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Buzvelt 
tarlbi 

bir natuk 
SOJledl 

Müttefiklere 
tam yardım 
yapılacak 

( Nutuklan parçalar J 
" Parola sur' attir,, 
"Topyek'ft.n 
bir gayret,, 

• : 

Fabr·kalar mızda 
biryllda 88600 ton 
şeker istihsal edildi 
ihtiyat depolar kurulacak 
Şeker fabrikaları şirketi hissedarları bugün 
Ankarada toplanıyor. Yurdda bir senede 

99.299 ton şeker istihlak edildi 

lngiltere ve Yunanistana 
gemiler de verilecek 

Ar navucllukta ilerliyen bir Yunan kolu 

«HER MiLLET YAŞAMAK 
HAKKINA MALiKTiR>> 

İtalyanın 
İlkbahar 
taarruza 

Tam bir akamet 
Arnavudluktaki son 
taarruza 7 ita/yan 
fırkası iştirak etti 

General Kavalleronun 
istifa ettiği bildiri 1 iyor 

Mu .. olini ile birlikte ~lareıal 
Badaglio ve Strace de hare· 

kiıtı takib ettiler 

Atina 16 (A.A.) - Reuter: 
. tuk ·• terken dört poza Mussolini'nin faşist şeflerine 23 

Ruzveltın nu soy . Şubatta vadettiği ilkbahar .. kat'i:. 
Vaşington 16 (A.A.) - Reıs taarruzu baştanbaşa tam bir mu· 

Ruzvelt. dün akşam, Beyaz s.a - ıv-affakiyetsizliğe uğramıştır. 
ray nezdinc memur g.azetecıl~r j Mu.ssolininin bugün İtalyaya dö 
birliğinin ak~arı; ziyafetınde bır 1n~e~i tahmin edilmekte idi. ~us 
ntı1uk söylemıştır. . solmı, arkasında, kayıbı asgarı .15 

Ruzvclt, Alman i~alı. alt!nda ıbin ölü, yaral! ve esir tahmin edi· 
bulunan memleketlerın. dı.!lerı. de len bir moğlublar ordusu bırak -
dahil olmak üzere 14. dıl uzerın - maktadır. . 
den rad\ 0 ile neŞredılen nutkuna lltalyanlar ılerlerkcn, Yunan 

As kert vaziyet 
Arnavudlukta Y u·nan 
ordusunun kazandığı 

yeni muvaffakiyet 
Yazan : H. Emir Erkilet 

B ay Musaolini, ilkbahar 
gelince birçok şeyler O• 

lacak. •ve İtalyanların muvakkat 
kederi daimi bir sevince tehav· 
vül edecek. ( 1) demi§ ti. Fakat 
hiçbir kimse hu çok. §eylerin 1. 
talyanlar tarafından yapılacağı
nı ve İtalyanların muvakkat ke· 
derlerini gene kendilerinin hin:· 
met ve hareketlerile daimi bır 
sevince tahavvül edeceğini um
mamıştı. Olsa olsa, onların Ar· 
aavudluktaki çok müşkül ve 
P~ az şerefli vaziyetlerinin ni· 
hayet ve ancak Alman ) ordı
mile düzeltilebileceği tahmin 
olunuyordu. Fakat ııimdi anla
vılıyor ki, bu düşünceler yanlıo
tır ve durup dururken Yunnniı
tana, o haksız olduğu kadar 
manasız ve yersiz ültimatomu 
veren hazırlıksız harb açınak
tan çeldnmiyen ve üstelik hal. 
yan ordusunu başaramıyocağı 
taarruzlara düşünmeden süren 
Duçenin l u ilkbaharda Arna
vudlukta yeni bir <cMussolini 
t.aarruzuıı yapmıyacağını zan
netmek hata.sına düşülmüştür. 

(Devamı 6 ncı sayfadıı> 

1 

şu cümle ile tbaşlamıştır: . (Devamı J üncü aayfad•) 
!Bugün bütün söyliyecekl~rım. -----------------------~ 

harfi ıharfine tarihe geçecektır. 
Ru:zJVclt, sözlerine şöyle devam 

etmiştir: .. 
(Devamı '7 ncl sayfada) 

S rı e e araşntçn erle 
k&ilk 

akisleri 
ca e tecrnbele 'i 

muvaff akiyetıe sona erdi 
''lngiltere için en cesaret 

verici mesaj,, 
Londra 16 (A.A.) - Reuter'in 

diplomatik muhabiri yazıya;: t 

Mefruz düşman tayyare/erinden beşi düşürüldü, 
Bahçeköy • Büyükdere arasındaki bölgeye 

indirilen paraşütçüler imha ve esir edildiler 
Ruzvelt'in azimkar ve kat i nu 

ku, Londrnda, demokrasi dava_sına · 
en sarih ve en anlayışlı ~erı~an 
YB.rdımı vadi olarak telakkı edıl -
rniştir. Ruzvclt'in bilha~a. gemi 
rneselesinin mlistaceliyetını teba· 
ıiiz ettirdijti kaydolunmaktaıd.~· 
Ru2Nelt'in cbunları göndereceğı~ 
cümlesi, bu dakikada İngiltere J,
çin en cesaret verici mesajı teşkıl 1 

( Devanu 3 üncü aayfada) 

·Avlonya ve Berat 
tekrar bombalandı 

J Kahire, 16 (A.A.) - Orta f"'k 
ngiliz hava kuvvetleri tebliği: 

Arnavudlukta: Dün İngiliz bam 
~~Dl • iincf:ı t.A)'f &ila J 

Yagoslavıa 
içli pakta 
glrmiıecek 

Belgradın kararı .. 
Yugoslavya kat'i 

bir bitaraflık 
muhafaza edecek 

Almanya ile bir ademi 
teca vuz paktı i nızalanacak 

« Yugo•lavyanın vaziyeti 
memleketin menfaatlerine 
uygun olduğu anlaıılıyor» 

Scvkedilmek W.e fabrikalarda istif edilen teker çuval.lan 
Türkiye Şeker Fabrik.alan Ş.ir- da yapılacaktır. Bu toplantıda tir

keti hissedarlar altıncı alellde u• ketin 1940 sencıi muamelatı ve ho-
mumi heyeti içtimaı bugün Ankara- (Devamı 7 nci sayfadaJ 

Münakalat Vekili 
bugün şehrimizde 
tetkikler yapıyor 

Dün akşam şehrimize gelen Cevdet Kerim 
İncedayının gazetemize beyanah 

Belgrad 16 (A.A.) - Reuter: Münakalat Vekili Cevdet Ke • 
Alınanlar ~aı:afında~ yapılan rim İncedayı dün akşam saat 19 

dört haftalık sınır ha:bınden s_on· da Ankara trenile şehrimize gel· 
r!l Yugosl~vyan~ Üçlu pakta ıl - miştir. Vekil, Haydnrpaşada De • 
tıhak etmıyeceğınc bu a~şam Bel· nizyollan Devlet Limanları, Mın-

1 gradda muhakkak nazarıle bakıl· t k L" ' R · r);.I ka tara 
maktadır. Her ne olursa olsun Yu a a ıman eıs ı,... er nı - ! 

l k b . hı.taraflık m··:ı.a fından karşılanmıştır . .gos avya sı ı ır wı . t .. 
faza edecektir. Binaenaleyh Yu - Cevdet. ~erır~. nceda~ı dun ak 
goslavyaya bir ültimatom verildi· ~~ ~endısıle gor~~en b_ır _rnuhar
ği veya Yu,goslavyanın bu iiltiına rırırnıze şunları soylemıştır: 
tom karşısında boyun eğdiği hak- . - Bu akşam f'.nk.~radan gel -

(Devamı 3 üncü sayfoda) dım. İstanbul da üç gun kadar ka· 
. lacağım. Burada Münaknltıt Vekl 

B. Bitlerin 
yeni 

bir nutk 
·Alman Devlet Reisi 

İtalyaya yardım 
edileceğini söyledi 

«lngilteT4 aukut edecektir •.• 
Alman a•kerleri fUnu bilecek
lerdir ki milletimizin mukad-

deratı bu mücadeleye 
bağlıdır» 

IBerlin 16 (A.A.) - D. N. B. bil 
diriyor: 
B~n Berlin askerl müzesin -

de, Adolf Hitler, vatan için ölen 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

• 
DünkU maçlar 

Galatasaray 
Beşiktaşı 1- O 
mağlub etti 

F. Bahçe de 1. Sporu 
güçlükle 2 • 1 yendi 

(Yazısı '1 nci sayfada) 

letini nlfıkndar eden isler etrafın
da meşgul olacak, teftiş ve tetkik
lerde bulunacağım. Bundan evvel 
ki seyn'hatim esnnsında Münaka -
lat Vekaietine ba~lı müesseselere 
vercliğim direktiflerin ne şekilde 
tatbik sahasına konulduğunu da 
t€tkik edeceğim. Mümkün olursa 

irkaç ~n için Trakynya gidecek 
ve Marmara sahillerinde yapılan 

(Devamı 6 ncı snyfada) Cevdet Kerim fncedayı makamında 

16 Mart şehidleri 
ihtifali dün yapıldı 

ihtifal çok canlı oldu, birçok nutuklar söylendi 
ve şehidlerimizin aziz ruhlan taziz edildi 

Dünkü ihtiEalde §cbidlerimizin ruh1an tnziz cdilirk 
(Yazısı 4 üncü sayfanın 2 ve 3 uncu ~tunlarında) 
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17 Mart SON POSTA Sayfa 3 

Telgraf', Tele VeT 1 • 

Mak"ner 
verilirken 
Ruzveltin 
nutkunun 

akisleri 

Hatay ve Erzincan 
viliyet1eri bütçeleri 

B. Hitlerin yeni 
bir nutku 

- 1 Avlonya ve 
Berat tekrar 

1 İtalyanın ilkbahar 
taarruzu 

(llaştarafı l inci s;ıyfada) b b 
Om alana; 1 (BBş larnç., l İr>cİ S'\yl'ldtı "l 

kahramanları anma merasiminde müdafaaları önünde kelimenin 
bir nutuk söylemiş ve ezcümle de t • 

Antakya 16 (A.A.) - Vilfıyet 'da dliiyetin diğer işlerine tahsis mirtir ki: {lıaı ~d." ı .ı mcı sa:vfnua, am manası ile erimekte idiler 
umumi meclisi dün yaptığı top ıolumnuştus. Bu~n !burada milletimizin bardıman tayyareleri, Berat ve Av- Yunan topları ve mitralyözl~ri, 
lantıda 1941 yılı vilayet bütçesini Erzincan 16 (A.A.) - Vilayet kahramanlarını an~ak için toplan !o~ya tt:~are ııı'eycıanlarına muvaf- fevkalade isabetle ateş etmiştir. 
tasvib ve daimi encümen azaları_nı umumi meclisi dün ilk toplantı - mı~ bulunuvoruz. Bu kahraman - a t'ıye b' bcuıı~ ard .it:pmışlaıdır. ~e Badoglio da cephede 
seçerek mesaisine nihayet vermış- sını yapmış ve bir senelik faaliyc- lara minnettarlı~mızı bildirmek :a tak ır enzın =~oskul ateşlenmış ~~gün öğrenildiğine göre, Mus 
. . . . - l . l k' r t d' e çı an yangın, vv ı omctr<:dcn solını 1 B d , . • 

tır. . • . . .. . te aid ızahnamenin okunmasını ı~ı~ soz erın nası ı.ayet ,e me ı- görülmüştür. Avlonyada l k ve mareşa ~ og.ıo ".'a! 
Vılayetın yeJ?-l b1':tçe~ı 431.520 müteakıb reis ve katiblerini seçe- ğını bu sene geçen seneden duhal pısti üzerine tam ioabetler ~ı:;e~=~ ce'bphkeyc gidişl~rinde faşıst partı ı 

B 1 dd k h b lira olarak tesbıt edılmı~ ve bu- . . . . · ziyade anlıyoruz . d d .. Y sa: ı sekreterı Strace de refakat e gra a n utu ar 147.353 lirası maarife. 12~.400 rek ılk ıçtımaına nıhayet vermiş - · Al .11 t: b' k , °:ıımış . ve. yer e ort tayyare tah- etmiştir. 
nun .. . l . man mı e ı, ıze, uza 'e rıb edılmış daha bazı ta.>yarcıer 1 

tarihinin bir dönüm lirası nafıaya ve mutC'bakı kısmı tır. Y:'l~ın mazide mı~let için kend.ile-ı muhleme1 ~laraıc: hasara uğratılmıı- Batkumandan değİ§tirlidi mi? - - ----
1 1 

r.ı.nı feda edenlerın hatırasını ıf . - tır. Arnavudluktaki İtalyan başku-
noktası ol .ırak te~akki Yugoslavya u··çıu·· 1 ita yan ar f P.hdı·d ~·~ar etmek hakkını ver~n şeraıt Halen §U cihet teeyyüd etmiştir ~a~d~n~ ~eneral Cavallero'nun de 

• 1 • - ı~ınde kahramanları tebcıl eyle - k.i ı ı l't1arttaı..ı hava muharebesin- ğıştırıldı~ı veyahud isti fa cttiğı 
eaıııyor k . . k it d t n >ktedır. de, evvelce bıldırıldıği gıbı beş de- hakkındaki şayial.ar, ~talyan baş -

Va•ı'naton, 
17 

(A.A •• _ B. B. pa ta gırmıyece a f n a a eş• Bundan 12 ay ev,·el. bu rnuknd ğıl fakat yedi düşman tayyaresi tah- kuman?anlığı . t;mırforınin ıo gün 
" • dC'c; verdP ~ahramrınlarım1zın ha- ıib eaılmi:ıtir. 13 Martta Klisura denber~ kendısı tarafından imza-

C.: Cumarteai akşamı Ruzvelt tara-1 . (Baş'araft 1 İ'1Cİ t;;ı ·fn~ıı\ hattına sevkedıldıler tırasını tebcıl ederk~n. arkamız -1 mıntakasınaaki savaşlarda knybo- 18;11masıle te-eyyüd eder gibidir. 
fından söylenen nutuk birçok mem- kında dolaşan şayialar kat'i ola - da, Almanva taraf•ndan ~r~.u <•lun Jnn duşman tayyarclcrin.n mecmuu Fı.Thak.ıka b_~şkumandanlıgının c-
lektlcrde günün başlıca meselesi ol- rak bertaraf edilmek lazımdır. m.ı~-:an iakat ~914/~913 Buyu~ Har da 14 değil, fakat 1 j dir. 14 Mart- mır}erı 10 ,gundenberi, ınerkez cep 
muştur. Yug'Oslavyanın Almanyaya yapa- Elenler ıüngü hücamile /tal- hının de mes ullerı ?lan aynı. kuv: ta muvaffakiyetü Lir çarpışmada hesınde bulunan 11 inci 0rdu ku-

Mihver memleketl.erind~n. ba§k.a cağı a~mi taviı:in tecavüz nere - yanları kendi hatlarına ı vetle~ tarafı.ndan bızc;, tahmil edı paraşütle kurtuldukları görülen iki mandam ~eneral Geloso'nun imza 
her yerde demokrasılere ıltıhak e- den gelırse gelsın mukavemet e - ·· k .. trl len hır Jıarbın muzaff.,r başlangıcı lngiliz hava kuvvetlerı pılotu, sali- sını taştmaktadır. 
den bu 130 milyon nüfuslu muaz.. dileceği hakkında bir madde i!a- . pu• ur u er . vardı. . men i.ıslerıne dönmüştür. t Atin.ada alinn işaretleri 
zam kudretin kendisine kartı dura· vesile bir ademi tecavüz paktı ım Atına, 16 ~AA.) - Atına rad- Amcrıkalı general Wood, A:ne Bir tren yakıldı 1 Atina 16 (A A . 
caic her kuvveti ezmek iktidarında zasının teskil edeceğine muhak • yosunun ":e~dıği bir habere göre, rikan tahkikat encümeni huzurun E.ritrede: 15 Ma:tta ve 14/ 15 like işar f · ·~ - Atınad~ teh 
olduğu kanaati vnrdır. Yugoslavya• kak naza;ile bakılabilir. Alman B. Mussolı.~ı .. so~. ~~fa Cuma günü da yaptığı beyanatta, Cörçil'in da Mart gecesi, Keren mıntakasında ve 6 30 d: 

1nf~!t e .lO dac: verılmış 
da gazeetler nutku büyük serlevha. tazyiki ileride ne şekil nlırsa .alsınl ceph:d~. gorulmuştur. 1 1 fırkasının ha 1936 da, Alma~yanın bir kere da ehemmiyetli mikyasta hava fa-1 Atina '6 el; ~ulmu..,,tur: 
lar altında ilk sayfada neşretmekte- Yugoslav hükumetinin bundan da yaptı:p uç taaruzun ııa~aha k~rşı mu daha çok kuvv~tlı. olduğunu ve aliyeti olmuştur. Düşman kıtaları jan~ı bildiri or· · · - Atına a. 
dirler. L'exange Telgrafın Belgrad ha müsaid bir teklif yapması im- v_affa~ ?.1a~ıyadak agır zayıat ve- Almanyay_ı yenı bır ~arbde mah- ve topçu mevzileri bombalanmış Amavudiuk · h · · k 
muhabirine göre, Bclgradda nuluk kanı düşünülmemektedir. nlmesı uzerıne o c~~ada ce:-phede vetmek ıcab eylediğ:ni sövlemiş ve mitralyöz ateşine tutulmuştur. mıntakası d . c~p e~~nın m:r ez 
bu harbin tarihinin bir dönürt:ı nok~ ÖJ!renildiğine göre, Yugoslav - bulu.nan B: Mussolını General Ge- olduğu~u. temin i'tmiştir. Tarihin 1 30 iliı 40 eşya vagonundan müıek- vam ed n a > hdı b gundenberı de
tası olarak telakki edilmektedır. Tla- yanın vaziyeti vakurane bir tarz... loso dan bır gayret daha yapılması- kaydettığı bu vakıa bugünkii I"" - keb bir tren mitralyöz ateşine tu- lahiyetta:n b;;umaerebe hn~kdındl ~ saf-

w h rh . b' meme- . k . . . ru istemictir k'c;af n mcs'ulı'uetl . . k .. l • m a asagı a 'ı la -aruza ugrıyan e a~gı ır k da kat'i bıtaraflı prensıpıne ıs - . ... ·d , "k . . 1 1.. • .! er.mı pe guze tulmuş ve bu trende yangın çıka- siliitı vermeğe mezundur· 
ketin kuvvetli Amerıkan demo ra- tinad etmektedir ve Belgradla Atına ra yosunun spı erı demı~ tebaruz ettırmektedır. nlmııstır Hücumdan bir buçuk saat 9 Mart f · ) b b. d"' 
. • f d d h 1 yardım göre- d tir ki· 1 . l k k ecır e ern er uşman aısı tara ın an er ~ R .. li h BerChtes~aden arasın a cereyan B · M r . l l l d d Cihanşümul t:?şkiliit sonra tren, infi ukl:ır ·avdedere bugüne kadar devam eylirn şid 
ceği hakkında A~enka ı;ısıc m b1- eden diplomatik müzakerelerin d"'d · 

1
• ussol ın.•· .~a.~d~w~~ f. tere • f "lt , F h b . -:- hala kuvvetle yanmakta idi. detli bir taarruza geçmiştir Bu ta: 

ru tarafından verılen temınat, ı. h Lh d bu hattı hareket u a amet en goru ugu ıır sıra- ngı ere. \e . ransa. ar ıstı -, - - V h . · 
hnssa tebarüz ettirilmektedir. erh s: asınd·tn· tir da müdahale etmiştir. Bunun üze- yorlardı. Fılhakıka milletleri de - Bsrlinde b'r Anıerikan ~rr~z oyusab ne rınd~n Tomoroı 

Royterin Atina muhabirine naza- mu a az~ e 1 

1
1!? • • h'T rine General Gelo.to saat 14 de ye- ğil, fakat arkasında cihanşümul ' ' k1gının cenu . e.tw~klerıne. kadar 30 

ran, Yunan radyosu nutku fevhla.. c Muzak~ren erı;üz:ıc:~ı:.l.~r şu ni bir hücum yapılmasını emretmiş tPc:kilatlaı ile. demokrnsi ile ,.e 
1 gazeteci tevkif e. ildi ~ 0;ııet~k ~enı~l~'.~de hır cep~ed~ 

de ehemmi etli olarak tıwaif eyle- <'reyan .e e . bT 1 tir. Cesareti kınlan İtalyan ı-sker- farmasonlukla enternasyonal ya - ı Y P ma ba ır. ~şmanm faalıyett . { ·ı- t İştir· suretle telhıs edıle ı ır: leri arkalarında bulunan siyah göm- hudiliğin bulunduğu politikacı ve Londra, 16 (AA.) - Bcrlin- bılha!l~a Trı-beshına dağ•nın şimal 
nuş veM~n ab~~ı8~e ~~ek için Bir- 1 Hitler, Bercftıtes~ad_en'de Av • l ıeklilerin mitralyöz ve tüfeklerinin maliyeci tabakaları harbi is•iyor- den D. N. B. nin bildirdiğine gore, noktasından Bubessi kasabasına ka-
l :;-Amust.~ ı er;/'t~~ kuvvetlerini rupanın sözde yenı nız~mı hak - tehdidi altında ilerlemeğe mecbur du. . • Rcihard Hottclet adında bir Ame. dar 4 kilometre ~eni~liğinde bir /§lr en anık d u u~ini Ruzvelt kında Yugoslavyaya musbnt tek - d'lm'şlerdir Hücum ~iddetli bir • .. . rikan gazetecisi Berlir.de tevkif edil- mıntakacla .. ~emerküz etmektedir. 
aa.~ye~e •ev: e ~eg • . liflerde bulunmuş. Yu~oslavlar e ı ı ·ı. d d'l . I 1. Bu harbm en mchım karan miıstir. Bu gazetecinin bir düşman Taarruz muhım miktarda ağır ve 

kat ı bır surette teyı etnuıtır. da bitaraflıkları dolavısile bu tek topçu alte~ı e .. t:r ~ .ı. ":1.ışd vjd La ) an 1 Maamafih Alman ordusunun memleketi hesabına casusluk yap- zaif topçu kuvvetleri! .. birçok bom-

