlar: • 
Muhtelif: • 

• 

» 7,868.997 
• ~.233.124.63 

• 
Lira 

• 

• 

810 658.73 

7.382, 887 .54 

-.-
40 403.283JJ2 

1 

Lira 158.748.563.-

ı . 20.1<9.137.-! 
Lira 267.361.686.89 

Lira 45.831 516.93 
• 7 .926.606.&t 

Lira 8.943 741 
• 7.808.722.-: 
• 'l .202.000.-, 

• 114.58~.!126.75 

Yckfin 

1 Tem.muı 19SU tarlblnden iUbaren: 

112.224 075.84 

Sl0.658,73 

47.786.17056 

138.599. 426.-ı 

261 .361.686.89 

53.758. 123.47 

129.604.592 49 
4.500.000. 
7.706.&71.02 

761 851.405 

Sermaye 
İhtiyat ak~esl: 

Adi •e fevkalAde • 
Hu.c;usl • 

. -. 
TedaTüldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı n akdiye 
Kanunun 8 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vatı 
tediyat . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bal:lye_,t . • . 
Knrsılığı tamamen altın olarak 
UAveten tedavüle Tatedllen . • 
Ree.cıltont multu.bill illveten te _ 
davüle vazedilen 
Hazineye yapılan altın kıır~ılık
lı ava:u mulcu.blll !002 No. ıu ka
nun mucibince Ulveten tedavtl-
le nzedilen • 

ME\'DUAT: 
Türk r.ıruı 
Altın: Safi Kig 

. . . 
876.809 

S850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avans muknbill tevdi olu
nan alt!'1lar: 
Safi Kilg 55.541.930 

Doviz TAahhiid11tı: 
Altına tahvill kabll dövizler • • 
D!ğer dövi:7.ler Ve alacaklı KU _ 
ring bakiyeleri 
Muhtelif: 

-Lira 

" 
6.188.666 15 
s ooo.oıoo.oo 

Lira 158.748.563.-

1. 20.149 137.-

Lira 138.599.426 -

• 17 000.000 . 

• 250.000.000.-

• 41.000.000 

Lira 74.994.479. 76 
11 1.233.:i02.56 

• 78.124.167.90 

Lira -.-
21.486 5t5 80 

YekCln 

15.000,000.-

12.188.666.15 

448.599. 426.-

76.227.782.32 

'78.124.167 .90 

'\Ilı ................................ ., 

• 
DIŞ MACUNU 

A~ızdakt mikro.plart temizler, dişlerin sıh

hatını muhafaza eder. 

Her yerde O E N T O L diş macununu arayınız. 

ELS ·y L 
İdrar yolları lltihabı, had ve müzmin belsoğukluğu, · idrar zorlukl:m. 
mesane ve prostat iltihabı ve böbrek hastalıklarının tedavisinde tcsirı 
çabuk Te kat'ldir. Eczanelerden ısrarla B E L S A 1\1 i '!' o L arayınız. 

21.486.515.80 ~-----------------------' 
112.22-1.846.83 r Satll-tk K•my n 

1938 modeli Ford 
Taksim Cihan gazinosu sa.hlbi 

761.&51 405.- İbrahime uıüracaat 

bun Posta Mlltbaua: 

lıieşriya& Müdürü: Selim Rai~ ~ 

i'Ui»Li'Ri: 8. Ra&ıp EMEQ 

i.Uonto haddi 1' 'Altın l&eriM an.n.ı tJı 1 , __________ ,, .. &Ueıa VŞAKI JQilt 