ı 1 
lifleri vakti ~elince tetkik edecek 1 ydyareMerıhgo b yu~unub t o urmkuş.. aarbde harekete rrermesinden ev- makta olmasından kuvvetle şüphe- bardıman ve av tayyarelerinin hi-

t 1 an a,r 1 . . .k. b'ld" . l d' Al 
1 

ar ır. u are e guu a ıncaya a- '"' "' " mayesind l t a, Y erını n~zı ane 1 ırml~.c>r tr. . dar bütün şiddetile devam etmiş- vcl, bu har~in belki de en mül-ıim leniliyor. e yapt '?1ış ır. 
ma~ kıt ~ları.nı~ Bulgar~st~ırn. ~ır- tir. karan, 9 ~ısand~ alınmış bulunu 1 . . . • . 1'.'edı ~· .. .. taarruzdan mfsı vazıy~t! bıraz değıştırm Lş ir. Elenlerin a.üngÜ hücumu yordu . İngılterenın Alm~m müda- rıbler cemaatı plmuştur. İngıltcre Esırlerın ıfadele~ıne gore, dut-

~ A Ma~va. ık 1 ~"f" n ıı_l-ı"'. RC'r 1ı. "S ltalyanlar müthiş zayiat vermiş- faa kuvvetini şi ma!den gelcrc:>k ve Fransa. yalnız haı bı çıkarmak ~n ta~rruz c.e~hesıne şu kuvvet-
V&Zgectıler ıgaden ~0 .. yantı~ı teklıflcrden fark lerdir. Çünkü cephenin bir nokta.. malwetmek tehlikeli teşebbü.,ü, la kalmamış, fakat İngiltere sivıl- 1 len t~~ 1~ et~ıştır. . . - ılı tal\nın teklıfler.de bu~unmuş ,. aında toplanan düıman kıtaatı Yu- birkaç saat farkla akamete malt - lerin hayatına karşı da harbe bnş- 3 u.ncu Julıa Alp fırk~sı •.. 5 !ncı 

tur: Yu~oslav:a h_ıtaraflıgı dola - nan mitral öz ve otomatik silahla- kUm edilmiştir. lamıştır. Umumi Hnrhin abluka - Puste~ıa Alp fırkası, 24 .un7u pıy~ 7 gün 1ük taarruz n yısıle bu teklıflerı de rcddf>tmek y .. .. . k l lO M b h kl b·ı· d" k d ki k de Pınerolo fırkası, 38 ıncı Poulıa ı U me b . lt' d k l H" l rının namlularına surunürcesıne ya avıs sa a ı ya aşa ı ıı ı. sına, a ın ve çoçu ara arşı aç- ft k 4 7 . B . f k 51 . • 

b'.ıa"'nçosu .. İtalyan arzc u~iYx..111 c a myıc; vel ıt ere la,arak kırılmişlardır. Çünkü askeri ve siyasi vazivctimi lık .seferine. bu defa, sakin köy ve 5 .r ası,f k ncı ar5ı9 ır ası, Kalı.ne! 
bi ua; 1~ 1 t zam!n ukf!t.os.av:vanın Bunun üzerin~ Yunanlılar ıüngü zi tehdid edebilecek •ehlikc b<>•· - şehirlere karşı hava ve yangın f •e;a ır) ask .''!e 

7 
ufncku ıarı 

kuvvetlerı.nı·n yu''zde mre)(,e ;mı decavtldızx.pa ıh!m1d:<ı ~t-1 hücumuna kalkarak ltalyanlan ken taraf edilmiş bulunu\•orrlu. r.arb- harbini ilave etmiştlr. Fakat, Çör' ırcasıbo ma ukzeedrc:1 ~~ - a. 
1 ,, ı:ıma e o u._unu ı ırmış- d' h 1 d k t'' .. d 1 b 1 bT d' çil - · · 1 h h b' ep eye sev ı en KUVVet er 

k 
' k b l ' tir. Almanlar. Yugoslavların bu ı 'd'at arının gerisine püskürtmüş - Be afi ı dmul ca e e 1 :ı hıya. ı tıd!l· ·ı , çAalnıyane csedrığ~lanf kavtab_ar ı Bundan başka iki taburdan mü.. 

trfil ay O CU mukabil teklifini gayri kafi ör- er ır. ~ m ca e e .. evı.:e ce ta mın e ı 1 e · maı:yayı ~ 1 ' a .a ız~at rekkeb 26 ncı siyah gömlekliler 
mü'Şler ve Avnı . . f! Yakalanan ltalyan esirleri bitab mış olan vnzıyetı nld1: Franc:•z - l.ngıltereyı tahrıb cylıyecıektır. 1 'yo M d E k 41 . . 

- ı pa yenı nızamının bir halde bulunmakta füzuli bir İngiliz cephesinin inhilaJi. Umu - Aıbluka da darbeyi Almanya değil, e)J n5u, 0 ena ır asının ıncı 
Atina 17 (AA) _ B B C. sarahate Yugoslavvil tarafından k 1. ki fi . . • H b' a·· t f d k. 1 k fakat b ·st . ht .1 . a ayı ouza, Valcesmona ve ValpeJt • · · · d' b 

1 
d'ld.)(,' d . at ıam emretti eri için §e ennı mı ar ın or e a arı sene - u sı emın mu erı erıne k a .. 1 . d 3 Al b 2 . 

Resmi sözıçü, düşmanın Y~ 1 ka u e 1 ı,,ıne . aır ve Yu~s - tel'in etmektedMer, esirler arasın- sinde muvaffak olamayan bu hal, indirecektir. ı Bar 
1
i?1 ?rıl e 4 ~ t~ uru, ~cı 

günlük taarruzdan son.r8: ?un- lavy~yı dem~krasılerden a~ırarak da 5 3 üncü si ah ömlekli tabura birJcaç hafta irinde ''Ukua ~eldi. l Bu harb ölüleri güniiııü, ancak, . ersag ıerı a ayı, 8 ıncı Bersag.lıe: 
kü .günün sükunetle geçtığını ve,m;ı1ııvcttc hır bE'van:ıamenın Yu- ve altıncı lejy:na gkumanda edeni 1940 senesi bizi tahrib için enternasvonal mu ! "· alayı, Ferrar~ (~~kasının ~8. ıncı 
düşmanın taarruzda bulunmadı - 1 ~s.la~,·a t~rafı~dan .ımza cdilme-ı 2 albay da vardır. ı İngiliz başvekilinin mtmadan 1 1rnsımlar tarafından çıkarılan bu pıyade ala~ı, 3 uncu Grenadıen ~~a-
ğını bildirmiştir. sını ıs~emı.sler?ır. Bıta~a~ık hak- Hava muharebeleri Ari fikirleri hilafına olarak, 1940 ~arbi knt'i bir Alman znferine ~ünı~ ~hncı.:ta~ur~, 152 ve 1 OO un-

Ayni zamanda İtalyanların 150 kınrlakı akıdcsı. bu teklıfı~. de Yu Muharebe buada bütün şiddeti4 senesi, tarihe. kuvvetler müvaze- 1 ınkılfıb ettirmek temennimızi tek . Y f ıom eklıler.,ıa~.urları, To-
bin kişi ile yaptıkları son ta~r~u: goslavya tarafı.ndan kab.ul.une ma le devam ederken cephenin \:zeri- nesinde neticeleri itibarile en mü rarlamak suret ile Vtıkur bir tarz- Mnese ıı,. asın_ın .4 d uk:u 1 ala1nın 
zun hiç bir netice vermedığını ni olmu~tur. Bıtarafhk. ıyı kom'?u de ve lngiliz Yunan tayyarelerile hlın ve en kat'i bir değh=ikliği da bitirebiliriz. 

0
7t,cs.er .ıno k~mır e .~f akp ta uru 

Ve faşist erkanının Jğradıkları luk ve Balkanlar sulhü.nü~ ı:nuha- İtalyan tayyareleri aıasında şiddet- husule getirmiş olan bir sen0 o - İtalyaya yardun ve h ıncı ::k,11 
J1e ! 1 td.e ::b~ru 

inkisar hayalin kolayca anlaşıla -
1
fazaSt bakımından vazıfesını ta - li hava muharebeleri cereyan etmiş larak kay.dedilecektir Eğer Alm:m Bu kış çok iyi çalıştık. Talimle- ~ep '};e kae b·\lcj1~ erd ır. un adr 

bileceğini ilave etmiştir. ı mamile ifa ettiğini müdrik hu - tir. ltalyan tayyareleri düştükçe Yu- ya 1918 de bu muv~ffokiyellcrin. rimize bütün yenilikleri koymuş bı.t.- İdn w aşka •;1• erıht e 1 ~evcud Düşman ku'VVetlerinin yüzde 
1
1unan Yugoslavya başka teklif yap nan askerleri alkıı;lamı!llardır. bi~ kısmı~ elde etmiş olsa·~ı 

1 

lunuyoruz. Alman orduları, şimdi, 0
• ul g~ .ufvvdel e. T?1u bemel ıse b-:0 

· ·· k k kt - ~ " .rwu • "h' . . k 1. esır crın ı a e en ı e un arı tes ıt 
kırkını kaybetmiş 6 faşıst yu se 1 mıyaca ır. - harbi kazanırdı tarı ımızın en uvvet ı vasıtası ha- t k • k. h 1 1 ~ahsiyeti öldürü~Ü" veya esiri Kat'i karar Nutkun ilk ak·ısleri Adedre ve m~lzemece mümkün line gelmi,tir. Eğer bu kışın ilk ay-'ı e meT 1mb~nıakaması o mamış~r. 

" . Al " ' 1 d il" 1 • h.. 1 am ar et ve zayıat 
edilmiştir. B B C IBın~ena~eyhb~ ~a~ya. ~utlak CBaıstarrafı ı inci sayfadal olan en iyi derecede takviye ('dil-ı b~.~ı~ a 'dd~· ız eb~lh ucu~ ar;.~n ı Kullanılan kuvvetlerin büyüklü. 
h Atina 17 ( A.A. ) - . • . ve sarıh .hır ı~~ra lk..;a ı.stınnden etmekte ve iki hükumet arasında miş olan azimkar Alman ordusu .... ~ unt ı_şı e .~nl et ı kassa ıbnul.te ı. - ğüne ve anudane gayretlerine rağ 
.ne"-e t...n...ı·ğ· bir ndemı tecavuz pa tı ımza e - ıh .. b. d". k d g . b' .. ıız anammu eme mec urıyetın- -

""ıu cu ı . d . . . .. ] dd tam anlaşmayı ~östermektedir. Uı!!Un, ır unya a ar enış ır d k ld . . d'd~ 'b Al 1 men taarruz tam bir akamete uğra-
Cephenin bazı mıntakaların a dılmesmı luzul!' .11 ha . ~tmezse, Hitlet"İn nutku~ gelince sahada, bu tarihi 1940 SC'fl" ·indeı e \ ı ıs~,I §~mb 1 ~~.~:· ar{!' 

1 
- mış ve düıman bir metrelik bir a-

topçu faaliyeti olmuştur. Yugoslav başvekıhle arıcıye na· !Bir tesadüf eseri olarak Ruz • başlanmış olan nihayete erdirme- 1 1?~n u~d e eni uklyud· en 0
1•.~se c- razi parçasını bile i"••ale muvaffak 

nın tf11'C'C'n avm orfasmda vap ,. • w h d nru yem en a aca ar ır. unya- .... 
--- zın . . . 1 i t 1<. • , - velt ın nutkundan bir kaç saat ge azır ır. . . nın hiçbir kuvveti ve hiçbir müza 1 olamamıştır. Düşmanın zayiatı pek 

Afrikada vaziyet tıklar]ı ~ıhı, H~ e; <'h."~~ zı,~~ Sonr~ Hitler de bir nutuk söylemişi Bu suretle mazının Alman kah hereti bu sava~n neticesini deW•: büyüktür. Esir edilen lta!yan zabit. 
etme erıne o n a . ıc ır s<:> tir. Hitler bu nutkunda artık ramanlarının huzuruna çıkmağa f .' kf Ir .1 k ~ış !erinin ifadelerine göre Kaliari fır-

Kahire 17 (AA.) - B. B. C.: ''"dur. Dolac:an c:avuılar tahak .• mutad mahlyet almıc: olan kendi -ı daı'ha zivadı- hakkıl'T'ız vor. ırkemti' ıyel\~ek ırd.d ngı t~l~eh. su ut fek e- kasında zayiat °t 40 - 50 ni betin-
1 ' H b . k k t ve Almanya bu hafta ı . . "' Alın . '11 t' b"' .. k b' ce r. ·ıu a erntı ı a ıyc. sır en n talyan Somalisinden a etıstana u e 5e • - sını ve partisini haklı göstermek an crı, mı e ıne uyu ır d' it 1 1 'd dedir. Poulie fırkası imha edilmiş 
~iren İngiliz kıt'aları bütün cephe- cinde kat'i bır karar alınmasını teşc'bbüslerini tekrar etmiştir Ma istiklbal temin etıvek için, insani - . 

1
• ~ ın ~~.ı~ın 1 ~a tanatıff 

1 ı°me olduğundan yerine Bari getirilmiş. 
lerde ilerlemektedir. Garbi Etyop- ist"!'"' ,:pıı,i, Y 1 ""''>lavv;ın·n . hattı amafih nutkun İtalyaya tem~s e- yet cemaatine Versailles diktatör ıçın n~ 0

d enderın muAzal er c. ına1 - tir. Julia fırkası tamamilc dağılmış.-
d 1 b. h h k tini munııfaza Pdeceğı 7an • 1 . . . d 1 .. . d t sına musaa e e cmez. manya n s· h .. 1 kl"I 1 . Ya a Asosanın istirdadı i e ıten a- are e . • .. • -1den kısmı ıÇOk manidardır. Bu erının vıc an arı uzerın e ac;ı - ·ıt d F d h. b' • tır. ıya gom e ı er f!Jyonunun 

l'ekat esnasında Belçika kıt'aları Jn. nedilmektedır. yu~slav lhukun;e cümleler hiç olmazsa yakın bir is dıkların.dan daha iyi bir teşl<ilatla ?ıt ere c:nt've l~nsa an ıç ~-· ~Y zayiatı pek ağırdır. Bu l<'jy,,nun 
Riliz kıt'alarının yanı ba§ında harb tinin aldığı vazıyetın memleketın tikbal i~in Hitlerin planlarının kendisini gösterecek bir sulh te- ıfs ememl ış. ır. •tAh mlanyanın utulhn kumandanı olan yarbay ile 53 ün-

. 1 ,e tl . e uvıtıın oldui!u ve ' ı . t k . . h ehl'k eragat en, sı a sız anma ve ıu .. . h .. 1 kl'I b k etmışlerdir. memaa erın . . . esas hedefini müttefikine yardım mm e me ıçın, ayatını t ı eye t kl'fl . b . . . E cu sıya gom e ı er ta uruna u-
Lı"byada ve Eritrede bildirilmeğe Yt•.tt .... slav halkının t"'mf'nnılerıne etmek fütiyacınln teşkil ettiğini koyuyor \'e hayatını f Pda Pdİvl)r. e 

1 

1 eh. 
0~~~ak gıt?ı'ttırb. nternaı manda eden yarbay esir edilmiş. 

değer bir •ey .roktur. tekabül ettiği anla~ılmaktadır. g'ıOsterir .aibidir. ı cclta'yan askerlerini lebcil ediyoruz11 kyodna !.r .. P u ko _ra:ı. aBr 
1 

dsonudna !erdir. Siyah gömleklilerden mürek 
v .r .., M-tt f"kl .. İ l a ar goturme ıstıyor. un an o k b 152 IOO .. .. b I k 

. Vaşington 16 (A.A.) _ Ruııv~l- . . u e ı ~rımı~ ta yan askerle !ayıdır ki bu harb, onların yok e- e . ve uncu. ta u~ ar. ıs-
Al F dUstri Erbaa hu··komet tın dün akşam radyolarda bütun rını de. tebcıl edıyoruz. Onlar da, dilmesine varacaktır. o ~aman mu-ı ~en •_mha, kıs~e.n. ~sır ~dılmışler-manya ransız 0.i - dünyaya ilan edilen ve tngiltereye 1 mUhtehf mulharebe mevdanların- kadderab ilahiyeden dile~rimiz zin- dır. Sı~detle bırbmnı tııkıb eyliyen 

sine sipariş: er vermiş konag\J 1 yandı tam bir yardım vadeden nut~u. da ca~larını !eda etmişler~ir . . ~n- cirlerinden kurtarılmııı mill .. tle;i da- ı mukabıl taarruzl~rımız neticesinde 
enternasyonal mahiyette ,;imdıye la.r•n. ıdcall~rı. ve hedeflen, hızım ha iyi bir nizama götiinnek için bi.. 300 d.eı:ı fazla .. esır alınmışlır. Bun-

Lr ~ris, 17 (AA.) - OH «Clki kadar yapılmış en kuvvetli bcya- kıleı,-.ın aynıdır. ze iyi yolu göstermiştir lan~ ıçınde yuksek rütbeli birkaç 
navaı): Erbaa, 16 (A.A.) _ Dün gece nat .. olarak tela,~ki . edil!.'1ekt.edir. Du?ya, uz~n ~man ?rtık yal - Alman milletinin mukadderata zabıt bulunmakt~dır. 
l 1stihaalat umumi katibi B. Biche- henüz anlaşılamayan bir yangın ne- Bugu~ •. Ruzvelt .m dıktatorlerı kır nız :bı~ kaç mı.lletı~ cmrme ama~e Bu suretle, ge.çen aene başlananı .. Neticeler . . 
ornc, matbuata beyanatt.ı buluna- ticesinde hükumet konağı tamamen mak ıçın tam hır y~r~h~ va~edenlde~ıldır. ~~ngı_ıı mılletler ve f~kır nihayete erdirmek için, J 941 de aa- Bugune kadar elde edılen rıetıce.. 

!'.alt ham maddelerin Almanya ile tır tok ve heyecan verıcı sozlerı şu mılletler uzerıne dayanmak ıste 1 kin ve azimkar bir araya toplana- ler bu muharebeye en parlak mu· 
.rransa arasında taksimini tanzim yanını~_:_ - • • • cü.ml~lerl.e ifade edilebilen umu. - ye~ bir ni~am, ancak, ~~kir mill~t cağız. Hangi karada., hangi deniz. zaf~eriyetler!miz .~ra~nda bir ye~ 
tnaksadile ıon günlerde Pariste ya- 4 000 ıtalyan e~ırı mı bır hıs yaratmıştır: .,Evet, ış lerın kendı hak\arına hurmet ettır de, hangi havada olursa olsun ne- verılmektedır. Çunku toktanb~n 
f•lan müzakerelere yakında tekrar • ~ ~r.tık t~ka.rrür etmiştir, şimdi işin me~e karar verdikleri zamana ka rede mücadele ederlerse etsinler, malzeme ve bi~imkilc.rc aded~; faılt 
·vıı.şlanacağını biklirmiştir. Geçen • "d ki d·ıd· ıçındeyız.• dar me~ud olur. bütün Alman askeıleri şunu bilecek- kuvvetler tahşıd e_ylı:ren duşmao 
"-lnunusanide Almanya, Fransız Gırı e na e ; 1 Ruzvelt, durmadan devam eden Dahili cephede lerdir ki milletimizin mukadderat uzun zamandanb~rı. ha~ırl~nmıı ve 
~den endüstrisine siparişler ver- 1 a~k~lar arasında •. dik~atörleri ta}c . Bugünkü. harbd~. Jahili cephe- hürriyeti ve istikbali, ebedi surett~ bu muhl\~ebede ıstısnaı bır gayret 
;:ıı~tir. Yakında dokuma r.ftnayii Kandiya uGfrid», 16 (AA.) - b_ıh. eden. her kel.ımenın tam tesı-ının, umum! fodakarlıklara.w bun - bu mücadeleye bağlıdır. Simdi bu s~~!.:!!!!!~ •. !: ...............................• , ... 
, •1'kında da bir karar alınacaktır. Arnavudluk cephesi~~e esir alı- rını verdırecek bır tarzda konuş • dan evvel.kı harbler~e .oldugundan mücadeleyi muzaffer olarak bitir- ; . v • • : A O 

1
- p-- --- k Kandiyaya getınlen 4.000 muştur. . . . daha genış surette ıştırak etmesi mek mazinin bütün kahramanlan- Resmi harb teblrglerını : 

· ar an arİS) Q diyor h:l;an harb esiri arat sında Hadbehşi_s1: .~iyafete ıştırak eden b~r çok ıla~ım. ıgelm~ktedir. Heyeti .umu .• na ~n layık bir tarzda te!ekkür ~ı- ~ Bugünden_ itibaren hergün ~ 
l'o londra, 16 (A.A.) _ Lyon rad tan harekatına ve spanya a ı ı l'I!umtaz. zevat a~~!;tda. ~n~ıltere- mıy:_sıle mıllet, bu savaşı ı.stemış mektir. Çünkü. onların ugr~nd~ ~1: : 5 incı ıaylamızda : 
A •~nun verdiği bir habere göre, harbine ittirakhed

1
_efn .. aıker1ler ~r- nHınl'fVak· şn~~1 tonWbudyulkl ,~~~1ı1skı. lorddtoldugukndan. ~olayı de~il, fakat bu dükleri ıey, AlmAan1yayı, 1mılletımızı E bulacal~sınız : 

F>a~ral Dalrlan bugün Vichy'den dır. Bunlar mu te ~ tu?1en ere men a ı a s ı e en e n ı ıe e savaş endısıne tahmıl edildiğin- ve onun büyük ınan mparator- \ 1. tıae hareket edecektir. ıub siyah gömleklllerdır. vardı. den dolayı, bir birlik, bir muha - luğunu kurtarıyoruz. , ............................................ . 



4 Sayfa SON POSTA Mart 17 
t. 

( 
Veni bir hava 16 ş h. • 

erı 
korunma tecrubes· • d··n yapllacak 1 a ı 

Tecrübenin Ni:anın ilk hal- ihtifal çok canlı oldu, birçok nutuklar söylendi 
ta•ı i~incle pa•il ve aktif ola· ve şehidlerimizin aziz ruh'arı taziz edil:li 

ralıı yapılmcuı muhtemel 

] 
Yeni tiyatro Şişhane 

ı· ar meydanında 
• 

yapllacak c~ r 
• 

E_•ki Lunapark arBa.Bı ~zerine ı Mart tarihli bllmecemlzde kaza-jde 65 M~ed Başbuea, Alpullu ilk 
tıyatrodan baıka malıye ~u- nan okllyuculannuzın isfmtc.ri aşafı- okulu sınıf 4 de 68 numaralı Hasan 
besi binaları da kurulacak ela yM:ılıdır. lstanbuldn. bulunau ıııı- Pınar, ~nbul Ho.ydnrpnıa li3esl 

kurucularımızın hediyelerini Pazar • sınır 4.A t:ı.Jebeslnden Akıf Gezer. 
Bu ayın sonlannn veyahud Ni. Bundan 22 sene evvel 1stanbu- Hal~cvleri namına künrliye gelen Beyoğlu kaymakamlığı binasının tesi, Perşembe rünlcri ô,ğleden sonra 

aan ayının ilk haftası içinde ıehri- lun isgali @nü ola~ 16. Mart ssba-, Emınönü H~lkev_i . başkanı Yavuz etıanndan dolaşaral: Tünel meyda. bizzat fdrutch:\nemfzden alm.aları ıA- Muhtıra defteri 
mizde hava taarruzlarına karıı bü- h~ $ehzadeb~a ~~~l ~uvvetle- Albadan, dinleyı<:ılerde he~ecan nı.nn çakan otomobil yolu güterglı.hı 1 t:.ımdır. Taşrada. bulu•uınlum ıhedi.. c Son Posta hat.ıralı) 
yfrk bir korunma tecrübesi yapıla- rın~ karşı kendılerını tnudafaıt~•a u~a~dırnn canlı bır nutu~ soy~c - daimi bir tehlike ar:ıettiği ıçih Bele- )"eleri posta iJe adreslerine gönderilır. Turhal iltinct ilkokUI sınıf 3 de Pe.. 
caktır. Bu tecrübe hem pasif ve hem vakıt bulamadan yataklarında Öl- ~ıştır. Yavuz Abadan hıtnbesıne diye bu yolu geni~letmeğe karar Blrincıi ve ikinci ikramiyeyi kazannı · pi, Blllıkeslr lisesi smıf l • .! dn 1828 
de aktif §ekilde olıı.cak, yerden tay~ dürülen Mcllmedciklerin ruhu dün ~yle başlamıştır: vermiştir. Bu !lahanın tanzimi için olanlar gazeteye kanulmak üzere iyi numaralı Gültekin Olguner, Tekli'dağ 
yateJere ateş eçılacaktır. F}vü.bde m('zarları basında yapı lan 1 c- Miz yutddaslar. l 6 Mart Belediye İmar Müdürlüiü tarafın· çılmıış birer fotoğra.fiannı vcrıneli - inh~"nrlar muhakemat memuru Hik-

Bir gün içinde gündüz ,.e gece bir fötifalde taziz edilmiştir. Dün şehidlerinin mukaddes hatıraları- dan hazırlanan tafsilat planı Şehir di.rler. met özer oğlu Sabih özer. 
yapılacak olan bu tecrUbeletdc bil kü ihtifal de ~ec-en vıllarda oldu- nı taziz için toplanmış bulunuvo- Mcclısinde kabul edilmiştir. ı Dört liralık kitab .. 
haua. geçenlerde y~pılan t~rübe- l?'u ttibi ço'lt ha7.İn bl~ hava içeri - ruz. Bu kahramanlar. •bundan tam Bu pJuna göre, Meşrutiyet cad- yozgad lise birincı devre smı! 2 Yuvarlak dunyn k lemtra§ 
de görulcn b .zı noKsanların ı.ıalesı- sinde cereyan etmi$. binlerce Türk 21 sene evvel b~nün sabahında desinin Şişhane meydanı ile Bele. de 200 numaralı Avni Arnslı. (Son P°"ta hat.ıralı) 
ne tal•. ~ocaktır. . . $Chid düşen kahramanların ma - vatan uğnın<la can verdiler. Vazife di~e binası .arasındaki k~mı?ın Bir Sirley albümü Ut.anbul Yenlkapu ort. okulu sınıf 

Dahılıye Vek&leh Scfe&erli~ ntfVi ihuıurlannda t<'Yplanmı!\lar .. basındn yurd bekçisi olarnk hak sng tar.afındnkı boş arsa uzcrme İstanbul Samatyn 29 uncu okul t.a. ı.c de 9 Mwt..afa Şen, Istanbul ne.. 
Müdürü tecrübelerde bulunmak ü- dır . . . . . . . yani eski Lunapark. arsasına t.i.. lebe.sin"en Sl numarnh Nefıse Kınny- Ş:kfaş birinci orta okul sınıf 2.B de 
zere Anknradan ,ehriıni:ıe gelecek- · edılm~ hır ıstırahatten, ~1.]f'rll'lı 11 b hl 1 "' k l iata b C " ı ın •• 
tir Yeni tecrübeye kadaı pasif ko- İ!htif ale lstlrok edecek zevat öa bir daba bu aleme açmn~a imkan yatro ve ma ye şu esı na arı yn- tUrk 26 Rnif Ba .arya ı, n uı atsa Oı;-
ru~ma ekiplerinin bütün nok!anl11n leden sonra köprü Htıliç lsk.ı.t~ln bulamadan ebediyete intikal rtd- pılacaktır. Halen 20 metre genişli-! B'r maroken k ph hatıra Hoca Rüstem Mekteb sokak 11 nu-

ikmal .. dı'lm'ı ol•-'aktıt. Pasif ve eL- den tahrik edilen iki vapurl3 E - lcr. M'ukadrlos yurd t"'Praklarını ğinde olan bu yol 3o mctreyo c;ıh- 1 
d ft • marııda liikmet Öikan .. ~.. .. . . v 1 rılııcoktıı'. bu geni,Iemeden dolayı e erı Bo k l ıu· 

tif korunma denemesinde şehrin yü{be ~elmıc;lerd1r. ~1 namına kanlarile yo~ran ,şehidler arasına Belediye binası karşı ını:ı tesadüf e. Burdur vnA.yet jQndanna kutnan. y a e ı 
muhtelif setntleritıddd mtydanlaz- belediye reis muavini Lutfi Ak • katıldılar. den bir apartıman i~timlak edile. danı km Şukrttn Ynlmrı.n. Antalya Oazi Mustafa Kemal Paşa 
da tadıik t yapılacaktır. Diğer ta· sov, İdarei Örfivc Komutam na- O felôketlf günlerin bitip tü - c::ekılr. ı Miirekkebli kalem ilknkuhı .sınıf 4 de 138 numauh Tur-
raftan bu ay içinde diğer 'ltüyük ge.. mına varıbay Rasim, İstanhul Ku- kenmiven ıztıralbı i~tisinde de İs $iıhane meydanının Galatn kule- ( Sôn Posta hatıralı) ~ud ôlcay, Tektrdag Namık Kemal 
hirleri.mizde de hem ffece, hem ae ma.~nı namına yarba~ Halil ve tanbul h~lk~, .bu ~rlcrln matt'tnini. sine giden on metre genişliğindeki Et1lrne ctkl'k b~etmen okulu sınıf okulu sınıf 2.A da 103 ~y~a~ Ta!ay, 
gündüz hava taarruzlarına kaııı ko· Evub knvmakamı merasımde .hazır hususi bır ıtına ıle ba~na ba tı. Büyükhendek caddesinin ilk beledi- l-A da M Muza.rtc:r Altıntop, Adıyıı. Ankara emniyet. mudurluğu t?ute. 
turuna tecrübeleri yapıl eaktır. bulunmu~ardtr. Daha saat 14 ten O m1ndenberi 16 Mart şehldl~tinin ye aokagına kadar oln:l k•smı da man husus! m\ihıı.sebe mcmu·u A1fı- ferrika karakol pOlis memuru ismet 

-. - - • !itibaren ~id Mehme~i.~lcrin i""- ttıaddf varhklarlle aramııôaki met l 7,5 metre olarak eeni~leıil.ecektir. ettin kızı Novln, İstanbul 52 inci ilk oğlu İrfan. Albu"m 
lhtıyar hır ka.:lın tlraha~ına varan butun vo11ar safe «ı~aldıkça nrna.zzez hatırala- Bu tevaiden dolayı on yrdı parça okul sınıf 5 talebesinden Ferhtm 

hl
"k 

1
. , kesif bir halk ve milnevver kütle,rına bağlılı-lıtmıı artıyor., f'mlak istimlakine tabi tutulmu,tur. j tolo. C Son Post! hatıralı l 

te l ~ l surette yanaı ,ne tamamf"n dölmus bulunııvor- Hatib .s6zlerine devamla vatan ilk Belediye caddesi!~ !"1t'Şrutiyet Kur§UD dolma k!lle m Ycnğa<I _orta okul sınır 2 de 68 nu: 
K drk" .. d K §Ci'l' d tlu. Bir bölük ac:k0 r V" bir böliik u!irunda scltid düşen kahraman - caddesini vasleden Muellıf sokağı ı r Son Posta hatıralı) mnrruı TürkAn, K<mya Çtne merdı-

iS • ~yut;. \ i ın e. ot~rdn polis muht~lH mt-ktebler ve Eviib 1ann ff"c\tlkArltklan karşısınrla da şimdilik öylece bırakılmıştır. Bu Ankara Maarif Vekaleti muhasebe ven mnha!Je.c;i Kız muallim S?lı:ağlnda. 
b' ia~ın ad ıde 1 

mazi 
1.~~~n de ençllk t kilAtına m nsub 1000 hüsran dejtil purur duvrrıamı., Ja- vnJun tretuarları yayaların geçme. müdür muavini Mehmed Ali 0ı;ıu Mu 127 numaracı Afife 11stünel, İ.St.anbul 

ır ~ ın b~ dasınb' a m.an.~a 0b~unf e ,. .. ne mövdand" vetlerini almıc:lar zım J?:eldi~ini · 16 Mart - cehicHPtİ - sine ve ortası da otomobil durağına -eaffer Oürlen iste.nbul kız ~ual ı~ Môda 8 inci Okul sınıf 4..B de 4.87 A3. 
uıınır-.en ır en ıre uetune u c- l'>"° '- "' ' "I' h · d'l k · · v-.-1~ 
nalık. gelerek, mangalın üzerine oü~ dı. Vatan ş~idlrtinin mrıza"ları~ mizin hatırasında (!n Yüksek be - ta !l!I e ı ece tır. me.<ıle~ mek~bi sınıf 2.D de 325 NI- san "'~· 
müttür. Bunun neticesi olarak clbi- na İstanbul Vllav,,.tl, Belediye, !!eri t1aslet olan miJJ~t için feda- ---- met, ıstanbul Beykoz orta okulu .ı-:ınıf Ayna 
llcaİ tutu~mu~ ve kendine Melen ka· C'üm:hurivf't Halk Pnrtiı::i. BPcif'n kfırlıkt, en büyük milli fazilet cılan 1.100 e~ektri k 2 de Haldun Gürean. (son Posta :ııatırtııı) 
dm vücudü alevler iı;eriııinde ıon T rbivesi Ul'l"um Müdürlü itil fs - kahramanlığı takdis ettitim!zi .söy la ... m bası konacak Dia fırçası ~tanbul EmtrgO.nöor..ıa :tsoıtuıu sınıf 
hir gayretle kendini 110"-ağa ata'biL tanbul bölı:rt"Sİ iba~kanlııtı. t~c;mi lemiştir. (Son p'ostn hntıraıı) 1- Bde 25.f Bamlh 1.tl, ~anbul ~ 
mİ§tİr. Etraftan yeti:enler E.minen.in ve tıusust muhtelif mü~es~ler na Yavuz Abananı tnkiben Edl\bi • Elektrik, Tramvay ve Tünel I~ Ankara Hamamönü Dcmirtaş ma· • tlh Keçeelltır c~dd~_,ıMe Nihİ!ıtso~ 
elbiaesini hemen üzerinden eoyup mına ~lenkle-r bırakılmıştır. yat Fakült~sinden Halid kürsüye Jetm~lerl Umum Mlidürlüğil ~ehtin hnllesl Karnlnr soknk 38 numardn 16 nurnn .. aaa Ahm~d :sma, f ~n 
atmıtlarııa da bu müddet zarfında Merasime saM IS te aSkl"'r! ban gelmiş ve Üniversite ve ge:nclik muhtelif aemtlerİhdeki s~kakhırda Nevin Kızıltepe, Konya Gazi Alem • Arnnvuddkl)yR 25 ~neı 

0 
°1

1 
sını ta.. 

ihtiyar kadın vücudünün muhtelif do tarafından CAlınan f stild~l namına bu hazin Ylldönümünde yen.iden t ı 00 elektrik umumi tenvi.. şah mahallesi KilrkQil sokak 2 nu- lebesit'I en e1'l"l'Z ve ezg n. 
:yerleri~den aiır a.':'~~tte y~nmı~br. m~ile ba$1Armuştır. ~rk gendi~i~in hevera.~ma ter- 1 rat lnmbası koymağa karar vermiş mamcta :Berna Akynvnş, İ<ıtaııbul Kitab 

Emıne ~ılmaz olum ha~nde Hay Bundan sonra ~İr Meclisi a- cpman olan bır nutuk soylerrılş -ı ve bu maksadla bir program hazı~- :Pert.emıynı 11.'Jesi sınıf f.A da 147 Konya liSc ortn. kı':lım sınıf 3.A ııa 
darpaşa Numune haıtanesme kaldı- zasmdan Melilıa Avni Sözen c:e - tır. ı B IA b ı k ı NU!I'et Mutl11kal 1981 numaralı Met.in Önal Aydın Oazl 

1 '- d · 1 l ~ 1 amıştır. u am a arın onu mail · 

1 

· 
rı ara.!(,~ _!~1 atına a ınmı~tır. ıhir namına <:<>k hevecanlı bir hi - Nutu~l~rdnn son.r~, 16. Mart için 165 bin liralık bir paraya ihti-ı Di• macu~u bulvarı 154 nUtna.rtıda Berin Batur, 

k 
\
tabede bulunmuş. bu nutuk halkın sehidlerının .ru'hu ıcın fatıha o - yaç olduğu eörülmüıtür. Şehir Mec- EI6.z:.I Atatürk Jlkokulu stnıf 2-B 

Komşuları, 11 apısım oodrnn tezahüratı ve a1kış1arnc ktırrmus ve bando $open'in ma - ıw bu-Proıır•nun tatbiki için ı 651 
kıran sarhoş.ar sık sık kesilmiştir. MPlina Avni tem havasını çalmıştır. bin liranın Elektrik 1darcşi tarafın. E . 

Sözen 22 sene evvel Sehr.adehaşın-I Müteakıben bir askeri müfrete dan yirmi senede tesviyesini kabul 
Kocamustafapa!ıada oturan Rem da vuku bulan facianın kısa hat - tarafından &lavaya üç el silfılJ a - etmiştir. 

zi isminde birile k~yınbiraderi Avni lada tarihıcesini ci?.dikten sonra, tılmıştır. Bu para ileride El ktrik idareli. 
evvelki rece çok miktarda takı iç- ıinlerine şöyle deıvam etmiştir; Son olarak duruş sırasiJc kıt - nin Belediyeye vereceği meblağdan r ) J · · k- .. · ı 1 k 

1 l rh d '- ı kt bl f d 1 <Baştarafı ! nci say ııda. rının omur, su, yıyeccK a ma 
rniş er ve zi zurna sa oı ol ux.tan ,_ Dünva ba~nlerde bir ce- a ar ve ıne e er tara ın an b r mahAub edilecektir. Bu husuıta 

1779 
yılından 1783 yılma kadar hullusunda '.Pek çok işine yaramış.-

sonra: hcnrı<>m oldu. Bu arada istiklfll ve geçid resmi yapılmış ve merasi- 1941 yılı bütçe karınnanıeaine de 
'h devam etti. General Ellnit'ih ku- tır. «- Biz intikamımızı alaca~ızıı Çcrefini ka•vibr-ionJer var. Arslrın me nı avet verilmiştir. bir mad __ de_ila_-ve ~~~lmi~tir._. . C 1 ~ k 

diye aralarında eski bir ihtil!if olan ve kalıramen Türk ask~ri! 1 - - - mandası altındakı ~bt! uttarı Vakıa asken harekat bakımm-
kom~uları Alinin ~v kapısına. çul-. Bu..:ın du"nvan1n t..nzu" seı\de Şehremiııi halkevinde ubeler Y t d .. 1 1Y.r (l:!arnlzonu düş.rnanın bütün hu • dan Cebelüttankm .geçen Dünya 
ı ı Ell · çi Id ~... ,.~ uınur a ıan ıgı ça an · cumlarım muvaffnkiyetıc tardettl. Hatlbin<!e oynadt~ rol o kadar ~nmış a~dır. enne gc rdı. en Dfinva. sano gü'Vc>nlvor. Sen. 221 kongresi hıraız 1 HattA iş bu kadarla da kalmadı. , bil•n";k deı.tıd:. cun1..ı\ Cebelütta-bır demır]e kapıyı kırdıktan sonra sene evvel ıparolalanmıs bulunu _ Şeh . • H . . . " , ... ,, ı l'l.u 
tekrar evlerine dön:nUşlerdlr. . . remını alkevınden: Evnm• Hasır iskelcainden bir tüccara •· 1782 sene.si Temrnuzundn FTnns1z• rıkla alôkaları olan Pransa ve İtal· 

Alinin şikuyeti üzerine dün ad-· yorsun. Bu. ilk U\'Uta"dak, ~;p zın Dıl - E.debiyat, sosyal yardım, id .iki yumu~ta ~ndığı. ç.alan Aptul- İso~nvol filolarının mü tere
1
k ":c 1 ya gibi Akdeniz devletleri, fngi _ 

Jiy~ye verilen suçlular Sultanahmed ayakta durmak paro ası ~.r. _. 1~· kütüph~e.n ve neşriya~, tarih .. müze lah Receb ısnunde hm yakalana- katı taarru~ları zamanında ngı • r 1 . b' .. ttefki idıler Al 
ı ncl sulh cezada muhakeme edil ~r sevdafüı.n vazıgoçer. yuregımız şubeJennın kongrelımnde ekseriyet rak. adliyeye veril'!liştir. l lizle-r. dUşm:ınlarınm bütün harb ' r:ı~~r~n i~r~~k mb~sın~ §İmal deni: 
dikten sonra birer gün hapse ve den. söküp a.tarı~. Fakat, vazgc - bulunamadığından bu şubelerimizin Suçlu Sultanahmed 2 nd Sulh Ce g~ilerini batırmıya \'eVahud . dy k Ik k ,. t hd'd. 
alh .. ar lira para ceozasına rn.ıı.hHtm ccmıyece~i~ız hır sevdamız var- kongreleri 22/3/ 1941 Cuttınrtesi tada y pılan duruşması sonunda 1 vakmıva muvaffak oldular. Bütün zdın C!1 :ık nb~a o_rns;rı .d.e 1 

ediİmişlerdir. dır. Bu da iStikliil ve hürriyet sev günü ıaat 16 da tekrar evimiz sa· ay ' glln tnüddetle hapse mahkum bu harblerin ve taarruzların neti· ı c eınuye<X? ır vazı~e e ı ı. 
damızdır.• ı lonunda yapılacaktır. Kayıdlı aza- ve derhal tevkif dilmiştir. cesinde Cebelüttarık gene İngiliz· . Bu .. ~arbde Ceb~luttal'ıkın rol~ 

Şehir Mecf isi bugUn 
top!amyor 

ıMüteakıbcn C. H. Partisi ve nın bulunması rica olunur. -
1 

i 1. d k ld t t zaman bilsbutun ~mmı et kPshetmış 
er n c ın e a ı. s e o - d C" k" t ·ıı Yanlı§ ilaçla zehirlenen bir danbcridlr ki Cebelüttarık. crnn bd•ıtunmakta ır. ühu.n ub. nvAıkdere. • 

Şehir Meclisi bugün öğleden 
sonra toplanarak Karaağnç, Konser. 
vatuar, Darülaceze ve Şehir Tiyat
rosunun varidat ve maar f bütçele. 
rini müzakere edecektir. 

M tbunt T eknisyenl in Birli· 
ğinin senelik kongresi 

Birilğimizin mutad senelik kon
gresi 6 Nisan 941 Pazar gÜnİ.i aaat 
14 de Eminönü Halkcvi salonların.. 
da aktedilcct"ğinden aznmızın be
heme'hal hazır bulunmaları ehemmi 
yele rica olunur. 

Müuıkerat Ruznamesi: 
ı - Heyeti klare raporuDun kı

raati, 
2 - Heaabntın tetkiki ve idare 

heyetinin iibrnsı 
3 - Niznmnumenin hazı mad. 

dt-leri üzerinde tadilat ve bilhassa 
içtimai yardım müddetinin tahdidi 

4 - Yeni idare heyeti intihabı. 

c Üsküdar Halkevindeki konser ) 

yeni oa .. nwcik.i cemi7eti konser heyeti tarafından dün saat 
f 4,)() da Üsküdar NJk.-i .Jonundn brr konseı- verilrniftlı. Konser 
dinleyiciler taıahndan ile tak ib edilmipjr 

Resim, konser .bcyetin.i ci)M:cnnebedir 

Paze.r Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey dikkat 
ediyor musun .. 

--..:::-;;.-
~ //,,,,, 

• . . Şu ihtikar deni -
len kötü şeyin her çe • 
~df oluyor •.• 

. • . Gazetelerde gör
düm .. Şimdi de bir ku
maş satan bir terzi de 
yakalanıp Fiat Müra -
kabe Komisyonuna ve-
rilmiş.. 

Hasan bey - Eh, 
şimdi boyunun ölçüsü
~ a~ ela ı:ôrsünf. 

kadın t ·ı· 1 · 1· d b ı akta en sonra en ın ım ır enız ngı ıt erın e ın e u unm - , • 
Kadıkôyünde Raıoimpa~ mahal- dır. devletı ola~ .Fransa.: nıal!lub ol • 

1 · d R f ,... · · d F k t M' k '..] vazı· muş ve İngılıZler içın 'faydalı ol • esın e oturnn ai e .::iezer ısmın e a a ınor a auasının - • 
bir kadın yanlışlıkla ila~ yerine süb- yeti Ccbelüttarık gibi olmadı. n;ıak şöy~e. dursun, .'hatta :ıararlı 
lüıne içmiş ve zebirlenmiıtir. Fransıılıı.r, ı 756 yılındn, Mlnorka- bır rnevkt ışgal etmıye başlamış· . 

Raife Haydarpnp Nilmune has· nın başlıca limanı olno Port-Ma- tır. 
tanesin kaldırılarak tedavi altına gon'u zaptcttiler. Maamafih 17631 .Ce~el.üttankm bu harbde. ehem 4 
alınınıştıT, yılında bu adavı te~rar. İngilizlere mıvet~n~ artıran başlıca amıller -

iade etmek mecbiJrıyetmcle kaldı- 1 den. bırı ~e. İtalKa -~e İspanyanın 

(r~ J Jar. Aradan bir müddC't gectiktcn vazıyetlerı<:hr. Çünku İtaly~, g~ • 
sonra 1782 yılında İsp:mvollar 

1 
çcn tıarbdekinin aksine olarak Jn

tekra~ bu adayı ellerinç geçirdi - 1 p;ili:ılere düşman bır cephededir. 
ler. Bonapart muharebeleri es -

1 
İspanya da İn1!ilizlerde?1 ziyad 

Şehir Tiyatrosu 
dmikliıl caddesinde nasında, vani 1786 vılında İngiliz- Almanya ve İtalvanın dostudur. 

ler bu adayı bir daha işgal ettiler. İnt?ilizlerin aleyhindE'! acık bir 
Fakat Bonapartın 1sron üzerine ceplıe alınıyorsa, bunu tnı?ilizlere 
İngi.lizlcr.1802 de yılı Aınyen sul- olan sempatisinden ziyade coğrafi 
hu .ıle Mın~rka adaSlnı İspanyolla ve dahili vaziyetile İ7ah etmek 

komedi ku;mında 
Ak$am saat 20,30 da 

P.AŞA HAZRETLER! 

iP iZL~R 
1000 Lira Mükafat 

!Bu ge~ kız hakkında 

ARK 
SiNEMASINA 
MalCinlat verebilecek her 

şahısa bin lira mükafat 
verilecektir. 

ra ıade ettıler. jıazımdır. 
Ccbelüttnrlkın ni.\fusu 20.000 İngiltere düşmanlarının Cebe -

dir. Tabit orada bulunmakta olan lüttarıka bu kadnr fftzla ehemmi· 
l~~ıiz. garnizonu. bu ". ~fına d~hil yet vermelerini, Cebelüttıırıkın, İn 
degıldır. ?radakı İngılıı garnı~o- 1 gilt.crenin Ak~nizdeki hakimiye-
n~nun rnıktarı!.. zaman ":e sera~~e 

1 
tinin temel direklerinden biri 01-

gore dalma degı$nektedır. Bu~u.n masile izah ctınek Iamr.dır. Bir 
orada bulunr;ıakta ola~. İngllız ı insan kendi evinin sokak k!p1sınıı 
kara ve de~ız k~\1Vetlm ıne m~n- nB"Sıl 'bir cllernmiyet atfediyorsa, 
slrb skerlerın mıktarı meçhul 1sc t . .. 
de, Cebelüttankı müda!ııay,a ki ~ n.wltere. d~ Çebeluttar,ı, ka. bu ka. 

-..l b'l k k-.l l "ukları dar büyük bır cl\emm ye. atfet -
fayet l..-uC ı ece <~ar o c:ı . kt d' Ç" k- C b ı~ tt ık 

h kk kt Ceb 1 .. tt k n bu" :rne- e ır. un u, e- c u ar ın, mu a a ır. e u nn ı - +_-ı .. . 
yük bir filoyu barındırabllec k bir ıı~ı!tere duşmanl!irmın . clıne ~ 
limanı, müteaddid tayyare mey • m~sı demek, İn(lltcrcnm. kendı 
d l _.ı Bundan maada evıne sokak kapısından gırrneme-

an nrı vaıuır. . . f · · d' k. 
Cebelüttarıkın birçok yeraltı han- sı de~ktır. ste ı?unun. ıçm ır ı, 
garları yeraltı mühimmat depola- Cebeluttarık İn~ıltercnın Akdr .. 
rı da ~evcuddur. ni7.deki istinad noktalıtr•ndnn bl· 

Ccl>elüttarık gerek karadan rincisi telakki edilmcl:tcdir. 
J!Creksc denizd'en ve havadan y~~ Cklecek yazunızda 1~1lt~rcnitı 
pılacak her taarruza knrşı kendini Akdenizdeki ikihci istinad nokta
müdafaa edebilecek kadar müs - sı alım Malta adisındnn bamede-
tahkemdir. Cebelüttarık geçen ceğiz. 
Dünya Harbinde, İngiliz gemile- Ha.san. Ali Ediz 
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~~ =ı;a;M~iirii1iUiil 1~ [ Hi;r~Ni LE 1; 

:f4~~fa~=~~~;n;;: Trablnsgarbda. maneviyat ~:'rk ı:= ı.,;.;r:~::~·~=~:;= ı 
~~~=~;nv:i~i1f::~y:9;:~~!~ y Okseıı· vor ve ltalyanlara :;;;l=~~~~;!~e~~:~-:ıe ~: 
lıkrtrıe ıll'rlemektedlrler. Neglıellı, J t' tauılWlHI dante ıcabet et-

IMogadiscio - Addis-Abeba yolu il- b b 1 ıY eni · ~ 
%ttinde~ir. Hareklta devam edil- ncum aş ıyor da yeni z;;rn ?"'!!ger yay~ zaman~a 
me1rtedır. b' ilk k ıymıı .. · enı karı ile 

f--"'iz tebe:! ~ te.. arpladılar. Yeni karw, d~ 
uıııu •oa• dım, çunkil eeki karım da Yatmlfe 

Londra 16 (A.A.) - Hava ve Fakat apartımaa l'eni.leadikten aon. 
dahili emniyet nezaretlerinin teb C FETHi OKYARIN HATIRALA: 1 _, ra kannın da Wı :Jeniani tedarik 
li~i: l etmek lüzum1111Q W..e~ Mnra-
Düşman tayyareleri. oı:m j{ere. Yaıaıı: Emeklı Genera H. Emir Eı kiiet an ötrenmifdm. 

T ..ondra mıntakasına hücum et'Yli:, Kanaı aüla ,;ide eordaa 
1 rdir. Fakat bÜ'iÜk mik ·asta ol- - • - 1 mUfrez.elerle tehre yaklattık ve aa- - Apartunaıumm ....ı t.uıdu-
mayan hikum gei:e yarısına do~· İtalyanlann Tr.blııaa ,_.. ve ~- 1bahleyın ateı. ~çt~k. Tabii ıönüllü- nuz) 
ru bitmiştir. Bir cok bölgf'lerde maniBI nud iftjal dllild~ 'Vf lf" .erde hiçbir dı~plı!ı yoktu. .Se\"k ve - Rahat olacak. 
evlere ba7ı haı;ar oJmus. fakı:ıt s"'- salden S ıll.incit-.rin tarihine at.dar ıdare kabıl .~eııı!~•· Herkea kendi - Evet konforlu. 
babın ilk saatlerinde bütün ~·"Vl. orada •e ,ehit •ttafile vüMla cere- 1 başına b1ildıgı aibı harbediyorlardı. - inerseniz ıe~irelim ••• 
gınlar söndürülmfiştür. Bir tek yaın eden hadı.. •• muar~leri f!u w~et ~ Trablui tehnnin bah~ele. - Hayhay: 
vak'ada az miktarda ölü kaydedil bundan enel iinlatm!+'1m· Şimdi d~ rıne. gırdırn ve. Sukul-Cuı_ua denilen Yemek odasına simıittik. 
miştir bizim tarafta olup bıten hid1sderı. nahıye mtrke~ne yerleftim. (T rab- - Bura11 yemek odaaı demek. 

• 0 zaman Trablıı• umum kun-etlefi. lu• limanından takriben ) kU.Ur - Hayır, Sal a maniye. 
Yıman tebJiii nin erkim barbi7e reUi olan •ayın Km. doğu cenubunda •e \rahanın - Affeclenıjniz yanılmlfllll ... 

Atina 16 (A.A.} - Dün akcam fethi Okyarın ricam üzerine yazdık• ort .. ındadır). Bura91 bahçelik, bur. Bir kapı açtır 
ne redilcn 140 numaralı tebliğ: ları hahrlarından öireneceiis: malık, portakallık ve .uyu bol bir - Ben'i nanl buldunuz) 
Gün~n muhtelif saatlerinde ve «Fırkanın bir piyade alayı Bin· 1erdi. Butada bit ay kadar ltalarak Zanfet; fou modelin lbasbca Suali biraz garibsemittim. Bir 

c; ;ı., en ı n mu1ııerf rı"ktalarında RAZİ tarafında idi. Bir piyade tabu. ltalyanlan taciz ettim. vasfı'Chr. Blöıı; !On der~ ude cevab vermek Ji7.Jmdı .•• Kocası da 
mahdud bir şiddetle dUşman tara- tu ZüY&ra kazUUııda (Trabluaın •.Şurasını .ayliyeyim ki. 0 ~•nıa- f!k, kısa düz kollara. kısa bit ar- yannnızda idi: 
fıtıdan yapılan taarruz hareketle-! ı ı o Km. kadar aarbmda bir iske- na kadar Jtalyanlar Garbtrablusu kaya mtıkabil bol drake bir ön. Ne _ Şey bayan, nasıl ifade ed 
rinin hepsi püskilrtülmüşttls. le), diier ltir nya iki piyade taburu tarafınd .. yalnız Trablae tehrile o- bir prnitür. ne •bir buk, ne ya - Jim) e. 

HaYa abu 1 da Holll8 ye M1111ata taraflarında nun ıarlunda Homs ve Mıuata ita. b... - Ben'i 901UJoram. 
Atinıt Jt (A.A.) _ Umumi em- bulunuyordu . .Biai!11 yanımızda ilç z~la~na ~-:mitlerdi. F~t b.,ka Etek de llYJlj .. d!recede sade. - Evet siz, ~ey .... ıüzel 

niv t ti . t bl" ,,. . 1 tabur Türk ukennden ibaret ltir haçbır yen ıtgal edemenutlercli. 

1 

Bol klaıt- Yalnız onunde koeaman - Çek çabuk ısıhr, ayni zaman-
;ir ~~7;'~n n~~ ·v~r~~i''Mora'nın piyade alayı mdvcuddu. (Bir fırka- GlnüUiler ue 6cu"1dar bir fi,._ ve belinde daracık Mf da rPıh!! + ... Kurna9ı da -.ar ... 

eenu'bıı garbisinde bir limana bom da 3 piyade ve ~ir topc;~. ala~ı var• c8iz Sukul-Cumada iken kune- 1entür. ikisi 4e sadeliği hio, amma Kuma der demez anlamlftlm ... 
balar atmıs.c;a da hiç bir net~ dır. Trabluata bir de ııu\'arı alayı timiz ba:ıan azalıyor, bazan aıb lüıç ~. - Affedeniniz e•et, le)'•• Biz 
elde edem~i,tir. ~ulunuyordu.) :ırka Trablut te!t· yordu. Gönüllüler •ıloldıkc;a ~dır- İnce ı.ir vücudda ôu model ha- ona l>anyo derdik te ••• 

• n~den yalnız bır ~~tarya çıkarabıl- lanna •e evlerine dönüyorlar \re rilrulide «ü,zel gıörünecektir. Faz- - Ben •.• 
. Alınan fel,llii mışti. ftalya harh.ının zuhum"'dan tekrar bize iltihak ediyorlardı. Ge- la olarak tam manasile ıenç. tam - Şimdi anladım ••• 

Betlın 19 (A.A.) - Retnni tcb-1 e~el ~ır~a~an bır alayın Yemene celeri ileri karakol tertibatı almak mana.sile yeni ve deiWJı. Karyolalı bir odamn Ul*t ·~i-

- Yatak odası ..• 
- Sanbr a kuı'e 
- Bu da> 
- Elbaae dolabı 
- Gardrob. 
Kapuıaı açb: 
- Güzel tilkilerin· 
- Tılki mi?.. Ne 

ki de kurk diye omuz 
Rönu. 

- rulmiyordum. e 
inaaa.ını da ... 

Kocaaı karyolanın 
çift i.Jc:arpin çıkardı: 

- DW. ben aörd .. 
•ldun. 

- Timaalı deriai d 
- Ha)'U, krokodil 
Ben de meğer hiçb 

J"OFmUfllm, 

Apartımanı ~ezmi 
vakti de gelmiıti. Kad 

- Kocama içki do 
meklerden evvd yalnız 
tif alır, dedi, aiz ne al 

Daha fazla tahamm 
mıştı: 

- Şimdilik, dedim, 
ppkamı ahr, aiderim. 
da, ••• 

- Ya sonradan} 
- Sizi maytaba alı 
Kan keca Dirlikte 110 

- Bilmiyoruz... Bir 
mı? 

- Ben sizin eviniz 
hiç Mrini 1Mleme41im. 
de bilmediiinls o ohun. 

Paltom kolumda, şap 
80luiu tokakta almıotnn. 

r J.,,,..,_ ) 
lik: , . 1 11ondverıldı_!i Vf! fırkanın zayıf bıra· ve bir gece baskınına kartı kendi.. __ dı • 

. Alman kıt alarının. ~ulgarıstanal luklıgı dogrudur. mizi muhafaza etmek pek süçtü. Ş k d ı· ------------------------ıı 
Rınne!fine ıplin mucıbince devım •fırka kumandanına Za\riyede Çünldl nöbetçiler sıkıldıkça Jerleıi- ap a mo el L Bunları bı'lı'yor mu ı·dı·nı·z ' 
edi111"ektedir. yaptıklarımı .öyl•dUtı. (Fethi Bey o.i bırakıp ııidiyorlardı. 

ıAlman sa'nş tayvarelerinden Tunustan Trabluaa gelirken burada, «Halbuki İtalyanlarla aramızda· 
"!Ürekkeb ku'V'Yetli 'bir filo evvel- l.irçok yerlere telgraf ctekerek yerli· iti mesafe 6:7 kilorn~eden lh.retti. I 
kı .gece j{ayTi mü.,aid hava şartla- leri, müstdvll ltalyanlara lıar~ mem. Bunun için beıı hemen her s~ ltü.. 
n_na raltnen Londra ve C'enubi fn- leketlerini müdafaa için tinüllü ya· çüit bir müfreze tertib ederek ltal
.nlterede bulunan ve askerlik ba- zılm•i• davet ve tetvik •tmitti.) yan hatlarının muhtelif yerlerine se
kmıından ehemmiyeti haiz olan Aynca fırka metkezind•n de sene ce baskınları yaptırıyordum. ltaL 
h dı>nE:'rı- lıi1cum etmiştir. Londra birçek 7erlere ııörıüllü celbi için tel· yanlar bütün müd•faa hatlannın 
da limanda rnOteaddf d orta "'e bir er aflar gönderdik. iki üç giin sonra, baskına uiradıiını zannederek sa· 
bfiVük va~n çıkmıştır. yerli gönüllüleri ıelmeie Jı.a,ladılar, baha kadar milternadiyen tüfek, 

Altn11n hava kuvvet~ cenubi v~ bir takım harb nidaları çılr.ararak mitralyöz ve top ateşlerile kendile
l~ıt~~nln sair y@rlerinde tay. - h .. m kendilerinin, hem de etr•fında. rini müdafaaya çalışıyorlardı. Bu 
Yare mevtlınlarını ve llmıın tem - "ilerinin maneviyatlarını yübeltme- suretle bize taarruz etmek akılla. 
lat~ ı tec:f rll bir ~urette vanırın ve ie çalışıyorlardı. ı nndan geçemiyordu. Biz de o aaye-
lnfll8'k bnmbalanle bombardımanı /t l l hii L. .. -...ı de nisbi bir emniyet ;..; .. de aecel~rl-
etfT'i Jerdir. ~yan ara cam ~ıyor . . . . ·r-· • · 

~ımfllf M11k da Jrettt ilk el .. . mızı geçınyordulr.. 
lf"ri f f'(YiIIZ m~JO kt»TI•t'lftı t'e- . • t ı. ır dıT ıriindenberi mane- "Ettesi gün halyan rMml teblii-
A~~ bia dvannda ltitut tah_. v~ ~=u ı,~t~-~U ıra~ da: n;tıyord't !erinde hersün yapılan •ece baslc.ln
datıtiı muvaffakiyetlfı bom'bardı-ı' diiunin lı.İta:.n~: ırT1eblua e!':h~b.. dla~nıhn b tid1 detl~ ~~rtü)düjüne 

t · 1 d' ı,· b" .,... aır a er er o .. uyor-mP..., " mıc: Pr ır. ır gece ucumu t.!rtib ve bJrkaç ....... ..____,,_,. · 

Haywan neıileri we sayı~arı Bil0 tsiz seyahat 
Viyanalı hayvanat alimi Löner, Bütün d&nyadaki nak 

dünyada bulwıan hayvanların nevi- nnda bedava eeyalaat e 
)erini fÖyle tesbit etmiıtirr •dile aizlenmit insanlar 

Memeli hayvani' 2000 nevi. dili F le.at k Hi 
kuliar 12.500 ne ı. böcekler ,.e . r. a .• re •r n 
kurbağalar 4 5 00, balıklar 12 .ooo.

1
8!r. ~ne. ı~de trenlerd 

Fakat hepsinden fazla olan 'böcek-! kipnm bıletaiz aeyahat e 
lerdir: 230.000 neYi. riilerelr. yakalanmıılardır. 

Biri ders veriyor, öteki soruy 
Alman hatva kuvvetleri. Malta dai topunu da müfrezeye terfik et- ..,..1111 ~rımada bir ay, nilıayd 

ada~ında Halfar ve Luiea tayyare tim. Bunlar gecele~ln şehre y .. kın ltolyan faarrusrı Oluıyuculanmd•n 8Qan L A. lıdır. Çocukken aeovmek. 
mPvdanlarını da bombardıman et yerlerde ateı açnuflat ve .lta!~•nları uSukul-Cumada bir ay kadar kaL Tıpkı eski kalpaklara benziyor. bana yudıiJ mektubd. batandan le bailanıp, uzun yıllar b 
miııılrrıdir. Bir Alman avcı tayyare .. baha kadar tel~ta dbtUrrnuılerdi. dım. Bır sabah İtalyanlar bize iki Onlan andıran bir kenar, kunıat- cec;en atk maceraaııu anlabyor. ı... I sonu hep böyle oluyor. 
ei, Vidceors Wellinvton tininde bir B:ı suretle hem bizim ta.rafın ~ane- kolordu, yani altmıı bin kitillk bu tan bir tepe. Ba$ka ramftürU yok.1 A henüz daha talebe iken vapurda yucum talihli ki, yeniden 
tnııiliz tayyaresi diişürmlistür. 1 vı kuvvetJ ~e~kall~~ Yükıelnu,, L kuv~etle denizden 1/e karadan ınüte- Zaten fazla.st ho~ kaçmazdı. Ori-ı raaladıiı bir gençle tanı117or. Bııbir • .evaceii bir et bulmut, evi 
Dl.~an tayyarelerf. dün pece taly•nla~ iıı1m ücutnlanmı:ıd~h addıd bataryalar ateıile taarruz et- jinal mode~rdcn hoşlanınanız lerlni aeviyorlar. Genç erkek &e he- Evlenememesi. evde k 

Rarbi Alır.anvada hudud mmtaka- kor~maga ba' •a;ı•~ ve ~e~ de nı.- tıler ve bWın aol cenahımızı çevire- h~rhangi tüyHl, kabenk bir şapka nilz hayata atılm11 deiilclir, t•lebe- muhtemeldi 
ıı üzerine birkaç bomba atmışlar- h~e~ lniıyativ ıım • 1 mıze ııeg- tek biz~ cleni&e doiru atmaia tqeh- lwmqile, yahud kürkü: düz ktı: clir. Nitanlanıyorlar, ~nel~r ıe~~ Kıaacam: 
dır. Az miktarda gelen düşman rnııtı. hus ettıler. 1 maşla kanştırarak aynı modeli yor, s•nç erkek artık ıı •uç aahibı ı Nitan ve reemt niklh 
tayyarel;ri askeri hasar ika ede -1 .ltalyarıTlrın bu g~ce esna•ında «Her yerde müfrezeleıimiz mu. yaptırabillrslnlz. Kilrkün vakti olmuttur. arasında geçecek zıaman ç 
ll'lemislerdir Sair hasarlar t=hem- fehltde göıtetdıltleri teli• ••hir hal kav~met ııöaterdiler ve ltalyanlan Recmek tizeredir. Kilrk takUdt bir Şimcii neticeye ııelelim. Genç er· ı malıdır. 
ıniyetsi1Xf ir • Dü"11an tavyarelrri .1 kı tarafından bıte haber ·v.rilmit \re hayli zaman durduttular. Biz de Su- kum~ bahar i~ln daha iyi olur. kek, bir bqka 11enç kızla evleni7or. * 
nin attıtı bombalardan biri ttir bu haber bUttln Garbtrabluıuna çolt kul-Cumadan Aynı-Zara de~ilen --- Genç luz da pek yakında baıka bir 
iis" k d 'k' Fran.c:ız harh çabuk yayılmıı ve bıttabl Atabların yere çekıldilr. (burası Tıablus lim•• p tik b •r •ı • ıenç erkekle evlenecek. Genç kı2 Ok~uc~lanmd~ Y. C. 
esi ~R. ampı~ a 1 1 sebebiyet nefi•le•ine olan itirnadı büsbütün nının takriben 1 o Km. cenub dolu- ra ev 1 gı erı bana yardıiJ mektubun 800 Atırla- yı bir teaadufle mekt 
\1e;ı~ın. yara anmasına 1 artmıştır. ıunda "e Sukul-Cumanın 6 i(m. ka• Alömlnyum tencere ve cezve nada töyle diyorı yuk~rada bana yazdıkların 

1mıS't.ır. ~ dü ıAradan 2:3 hafta kadar zaman dar cenubundandır) ve akpma ka- kulp ve saplarının •nırken elini- aBenim batıından geçenler b.,. ettıgım L A. nın mektubun 

31 
2 tile I!'i Ma~ ara~ın.;. ~ma~ 1recti. Bu zamanda bize iltihak eden dar duımanı durdurmaia muvaffak zi yakmamalan için tutacağınız kalanna dert olmalı. lztırab çektim. r~ açtım. L. A ya aid ol 
a~a!e ta e rnı ır. t yn gönlillillerin .. rısı 2 :3 bini bulmu~ olduk. labkbalimin ınahvolduğun• kanaat dikkatle okuyunuz. 

ıntidkd(!t ı<:ın.dE' A!manlar 21 ayya tu. Bittabi bunların bazılan •ilih•ıı, «Ayni-Zarada bir ilr.i sün kaldık- yerlere bir 11ra sicim &armalısı- getirdiiim, hayattan, her ıeyden Gerçi iki vaziyet ara.ın 
re aybetmışl!'rdır. bazıları dil eski çaknıak.lı tüfeklerle tan aonra Aziziye kazuına seldU. nız. Kapaıkların \Ut.ündeki tutacak ümidimi & .. tiiim ııünler oldu. Tah- rinden ayrı kıeımlar varsa 

ltalyaıt teblllt mli8"lliihtı. En iyi iilShlar Cıra tü- ve kuar11lhımız1 orada yerleıtirdik. yere mantar sıkıştırıp kapağı da - silim yanm kaldı.ı> terek olanlar da ınevcud. 
Roma 16 (A.A.) - İtalyan or- fekleri idi (Yunanlıların kullandıiı Bununla beraber Trablua phrinin ima bu mantann iki başından tu- Simdiye kadar çok defa bu •Ü- 8ÖyÜyeyim ki: Size teklife 

dulan umumt karargahının 282

1 
tüfek). Btı tüfekler oralarda her na- etrafında zabitlerin kumandasında, tarak kaldırmak da ayni maksada tunda mevzuubaht ettim: ) lar, nişanlı vaziyetinden 

nUTn11ralı tebliği : sılsa çok miktarda halkın elinde müfrezeler bıraktık ve ~u müfreze. ,.arayan fa,dalı bir tedbirdir. Uzun seneler nitanlı beklemek ağırdır. Bir kadın hıçbı r zaeı 
Yunan cephesinde 11 jnci ordu bulunmakta idi. ler şehri yarım daire ,eklinde çevi- __._ ~ok yanlıt bir har11kettir. Eberiyet- le vadlere aldanarak bir erk 

nuntakasında mevzii hareketler ı Jllı hü riyorlardı. Müfre2eler, hangi istilct1• ve garba dotru müfrezeler gönder- le bu ni anlan ya bir taraf, ya iki lanrnamalıdır. Mademki 
esnasında es1iha iğtinam etttk ve . cum mette olursa olsun herhangi bit ltal.. rniıl•rse de; bu tabi!e .ayeeinde i- taraf birden bozar, lr.enclilerine yeni dürüıt bir çalıımayla temin 
bir miktar esir Ald•k. Tavyare müf «Bu ku~etı. b"!lun~ Trabluıı te~· yan huruç hareketi halinde İtalyan hatııı olu~dı.aklannı görerek derhal etler ararlar. ltte okuyucum da bun- ı sunuz. Çalışmaya dl"vanı e 
rezelerimiz Yunanlıların mühirn rine daha cıddı bır hucum yapmaga kolunun yanına ve bilhaısa arkasına ı reriye donmUı14!rdir.» !ardım bir nümunedör, zc talib olacak, be~encceğ 
bir hava U~nü bombardıman t't- karar verdim. (23 Bırinciteırin ta.. hücum etmek talimııtı verllmifti. (Devam ediyor) Olr.uyucumun hakkı var. Barın- erkekle evlenirsiniz. 
ınişl('rdir. Dün ö~l d~ sonra düş- arrutu). Geceleyin bır:•ç koldan cıltalyanlar bir iki defa cenuı H. C. Erkı1et dan g~cnler baıkalann• den olın._ 
ınan tayyareltti Avlonvayı bom - • = --=====-============! 
bardımanda ctl~ hac;arata seb _ .son po&taıı ıuıı telrikaaı: 50 rum ... Mükemmel bir anlatma nok Şimdilik odanıza buyurun. uyu. bir türlü bulamadı. Dıli t 
biyet vermişlerdir. Düşmanın bir tasına vardık deiıl mi) Demin bü. yun... gıôi idL 
tavvar<'~. donanmanın hava dafi ~~AN ~ · tun bunları tutup da bu aktam 81y. Yan taraftaki ayna, nıeaud bir Necdetle Mine bir müd 
bataryalan taraflndan c!ft$firUl • • lediğiniı için size ııtem .eder ııibi yüz istiyen, arayan Veneclik tarzı lece kar11 karııya, bir ,ey d 
ınU~tilr. idim, halbuki haksıztrn... Olduk· ıüael blr ~na, Mineriin ıı&zlerine hattl göz göze ııelmeden d 

Şimali Afrikada f ngilitlerln .mo • ça ıztırablı bir an, bir tatalama anı ilitti. kenclini tanımakta adeta tered- Sonra Mine, biraz evvel 
t.Orıu nakil vasıtalarının toplu bu- N A \(,LE. O EN 1 ~E DRlJ R f S .4M ı ıeçirdiiim için b8yle bir feY demiı düd duydu. gBsterdıği kapıyı açtı. 
lunduklan A:ge~abia rnPVkli Al _ olabilirim ... Ceç de olaa itin içyU-ı Bu yüzde timdi hiç renk kalma- Eşikte durdu, döndü : 
-b an t"yyar"'l .. rl tarafından L-m - '~ d' h ı S d h'ıı- B k zünu öirennıif olmayı firndi tercih mı ... ı; solmuıtu, aarannıth dernek - Şu halde. yarın oö 
••• .. "" " pu _ Sevdiğim kız. ıı:en 1111~ eı, a aun .. · a e tunu iun: ıııtı ço ,. dedi. • ar~ı""'an t>dilmiştir. . f'" kız, m lr.ıymetü teyle d ki. ö u U&. ediyorum. Artık .öylenecek bir te- azdı. Bu gibi kelimelerle ifade edil-

Şarki Afrikada düsman mühim yat yoldafı dıye k acc; ııım eçemi· de bir deierl r 1 var ı~ . « z r aa yimiz ltalmadı. Yorgun 'öriinüyer. mez bir ölüm saf'ılığı, adeta ani bb - Evet, yann. 
kqVVetlerle Keren cenhcsindc ta ar deiil!.in~z..ı,.. Artı 1 o ye: w !un his tın almasını deİtİ ı:.c:;ı· p~~y :.w sunuz, •i'!!f. yatınız... Otlanız 1\1.. ihtiyarlık çöltmUıtü. 
l'Uzlannı tekrar etmişlenHr. Düş- yece~ını:&J, :!:u::c?:.d~ safiyet isteriz! ' e v m rada. •· Y nız ve rahat kalacaksı- - Peki, dedi. Pek güzel. Bence -3-
tnan ,_-; ~kürtUJmu-s vo a"ır zay'ıa- aetmıylolr Lın D _ _Jı· "dı' Acılı öm.. Alev alev yaL L• L 1-'- nız ... Yarın bu konUfJllaını.za daha de bu hal tekli elbette müreccah. 
'· ,._,.. ıı; Ve tllıl 1 ııı:ll. eıu ı 1 • ll:ICI oır AlfDUZI UL, "'ku J d d • "kb r y } Ç k b' ~.u,ratılmıstır. Dücıman E .. itrt>de .... evt(İ dolu bir barclletle bana Mıaenin yanaklarını, alnını. boynu• ~ .n.et e 

1 
ev~ ke er ve ıadb' j 1

: Bunu anlad ığınız için size teıekkür • nız, oturuyor. 
0 1 

l\aın Abrasc'hiro üzerine akınlar :~;ıyor bana teslim ediyordu. Ya nu kapladı. Kulaklarında uiultulu n~rü:ıç~ a ıbca l--trar ve :1 hrld ederim. duğu halde, uzanıp yaslana 
hb' t>arak bir miktar hMaı;a sebc -

1 
. ' kurnazlık nedir, o bil. çanlar ötüyordu. Oda dlSbdU. Bit ııbaob tur, rar-.dı!.ırız. ,_ r·ı~r ~ı.~ Necdet susuyordu. Bu sükut için d erin yayvan koltuiun ucun '""'t · t' "' k an, rı) k ı. d" .. ba J .. d anı.ıın yanına onme" uan g.u.11 d _ _J w - hemen kalkacakmıt ııibi iliıi 

"" vermı., ır. .n.f'ren nıınta a - zdi u ıevdliim kaz artı yoa an. UfUP Y acaaını san ı ve ru . . e OllQah ayrılmaga tereddüd edi- tının zonkladığını, her bir l 
r~da düc:marı·n bir tayvaresi tü - :1ıdu Öna' ailırorum ... yerini alan hunun bütün -.ururu uranarak buna korkulan. ~kh~~a ıetırmıye lüzum yordu. Belki de erkek onun gene sızım uzım airıdıiını biaaedi 
~ ateşile düsürülmüştiir. la' d hilekar Mahluktan nef• lr.arıı koydu. lradeslıun içinde, bir yok. Evlilik ew '"?1•n ve kanun pişmanlığını, ne kadar eza duydu· N .. din söyledi? 

ya ndciı an, 1 S"z Mineeiniı ne ye· çelik zırha airmit gibi, dimdik ita- aaa:arında onlann elinden, nüfuzun iv .. l .. b ki' d M" .. ,_ v- '-ı'ttı"r O..inı' kemirdi\ 

SögUd Beled'y3 Reisi 
~öiüd (Hususi) - f S seneden. 
ltı-ıt ~ğüd belediye rdalilini yap. 
d ta olan umumi meclis aaaımı • 
rt~ Hüsnü Kiharoğlu istifa etmiıtir. 
~ vekaletine kaymakam Yusuf 

r Ceçmiftir 

ret e yorum ı • I d 1_ 1 • • d ı_ d K d ~ unu aoy emesını e ıyor u. ıne ı- aA ·• 
. M' . . 1 A tn• ben aıtık tı an ı, ıtenwnı tuttu. an .. urlar ı. azan ıııınız bu bak- bir an · · 1 b 1 f b"I dil biı 0 aıc::ı yukıi üstıinden a 

zık ki ırıeaı_nıı m aalıy~t mu G~nç adam deminki acılıiını bi- ita muhalefete kalkıımalanıuı aabe'b m · IÇlW, ~n a d~f :ad.. 1 
e e- seclktil _ Ya da belki acele 

Mhteyİ ~vrnıyorutyaı_:::: F• olan raz atan bir .esle, fakat ıene de çok olacak, berhanıi bir vuile verme- eFmalfkaot artu~n:md':'batıll.yerde de- ti? - Yalnız ,u var ki içini d '" 
sunuz aızı aevnı O•-'" k • 'hf fi d h ı_ • h v UL ... • • h 1 L h • d b • 1 Beni ..m,oraunuıl ço ıab a a: en areaet etmıye ça tatagım ... ğildi ııururu kırbaçlanmlfbt Rolleri teD laiçbır ra at uı:, atta zor 

• ~4t '"su bana puarlıkb, - Olduğunuzdan da daha aer• ı Böylece onlardan kurtulduktaft son d~ı 9ibi lııir .bim Tardı; ar. zifenin yapılmaııandl\n ııonrak' 
lllttntl '·' 1 · · d• bahsetti- beat olacaksınız. Beni hiçbir zaman l ra, benden de kurtulmanıı ı...:n M tık J.:lmenin yakıtlk almıy~v ' I hoınudluğu hile duyanıadt. dalavereli bir a ıı lflD en ~ .._. '- lim 

b c:ı!.-:_ ol- .............. diniz •.. Ben de ııizi tev.aıivo. yapmak lazımııeldimni dii•ünürüz. ••• l d•·.Uindü. Uyııun dil,ecek -.e en (Arkası 'Yt nizl isteıniyorum. unu ••• ~ -. ... _ ., •. -. -.-
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• 
Mart 

Askeri 1 Hergün 
• 

(Memleket BaberleriJ 
p!::.:~::k IBalıkesirde merinosçuluk 

Vaziyet (Baştarafı 2 nCi sayfada) 
es .. tarafı 1 inci Satyfa~) man en yüksek kıymetlerle sauı.-

F 'J - '-! -L Al cakbr. Hiçbir istihsal, uzun mu'"ddet Erzincan da 

ehemmiyet veriliyor, 
istihsalat arttı 

Akhisar, (Haıuai) - Son )'IU.r 
iç.inde Ak.hisarda pirinç zeriyatı ol
dthça çoğalmıı ve iatihsalAt bayıl 
artmı,tır. l ohumlano 11lah edi1ıne
ai sayeGıde kalite vaziyeti de yük
selmiıtir. 

Çeltik zcriyatı bazı yerlerde 
mcnedilmiı olduiundan elcimine 
Ziraat Vekaletince mü.aade edilen 
yerler timdi çok luy:netlenmiştir. 
Bizim muhitim.izde pirinç zcriyatı 
yapılan bir kwm arazinin eascn 
bat•ldık halinde b:ıluııan yerlerinde 
aeraeri vaziyetteki suları bu veaile 
ile ve mu.ntazam kanallarla mecraya 
allcıtmaık ınüm!Wn olaıakta ve böy
lece zar.ar iru edecek bir halden çı 
lcanlmaktadır. 

Muhitimizde aeniı mikyasta çeL 
tik.. zeriyatı yapanların başında Ra
ııb Karaosman olduğu halde Hile.. ' 
met Tabak, Kadri Ekin ve Hasan 
Kip bu defa kaymakamlığa müra
caat ederek, her sene alınması mu
tad olan resmt müeaadenin bu yıl 
daha önce verilme.ini taleb etmit
lerdir. Zira bu sene fazla miktarda 
yağmur yağdığından hazırlıklara 
daba ev~I ba,lanması llzım aeL 
melı:tediT. 

Açılan '9irçok sıfat istasyonlarında köylü 
koyunlarını kolaylıkla aşılayor, ve iyi 

cins kuzu alınıyor 

Köyleri su baskınla
rından kurtarmak için 

tertibat alınıyor 

1 vwu sın manyanın himmet 
ve teairile Yunanistanın ric' ate ic- ıçm, fazla sayılamaz. Nakliye van-
h_a~ edil~~ halinde İtalya,. indiği taları, bunları vücuda getiren fab
tili mevkunden daha dun bir mev- ri

1
kalar ve tezgahlar o kadar harab 

kie düşecek ve Almanyanın yanın- 0 uyor ki, uzun zaman için müstem
da aala şa'aaalı olm ıyan bir peyk lekelerle, yahud denizaşın memle-
01 kt B·ı-L · 1 l d ketlerden mal getirmek çok au"ç ..... aca ı . ı aJ[ıs ta yan or usu E- ~ .... 
lenleri mağlub ederek, onları Ar. çok pahalı olacaktır. Türkiye hı. 
navudluk topraklarından dı..,.nya devirden istifade etmesini bilmeli ve 

. Erzincan (Hususi) - Her yıl ..- bir tara~ h ı ·· .. .ı.._ aürüp çıJcarabildig"i takdirde İtalya- .... n:an ma su unu arıu.ınanın. 
ilkbahar mevsimlerinde dag" lard- '--' dıger t ft d b J L J 

1UU nın aiyaai ve askeri vaziyeti düze- ara an a, un ann ıı;a itele 
karlann erimesinden hasıl olan au- J k M 1. H le.rini yiikselterek 1'endisine sag"lam 
lardan yükselmekte olan Fırat nehn' ece ve usao ıni itlerle daha 1 başka türlü görii•ebil.,_eLti·. Bu ae- pıyasa ar temin eylemelidir. 
Erzincan ovasından geçerken aah.il- l v '""' J[ B' 
1 · d k I beble talyan ordusunun bı"r ... fen· ı.r vatand sözle imar edilmez,· enne tesa üf eden öy eri au altına _. 
J _ ._ ve .hiç olmazsa bir muvaffakı'yetı", onu ımar e ecele fey, o vatan aa-

a araıı; binlerce dönümlük mezruat F l k' 1 il 
h 1- h h b &flit talyaya ve Ouçenin kend1·.: ın erinin e erile vücuda gelecek ve ma su ah ma v ve ara etmek.. ..... 1 h ld ne çok lizım ve hatta elzemdı·. Fa- o an ma su ür. Türk topraklan-te ve bu suretle büyük zararlar hu- ,_ J 1 

aule getirmekte idi. J[at talyan ordusu nerede? r nın ten enmesi, Türle köylüsü rıün 
A __ 1 Niteldm bfrçok hazırlıklardan ve yüzü gülmesi zamanı gelmiştir. e. 

. l'Vlr ardanberi devam etmiı olan h d • d · eli cep eye yeni büyük kuvvetler yıg" - evır o evn r. 
l;u aferin önünü almağı hükumeti - Ul J, 
miz dü.tinmu··. ve çok yakından al~ drktan sonra lıalyanlann bir haf- '/ • .. u .! f1J ' 

,,_ v ...... tadanberi yapbklan büyük il'-bahar u ttı.un U.hra~H 
kadar olara'- halkın bu bu'"yu"'k der- J[ ••• ir 
dine de de~an bulmuştur. - Arnavudluk taarruzunun timdi müt ·M···0·······k·····1;·1···v·····k .. :·

1
·:··b·······

0
·····-

~ı bir akametle neticelendiğini iti.. na a CI 0 1 1 UQ n 
Bundan iki sene evvel Erzincan tiyoruz. h . . d 

bataklıklannı kurutmıya baılamıt Atinadan gelen itimada layık ma şe rrmrz 8 fefkikfer yapıyor 
olan ıirkete su baskınından zarar 

.. L .. l · .. I lumata göre bizzat Muaaolininin ve <Başta.rafı 1 insai sa•fııda> goren ~oy erın önune zemin eri on b J 

ikişer metre murabbaı genişliğinde ~ nazırlannın nezaret ve iıtiralc:- iskeleleri gözden geçireceğim. Ay -

Bal.1-_!_.ı büyüle sedlerin yaptırılması ihale edil ~~nle. uzun müddet!enberi tam bir nca. Trakya demiryolu üzerinde 
ıaı:arae Atatürk pariondan bir cörüınif d ıtına ıle hazırlanan ilkbahar ltalyan <le ıcab eden tetkı'kJn .. de buluna _ B ı k · (H -) v· ı nüş ve hayli zaman anberi de iıe ~ 

a ı enr, . usuın - ı ayet tıkla aıılayabilmelc, yani merinoa ba,lanmıştır. Bu sedler Fıratın ova.. taarruzu Martın dokuzuneu Pazar ca~m. 
koy.unları~ı m.ennoslaştı~ak mak. koçlarile çiftleştirip yeni bir nesil a- ya çıktığı uSansa)) boğazından iti- g~~ü. sabah fecirle başlamıı, ve Er- Bu seyahatim bir hafta kddar 
wadıle teSLS. edılen ~lı~eaır. ve Ban- labümelt için vnayet dahilinde bir gın ıle !epe.d~lend~n g.eçerek A.v- sürecektir. Müteakıben Ankaraya 
d.ırma mennos teflıklen, Ziraat Ve- çok yerlerde sıfat istasyonlan açıl- haren Karakilise, Kadaganlar, De- lonya korfezının şımalınde denıze dılönece~im.> 
kiletı"nı·n d "" · f • d" ktı'fl nizdamı, Küpesi, Karadigin, Gülli. k v· 1 Be "" 
d • . d ver ıgı kl ennfı ;. ıre er mıştır. Bunlar, Suıığırlık mıntaka- ce ve Şihli -.ibi nehrin sağ "ve sol aa- a a~ ıyosa suyi ~ ratın tarir.ın.. M.ünakalat Vekili bugün Devlet 
alırea~n. ed yapthı arı.ı - aaı~>:ıete son sın da Karapücek, Umudeli, De .... "ır- .. daki T omoro_s dagının eteklenne Denızyollan ve Limanlar Umum 

ay ar ue cu ger. ... biline tesadüf eden köylerin önüne lı:: d 30 kil 

Kaymakamhlı: yapılan müt-acaat
lan tetkik etmelı::tedir. 

Karamanda Kıztlay 
kongresi 

• ıçın _::_1:1ad~us rcc e kapı; Balıkesir mmtakaaında Ya.. 1 k d M . . b ~ ar, .. ~metre. genişliğinde Müdi.iırlüğülnde meşgul olacaktır. 
mıyet veuuq•er u, k blc" , yapı ma ta ır. evsım ıti arile su bır cephe uzennde ınldşaf etmiştir. 

«Merinou kelimesinin menşei .u a:u .. P~mukçu, Balıklı .köyle- bask'ını yaklaomakta olduğundan Taarruzdan evvel büyük ölçüde a- r-------------
hakkında rivayetler muhteliftir. Bir nndedır. Bu ıstasyonlarda ftmdiye ıirket geceli ve gündüzlü çalışarak ğır ve hafif topçu ateş hazırlığı ya- ı R A D y o ı 
eeerde bu kelimenin arabca «mar- kadar yirnü bine yakın koyun to- Fıratın kabarmasından evvel bu pıldığı gibi kuvvetli bir bombardı- _ _ 
re» den veya denic manasına gelen humlanmıı ve on bine yakın kuzu sedleri bitirmiye gayret edecektir. man uçak filosu da ltalyanlann ta -------------......1 
«mare» den mulıarref olduğu, bir alınmıştır. Elektrik İJİ arruzunu himaye etmiştir. Bundan SAU 11-3.1941 
bakıma göre de göçebeliğe delalet Bu yıl yeniden aç.alan ve daha a.. Ki l "k 1•1 . d . "h I d" sonra İtalyan hücumlarının Tepe. 8:8aat ayarı, 8.03 : Ajans haberle-

Karaman (Hususi) - Kızılay eden moodinos kelimesinden çev- çılacak olan sıfat istasyonlarının te- r evı ~e a esı~ en ı~tı sa ~ ı- delenin şimal doğusundaki Trebşina l'i, 8.18: Hafif müzik (Pi.), 8.45: EY 
kurumu Karam.an şubesi yıllık rildiği ileri eürülmektedir. min edeceği verim, vilayet koyun- / leock elektrı.kle esin şehnn tenvıratJ dağının şimal kısmındaki bir nok- kac'hnı, U.3<>: saat. ayarı, 12 3S: 
kongresini Halkevi kitabearaym- Atatürk, merinosun, Güneş.Dil culuğunda umulan neticenin istihaa.. yapı.lacak~ı. Bu hu~usta , proje ve ·ı Ki • 

nazariyesine göre Türk kökünden r k d d kf 1 keşfı Vekaletçe tasdık edılen mua ~ ta le isura nın 19 kilometre ka- Türk9e plAklar, 12.50 : Ajans haber. 
~!taı kaıızguıık_~ geldiğine; inoe, u~un yÜn manasına ıneB'~" yar ım e ece ır. mele mucibince belediyeler banka- dar §İmalinde Beıniça deresinin i- leri, 13.05 : Türkçe pl~klar, 13.ZO: Ka_ 
vencin başkan - alındığına ve fber Türkleri elile İs- uyuk ~asr~f. ve .~meklerle b~ta- aından istikraz edile~ek paranın çindekj Bubisi kasııbuı arasında nşık müzik (Pl.)' 18: Saat ayarı, 18.0S : 

panyaya götürüldüğüne İ§&ret bu· nla~ ~ıfat ıt~c~~ı .m~te~kıb merınos ralnız bankada.n _ç:kılrneai kalmış dört kilometrelilı:: bir cephede tele.. Ziraat takvimi 18 08: Cazband (Pi.) 
~=~İlk Y:~ = ı )Alrmutlardır. teşkılatı, yetıştırıcılennuzle sıkı te- ılc.en zelzele felaketi uzerine bu işler sif olunmıya başladı~~art görülür. 18.W: Konuşm°a, 18.45: Çıftçlnın .: 
1'ık tsuna Hza~. ~a.:ttlul: <ıeki 1 maa halinde bulunmakta ve fenni tamamlanamamıştı. Haber alındığı- Bundan başka 5 - 6 gun devam e- a.'ti ~öy sazı 19: Oda musik~ ft 

me ~:fu~r; b... Tün -~:~tıdn-. Birçok istihale. • }etiştirme kaideleri üzerinde halkı- na göre yeni kurulacak olan Erzin- den bu taarruzların çok pddetli ve sola r, 19 .3cİ: Sllat ayarı ve a.Ja°' 
._ 1 h L can şehrine yapılacak olan alektrik çok lcanh olduk.lan anlaşılıyor, Fa- ha.betler· 19 45· F ıl h t.i 20 15· 

kon~y·ı ı" d• ıer 0 ....-irclikten sonra memleketimi- mıza iza at vennededir. Bundan k t El 1 b"' t"" b l 1
• • • as eye , . . 

ı">· - •-r t~!li!latı için mah.allinde tetldkatta l .a e. n .er u. un u taarruz an. Radyo gnzetesı·, 20.45·. Radyo salon etmek üzere l .»e yeniden avdet etmit kazançlı bir ba§ka koyunlann sıhhi vaziyetleri dd 1 .. 
. re·ıs ve bt' r ka- _ ınealek • bulunan mühendıslcr gene bu şeli- fi et ı, ı.aabetli ve ustaca atcşler.ı.. orkestrası 21 30: Konn•ma 21 46• 

tir. hakkında vilayet veteriner müdürlü- ı d · ·r d d'l · · fıL l d f t d tb"kt 1 1 ' ...,, .., · • e en ıstı a e e ı mesını muva ıı; e e ve ar c en ve ta yan- Rad k " h t 
tib intihabı is - Merinoslar için umumiyetk ara· ğü ile iş birliği yapılmaktadır. Bu bulmuşlardır. lara büyük zayiat verdirdikten baı-

22 30Y~ Saumte eye 1 • ~a.sik program. 
tenmiş, reisli - .Jan vaaıf, yapağtcılıktır. Fakat biL- rnevz d V li R · C" l.i . .. ka mukabil taarruzlar yaparaL ma- · · a . ayan a.Ja.ns ha.berlerl. 

fh Mi ~... . i d-L! . L_ı_ b .. .. u a a ecaı ure nın mu- a; bo 22 45 D ü ~ 
Uctaeıumwın Ali Rıza ~ mermoecuıuda ugun yapa1ı1- . . . . Akhı·sarda saf kahve halli muvaffakiyetler de kazanmı1- rsa, . . a:ns m Zı6l (Pl.) • 

nal' LAtı"blı' 1-. de __ ııı.. .... ~:....: Sa- dan ba-L- et ve aüt v-ıflannın da zah.eretinden de ıstifade edılmelc.. 1 h b 
.&ö K"" ~ l'lRnn ,... ted ar ve atta azı yerlerde ric'at e-

!Mıattin Pulat seçilmişlerdir. Bu gözöaiinde tutulduğuna .-ıhid ol- ır. satılıyor den İtalyan muhacimleriru takib et- bud bozulup dağılan İtalyan lcıta 
ve fırkalrının da numara ve 11dla
rını .ildiriyorlar. Bu itibarla Yunaa 
ordusunun kazandığı yeni muvaffa
lciyet azimdir. Çünkü onlar mey. 

toplantıda kurumun hir yıllık malı:tayız. Nitekim memleketimiz.. ' Köylünün, yapağılarını iyi bir fi- mek suretile onların hatlarına bile 
faaliyeti gözden ~rilerek idare de üretilmeeine ;alışclan tip te «ya- atla satabilmesi için merinos ıefliği Akhisar (Hususi) - Belediye, girmiş ve esirler almışlardır. 
beyetinin mesai raporu ve hesab- pajı, et ve süt merinoau» dur. Bu daima nhım halde bulunmaktadır. ni.sbeti ne olursa olsun, katkılı Yunan sözcfüıünün bittecrübe i
ları tetkik ve tasvib olunmuştur. cins merinoalann yapağılan A, AB 1 Merinos işi Balıkesir vilayetinin kahveyi menetmiştir. Kahveciler n.andığımız hürmet ve itimada de-. 

Kongreye tevdi edilen ça1ışma diye isimlendiriliyor. Boyunsuz, er- i\tıadi bünyesine kuvvet verecek bir iki gün<ienberi halis kahve ğer ifadesine nazaran bir haftadan
raporlarına göre kurumun bir yıl- ken kemale gelen ve besiye çok el. bir aan·at haline cirmit addolunabi- satmakta, buna mukabil ıfincan beri davem eden ltalyan taarruz
hk faaliyeti takdir ve şükranla tvenl'şli olaf~-~u .kk~yunlar çlolt Did~l.ltu: lir. Teaıltilatın ve vilayetin bugünkü başına yüz para verine beş kur~ lan neticesfode Yunan kıtalan bir 
karşılanmış ve kurumun dar büt- ar ar ve aua ı ız yapar ar. şı en .. . ahnaktadır. Halk bu karardan 
çesile bir yılda pek büyük başarı 60-70, erkekleri yüz ltiloya yakın 1 alllcalan böylece bırkaç yıl devam memnundur. Badema kazamız da- mektrel blyile yer k.alybetmiyerek bir 

kilerini muhafazadan ba.ıca ltalyaa 
ordusunu bir daha ciddi bir taarruz 
teşebbüsüne kalkıtamıyacak derece
de bozmuılardır. 

a~dette olurlar. Tam kırkım zama.. ettiği takdirde Balıkesir vilayetinin hilinde çalışan kahvehaneler müş ço ta an tümen erini t1'mamile 
lar gösterdiği anlaşılmıştır. Şim - nında dişileri 4-5. erkekleri 6 kilo ' ekonomisi hakikaten vüs'at bula- teriye mahlut kahve veremiye - veyahud lusmen imh:ı etmişlerdir. 

Yeni Yunan muvaffakiyetinia 
kıymetini artıran diğer bir cihet de 
İtalyan taarruzunun eıenlerin cep-diye kadar (250) lirayı geçmlyen kadar yapağı vem. Rllndman niııbe- ca4r.tır. ceklerdir. Bu aebeble Elen ordusunun kazan-

fbütıÇ.e yeni yıl (4~) .liı:a ol~_rak ti bu ııibi koyunlarda yüzde 45 ola. dıiı yeni muvaffakiy<!t büyüktür ve heden kuvvetler tef cik ederek Al
manlann Bulgaristan ve muhteme
len Yugoslavya i.izerinden Make
donyaya doğru yapmalan imkan da 
hiünde olan ileri hareketlerine kar
tı yeni tahşitlatta bulundukları a
rada vukubulmuş olmaaıdır. Buna 

ta~zım ve k~bul edılı;ııştır. Mu~e: rak hesab edilmiştir. Bittabi bu ra- takdir ve tebrike layıktır. 
akı~en.heyetı merkezıyeden ~ kışı 1 kamlar saf merinoslara aiddir. Mem rAkh:s_arda y ... ni yı: tütün ekimi hazırlığı ) Yunanlılar, aldıkları esirlerin ifa 
kura ıle çıkarılm~ ve yerme 3 ı leketimizde daha ilk• temelleri üze- ~ - r delerine nazaran :ı.endilerine taar-
kişi ~ı~ rey ile. intihab ed_ilmiştir. rinde çalışılmakta olan mcrinoacu- Akhisar, (Husu- ruz eden büyük İlal) .. n kuvvetle--
Merltezı urnumıde şubemız tem- Ju1cta bu kadar verimli bir neticeyi si) - S.tııı sona ri meyanında bulunan ve mubare-
sil etmek üzere murahhas seçrmi hemen istihsal edebilmek ıüpheaiz eren tütünlerin tee- beye tamamile iotir.ık eden 7 ltal-
yapılmış, infihab neticesind.: orta mümkün değildir. L&Çn ilk nesiller- Üm muamelesine yan tümeninin ve birçok müstakil rağmen Yunanlılann ltalyanlarua 

en şiddetli taarruzlannı defe muk
tedir olmalarını Yunan ıilahlannıa 
kiymetini bir k.at daha artırmakla 
beraber bu son bir haftalık muh ... 
rebelerin de Yunanlıları:n leh.inde 
kat'i bir mahiyeti haiz bulunduk.la· 
rını gösterjr. 

okul tarih öğretmen. Hulôsı Gök- de bile bu kabiliyetlerin ilk verim- hararetle devam ~ Beraaglieri, Grenadieri ve siyah göm 
türk murahlıaslı~ıı seçilmiştir. !erini almağa başladığımız, müte- lunmak.ta?ı~. ~r lekli alaylann ad ve numarlarını i.. 
Bundan sonra yenı ıdare heveti hassıslannın ifadelerinden anlaııl- I aydan~en uç ~~- lan ediyorlar. Bunlardan başka ta-
seçimine geçilmiş reisli~.,. doktor maktadır. Bugün Bahkeair ve Ban- Y_o1!. kilo kadar m: arruza kısmen iştirak etmiş fırkalar 
Pertev Gündo~· !. l'kl • d . h '" dırma merinos teşkilatlan iç.in ara.. tunun muameleaı olduğu gibi ad ve numaraları esir-

,. .... uyc 1 ere e u ı B N.h AB · b" · ·ı · · G 'd 1 1 bi 1 kı1met doktoru H ikmet Kıvanç, ~ı ~n ve ve ı ayet au~t~en- ıtın mııtir, _ en e er v.aaıtaai e tea 't o unamıyan di-
belcdiye reisi Ziya Güncü beledi- tinı tasıyan asılla:tUrılmıı yerlı tipler, kalan ve bugun mu. ğer bazı fırka ve kuvvetlerin de ta.. 

nd F . G .. k yerli koyun tipi ile «yapağı ve et amelesine daha zi- arruza iştirak etmİ§ bulunduklarını 

r: ta~t~; t~~:6~dc~~ ~f f~~~ :::k:u:e a~;;;::y:~::e;:1e~e~~~ ~:~~a~;r;ı~nn!;t :~;ı~:?n~~t~t::i~~rin;~;~;r;a~=:~ /-b ~ ~ ~ f4 0~ .? u :rı 0 re menı . u u~ı pağı ve et merinotıundan daha ince, yona yakındır. Tü- veya kısmen mahv ve harab veya rT· ..- · :zrrır< it(.., 
Göktürk, t.uccardan fb:ah~m Du- uzun ve mütecanis yapağıyı. erken tünlerimizin tealim ----------------
len ve Fcrıd(' Üzer seçılmı~lcrdır. kemale gelmeai, çok döl tutmayı ve tesellüm muamelesinin cereyan danlar gelitmittir. Bunlar .iç.inde yir- lkhsat Fakültesi Dekanhgı"' ndan : 
Yeni heye ti:! başarılar dileğile kon mümkün kılabilen ikiz vermt((c: ve ettiği bugünlerde veni yıla zeriyat mi güne kadar dikilecek olanlar 
~eye son verilmiştir. uzun yollar yüriimeğe dayanıklı ide. ' ;•apabilmek için de bir yandan ha- vardır. Fakültemiz l~dl coğrafya asistanlığı açıktır. İsteklilerin 7 IV 941 
Resmı yeni reis Pertev Gün • al bir tip olmaktadır. 1 zırlıklar başlamııtn. Bazı tütüncüler Resim Akhisar tütünlerini kargı Pazartesi günü sa.a.t 14 de yabancı dil imt.fhanı yapıla.cağından bugune 

doğuyu göstermektedir. Köylümüzün koyuııı~ ıı.. kolay- işe erken giriştikleri için ekilen fi. halinde gösteriyor. kadar ve&kalarile birlikte fa.külteye müracaaıt.ıa.rı. •21>40• 
~=============================================== 

cSon Pesta• nm t.elrikaa: 53 

Yazan: V akntin W illiam• 
- Fakat elbiselerim kiıknecek. Garrison başını çevirerek aordu: 
- Gülünç olmayınız. Çok ciddi - Bu hareket ne İfİn~ yaraya. 

bir mesele üzerindeyiz. calc, Phil? diye .sordu. 
Milyoner: Fakat Verity onun yüzünü döıe-
- Mükemmel, Sherlock Hol- me tahtaStna doğru çevirerek bağır-

mes I mağa mecbur oldu: 
Dedi ve töminenin önüne boy i - Kımıldamayınızf 

lu boyunca uzandı, Verity de iate. I Sonra yava~ça elini onun ct-keô 
nilen pozu vücuda getwmek için o- arasına kaydırarak sigara paketini 
nn yard!m ~tti. . yavaşça ve ustalıkla çekti, aklı. Bu 

- Üzühneyiniz. canım, itim ar- - Bunu niçin yaptınız? 
tık bi.tb, dedi. Verity hararetli bir ~kilde cevab 

Sonra vazıh ve kolay aol..,Jır bir verdi: 
seale: • - Benim ikinci görüşümde D' A-

- Elimi cebinize soktum ve o- renno'ni cesedine biri dokunmuştu. 
radao sigara paketinizi çekip aldım, Bunu yapan da, muhakkak ki, Mis 
dedi. / Dean idi, zira, hatırlıyorsanız eğer, 

Arkalannda biri boğuk bir acale genç kız mazgallı odanın anahtarını 
haykırdı ve kapı yavaoça kapandı. , babasının elinden kapmı' Ye bizden 
Stephen bir sıçraytfta kalktı ve: çok Önce oraya kotmuıtu. Dwight 

- Ben de dötcmenin üzerine ' bize, Vikontun bagajlarını araştır• 
uzanarak abd.alca boyun eğdim, de-1 dıklarını söylediği zaman, cesedin 
di. içeri giren kimdi? vaziyetinin niçin değişti:ilmiı oldu. 

Philippe aük.unetle cevab vet"di: ğunu anladım. Biri, cesedin smokin
- Zannediyorum ki küçük Mis ginin iç cebini karıştırmıştı. 

Mac Reay idi. - Siz de bunun, Flora olduğu-
Carriııon f&tkm bir halde tekrar- nu tahmin ediyorsunuz değil mi? 

!adı: - Ondan başkawı olamaz. Onun, 
- Mis Mac Reay, ha 1 eledi. ölünün cebinde ne aradağını •İze 
- Evet o idi, kendiainden, saat söyliyemem: Bunlar, ~alo sahibi ü-

dokuzda buraya gelmesini rica et- zerinde D'Arenne lehine bir takım 

1 miıtim . Tam zamanında geldi dedi imtiyazların yazılı olduğu klğıdiar
biri ve cebinden saatini çıkardı, tnrar dır. 

- Şimdı hıç kımıldanmadan esnada Stephen hiç kımıldamadan 
durur musunuz J Dedi. I:?urunuz... durmuftu, 
Ceketinizin iç cebınde bu mektub Milyoneı mırıldandı: 
veya herhangi bir lc.iğıd var mı> - Beni bırakınız· kapıda 

- O kadar çabuk giyindim ki var. ' baktı. Garrison havretle mırıldandı: 
- Bu sahneyi, onun a-ömı~.ı için - Aman Allahım t 

mi hazırladı111z > Arkadaşı devam etti: 
- Evet. - Bunun bir isbatı da ,u iti, genç 
Stepben diifünmeie başladı ve kızın, tam zamanında buraya gelip 

çok ciddi bir ta vırla sordu ı te kendi hareketinin tarafımızdan 

sigara pa.lı::etimden başka bir şey ya Hakikaten kapı 7avatça vurulu-
nıma almadım. yordu. 

- Bu da kafi, hiç kımıldama· Venty: 
yanız, zira yazi)'etiaiz çok mü.kem- - Giriniz diye s..ı..di ve Car. 
mel n.oa·a das 

ketfedilmiş olduğunu görerek he. 
mesı kaçmasıdır. 

Biraz sustu. Sonra sordu: 
- Siz dün akşam mazgallı odaya 

gittiğiniz zaman o orada ne yapı
yordu? 

Stephen yerin-den sıçradı: 
- Hiçbir şey yapmıyordu: sade

ce, elinde şamdan, kapının etiğinde 
ayakta duruyordu. 

Verity tekrarladı: 
- Kapının eşiğinde hal Fakat 

serbestçe hareket edecek kadar bol 
zamanı vardı: bizden be, dakika 
kadar önce oraya gitmişti. 

- Vikontun sırtına sap1anmı, o
lan kamanın, babasına aid olduğu
nu kulağıma fısıldadı ve benden, 
Berg görmeden önce onu ortadan 
yok etmemizi istedi. 

Philippe'in yüzü aydınlandı: 
- Ah. bunu da söyledi mi> 
- Evet. Bu da pek tabii bir şey 

idi; babasını korumak istiyordu ve 
Torray'nin, bir saattenberi yazı oda. 
sandan hiçbir yere kımıldamamıı 
olduğunu ilave etti. 

- Şüphesiz, cinayet zamanı ken
disinin baıka yerde olduiunu iabat 

için bir vesile arıyordu, 
- D'Arenne"i genç kızın Cildür

mü~ olduğunu hatırınıza getiriyor 
musunuz? 

- Benim tahminime göre ha ... 
çeri aaplıyan Duncandır ve biz Toı
ray ile kızına rasladığımız zaman. 
mazgallı odaya gidip cesedin ~ 
rindeki evrakı alacaklardı. Üçü de 
söz birliği etmi~lcrdi. 

- Tahmininizin çok az ehemmi
yeti var. Fakat bu genç kızı mutlak 
surette masum görmek lazımdır. 

Tek gözlüğünü elinde tutan Vlt
rity, gözüne taktı ve GarıiAona dik• 
katli dikkatli baktı. Sonra kaşla~ 
hafifçe kaldırarak sordu: 

- Berg'in sizi ithama kalkıştır 
nı anlamıyor musunuz} dedi. 

- Ben, kendimi müdafaa ed .. 
miyecek kadar çocuk değilim. Eğel 
suçu, Mis Flora Mac Reay gibi :ı.
vallı bir genç kıza yiikliyerek keO"' 
dimi bu işden sıyırmak istiyeceğüd 
farzediyoraanız, aldanıyorsunuz. ~ 
nu da size temin ederim ki, bu ~ 
sizin yapmanıza da müsaade etıllİ" 
yeceiinı. 

<Aruııı Tar) 
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[son Postaf SPOR 
G. Saray· Beşiktaşı 
dün 1 ·O mağlôb etti 

Oyun çok zevkli ve heyecanlı geçti, Fener
bah~c ise lstanbulsporu fena bir oyundan 

sonra güçlükle 2 • 1 yeneli 

Fabrikalarımızda Ruzvelt tarihi bir Sanyerde para~ütçülerle m .. 
bir ydda 88.600 nutuk söyledi Y 

ton şeker istihsal dele muvaffakıyetle sona e 
d·ıd• vel, 1 Eylfil 1939 tarihinde, istik- _ e 1 1 bal hakkında bİl'QOk kimselerden (Baftarafı J inci "'&•fada) 1 h -LaJa I!_ 

f z1 Jme k"ınsed f l d' 8u ·· • " p ıı Y- nllU§ POID 

(.__. __ •. 1 . . ada, 'die. rH_ıd. 1 en baz .a elnü ı- ~~:... uzerine derhal alarm itareti götürülmüıtür ' --a&a dlCi aayfad:ıl şe e J m. a ı~ er, enıı::ı • ve ..... ..,, canavar düdükleri ötmiye ı p · ·· .. 
-~h. hakkındaki idare mecliai ve zumu ka?ar endı.şe duymamış ol- baıla~. Bu mrada halk aıiınak- Sut tam ~T 20 
murakibler raporlara okunacak, duğumu ısbat ettı. lara ı111nıı. Solcalı:Jarda linue kal- den mürekkeb b" d'" 
b~inço! kir ve z~rar hesabları tet-1 , Teb~eye. brp .. . mamııtır. ~aaif ~üdafaa ekipleri de nun Bahçeköy _ Bü ~:d:rn 
kak edilecek ve ıdare meclisi ibra . Amer~kaı;ı. mılletı, bu.gun tarı - d~rhal vaZJfelen baıına geçmifler- :rasında böl 40 Y -~ 
olunacakbr. hın. yenı bır sayfasını yazıyor. dır. j dii" h b ge~e para§u 

Müteakilten 1940 aenesi temet. Bu haftanın büyük haberi şu - . 5 tayyare cllfihlhlı 1 ka:.• ~ ~lrt a ınmışk,. pa~a 
L, ____ • • d Dün .. ~ d' .. B :ı_ d kik ·:r mvı aarruz e ıplera 

t6 11n9e11mm zaman ve ıureti tevzii ur: ya şunu o,.. en ı kt mut- ır.:aç • a ıonra mefruz düt yı tara L--J I 
1 hakkında bir lcarar verilecek yeni tehid millet olarak bizi tehdid e- man tayyarelerinin Yer)ilı:öy çiftli.. Bu ;:ıya uat aınıı ~rdır. 

müralUbler ve idare mecliıi ~zalan den tehlikeyi anlıyoruz ve bu teh iini bomwrdıman ettikleri tayyare zatla silaJ:m; jsnasın En:; 
MÇHni yaptJacakm. ilik.eye karşı koymak için demokra d~fi bataryaıının açhğı ate,le üç par••ütçüle~ı· ıdrı mııb.me 1 __ _ 

· · h k t 'şt' 1 du .. man t · · d'" ~ n en ır ~ Bir MlleHk- ütihaal sımız are e e ~eçmı ır. ,.. ayyaresının uıtüğü anla- bir kısmı da . ~·ı . 
.. . Prusya otokrasisi fena idi, fakat fllmııtır. Diğer düşman tayyareleri çülerin bir zar:ır v \ 1 

11UJ, t 
T~~e teker fabrikaları, 1940 Nazizm'in bundan çok daha fena San~er, Büyüktfere, Kireçburnu, ne meydan v 'fm u ~a. ge 1 

yılı JÇJnde 550.422. l?n pancardan olduğunu biliyoruz. Nazi kuvvetle Ye.nrmahalle üzerinde uçarak muh- Paraşütçül~ emjtir. 
88.600 ton teker ıstihaal ebniıtir. rinin istedi<ri müstemleke harita telıf yerlere mefruz bombalar at- eanaaında -Lı'pl yapı anb 

Şirk. · 19"0 · ,.. • ıı:nı; ere mensu . etin "' sneaınde 50 - 52 larında veyahud ikinci derece e- mıslardır. Bu sırada Sanyerde ağır yaralanmı,tır. Par "t ··ı · 
bın hekta~a çı~armak istediği pan- hemrniyetli Aıvrupa hudud]arında makineli tüfeklerin ateşile ilci düş. )eri sahaya aynca ~:'d~~ ek 
car taalJıudlerı 48.!63 hektar ola- basit değişiklikler değildir. Nazi ~an ~yyaresi daha tahrip edilmiş- gönderilmiı, paraşütçülerle 
rak tahakkuk et~ış . v.e bundan kuıvıvet~eri, acı~_a, bizi~ .. kıt'amız tir. Düşman t~J?':ırelerinin attıkları pdan mücadeleye köylüler 
:4"2.145 hektan ek~~ştar. . Geçen da d~h ıl olmak uzere bütun kıt'a- bo~aJa~~ tesmle Sarıyer sular cad ralt etmişlerdir. Alarmın ba 
ılkhaharda s~l8:~ın. yuk~elmesı ve ha larda bütün s~imli hükumet sis- d~~de_ ikı ~v yıkılmış, bir ki§i ö]- dan bir saat sonra tam sa.a~ 
·~~~. gaynmusaıd .. gıtm~si yüzün •• temlerinin tanribini istiyorlar. Na muş, dort 'ki~ yaralanmıştır. Büyük düşman tayyarelerinin ua 
ekildıgı saha, taahhud cdılen saha- zi kU'V'Vetleri iktidarı cebir ve derede Mardırosun gazinosuna bir gönilmü• v d' d""kl l •~ 

oı 1 3 5 7 . b . d b" ' b ba d .. .. " e u u er e a .. 
Y~1_naza1 ~an ' 0 tm.'t· ms etin e ır kuvıvetle ele ~f"Ç;rmiş bir avuç zi-

18
omd _uşmkiu~, yangın çıkarmıştır. tiği halka ilin edilmiştir. 

noıtaan ıs: arze ış ır. mamdarm bütün insanlara tabak- ura .~ uç ~ı varalanmıştır. Mef- Gerek pasif korunma te 
Pancar zerİJ'atı ~ümü es~ına. . ~yanan hükiı.met duz duşman t~yyareleri Büyükdere. gerekse paraşütçülere karşı 

Bir yıl içinde pancar zeriyatında sıstemlıerı tesısını arıvorlar. L~ bazı asken hedefler: de b.om- arru:z gruplarının faaliyeti ç 
88.659 köylü çalı§mış ve bunlara Esarete dayanan sistem ~lar a~ışl~.rsa. da, agır ınakıneli vaffakiyctli olmuttur. Tecrüb 

GeJed .,. - Bı;l'"t ....... •asıı I Wr..... 7.921.271 lira pancar bedeli tedi- Bu adamlar ve onlann ipnotiz- t?feklenn muessır ateşlerile bir te- li muavfoi Ahmed Kınık 
Milli kümeye giren dört klüb bir hitimi,et tem· be wvalfak ye olunmuştur. 9 40 yılı içinde pan- ~a ~ilmi.s t~r~ftarl~rı. buna. ve-1 mr Y~P•mamışlardır. . Hüsnü A1gan, Vilayet s~f 

arasındaki balhar kupaaı maçları- okhı. car zeriyatında çalışan amele mik. nı nızam ıc;mını verıvorlar. Fakat . Kıreç.bumunda polıs karakolu ve müdürü Ekrem Gönen San 
nın ikinci haftaaı oyunları düB Şe Bu ar.a4a Qekileıı ~ frikikten tarmda 939 senesine nisbetle 16 bu veni birı::ev de11ildir VP b"r ni- ~skele CJ~arına düıen bombalardan makamı Hüıınü Ura) 've 
ref ~.ah8:~ında yapıldı. .. .. ~ istif~~ edemedi. Penerbahçe-

1 
bin fazlalık olmu4tur. za,.,, deiH.l~ir. İmanivet, fütubatk ııdcele. bın~sınrfa yangı~. çıkmış.trr. mıntakaaı parllfÜtçüleri imh 

. Dunku oyunların buyuk .&usu- Mn tazyıkı altında kalan İstanbull Şirketin, 65.000 ton şeker istih. kabul ettırılen ve esarPte davamın Zeker~yak~y, Uskumrukoy ve Kil • ruz gruplan kumandanı 
sryetini Galatasarayın lig şam~i- spor 43 üncü dakikada Fenerbab- saline ıöre ay•rlanmış olan tohum bjr sistC"mi, daimi surE'•te. hiç bir yos koyle?ne taarruz eden düşman Bürhancddin Anılan ve S.n 
YOnu Beşiktaşa karşı bu. ~ewnRI Qe ~ Ayıch""': yay>tı~ gol He yeti,tirme işlerini ve bu tohum stok zaman kabul etmivecektir. tayyarele;.ı ~-av.~ d_~fi siJ~hlan tara. niyet amiri Celil Ünsal tar 
zarfında ilk defa bir galibiyet el-,l-1 berabere vaztyete duştü. ı lannı istihsalin çok vükseltilmeai Ruzvelt. A'vruıpa milletlerinin fınd~~ puskurtulmuşlerdır. takib edilmi,tir. Bu zevat e 
~ etmesi teş'kil eder. . . . İkin~i. ~in ~~k. on beş da- karşısında ihtiyaca ce;ab vcrebi- v~ Amerika Birlesik devl~tlerinin ler'Duıım.an tayyarelerinin ika e~tik- faaliyetini tetkik ve görülen 

Dün Beşiktaş zayıf oldu~ ıçm l Jrıkası ıçmde ıkf mühım fırsat ka Jecek bir şekilde tanzim etmf'k hu- bıdayette bu •modern tıranlar. 1 mef. ~z has~rat rnahaJlerınde noksanları teabit etmitler, nı 
Yenilmemiş, bilakis, GMatasaray çıran Fenerbahçe. bu ~üddet zar 1

1 
1UaUnc:la teşebbüılere girip!miftir. ın bütün demokrasileri ortadan d~mal alakİlı e~ıpl:r Jaa.~ivete geç hen tecrübenin tenkidini 

bu mevsim ender diyebilec~miz fında daha büyük tehlıke atlattı. Fabriadarcla istibsalit kald11mağı lüzumlu addettiklerini ;n•ş .. yangın ~r ~ondurulmuş yaralı- J lardır. 
güze] bir oyunla bu galebeyi te - Pakat iki taraf da o kadar acemi-/ 940 1 .. d Al 11 ( b "k anlıyamamış oiduklarını hatırlat- ~r ~~dte1avıier:/apılar3k hastane- Yak•nda vilayetin diğer 
rnin etmiştir. lik yapı.yoırlard~ ki yakaladıkları d y7ı4ı t:

5
n e pu u a nd a- tıktan sonra sözlerine şöyle de - ~ e B a ırı dış ar t" d" . nnda da ayni şek.ilde tecrübe) 

G • bütün fırsatlar bu yfizden heder aın a • ton . ~ancar .an vam etmiştir: ===u=ı=ır=a=a=m=e=ru=z==o=rt==şü;:::;,p=h=eli=~p;,,,ıl=ac;,;a;;;;k~tı;;;;r~. =-==-=---=-=====' alatas;ıray 1 - Blfikllf Q olup Kitti. 1 l .807 ton teker, Eskıtehır fabrıka Şimdi bunu anlamış bulu - . . . . 
~ " Pikretin, Rebiiye verdilti top, aında 205·056 ton pancar~an nuvoruz. Avrupa milletlerinin or- ~emız: v~ şışesını J>:&rlatmamız ka vardır. Amerikadan tayy: 

Oyuna sağdan h:ıt~un_tla ~a - •istanbulsper kalesi önünde hava- 32.45 7 ton şeker, Turhal fabnka- tadan kaldırılması. 1939 da ve fı değildır. Meşaleyı yakmaRe de- aıklardır. Yiyecek !naddeler 
~an 9aıat:s?ra~ bmn~ dakıkaela landı, Şakir "'6zel bir kafa vuru - ıında 167·951 ton pan~ardhn 1940 da Büyük Britanvanın mağ - vam ed~ilmekliğimiz için daima tiyaçları vardır, Amerikadan 

şfİka~ ın şutıle ıJk golu yaptı. lşiıe 24 üncü dakikada Fenerbahçe 26·295 ton şeker, U~k fabnkasın- llıb edilmez müdafileri bu ro - artan rnıktar~a ?enzin çıkarmamız yecek alacaklardır. Tanklar 
ı .tarafın fazla gayret sarfet ·ınin ikinci ıtolünü yaptı da 102.629 ton pancardan 18.109 1 k d P gb. zamanı ~lnı~'Ştır. le.ra mühimmata v h türl 

tnelerıne sebeb olan bu vaziyet ü- • . . ton şeker istihsal edilmi tir ramı µarca avını::aya a ar ır 1 D&rüatlük • • . e er 
zerine kar~ılıkJı ve süratli hücum Fenerbahçenın daha zıyade hl- So 'ki f d ' k . t"h plan muciıbince devam etmiştir. ı . . ve itaat . zemeye ihtıyaçları vardır. 
lar birbirini takib etti Galatasa kim olduğu bu devrede daha faz- ı· b~ d b~ne zar .. ı~ a ~O ~r ı~_ı - Dı:>mokrasilerin dfü::manları şirn Demokrası akım kaldığı takdır rikadan tanklar. toplar, mü 
rayın enerjik oyununa ·ayni suret= la .. sa~. yapmak iki taraf için .de sdtı { e~ ıre yuz e ev ıne di bilivorlar ki. demokrasi daima de söz, i.Cade ve . din hürriy~ i mat ve her türlü malzeme al 
lı;- muka~elcve mecbur olan Be _ rnu!11~n. o~?~.ı. Fenerbahçe mü- ç an mıfl·~· • , dC'mokrasi olarak kalabilir, neti - m~nu .. bı~ey. halmc. gelec.ektır. larıdır. • 
ııık~ bır müddet Galatasaray ka dafılerının bu tün bozuk oyunla _ Yenı teker fabrikalan celerden rıxı~sedebilir, neticelere Durustluk ~~ ~taat. kelımelerı ara- . Çme. yarchm 
lesmı tazyik ettıltl zaman eyun nnı !tst~ulspor '!IN1~acimlerinin İleride kurulmaaı mutasavver e- varabilir ve müdafaası için İcab sında çok buyuk ~ır .. fark mevcud- Mılyonlarca ınsan, millet 
bekle~Pn heyecanı buldu. ,önünde ~~r ~fı gıbf ovnayan Ri teker Eabrikalanııın etüdlerine Yde eden şekilde siJA-lıJanabilir. dur. İtaat ?ıkt~törlukler tarafın- nbı ~alanmasına mani .o 

Beşıkta.şm uzun paslı oyunu kar Cihad ~te1Jl;8dıyen durdurdu. devam edilmektedir. Bu fabrikala- icar ve iare U..... ~a!I el?~ ed!lebılfr .. zorla kab~I .~t- üzere mukavemet etmektedır. 
d d :ı. • d k b' Maç. hıc bır suretle iyi J,ir o- t · · · kA h tırilebılır bır şevdır, fakat durust ba(l:kumandan Çan-Kay-c.~k 

ŞlSln a aıııa zıya e om ınezon vuna be d 2 1 · rın ea11ı ım anı asıl olunca bun- Mü.ıteaklben icar ve· iare kanunu ı··k 1nız tıAd" • ı k d' · ı tas"l b. · ~ 
~ 1 G 1 t ·· w nzeme en - Fenerbabçe lara aid h 1 k . 1 . d u ya « ıse er en ısıne o - ı e, mm yardımımızı tal 

y2pmaga ca ışan a a asaray, gu- nin «aliWyetile bitti 1 1 
azır 1 ı~ en e tamam- hakkındaki müzakerelerden bah - du~ gibi ~terilen ruhlarda mev diyor Amerika ç· d 

~l oyununa rağmen nahak yere B T k · anmış 0 •cakhr. seden Rumelt demiştir ki: cuddur. Bu +tal bugün İngilterede zı al~ğın b"Jd' ı~e~ yar ı 
ezilivordu. • 8 tml&rl mlÇI Bir ..a teker iatibliki 1 .Bu .müzakere bizzat. Ame~ika.n Yunanistanda, Çincie ve Birleşikı ~~ 

Beşiktaşın tazyikinden kurtu - Dört klüb B tat-mlan m ..1o11..... 19~0 . d 1 '- mı11etı tarafından tesv1ye edılmış Amerikada böyledir MemleJı:etı"mı·z, mı·ııet· : . 
l ~' açı avn aenesın e mem esette t" K b" t k d ·ı 1 . · ım,zı 
~!' Galatasaray m~dafaa h1~ttmı.n Şeref sahasında oynandı. 99.2'7 ton ıeker iatihlik olunm~ ır~. arar . 1r e a ~mır_ı Asesı e Hal.en bır buçuk milyon kadar mas nı istediğ" .gibi, demokr 

Rüzel oyunu sayesınde katı bır Galatasarav 2-1 Beşiktaşı Fe _ tur. Bu miktar fabrikaların azami d~gıl: 1.30 ::ıly~nun ~esıl.e ~l~n ·t · Amcrıkalı yurdda m ril~lı altında tersanesi olacaktır. Memleke 
hAkimivet elde etti. nerbahce 3-0 İstanbulsporu 'ınağ _ f hadler dahilindeki iatihsalleri ve dılmıştır. lrt~· arar :ımızı 1 k olduğunu. ~aydeden Ruzvelt bun- rolünü tam olarak oynıyacakt 

Uzaktan ve yakından çekilen lüb ettiler. lbariçten getirilen şekerlerin de inzi ~amd etme .. (1ı ır dve T ::_ıı lann azmını takdir ve tazimle yad cftkta&lükler iıj-ıilfil ed 
friı1tlerlc sars:ılan Beşiktaş müda - Mı"lff kDme hazırl•kfarı mamile tamamen kal'fılanmıftır. Şe un 1ank t·-:ur._~ ~ emtP.~· 1_ 

11 hrar etmiş ve fÖYle devam eylemiştir: • Allahtan dileğim bunun ş 
f . .A.a.. b't"rd" ı ke f ı. "k 1 ·- . mem e e ımı.uue ııer ur u va ş • .. ._ um-ı·d _ft_ t ed b' . . a~ı devreyı 1-0 m.a~luu ı ı ı. . _ . . r. 8:'Q~ a arı tı~etınin Eskişehir- tırme üsüne. diktatörlerle ı . . aam ~· • .. e ~e e ıleceği.~ 

Besiktaş müsavatı temin için MılH küme ta1ımatname ve fıks delu ııpırto fabrıkaaında geçen yıl 1 ~ b ed ~. h kkı _ Bırleşik Amerikanın azını, lu - daha erken ~ gelmesıdır 
~etli ovnamağ'a başladıjı va- ti!riinü tanzim etme~ üzer~ bu .l 2.~4.1.666 kilo iııpirton istihsal edil ~ak~~~~~ ıca fnegı vea t~k mmsuz «ft'\'~er, açıktan a~ığa ya- zaman d~ dünyanın yeniden 
kı~ Galatasarayın sıkışması bir gun mıntaka merkezınde bır t .. mtir. Şeker fabrikalan firketi 940 ~ ~ \ e~, zu ~ "h pılan DbotaJlar ve IJB'.YI'l meşru n devresmde memleketimizin 
eınriviiki oldu. ııantı vapılacaktır. >'1.ında ! .~71.050 lira safı Ur te. e erı: ed~mp~~;nı ~'f!-1 1~ : karla.rla '!'ıaleldar o~amalıdır. Jiik. ı:olünü oynamaıa devam 

Far k · · bü ··k feda- Milli kümeye İstanbuldan dört aun etm1ttir. yet ve:.me t !r. ~ .e şı. .1 u 'M"üteakt>en Amerıkalıların va- man ıcal> edecektir. 
kariıkt~ek~fniS=~~~ı~yunkı karşı-ıAn~ara ve !~irden i~iş.er, Eski- Depo&. teeis edilec.tık zun_ı ı;ıu~~celd~r. ~~bsflm~za: z~yetteki f~kala~ va~a!"c~i ~k- «H4ır millet~ .. - lıılılldalll 
ııında n_ 'k h"' • kı şe'hırden de ıbır takım ıştırak ede- cw.. • verım e .,....emeg~ . ~ ı ı. .. dir ve teabm ettıklerını bıldıren .......... 
ı-ıı o\:Şı taşın her ucı.:mu .. - kfr . .~er fabnkalerının mütaha8111 dünya demokrasılerının dıktat:ör- rei icümhur c;ö:Yle demiştir: 8una inanıyoruz ki diktat· 
Zii nıı~. ovun. da bu zorlanma vu. - ce ı · M k JtÇJye ol~~ büyük ihtiyaçlannı kar- lüklere diktatör1 rin lf:azanamıra- Bundan oolayıdır ki Amerika- rin tqplan lbonlSU,. ve ırkla 
h ~den hakıkaten 'heyecanlı bır &rmlrl Dp8SI 11lam.n azere Eskişehir fabrikasın- caklannı i~at edebıleceklerme Iılar fngiltereye Yunanistana Çi iiıstünli.\ğü hakkıtıdaki övünrn 

a ~m~ştı. r ~ d d ıfstanbul mıntaka4iı tarafınd81l ~a bir çırak mektebi tetİI edilecek- kuvvetle inanı.yoruz. - ne ~e wtanları 'muvakkaten ~ü - ri, baştanbaşa budalalıktır. D 
İleri .~ .. a 'Sert 1~' aşırı ereoe e hazırlanan Marmara kupası esas- r. ı Tan..._ .._. s-iJeri tecavizin işgali altında bulunan insan.lan efendilik edecek bir 
8'1ini~ ul~~n hB~l~ş m~~k!z m~- Jannı ıgı()rüşmek üzere futbol aja- la Seke~!~~lı:alan tirketi, fabrika- Ruzvelt bur~a eeYnce şu vadi bütün mülteci hük\ımeUere der - let hıçbir zaman mevcud olma 
teadd' ~ 1 

' a em en 8 ı.a;.ı n:u- nı Nuri Bosut Salı günü Bursaya r~ .ya...-ue&ta olan ,-er aiparif- Ylll>UlL$tır· hal kayıds1z şartsız ve tam yar - tı:, hillen me'YCUd değildir ve 
ci <iıı.~~k ı~tarls~~n son~a ~ymm- gidecektir. ~el'!':J° um1nniyetle nakliyabn fev.- Verme~ze imkin olan yeni es dlm siyaseti istemişler ve elde et- bır 2'.llman da mevcud olmı 

t} 
1 

a .a saıı a .an çı arı . ı'. . • f a •. e artmış h~lumnast yüzünden ki bütün tayyareleri, bütün harb mi'Şlerdir. Bugünden. itibaren bu tır. ~~u ve askeri kudreti 
~ dakı~a Beşıktaş kaJesı ıçın Dün J2ft1 lfl g0r8Ş "':a~b~e -~hallenne Yetittirilmeme- iletlerini ıR9ndereceğiz. Bu aklı yardım. kat'l zafenn alımnasına layısıle diğer milletleri ve di 
htı k ~lıke olan Galatasaray b k 1 mm ~ozonunde bulundurarak mem .. selimin sevkulceyşidir kad!ar durmadan fazlalaştırılacak- ırkları ismine ckaz ayafb de 
~ml~ı ik~ muhakkak golün müsa 8 a arı leketm mu~t~lif y~rlerinde ihity•tı Ruzvelt Aıne i.kan .sanayiinden tır. 1n«ilizler. hi~ir zaman olma- resmi ıeçid adımı ile ezerek d 
?'af n:sıle Beşıktas 1;1Ü~afaası ta- lstanbul .güres ajanlı~ tardın depolar tesıııme karar vermiıtir. istihsalini şimdi~en cepheye gön- dıkları kadar kuvvetlid.~ler .ve bu ya!a tah~k~üm etmek ~akl:ı 

.. an bert~raf ed~ldı: . dan dün Fati-h Güreş klübü salo- . . .. dermesini istemiştir. son on ayın kar.anlık ~nler~ne ve dugun.~ bıldıren. h~rh~ı bır 
c Sagdan .guzel hır mtş vapan "bel' ve tecfrlibesizler "bın .ıdaresınde Jimnastik hare -1 11Topyelaia Wr ~· ıztırabh ~lerıne taıharnınul kud lete dunyanın fuçbır ihtıyacı 
li a~atasarav sol acık Mehmed ~ - , nundad t~ ~baka yapılrruş • ketı~rı .. yaıpmı~ar, bunu, barfiks, Rwwelt bugünkü birliğin mu _ retini veren muhteşem bir mane - tur, şuna inanıyoruz ki her mil 
d nın affedilmez bir hatası yüziin- arasın a ır m illet!ı Jtmnastik. atlamalar takib h&fazasını istemiş ıve sözlerine şu :Vfyata maliktirler. İngilizler, Ka- ne kadar küçilk olursa olsun, 
~~ ınu!.l~~ bir ROl ~ırmak su_ tır. . . etmıştır. Tarrhi ve orijinal bir o- sure.il«: devam eylemiştir: ~danın ... diker domin~~arıı:ı ve Jet ~l~rak ~mak. ~~i hakk 
dutıle butün takımın asabını laoz- Ahn~n neticel~. " .. " ~uz olan kalkan, kılıç oyun- 'Bırliğimiz, propaganda tarafın- bütün d~mad~. hali .hul"!"yetı se-tıı:ıalıktır. Butün tarıhırnızde, A 

· 56 kı1o: Fehmı (Gureş ldübü). lan bılhassa alAka toplamıştır. Er dan tehdid ve iğfal suretile kor _ ven gayrı fngıhz mılletı, teşeb -jnkalı~ar: bu derece yapma~ 
lll Itaıc:an ciddi sayılardan soma 61 kilo: Ahmed Çakır (Galata-,kek sporculardan sonra, ~enç kız- kutulan bir milletin birliği değil- büs yarın. önümüzdeki hafta ve - ğer bır ış karşısında hiçbir zam 

ac;ı Galatasaray 1-0 kazandı. saray), İsmail (Güreş). }arımız bayan Mübeccel Argunun dir ~ hiçbir zaman obnıyacaktır. :yahud önümüzdeki ay yapılsın, ~a~aımş:lardır. Ümid ederim 
F D ... h 2 ( S 1 66 kilo: Bekir (Gfinf), İsa idaresinde müzikle jimnastik ha-~ nihaye't gayretimiz 'kı91Ili istilAya kwfı koymqa hazırdır. 11stıkbalde, çocuklarımız ve 

• U!l Ç~ • · pir (Güreş). reket1eri, atlamalar muhtt>Hf 0 .Jbir ~ayret de~ topyekUn bir CIO'VI luaZ '• arımızın ~ukları bizleri tak 
.__ .... .J ritm "k ' retf 5

"• -J · tL edeceklerdir .. ·1::11er~e Beşiktaş takıınının ?"J kilo: S.JoMıattin (Altmhığı), yvı .. ar. ı , danBlar yapmışlar-! il'. aı tari11i buhranda, .mgiltere. · 
~ğ eçı~ Şakiri takımına almış A'bdullah (Güreş). mr. XızlarımıDn .mulıtelif dans • . . ~'Parola .., ..... » büyik 'ft .,arlak ~ ~e, Çörçile ç· d h 
o e ll'lerlcez muhacim mevki ini bu 79 kilo: Hasan (~, HarUA }~n '\le hareketlerı büvük 1'ir tak- Reısıc~ur sıözlerine şiyle de~ olmakla .~tıyardır .. 1'.'ak!it ın e mu arebeleı 
h ~uya teslim etmişti Fener _ (Güreş). dir kazanmıştır. 30 l?e!IÇ kızın ftm etmiftır: hw; timse ~den daha ıyı bı1-
la~~ o kadar zayıf ve b.undan do 8'7 kilo: Adnan (Güreş) Rızık oynadığı Zeybek b~ pt'OjZJ'a- t~uradah Vaşingtonda parola sil- mez ki tngftiztere nmhteışem ma • Şl.ddetlendı· 

,,....! 0 kadar bozuk oynuvordu ki (Beşiktaş). ' mın en g\nel numarMrnı teşkil Janra ır, _em de ani sürat. Bu paco- nevijllltı 'ftftll yalnız parlak SÖll-:--.t»L_,__ -~· ın butün m·ıı t tar-'·ndan · · 1 ı· .... -·lak i..raat .ı~ld" B tic ·ruu..,.,._.run tıer an ivi bir ne - Al1ır sıklette Coban ~i .Ad ~"'""'JT. il .. _ . 1 e . &U .ışı- er ,, ... r- .... ı. -=s: ır. u ~ha 
~alınası mümkündü nan ikinci olmuşlardır ' ~ hafta ayni müsabakalar t ~.~~~ umıd edıyorum. m~tm eevlten, eı!Hr olarak -ıam ve:~ 6 ~~~~~ aör~in 
ısa bir zaman fsta~bulcpor h [ · .. U H 'k · . d . Be~u HalkevilMie de yapılm~ me ~s~~ur .~dan sonra A- yaşamaktansa hür olarak ölmeği pela eyaleti.in cenubunda Toan 

d~ rtde dola.şan Fenerb~e bir iki IT!ln'1R a 'NIR 8kl ti. ıar:na ~tirılletının btitün sımf - sarih. aırette_ tere~ eden halk kiit beng"i ietirdat ettikten eonra 
a Yaptıjtı tıü t bb ·· .. ·· (f • j Her iki müsabakaVl tetkik eden . halde fedaki.rlıkJar yap lelennde müıadeıuiQ bulunmakt.e- 1'ıtala Han De H----L d 

~\~ıraktı. "'1m eşe usumı S"9r m sameresı !hakem heyeti kızlarda Beyoğlu. =~nıc~~~ni ~ı:rıatmış. dır. ~u. mil:::ıt, ~ivi~ d~lk·zcisi, t.ay ki hududta :v1tu1ce;:bak;:ı~:d 
~ ueşinci dakikada ani bir i - Eminönü Halkevinde dün 16 erkeklerde Eminönü Halkevi spor yüksek ve i U:t;~ n dua Y~181• JB . enıye ı. ~~n~a ehemmiyeti olıUJ Taaııg - Yanya 
· .. h'Y'at>an .İst;.u bulS'p<>r Cihadın da bir spor müsameresi veril - culanna '.birincilik derecelerini zun olacağın~ :;le~:~ c:lllha u - mu;adele ed~~~.r. Bu mıllet, ~~~~n teiuin• deinı ilerlemeie başlamı 
~ atası YÜzündm bir f?O) yaptı. imiştir. 100 den fazla erkek ve kıt vermiştir. Amerikada 130 !f' . kit a~ann. bütün adaların 'butün lardır. Cephede fiddetli muhareb 
enerb~ müdafaasının nkıl sporcunun iştirak ettfti spor gös- A k Jf f varsa İngilterede mı yen ı~ hür. ınsanlarına ~yen lftlmr ler olduia ~aber verilmektedir. So 

ib~acak derecede bozuk oyunu terileri çok muvaffakiyetli olm111 R ara g maç arı nin büyük meşaı~~i demokrası - ve ilham ~ bır cesaretle bu ~Jerde On kıtalanııın cenuba do 
aıi}'~~ernen her dakika müşkül Halkevinin yeni salonunu do1d• Ankara (Hususi) - Bqıiin bu- zulmetine karşı kahram~~lın be~~ ınaliz~ eclltln~· Ymıanh nıH :!k'le":Jeltt~ bu1lu~d~ dCaki?toWn 
K.:·~ bıraktı durdu ran .güzide kalabalık tarafınd• rada oynanan Ankaragiicü Genç- nıyan b8ıf)ca o - .uıgı •• W a eu emuya u uzerın e u 
.;.~in sonl~ d~ru Fe - alika ıve takdirle seyredilmiştir. leri>irliği ~ 2-2 berahenweJmıı vardır yıerlertle daha OOk in mıiittef9cleduin ae;a&:te ihtiJ8;Ç • IU8 tehıinin. 100 kilometre karla 

kaet olmamakla berab@r Evvela erkek ,1pOrcular Hayri R.- bitmifür. LAmba fltir . ...aa lan ınrdu-, ıMnenkadan ~emıler cenubunda bir noktada tiddetli m 
ımıı ucumı -.ıt - ahıc• ...... . Tayyme lhtiya~lan hu-ebeler ce,.,... eemeltteclir. 



8 Sayfa 

DENİZCİLİK 
(Baştarafı 2 nci sayfada) ı Fakat periııkopun rüyet sahası 

bur. old~ğu. ~n mühim malzeme ha- o kadar dardır ki, Dek süratli olan 
ı.:ay:~ ne~~ıd~. Dalan ~bir. ~emi, h~- su üstü gemilerinin, görünmesile 
rıç ıle ıştıraki olmadıgı JÇ'ln, mnlık kaybolması hemen hemen bir olur. 
olduğu hava ile ilı:tifa mecburiyetin- * • 
dedir. Bu yüzden denizaltı gemisinin Denizaltı gemilerinin muhtelif 
makineleri, hava sarfetmez bir cins- silahlannda görülen zaHar yukarıda 
ten olması lnzım gelir. Netekim bu sıralanmı§tır. Bun.ı rı=ığmen bu ıi • 
j~ akümülntörün cereyanı ile işleyen Jahın terkedilmcmesi iki aebebden 
elektrik makineleri yapmaktadır. ileri gelir: 
Fakat bu makineler, buh;u veya 1 - Silahın imaündelci sühulet. 
benzin makineleri gibi, tekneye bü- 2 - Silahın hedeflerinin harb 
yiı'k sürat vermı:mektedir. gemisi olmayışı. 

Sürat ise hücumun iııki~fını te - Harbin başında Almanların ( 5 O) 
min edecek en mühim unıurdur. aded denizaltısı vardı. İngilizlerin 
Denizaltı g7milerinin aüratsiz ol • bir senede ( 1.20) tek.ne bıı.tırmaaı, 
mas, eksen hallerde. onların her harb içinde. bu gt-milerin ne büyük 
gördüğü hedefe hücum edememesi- süratle yapıldığını gösteren en 
ni intac eder. mühim delildir. Her ne kadar 

Silahlar esaslı rakamlar neşredilmemekte jıe 
Denizaltı a-emi•inin en mühim ai- de, bugün, Alman donanması elinde 

Jihı torpido (torpil)dur. Fakat tor. ~300) k~dar depizaltı bulunması 
pili atacak kovanları a-eminin tulü lazım ~elır. 
istikametinde eabittir. Kovanların. ı Denızaltların hedefi de ticaret 
au üstü ıemiJeri gibi, sağa ıola çev· gem!ler!dir. Ticaret eemileri. harb 
rilmeaine imkan yoktur. O halde ~e,?1ılenne nazaran daha yolsuz ve 
denizaltı gemisi kaptanı, hedefine 

1 
sı.lahsız teknelerdir. Bunun içfo de

nipn almak için, evvelemirde, ge- nızaltılar da onları ister au altından 
misini çevirnüye mecbur olmakta- · torpil ile isterse de au üzerinden top 
d". Bu da denizaltı gemisinin silahı ile imha edebilirler. 
i;ıini pek ziyade güçl~tirir. Çünkü * 
kaptan ekseri hallerde, gemısıru Gazetelerde bu gemilerin mu -
dü§lllan.a doğru çevirinceye kadar, vaffakiyetini okumnktayı;ı:. Fakat 
hedefini kaçırır. I bu rakamlar bizi denizaltıların mu-

Her ne kndar denizaltlarında top hakkak aurette muzaffer olacağı 
silahı da mevcud ise de, bunları ıu neticesine götüremez. Bu silahın 
altından kı.:llanmak imkansızdır. fngilterey:i mağlub edip edemiyece
Top siliihını kullanmak için geminin ğini düşünmek için akhmızda ili 
muhakkak su üzerine çıkması lazım-l muhasebeyi yapmalıyız: 
dır. Bu hal ise onun yerini belli eder, a - Batırılan denizaltı gemisi: 

SON POSTA 

Devlet Oenizyolları 

MUdürlü~ll 
işletme Umum 
llAnları 

17 Marttan 24 Marta kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz battınA 

Bartın hattana 

Bandırma b&Uıaa 

lzmir sürat hattına 
İzmir aralık postası 

- Perşembe rn de (Güneysu), Pazar 16 da <Anka-' 
ra>. Galata rıhtımından. 

Not: 18 Mart Hl Salı günkü posta yapılmıya. -

caktır. Bu itıbarla. 20 Mart 941 Perşembe günü 
kalkacak < Güneysu > vapuru proğramına ilA.ve. 
ten gidişde Tarebolu ve dönilşde Pazar iSkelelerı. 
ne uğrvacattır. 

- Salı 18 de lÇa.nakkale), Cumartesi 18 de Ana.-
farta ) , Sirkeci rıhtımından. 

- Pazartesi, Sah, ~.5-0 de, Çarşamba, Perşembe, 
Cuma 16 da (Sus>, Cumartesi 14 de (Trak> va 
Pazar 9 50 de (Su.s •. Galata ı ıhtımından. 

- Pazarteai, Qar.şamba, Cwna 8.15 de (Trak) Gala
ta rıhtımından Ayr1ca Çarşamba ve Cumartesi 
20 de (Saadeti. Tophane rıhtımından. 

- Sah ve Cuma 19 da (Seyyar>. Tophane rıhtı • 
mından. 

- l'azar 9 da <Barbnl. Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Bursa), CllDlarte.sı 15 de CÜl • 

ıen >. Sirkeci rıhtımından. 
- Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 

- Perşembe 13 de (Tırh:ınJ. Galata rıhtımından. 

Net: Vapur seferleri hakkında her türlü malılmat a.şağıda telefon nu-

maralan yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Bat Aeentrllfl - Galata rıhtımı, Lima.nlar Umum Mü

Gaı:ata. Şabe 

Slrkeei Şube • 

dürlü~ü binası altında 42362 
- Galata rıhtımı. Mıntaka Liman Rei3-

ıı~ı binası altında 40133 
22740 

c206b 
- Sirkeci, Yolcu Salonu . Esasen denizaltı gemisi, su üstün. i buna mukabil in;ıa e?ilenler. . . 

de, diğer bütün gemilerden zayiftir. ı b - Batı~ılan . ticaret g~mısı., 
Top silahı, daha ziyade, ticaret ge- buna mukabıl yerme gelen tıcaret .----------------------------.. 
ınilerinc kar§ı kullanılmaktadır. gemisi. lstanbul Levazım Amirliğind an Varil 911 

Harici Askeri kıtaah ilanları 
c - İngiltereye lazım olan ti-

Periskop caret gemisi miktarı. 
Denizaltı kaptanı, daldıktan aon. d - Almnnyaya laznn olan 

ra, etrafını periskop vasıtıısile gÖ· denizaltı rniktan. 
riir. Periskop ayni zamanda Bu esaslar üzerinde pmdiye lca -
dalmı§ bir denizaltının yerini belli dar yapılan muhasebe Almanlar 
edecek vasıtadır. Bu yüzden kap -

1 
aleyhindedir. Bundan sonrasını da 

tanalar bu aletlerini pek. ihtiyatlı j zaman ıöyliyecektir. 
kullanırlar. F. L 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
lturulllf t&ril:ı1: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
euıx .e aJana adedi: %05 

Zira! ve ticari her nni b&nka muameleler& 

PARA BiRiKTiRENLERE 280800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirsat Bantaamda tumbaralı .,. ihbarsız ta.sa.rruf hesıblırında 

enaz 60 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile &f&iı • 
cl&ki plAna eöre ikramiye cl&lıblae&ktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,00D Lira 
4 

" 
500 " 

2,000 
" 4 " 

250 " 
1,000 

" 40 • 100 " 
4,000 .. 

100 " 
50 " 

5,000 
" 120 " 

40 " 
4,800 .. 

160 " 
20 .. 3,200 " Dikkat: Hl'Ablanndaki paralar bir aene tçinde 50 liradan &f&ll 

dÜIJDiyenlere ikram;ye çıktılı takdirde " ~o fazlaaile 'Yerilecettir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 Mut, 11 Haziran, 11 EyUU, 11 Birin

ci Kfinun tarihlerinde çekaecektir. 

Bellerine tahm1n edilen fiıı.tı 85 lira olan 250 aded binek eğer takımı 
pa.zıı.rlıkla sa.tın a.lıruıca.ktır. İhalesi 24/S/941 Paoıarıtesi günü saat 14 de 
Ankarad& M. M. V. Satın :ııma komlsyonunda yapıla.caktır. Kat'i .temlna. 
tı 3187 lira 50 kuruştur. Nümune ve şa.rtna.mesi komisyonda ıörfilUr. Ta. 
!iplerin belli va.kitte komisyona gelmeleri. caıız, c1989• 

** Beher kilosu 170 kuruştan 5000 liralık sade yağı alınacaktır. Pazarlıkla. 
eksiltmesi 21-3.941 Cwna günü saat 15 de Edlrnede askert satın alma. 
komisyonunda yapılacaktır. Ka.t'l temine.tı 750 liradır. Ya~lar sarfedil -
dikçe tenekeler müteahhide iade edUecelııUir. Taliplerin belli va.kitte ko. 
misyona gelmeleri. 12118· c2055• 

Jf Jf 

Mütea.lrhidı nam ve hesabına beherine tahmin edilen fiatl 60 kuruş 
olan 100,000 aded kar başlı!;ı açık ebiltme ae satın alınacaktır. ihalesi 
S.4-941 PeJ!embe günü saat 11 de Ankarada M. M. v. Satın alma ko
misyonunda yapıla.ca.k:~ır. İlk teminatı 4ı250 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
300 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte komisyona gel • 
melerl. c2106ı c1973• 

** Beher kilosuna tabmln edilen fiatı 149 kuruş olan 15,000 kilo pamuk 
çorap ipliği pllZ.lrlıkla eksatmeye konmu.,tur. İhale.si 20/3/941 Perşembe 
günü saat 10,30 da Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapıla. 
calctır. Kat't temtn:ıtı 3352 lıra 50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi komis. 
yonda görülür. Talihlerin kanun1 veslka.la.rile belli 'i'lakitte komisyona 
gelmeleri. (2102l (1948) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 1 
Muhammen bedeli 12199 (on iki bin yüz doksan dokuz> Ura olan 8 ka. 

lem elektrikli makkab motörleri 28.4.1941 Pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü De Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu tşe girmek iSteyenlerin 914,93 (dokuz yüz on dört lira doksan üç 
kur~> liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekllfierini ayni gün saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
!Azım dır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da. Malzeme dairesinden, İ.stan-

bul'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağııtılacaktır. (1827) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Merkerzhnli taşıma i~erinde kullanılmak üzere yaptırılacak 4 aded arn. 

ba açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 600 lira ve ilk 
teminatı 45 liradır. Şartname zabıt ve muameıtit müdilrlilğü kaleminde 
görülelbllir. İhale 24..3-941 Pazarıtesi günü saat 14 de daim! encilmende 
:ı.a~acaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 94.l yılı
na akl tiearet od83ı vesikalarile ih:ıle günü mun.yyen saatte drunlmi encü 
mende bulunmaları lAzımdır. c1783ı • 

M. M. Vekaletinden: 
ı - Ka.yseri - Zencidere Gedikli erbaş hazırlama orta okuluna bir 

fransızea, iki metamatlk ve bir fizik-kimya öğretmeni alınacaktır 
2 - Tallblerin 439 sayı!ı kanun hükümlerine göre orta okul m~allimli 

!i yapacak evsafta ~ulunmaları şarttır. • 
3 - Kendilerine 3656 sayılı barem kanununa göre aylık ficret verile

cektir. 
4 - İ.stelclilerin tekmnmüı ettirecekleri evraldarını 15/5/941 t.arihine 

kad&r Ankarada Asker! Liseler Müfetttşllğlne göndermeleri lüzumu ıun 
olunur. c2104 - 197b 

Nazilli Belediye Reisliğinden : ,. 
35 lira asll maaşlı Nazilli Belediye veterinerliği mtlnhaldir. Talib ola. 

eakla.rın memurin kanunu hfikümlerlne tevfikan 31.3 941 tarihine kadar 
Nazilli Belediyesine müracaatları. cl835ı 

Mart 17 

IL'!m:t 1111;tıı:1!J1 
Terkibinde 1 Y O O, TANEN 

ve Glisero Fosfat vardır. 

KANSIZLIGA, 
VEREME 
İstidadı o!anlara ve 

SİNİR 
hastalarına karşı 

kullanılır. 

Eczanelerde bulunur. 
Kii.çii.k şi§e 60, 
Büyük şi§e 100 kuruştur. 

Matbuat Umum Müdilrlü
ğünden 

l - Lı>. Turquie Contemporaine adlı kitabın tabı lşl açık ekısiltmeye 
konm~tur. 

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

a.sgar! 5-0, azami 60 bln santimetre tahmin edilen bu kitab 5000 nüsha 
olacaktır. 

3 - Tabı kısmının beher formasının 40 lira ve klişe kısmının beher 
.santimetresinin 2 kuruş itibarile tahmin! bedeli c2400• mÜvakkat temi
natı c180. liradır. 

4 - Eksiltme 20/3/1941 tarihine müsadit Perşembe günü saat 15 de 
Ankarada BaşveUlet Matbuat Umum Müdürlüğü Satınalma Komlsyo • 
nunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada Ba.şvek8.let Matbuat Umum Müdüilütd 
Evrak ve Muamelfı.t MüdürHiğünden, İstanbulda Matbuat Bürosundan pa.. 
rasız olarak alınır. 

6 - Talihlerin teklif mektublarını şartnamede Te 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaikle beraber 20/3(941 Perşembe günü saat 14 de kadar Anka. 
rada BaşveUlet Matbuat Umum Müdiirlüğü Satınalma Komisyonu Re -
isliğine tevdi etmeleri veya taahhfıdlü mektubla göndermeleri. 

cl205ı c1634ı 

DENİZ, KARA ve TUNA VASITALARİLE 

Avrupaya ve Avrupadan, beynelmilel her nevi nakliyat gUmrilk ve 
transit i.şleri. 

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

Telgraf: Transport 

~ Dr. İhsan Sami ;:=ı======f941 iKRAMIYELERI 

L YAT - VAPUBCULU 
Telefon: 4"8 ,g Galata Rıhtımı No. 45 Telgraf Adresi: ALSTER 

Kara, Deniz, t'e Tuna yoliyle her tarafa nakliyat 
Gideceği mahal1ere kadar navlun muamelesi ikmal ve doğru Konşimento verilir. 

Öksürük Şurubu 
Öksflrük, ve nefes darlığı, bo~
ma<lb ve kız~mık öksürükleri ı _ 
çln pek tesirli UCiçtır. 

,. Herkes kullanabDlr. • ~ ..................................................... 
&o Posta Matbaası: 

Nşiyııt l\lıidwii: Sellrli Ragıp Em ~ 
&ABİJILERİ: s. Ragıp EMEO 

A. Ekrem UŞAKLIGU. 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

l A •YE 
PLANI 

ı adet 2000 lıra.Ut - 2000. - lıra 

s • 1000 • - 3000.- il 

2 • 750 • - 1500.- • 
4 • 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- • 

35 • 100 • - 3500.- • 
80 • l>O • - 4000 - • 

300 ı 20 ı - fOOO.- ı 

Keşideler: 4 Şubat, Z l'll:ıyıs, l A. 
~ustos, 3 İJunclteşrtn tnrt11len11do 

yap ur. 


